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Inledning

Långt innan statsmakterna utfärdade bestämmelser om samverkan mellan
universiteten och det omgivande samhället, fanns det professorer vid Uppsala
universitet som kraftfullt engagerade sig i livet utanför lärosätet. En av dem
var Thore Engströmer.
Han var på sin tid en av Sveriges mest framträdande jurister och universitetets rektor under tio år. Dessutom var han en ledande lokalpolitiker och
ordförande i styrelser för stora företag. Ändå är han i dag föga känd. Med
denna bok vill jag, drygt 50 år efter hans död, lyfta fram hans person och hans
gärning och samtidigt bidra till bilden av den tid och miljö han verkade i och
några av den tidens stora samhällsfrågor.
Vad var det som gjorde att kamrerssonen Engströmer från Sollefteå blev
rektor för Uppsala universitet? Var det ett skickligt navigerande i akademin
eller frukten av träget och uthålligt arbete i lärosätets kollegiala organ? När
han varit rektor i sex år bröt andra världskriget ut. Hur påverkade det Uppsala
universitet, och hur bemästrade Engströmer de uppkommande svårigheterna?
Ett par år efter sin pensionering blev han hastigt utnämnd till universitetskansler och därmed det akademiska Sveriges främste företrädare. Hur såg det
ämbetet ut på Engströmers tid, och hur hanterade han uppdraget? Det är
några av de frågor jag vill besvara.
Jurister jag talat med förknippar ofta Engströmers namn med den rättegångsbalk som riksdagen antog 1942 efter flera decenniers utredningsarbete,
men vilken roll spelade han närmare bestämt i detta mångåriga lagstiftningsprojekt? Och hur såg hans relationer ut till andra jurister och politiker som,
till skillnad mot Engströmer, kom och gick under reformarbetets gång, och
som kanske ändå blivit mer ihågkomna av eftervärlden?
Liksom flera av sina juristkolleger vid universitetet var Engströmer också
politiskt aktiv. I grunden konservativ bidrog han ändå med sina juridiska kunskaper och med målmedvetet arbete till samhällets utveckling på flera områden. Han var länge ledamot i Uppsala stadsfullmäktige och i Landstinget i
Uppsala län och valdes att inneha ledande poster i dessa organ, samtidigt som
han hade ledningsuppdrag på universitetet. Det var oundvikligt att han då
ofta kom att inneha dubbla roller, och jag vill belysa vilken betydelse det hade
i olika sammanhang, och hur han agerade i sådana situationer.
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Av regeringen fick Engströmer flera ansvarsfulla utredningsuppdrag, som
han fullföljde med pliktkänsla och uthållighet. Det tog mycket tid från hans
arbete som universitetsprofessor och han ställdes ibland inför motstridiga krav
på närvaro och engagemang. Han var även djupt engagerad i företagsvärlden
både lokalt och nationellt. Hans arbete med politik och utredningar och hans
näsa för affärer gav honom ord om sig att inte bara vara akademiskt meriterad
utan också ha ”ett gott förstånd i världsliga ting”.
Som politiskt engagerad kunde han hålla agitatoriska tal, men som person var han reserverad snarare än utåtriktad. Han levde ogift hela livet och
uppfattades som ganska ensam, men han saknade inte vänner. Han trivdes
också ihop med Uppsalas studenter och umgicks i sällskapslivet, särskilt på
somrarna. För flera av Engströmer större uppdrag tillbringade han mycket tid
i Stockholm, men han bodde kvar i Uppsala även under sin tid som universitetskansler. Hans intresse för omvärlden och hans omfattande internationella
uppdrag förde honom emellertid ut i Europa, och han umgicks med kolleger i
många av Europas huvudstäder.
Det finns ett stort källmaterial om Engströmers verksamhet i protokoll och
andra handlingar i Uppsala universitets arkiv liksom i stadens och landstingets arkiv och även i Norrlands nations arkiv. Hans arbete för regeringskansliet
finns dokumenterat i Riksarkivets samlingar och i Statens offentliga utredningar. Svensk Juristtidning rymmer många texter han skrivit, och såväl den
lokala pressen som rikspressen bevakade flitigt hans verksamhet.
Engströmer skrev inga memoarer, men mycket av hans efterlämnade skriftliga material finns på universitetsbiblioteket i Uppsala. Huvuddelen avser hans
arbete med rättegångsreformen i Processkommissionen och Processlagberedningen, men där finns bland annat också hans stora brevsamling, som visat sig
vara en utmärkt ingång till hans många verksamheter och kontakter. Hans
brev till prins Eugen finns i ett arkiv på Waldemarsudde, och andra brev av
hans hand finns på Kungl. Biblioteket.
Det var på mig allt detta väntade, och det har varit spännande att följa hans
liv och arbete. Jag har även haft förmånen att få tala med barn och barnbarn
till hans yngre bror Folke Engströmer, som vänligt bidragit med uppgifter om
hans privatliv.
Uppsala i november 2016
Mats Ola Ottosson
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Föräldrar och syskon
Den äldste kände stamfadern till släkten Engströmer var bonden Per Jonsson i
Höreda socken i Småland. Han var gift med Catharina Nilsdotter, och det var
deras son Nils (f. 1767) som antog släktnamnet Engströmer. Han var prost och
kyrkoherde i Ekebyborna pastorat i Östergötland och gift med Eva Catharina
Calén. Deras andre son hette Henrik och var lantbrukare i Fresta socken i nuvarande Upplands Väsby kommun. Han gifte sig med Charlotta Douhan, och
paret fick sonen Thure och dottern Ida. Thure blev far till Thore Engströmer.
Thure Hjalmar Engströmer, som var faderns fullständiga namn, växte upp
på sin fars gård i Uppland, men redan som 17-åring kom han 1864 till Sollefteå
för att arbeta som bokhållare på Sollefteå bruk. Det tillhörde Graningeverken
och leddes av Lars Johan Högberg, med vars dotter Engströmer senare skulle
gifta sig. Till Engströmers göromål vid bruket hörde bland annat att räkna de
järntackor som kom dit för att smidas till stångjärn, men han fick så småningom mer kvalificerade arbetsuppgifter, och åren 1873–75 var han inspektor vid
Graningeverken. Han bodde då i Ramsele vid Faxälven nordväst om Sollefteå.
Han återkom 1875 till Sollefteå för att bli kamrer vid Härnösands enskilda
banks avdelningskontor på orten, en befattning som han uppehöll till sin pensionering 1907, det vill säga i över trettio år. Redan efter ett år som pensionär
blev han emellertid ledamot i centralstyrelsen för Bankaktiebolaget Norra
Sverige, som då hade bildats genom en rekonstruktion av den förlusttyngda
Härnösands enskilda bank.
Thure Engströmers äktenskap med den 10 år yngre Anna Högberg ingicks
midsommardagen 1877. Mannens ledande ställning i Sollefteå gav Anna plikter, som hon enligt samstämmiga vittnesbörd uppfyllde väl, men hon engagerade sig även själv i samhällslivet. Hon utsågs 1904 till lokalt ombud i Sollefteå
för Svenska nationalföreningen mot tuberkulos och blev 1911 ledamot i en
av föreningen nybildad avdelning i Sollefteå. Framförallt vilade emellertid på
henne ansvaret för att sköta hemmet, där även många unga kvinnor fick sin
husliga utbildning i hennes tjänst. En av dem yttrade att tack vare fru Engströmer ”kan jag nu både väva, laga mat och fostra mina barn”.
Den 5 april 1878 föddes Thore som Annas och Thures första barn. I Sollefteås församlingsbok är stavningen Tore, men själv skrev han alltid Thore.
Något förvånande återkom församlingsbokens stavning när ämneskollegan vid
11
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Till Hallsta gård vid Storgatan i Sollefteå flyttade familjen Engströmer 1888, när Thore
var tio år gammal. Fotot är från 1919.

Stockholms högskola, Åke Hassler, skrev en artikel om honom under rubriken
”Engströmer, Tore (Thore)” i Nordisk Familjeboks andra upplaga. Något andra
förnamn fick han inte, och detsamma gällde hans syskon. Systern Svea (f. 1879)
dog redan vid fem års ålder, och hans övriga syskon var Gösta (f. 1881), Folke
(f. 1882), Tage (f. 1885) och Anna (f. 1888). Dottern fick alltså samma namn
som sin mor och kallades därför Lill-Anna inom familjen. Thore hade smeknamnet Tolla, och det bar han med sig även i vuxen ålder. Att han var Rector
Magnificus för Uppsala universitet hindrade till exempel inte han fick heta
”Käraste Tolla” i brev från Lill-Annas dotter Maj Ödman, känd som författare
och radio- och TV-producent.
När Thore föddes bodde Engströmers i området Prästbordet i sydöstra delen
av Sollefteå, men tio år senare flyttade familjen till den mer centralt belägna
Hallsta gård. Efter sin nye ägare kom den även att kallas den Engströmerska
gården. Det var ett stort och vackert ”herremanshus” vid Storgatan. Byggt på
1840-talet hade det tidigare även varit gästgivargård och tingshus. Här växte
alltså Thore Engströmer upp från tio års ålder tillsammans med föräldrar och
syskon, och så länge föräldrarna bodde i Sollefteå var Hallsta familjens självklara
mötesplats. Gården kom senare, långt efter det att föräldrarna lämnat Sollefteå,
att genomgå en okänslig modernisering, och den revs slutligen på 1980-talet.
Den näst äldste sonen i familjen hette alltså Gösta. Han gick en kortare
högre skoglig utbildning vid Skogsinstitutet i Stockholm, och tog examen som
12

Uppväxtmiljö och skolgång

Salongen på Hallsta gård på 1890-talet. Sittande är Anna och Thure Engströmer och
stående dottern Anna och sonen Thore.

forstmästare. Det gick inte bra för honom i livet, och han beskrev sig själv som
sorgebarnet i familjen. ”Du är på livets ljusa sida, och jag på den mörka med
motgångar och sjukdomar” skrev han till Thore 1931. Han gifte sig 1945 i Helga
Trefaldighets kyrka i Uppsala, sedan Thore ordnat med de nödvändiga bröllopsarrangemangen, men han bodde kvar i Norrland hela sitt liv.
Folke Engströmer läste, liksom Thore, juridik i Uppsala och avlade 1906 juris utriusque kandidatexamen. Efter tingstjänstgöring i Ångermanlands västra
och mellersta domsagor arbetade han som ombudsman hos Bankaktiebolaget
Norra Sverige i Härnösand. Han var även rådman i Härnösand, innan han
1918 tillträdde en tjänst på justitieombudsmannaexpeditionen i Stockholm.
Han anställdes 1922 som ombudsman och biträdande direktör vid Uplands
Enskilda banks huvudkontor i Uppsala och verkade i den banken till sin pensionering 1949, från 1933 som vice verkställande direktör.
Den yngste sonen Tage dog redan vid 25 års ålder efter att ha blivit vådaskjuten under en jakt. Han hade året innan tagit jägmästarexamen vid Skogsinstitutet, och till hans minne donerade fadern och de tre bröderna, Thore, Gösta
och Folke, 4 000 kronor till en fond vid institutet benämnd ”Tage Engströmers
stipendiefond”. Dess avkastning skulle användas till ett årligt stipendium åt en
studerande vid institutet med företräde för släktingar till donatorerna. Fonden
disponeras nu av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), dess kapital är drygt
150 000 kronor, och stipendiebeloppet överstiger 3 000 kronor.
13
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Dottern Anna skrev familjära brev till Thore, och i ett av dem försäkrade
hon att han var deras fars älsklingsson. I ett annat påminde hon om att deras
mor alltid varit mycket omtänksam om sina barn, och att det ibland gått så
långt att de fick värja sig. Hon gifte sig 1911 med Per Ödman, som verkade
som länsjägmästare i Sollefteå, och som 1927–31 även var vice ordförande i
stadens fullmäktige. När Thore som vuxen hade ferier från Uppsala universitet, tillbringade han en del tid på Hallsta gård i Sollefteå, men när föräldrarna
senare flyttat till Uppsala, var det hos Ödmans han bodde under sina besök
i hemstaden. Något år efter Per Ödmans pensionering flyttade familjen till
Uppsala och bosatte sig på Kyrkogårdsgatan 27, bara ett kvarter från Thore
Engströmers dåvarande bostad på Järnbrogatan 1.

Hembygden
Sollefteå upplevde en storhetstid under 1800-talets sista decennier och
1900-talets första. Platsen präglades av nybyggaranda, och den gamla kyrkbyn
och handelsplatsen utvecklades till ett bruks- och industrisamhälle. Norra
stambanan nådde fram till Sollefteå 1866, och kring sekelskiftet förlades två
militära regementen dit. Orten blev municipalsamhälle 1885, köping 1902 och
stad 1917.
Thore Engströmers far Thure var bland de drivande personerna i denna
mycket snabba utveckling. Han blev 1885 ledamot i den styrelse som ledde
municipalsamhället och 1902 ordförande i den nybildade köpingens första
kommunalstämma. Han fortsatte som ordförande i kommunalfullmäktige,
när den institutionen 1909 infördes i Sollefteå, men lämnade detta uppdrag
1912 vid 65 års ålder. Redan tio år tidigare hade han emellertid blivit invald
i Västernorrlands läns landsting, där han 1911 valdes till vice ordförande, ett
uppdrag som han lämnade först 1917, då han fyllde 70 år. Politiskt gjorde sonen Thore en liknande karriär i Uppsala, men han var samtidigt fäst vid sin
hembygd, och även som väletablerad professor och lokalpolitiker i Uppsala var
han medlem i Sollefteåortens och Västra Ångermanlands hembygdsförening.
Som en av Sollefteås mest betrodda personer hade Thure Engströmer även
en rad andra uppdrag i samhället, och han var till exempel ordförande i direktionen för Sollefteå lasarett. En något annorlunda syssla var direktörskapet
i Sollefteå utskänkningsbolag, som han tillträdde när bolaget bildades 1879,
och som han lämnade först 1917. Detta ”brännvinsbolag” bidrog verksamt till
Sollefteås goda finanser och svarade för en ansenlig del av köpingens intäkter.
Tack vare denna vinstgivande verksamhet kunde till exempel den mark inköpas som senare erbjöds staten som plats för regementenas förläggning.
Sågverken längs Ångermanälven bidrog till utvecklingen av Ådalsbygden,
och Sollefteå blev i slutet av 1800-talet ett skogsadministrativt centrum med
huvudkontor för flera sågverksbolag. Några av dem var även delägare i det bolag som, längs älven mellan Sollefteå och Härnösand, byggde en järnvägslinje,
14
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som invigdes 1893. Ett av sågverksbolagen var Björknäs aktiebolag som bildats
1886. Till dess ägare hörde Thure Engströmer, som från 1904 även ingick i
bolagets styrelse. Sedan han överlåtit några aktier åt sonen Thore, kom även
denne att från 1907 ingå i styrelsen, ett av hans första engagemang i företagsvärlden. Både far och son sålde emellertid tre år senare alla sina aktier,
medan sågverket drevs vidare ytterligare ett drygt decennium innan det drabbades av kris. Det införlivades så småningom med Svenska Cellulosa AB och
lades senare ner.

Skolgång
Samma år som Thore Engströmer fyllde sju år, 1885, invigdes Lillängets folkskola i Sollefteå. Den låg i Prästbordet, där familjen då bodde, och det var
ett för orten ståtligt skolhus, som stod kvar i 100 år innan det revs. Engströmer tillbringade emellertid bara fyra år i den skolan, och redan som elvaåring
skrevs han hösten 1889 in i Härnösands högre allmänna läroverk. Där avlade
han den 1 juni 1896 studentexamen. Han hörde därmed till den lilla andel av
en årskull, cirka en procent, som vid den tiden genomgick den ”mogenhetspröfvning” som ledde till denna examen.
Enligt avgångsbetyget hade Engströmer ”ådagalagt mycket god flit samt
mycket gott uppförande”, och han fick det sammanfattande vitsordet Med
beröm godkänd. I de enskilda ämnena hade han bäst betyg i ”Historia och
geografi” (Med utmärkt beröm godkänd) och sämst i ”Naturalhistoria” och
”Gymnastik och vapenöfning” (Godkänd). Han hade betyg såväl i tyska, engelska och franska som i latin, men någon grekiska läste han inte. Bland de
moderna språken hade han bäst betyg i franska (Med beröm godkänd), och
det fick han användning för när han 1904 i Paris träffade generalkonsul Gustaf
Nordling och dennes familj. Senare brevväxlade han i flera år såväl med sonen
Raoul Nordling som med dottern Hedda (sid 263).
För en elev från Sollefteå som gick på läroverket i Härnösand var inackordering i staden den vanliga boendeformen, och till hemmet i Sollefteå gick
resan inte så ofta. Järnvägen mellan Härnösand och Sollefteå öppnades för
trafik först i slutet av 1893, och dessförinnan var ångbåt på Ångermanälven det
naturliga sättet att resa i Ådalen. Engströmer skrev 1928 en notis om det i den
då nystartade Norrland i Ord och Bild. Det var en veckotidskrift som grundats
av Gustav Rosén, som senare blev landshövding i Västerbottens län, och syftet var att populärt, men vederhäftigt skildra olika aspekter på Norrland och
norrländskt samhällsliv.
Redaktör för Norrland i Ord och Bild var Gustav Roséns son Staffan. Han
sände i juni 1928 några nummer av tidskriften till Engströmer och frågade om
denne som norrlänning och inspektor för Norrlands nation i Uppsala ville göra
ett uttalande om den. Engströmer var inte nödbedd, och redan i ett nummer
i juli samma år kunde Rosén publicera den nämnda notisen. Där sade sig Eng15
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strömer med stort intresse ha tagit del av tidskriften, och han ansåg att den
erbjöd både nyttig och underhållande läsning. På titelsidan till ett nummer
hade han sett en bild av Multråberget vid Ångermanälven med en ångbåt som
arbetade sig uppför strömmen mot Sollefteå. Han hade då dragit sig till minnes hur ”båten vid vårterminens slut förde pojkarna från ’storskolan’ i Härnösand upp till deras ådalshem, och den glädje som på dess däck då rådde bland
de befriade pojkarna”.
I skolåldern var Engströmer, liksom många andra unga vid den tiden, intresserad av frimärken, och han brevväxlade och bytte märken med jämnåriga. Han var den ledande när Norrlands Frimärksbyrå i Härnösand bildades,
och han korresponderade för dess räkning med frimärksföretag i Frankrike
och andra länder. När han senare kom till Uppsala som student, behöll han
en tid sitt frimärksintresse och engagerade sig i Upsala Filatelist-Klubb. Den
hade bildats 1890 och organiserade studerande vid Uppsala universitet. Som
en renodlad studentförening redovisades den bland övriga studentföreningar
i de kataloger som Uppsala studentkår gav ut. Engströmer blev så småningom
klubbens sekreterare och verkade som sådan åren 1899 och 1900.
Efter sin examen i Härnösand hade Engströmer inte särskilt täta kontakter
med sina tidigare skolkamrater. Han hörde inte till dem som arbetade med att
organisera återträffar och deltog inte heller alltid i dem. En av hans klasskamrater, Axel Bill, började liksom Engströmer studera i Uppsala, och de skrevs
in samma höst i Norrlands nation. Bill blev senare ”lappmarksläkare” i Vilhelmina och som sådan känd för att vara välvillig och hjälpsam mot sina patienter
men ironisk och respektlös mot Medicinalstyrelsen och andra överheter. Han
berättade en gång för sin läkarkollega Helge Dahlstedt om ett studentjubileum i Härnösand, då ”rector magnificus, den höge professorn i Uppsala, Thore
Engströmer” saknades. Han var enligt Bill ”för fin att resa upp till mötet och
[hade] ej ens låtit höra av sig med telegram”.
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Student, doktor och docent
Thore Engströmer skrevs in vid Uppsala universitet den 15 september 1896.
Som ångermanlänning bördig från Sollefteå blev han recentior i Norrlands
nation. Efter ett knappt års studier tog han i april 1897 juridisk-filosofisk examen (”juridicofilen”), den förberedande examen inom filosofisk fakultet som
då krävdes för inskrivning i den ”högre” Juridiska fakulteten. I december 1901
avlade han juris utriusque kandidatexamen och blev samma månad antagen
till extra ordinarie notarie i Svea hovrätt.
Sin notarietjänstgöring fullgjorde Engströmer huvudsakligen i Ångermanlands västra domsaga, som lydde under Svea Hovrätt. Där var han bland annat
förordnad som domare i häradsrätten under sammanlagt omkring ett halvår.
Under ett månadslångt avbrott från arbetet i domsagan 1902 uppehöll han
borgmästarämbetet i Örnsköldsvik. Det betyg han fick av häradshövding Teodor Ringenson när han 1904 lämnade domsagan talade om ”sällsynt stor arbetsförmåga” och ”en ordning och noggrannhet som är över allt beröm” samt
”en i ögonen fallande god förmåga att såsom ordförande i häradsrätten klart
och redigt leda domstolsförhandlingarna”. De följande två åren arbetade han
vid Svea hovrätt i Stockholm, bland annat en tid som tillförordnad hovrättsfiskal. På önskemål av hovrättspresidenten Ivar Afzelius återkom han också dit
som adjungerad ledamot en kort tid hösten 1913.
Under sin tid som notarie, innan han vid 25 års ålder blev tingsmyndig och
kunde sitta ordförande i häradsrätten, gjorde Engströmer studieresor till England, Frankrike och Tyskland. Han grundlade då ett brett intresse och engagemang för internationella frågor, som kom att prägla mycket av hans juridiska
arbete. Huvudsyftet med resorna var att studera de olika europeiska rättssystemen, men han intresserade sig även för även andra samhällsfrågor inklusive
ländernas försvar. I England besökte han till exempel 1902 den sportfest som
avslutade en övning med de frivilligtrupper i armén som gick under namnet
Yeomanry, och till Svenska Dagbladet skickade han en initierad skildring av
detta truppslag. Den togs in i tidningen under rubriken ”Ett stycke engelskt
militärlif”. Senare engagerade sig Engströmer starkt i frågor om Sveriges försvar (sid 87).
Efter notarietjänstgöringen ledde Engströmers fortsatta juridiska studier till
juris utriusque licentiatexamen den 7 mars 1908, och en vecka senare dispu17
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terade han för doktorsgraden i
lärosal IX i universitetshuset.
Före Engströmer hade endast
fem doktorer promoverats
av Juridiska fakulteten under 1900-talet, nämligen Tore
Almén (1900), Nils Stjernberg
(1902), Nils Alexandersson
(1904) samt Birger Ekeberg
och Folke Wetter (1907). Tore
Almén hörde till Engströmers
lärare liksom professorerna
Viktor Nordling, Hugo Blomberg, Ernst Trygger och Bror
Herman Dahlberg.
Engströmers
doktorsavhandling Om försäkringsgifvares förpliktelse på grund af försäkringsaftalet I, var grundad
på ingående studier av svensk
och utländsk litteratur och
försäkringsavtal inom olika
områden. Engströmers utgångspunkt var att den snabba
Titelbladet på Engströmers doktorsavhandling
utvecklingen inom branschen
från 1908.
och det allt bredare området
för försäkringsverksamhet, gav
lagstiftningen inom försäkringsrätten nya och krävande uppgifter. Försäkringsrätten var, menade Engströmer, i själva verket rätten om försäkringsavtalet. Med sin avhandling ville han för olika klasser av försäkringsavtal klargöra
natur och innehåll hos de prestationer som utfästs av en försäkringsgivare.
Avhandlingstitelns avslutande ”I” tyder på, att Engströmer tänkte skriva en
andra del, men någon sådan publicerades aldrig.
Professorn i speciell privaträtt Bror Herman Dahlberg var Juridiska fakultetens opponent vid Engströmers disputation, och i sin bedömning av avhandlingen konstaterade han, att det valda området endast i liten utsträckning hade
varit föremål för tidigare vetenskapligt studium i Sverige, och att Engströmer
lämnat ett väsentligt bidrag till dess utveckling. Visserligen föll inte hela arbetet inom den speciella privaträttens område, men det gällde huvuddelen, och
Dahlberg föreslog betyget ”Med beröm godkänd” både på avhandlingen och
på Engströmers försvar av den vid disputationen. Fakultetens övriga ledamöter instämde i Dahlbergs bedömning, och i fakultetens protokoll skrevs alltså
betyget som cum laude approbatur.
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Med sin kunskap om försäkringsfrågor kom Engströmer senare under sin
karriär även att delta i diskussioner om lagstiftning på området, bland annat
i ett möte med Försäkringsföreningen 1913. Det dröjde emellertid till 1927
innan Sverige fick en allmän lag om försäkringsavtal, och det förblev tunt
med svensk litteratur på området. Kanske var det med ett milt överseende
som den pensionerade professor Engströmer 1944 kunde läsa en recension i
Dagens Nyheter om en nyutkommen bok i försäkringsfacket, enligt vilken de
få svenska doktorsavhandlingar som ägnats försäkringsavtalsrätten, nämligen
Thore Engströmers från 1908 och Phillips Hults från 1927, inte var ”lättlästa”.
Eftersom han fått bra betyg på sin avhandling anhöll Engströmer genast om
att förordnas till docent. Fakulteten tillstyrkte med hänvisning till behovet av
en docent i speciell privaträtt, och universitetskanslern Fredrik Wachtmeister utfärdade det sökta förordnandet den 19 mars 1908. Endast några dagar
senare begärde fakulteten hos kanslern att Engströmer även skulle förordnas
att förestå den lediga professuren i processrätt, tills den blivit besatt med ny
innehavare. Fakulteten föreslog också att Engströmer för detta arbete skulle
få ersättning ur reservfonden i tillägg till det stipendium han innehade och
de tjänstgöringspenningar som följde med uppdraget. Föreslagen tillstyrktes
av rektor Henrik Schück på mindre konsistoriets vägnar, och den 23 april utfärdade Wachtmeister det begärda förordnandet retroaktivt från den 1 april
1908. Han godkände även den föreslagna ersättningsmodellen. På mindre än
en månad avancerade alltså Engströmer från nybliven doktor till vikarierande
professor!
Den 30 maj var det dags för universitetets årliga promotionshögtid, och i ett
kort referatet i Upsala Nya Tidning nämns att den försiggick på vanligt sätt
med kanonsalut och klockringning. För universitetet gemensamma promotioner hade dock ännu inte införts, utan var och en av fakulteterna hade sin egen
promotionsceremoni. Totalt tolv doktorer mottog under dagen sina insignier,
med Engströmer som den ende inom Juridiska fakulteten. Han promoverades
till juris utriusque doktor, och promotor var professorn i civilrätt Wilhelm
Sjögren.
Enligt vid denna tid gällande universitetsstatuter bestod en fakultet som
beslutande myndighet av de till fakulteten hörande professorerna. För att
Juridiska fakulteten skulle vara beslutsmässig vid tillsättning av lärartjänster
behövde konsistoriet inte sällan förstärka den med adjungerade ledamöter föreslagna av fakulteten. Oftast var det universitetets rektor och dess prorektor
som adjungerades till fakulteten, även om ingen av dem var jurist. Engströmer,
däremot, fick inte, trots att han i flera år kom att uppehålla den lediga professuren i processrätt, rätt att delta i fakultetens möten, så länge han endast var
docent. Han inbjöds emellertid ibland, liksom övriga docenter, av fakultetens
dekanus att delta i behandlingen av enskilda punkter på fakultetens dagordning. När ärendena så medgav kunde han och hans docentkolleger även adjungeras till hela sammanträden.
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Stipendier för uppehälle och karriär
När Thore Engströmer kom till Uppsala universitet fanns inga studiemedel
eller studielån, och många studenter levde under ekonomiskt knappa betingelser. Visserligen fanns det många stipendier att söka, men de räckte långtifrån
till alla. Engströmer fick viss hjälp av sina föräldrar, som var relativt välbeställda, men under senare delen av sina studier innehade han också några
stipendier. Hösten 1907 tilldelades han sålunda ett av de så kallade jubelfeststipendierna, som hade tillkommit efter en insamling till en stipendiefond i
samband med universitetets 400-årsjubileum.
Jubelfeststipendierna disponerades av fakulteterna, och de var bland de
största stipendierna vid universitetet. Enligt stadgarna var de avsedda för studerande som avlagt en högre examen och som önskade fortsätta sin vetenskapliga verksamhet vid universitetet. Med ”högre examen” inom Juridiska
fakulteten avsågs kandidat- eller licentiatexamen, och Engströmer tilldelades
stipendiet för en period om två år, vilket var den längsta tid det fick innehas.
Första året var stipendiebeloppet 800 kronor, och det andra året hade det
höjts till 1 000 kronor. I dag, drygt hundra år senare, finns dessa jubelfeststipendier fortfarande finns kvar, och stipendiebeloppet har vuxit till 60 000
kronor.
Sedan Engströmer promoverats till juris doktor i maj 1908, tilldelades han
i september samma år av Juridiska fakulteten ett stipendium bestående av
halva årsräntan av ”Juris Doktor Carl von Bahrs Fakultetsfond”. Häradshövding von Bahr hade tjänstgjort vid Upsala läns norra domsagas häradsrätt, och
promoverats till hedersdoktor av Juridiska fakulteten i maj år 1900, några månader innan han avled. Hans efterlevande hade till fakulteten donerat 20 000
kronor till den fond som därefter bar hans namn, och hälften av fondens avkastning gick alltså till det stipendium Engströmer fick. Med stipendiet följde
den mycket speciella skyldigheten för innehavaren att ”såsom rättegångsbiträde biträda fattiga och i öfrigt deraf förtjänte rättssökande vid Upsala läns
norra domsagas häradsrätt”.
Carl von Bahr hade avlidit den 21 september 1900, och enligt donationsbrevet, som var daterat exakt ett år senare, skulle stipendiet avse tiden från den
21 september ett visst år till samma dag året därpå. Det fanns möjlighet till
förlängning, och Engströmer, som tillträdde stipendiet den 21 september 1908,
innehade det – efter tre förlängningar – ända till den 21 september 1912, då han
avböjde fortsatt förlängning.
I årliga redogörelser till fakulteten över hur han använt sitt stipendium beskrev Engströmer hur han genom anslag på tingsstället i Örbyhus informerat
om möjligheterna till juridisk hjälp. Han redovisade även de mål han varit
engagerad i. De flesta handlade om stöd till ogifta kvinnliga käranden i ”barnuppfostringsmål”, men han biträdde också vid boskillnad, bouppteckningar,
äganderättsfrågor och testamentstvister. I ett mål hade han gjort en ”tämligen
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vidlyftig utredning” om en soldatänkas rätt till vissa förmåner, och vid skilda
tillfällen hade han dessutom lämnat råd till rättssökande utan att biträda vid
domstolsförhandlingar.
Efter Engströmer innehades detta speciella stipendium av docenten Folke
Wetter, och senare av andra jurister, men Lag (1919:367) om fri rättegång gjorde
enligt Juridiska fakultetens mening stipendiet ”onyttigt”. På fakultetens begäran fick den därför 1923 Kungl. Maj:ts tillstånd att, på det sätt den ansåg bäst,
fritt använda denna del av avkastningen av Carl von Bahrs fakultetsfond till
”rättsvetenskapens fromma”. I dag används medlen huvudsakligen för bidrag
till utrikes resor i vetenskapligt syfte.
Våren 1909 sökte Engströmer ett inom Juridiska fakulteteten ledigt treårigt docentstipendium. Han var den ende sökande, och på förslag av fakulteten
blev han genom en kanslersresolution förordnad till innehavare av stipendiet. Kanslerns beslut kom den 23 april, men förordnandet var retroaktivt och
gällde från den 1 januari 1909. Strax före stipendietidens utgång tre år senare,
skrev fakulteten till kanslern att Engströmer utmärkt sig genom vetenskapligt
författarskap och det sätt varpå han biträtt vid undervisningen och föreslog
att han skulle förordnas som innehavare av docentstipendiet för en ny treårsperiod från 1912. Kanslern gav sitt bifall, men när Engströmer utnämndes till
professor från den 1 april 1912 fick han givetvis frånträda sitt docentstipendium.

Mot professorsämbetet
Den professur i processrätt som Engströmer förestod från 1908 hade tillkommit 1879. Från 1888 hade den innehafts av Ernst Trygger, men den hade blivit
vakant 1905, då Trygger lämnade universitetet för att bli justitieråd i Högsta
domstolen. Den ledigkungjordes 1906, och sökande var docenten Nils Alexandersson, som då uppehöll befattningen, samt docenten Nils Stjernberg och
juris licentiaten Hugo Gemmel. Senare tog de emellertid alla tillbaka sina ansökningar, och tjänsten ledigkungjordes därför igen 1907. Alexandersson och
Gemmel var sökande även denna gång, men den förre återtog sin ansökan i
mars 1908 sedan han, liksom flera andra Uppsalajurister, fått en professur vid
den nyinrättade juridiska fakulteten vid Stockholms högskola.
Sitt vikariat på professuren i Uppsala hade Alexandersson för övrigt lämnat
redan hösten 1907, sedan han förordnats som docent i Stockholm. Fakulteten
i Uppsala hade då ingen som kunde överta undervisningen i processrätt, men
examinationen lyckades man upprätthålla med provisoriska arrangemang till
den 1 april 1908, då vikariatet övergick till Engströmer. Som nybliven juris
doktor och docent fick han därigenom ansvar för både undervisning och examination i processrätt vid universitetet.
Bland det första han gjorde var dock att begära tjänstledighet i två och en
halv månader från den 1 juni 1908. Av inbesparade lönemedel i fakulteten
21

HAN LEDDE ETT UNIVERSITET OCH STYRDE EN STAD

fick han ekonomiskt stöd för att under den tiden vistas utomlands för studier
i speciell privaträtt och processrätt. Denna och andra utlandsresor bidrog till
att han fick ett internationellt kontaktnät, som han kunde utnyttja under sin
kommande verksamhet. Han lärde känna framstående jurister i olika länder,
och för sina studenter kunde han med rekommendationsbrev underlätta studiebesök i utländska miljöer.
Medan Engströmer vikarierade på professuren fortsatte handläggningen
av det 1907 inledda tillsättningsärendet. Den ende kvarstående sökande var
Gemmel, men han inkompetensförklarades av de sakkunniga och överklagade förgäves såväl valet av sakkunniga som konsistoriets beslut att inte tillsätta tjänsten. Det hela drog därför ut på tiden, och först hösten 1909 kunde
ärendet avslutas. Under tiden fortsatte Engströmers vikariat, och eftersom
Juridiska fakulteten dessutom inledde en diskussion om i vilken ordning vissa
professurer borde tillsättas, kom det att dröja ända till december 1910, innan
fakulteten begärde universitetskanslerns tillstånd att få starta en ny tillsättningsprocess.
Ett positivt svar från kanslern kom i januari 1911, och fakulteten tog då
först upp frågan om eventuell kallelse till professuren. Enligt universitetsstatuterna fick kallelse endast ske om den tilltänkte var ”förtjänt att till ämbetet
nämnas framför varje annan svensk man, som till detsamma kan komma i
åtanke”. Det var en bestämmelse som tillämpades restriktivt, och fakultetens
samtliga ledamöter anmälde att de inte avsåg att begagna sig av möjligheten
att föreslå kallelse. I stället ledigkungjordes professuren i februari 1911 med
den 10 mars som sista ansökningsdag. Som sökande anmälde sig Thore Engströmer, Vilhelm Lundstedt och Hugo Gemmel. Lundstedt var docent i civilrätt vid Lunds universitet och uppehöll där en vakant professur i processrätt,
medan Gemmel, som nu sökte befattningen för tredje gången, var tjänstledig
från en amanuensbefattning i Civildepartementet.
Under specimenstiden våren 1911 stärkte Engströmer sin meritering i
processrätt genom att ge ut det stora arbetet Vittnesbeviset, reglerna för dess
värdering i svensk ordinär process. Det var en bred analytisk studie av vittnesutsagors bevisvärde. Nästan hälften av dess drygt 250 sidor utgjordes av
en historisk översikt, och Engströmer motiverade denna utförlighet med att
1734 års rättegångsbalk då ännu utgjorde stommen för processuella frågor.
I sitt förord tackade han inte några av sina tidigare lärare utan endast Karl
Gustaf Westman, som året innan blivit professor i rättshistoria, och som
hjälpt honom ”vid tolkandet af ett flertal dunkla ställen i medeltidslagarna”.
Inom processrätten föll även Om konkurslagen § 13, som Engströmer gav ut
samma vår.
Engströmer begärde också ett intyg över sin tjänstgöring vid Uppsala universitet, och svaret blev ett uttalande från Juridiska fakulteten som redovisade hans examina och förordnanden. Det avslutades med att Engströmer visat berömvärd skicklighet och nit och ”till Fakultetens fullkomliga nöje fyllt
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sitt akademiska lärarekall”. Det skickades vidare till konsistoriet, som med en
minimal ändring av fakultetens skrivning vitsordade att han ”till Konsistoriets
fullkomliga nöje fyllt sitt akademiska lärarekall”. Det betyget från konsistoriet
lade Engströmer senare som sista bilaga till sin ansökan om professuren.
Som brukligt var beslöt Juridiska fakulteten, att var och en av de sökande
skulle hålla två provföreläsningar, en över ett självvalt ämne och en över ett
av fakulteten förelagt ämne. Engströmer föreläste den 9 maj över det självvalda ämnet ”Om konkurslagen § 13”, det vill säga i direkt anslutning till hans
senaste vetenskapliga publikation, och den 30 maj över det förelagda ämnet
”Om gränserna i subjektivt hänseende för civildomens rättskraft”.
Den nämnda specimenstiden gick ut den 8 juni, och efter sommarferierna utsåg konsistoriet fyra sakkunniga i ärendet nämligen justitierådet Karl
Gustaf Carlson samt professorerna Otto Hjalmar Granfelt i Helsingfors, Hans
Munch-Petersen i Köpenhamn och Nils Alexandersson i Stockholm. Alla fyra
bedömde Engströmer som den skickligaste av de sökande, och Granfelt pekade på hans utpräglade förmåga att se till ”vetenskapens praktiska tillämpning”,
vilket visade sig vara en god prognos för Engströmers fortsatta verksamhet.
Tre av de fyra sakkunniga kompetensförklarade även Lundstedt och placerade
honom som nummer två, men endast en av dem förklarade Gemmel kompetent.
Juridiska fakulteten behandlade tillsättningsärendet den 24 februari 1912.
Eftersom bara fyra av fakultetens åtta professurer var besatta med innehavare,
krävdes enligt universitetsstatuterna adjunktion för att beslut i frågan skulle
kunna fattas, och konsistoriet hade beslutat att för behandling av detta ärende
till fakulteten adjungera universitetets rektor Henrik Schück. Han ansåg, i
likhet med fakultetens fyra egna professorer, att Engströmer styrkt sin kompetens för professuren. Lundstedt var däremot, enligt Schücks bedömning,
inte kompetent, men fakultetens majoritet hade motsatt uppfattning och med
röstsiffrorna tre mot två förklarades även han kompetent. Alla inkompetensförklarade Gemmel.
När konsistoriet sammanträdde den 2 mars hade Gemmel återkallat sin
ansökan. Endast Engströmer och Lundstedt kvarstod alltså som sökande till
den lediga lärostolen, och de 23 närvarande konsistorieledamöterna uttalade
i tur ordning hur de rangordnade dessa två. Sist avgav rektor Henrik Schück
sitt votum och liksom i fakulteten ansåg han, att endast Engströmer styrkt
sin kompetens för professuren. Till slut kunde konstateras att alla ledamöterna förklarat Engströmer kompetent, medan endast 19 av dem ansett det
vara fallet för Lundstedt. Konsistoriet beslöt därefter enhälligt att uppföra
Engströmer i första förslagsrummet för professuren och Lundstedt i andra.
Beslutet kungjordes på universitetets anslagstavla, och sedan det vunnit laga
kraft och via kanslern för rikets universitet insänts till Kungl. Maj:t, förordnades Engströmer den 22 mars att med fullmakt från 1 april 1912 vara professor
i processrätt vid Uppsala universitet.
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Sollefteå-Bladets redaktion hade följt tillsättningsärendet, och bad i början av mars
1912, via brodern Gösta, om ett foto av Thore
Engströmer. Redan dagen efter Kungl. Maj:ts
beslut kunde tidningen därför i en ganska
fyllig artikel informera sin läsekrets om att
bygdens son blivit professor i Uppsala, och
illustrera artikeln med det porträttfoto man
fått. För Upsala Nya Tidning var professorsutnämningar rutinhändelser, och visserligen
publicerade man en notis om Engströmers
professur, men större utrymme ägnades den
dagen åt söndervittrad kalkstensbeläggning
på universitetshuset och studentkårens planer
på att starta en bostadsförmedling. Däremot
återfanns det nämnda fotot tillsammans med
Som nyutnämnd professor 1912
presenterades Engströmer i
en kort notis om utnämningen i det nummer
Sollefteå-Bladet och Hvar 8
av Hvar 8 Dag, som kom ut den 14 april.
Dag med detta porträttfoto.
Två år efter Engströmer blev för övrigt även
Lundstedt professor vid Juridiska fakulteten
i Uppsala, då han utnämndes till innehavare av en lärostol i civilrätt. Engströmer och Lundstedt kom därefter att vara kolleger i fakulteten ända tills
de pensionerades, Engströmer 1943 och Lundstedt 1947. Båda var dessutom
politiskt aktiva, och satt i ett tiotal år samtidigt i Uppsala stadsfullmäktige,
Engströmer som högerman och Lundstedt som socialdemokrat. Engströmer
var dessutom landstingsman under ett par decennier samtidigt som Lundstedt
var ledamot av riksdagens andra kammare.
Installation av Engströmer i professorsämbetet skulle ske lördagen den 20
april 1912. Henrik Schück var tjänstledig från rektoratet under tiden från den
9 april till den 15 maj, och därför var det universitetets prorektor, kemiprofessorn Oskar Widman, som undertecknade inbjudningsskriften till installationen. Han gav där en tillbakablick över professurens tillkomst och hälsade
Engströmer välkommen i de ordinarie lärarnas krets. Det enhälliga förord för
Engströmer som de sakkunniga gett, och den förtjänstfulla lärarverksamhet
han redan utövat gav, menade Widman, ”universitetet grundad förhoppning
om en fruktbringande verksamhet till den juridiska vetenskapens förkofran
och de juridiska studiernas båtnad”.
Hedersgäster vid installationen var inbjudna honoratiores, men några av
Engströmers släktingar var också bland deltagarna. Sedan den akademiska
processionen tågat in, inleddes den högtidliga akten med att akademinotarien,
häradshövding Per Henrik Sjöberg, läste upp den kungliga fullmakten. Professor Widman överlämnade därefter ordet till Engströmer som föreläste över
ämnet ”Om lekmäns deltagande i rättsskipningen”. Även om domstolarnas or24
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ganisation i grunden var en politisk fråga, menade Engströmer att saken också
var av stort juridiskt intresse.
Engströmer beskrev hur de germanska tingen, där domsrätten utövades av
lekmän, till stor del ersatts av en domarmakt med juridiskt utbildade ämbetsmän. Lekmännen fanns emellertid kvar vid sidan av domarna, och de kunde,
enligt Engströmer, göra en viktig insats vid den fria bevisprövningen. Till det
bidrog deras kännedom om lokala förhållanden och folklynne och deras intresse för enskilda fall. Samtidigt fanns det en risk för att de kunde falla offer
för tillfälliga stämningar, och i brist på juridisk utbildning frestas att döma på
känn. Engströmer drog därför slutsatsen att meddomarskap var en lämpligare
form för lekmannainflytande än det jurysystem som fanns i en del andra länder. Hans bedömning står sig än, drygt 100 år senare, även om diskussionen
om lekmannainflytande överhuvudtaget fortfarande pågår.
Engströmer hälsades även välkommen till sin professur i universitetets årsskrift för 1912. Om honom och den likaså nyutnämnde professorn i engelska
språket, Erik Björkman, uttalade universitetets rektor, Henrik Schück, ”den
förvissningen, att de, äfven i den nya ställning de erhållit, skola göra heder åt
Alma Mater Upsaliensis, som fostrat dem och med glädje sett deras befordran”.

Ledamot av Juridiska fakulteten
Som nybliven professor fick Engströmer säte och stämma i Juridiska fakulteten, som då bestod av endast åtta professurer, varav dessutom tre var vakanta. Uppdraget som fakultetens dekanus gick i tur mellan professorerna efter
fullmaktsålder, och Engströmer skulle därför, även som ny professor, relativt
snabbt bli dekanus. Han blev det till och med ett år tidigare än regelverket
förutsåg. Karl Gustaf Westman som utsetts till dekanus för läsåret 1913/14,
fick nämligen i uppdrag av Kungl. Maj:t att utreda frågan om den så kallade regalrätten till inom riket befintliga vattendrag, och ansåg sig därför förhindrad
att vara dekanus. Fakulteten föreslog då att Engströmer, som enligt fullmaktsålder stod närmast i tur, skulle inträda som dekanus under läsåret 1913/14 i
Westmans ställe, och det fastställdes av universitetskanslern i juni 1913.
Fakultetens tanke var att Westman i stället skulle vara dekanus det följande året, men så blev det inte, eftersom han redan i februari 1914 blev ecklesiastikminister i den ämbetsmannaregering under Hjalmar Hammarskjöld
som då tillträdde. Engströmers efterträdare som dekanus blev i stället Folke
Wetter. Eftersom antalet professorer vid fakulteten var så begränsat, återkom dekanusuppdraget till Engströmer två gånger under 1920-talet, nämligen
1920/21 och 1927/28. Båda gångerna avslutades läsåret med promotion av juris
doktorer med Engströmer som promotor, och de som promoverades var Erik
Schalling respektive Karl Olivecrona.
Juridiska fakulteten handlade många ärenden av befordringstyp, inklusive
förslag om tillsättning av professorer. Ett omstritt ärende hösten 1916 gällde
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professuren i civilrätt och internationell privaträtt, som varit vakant sedan
1909. Valet stod mellan docenterna Östen Undén i Lund och Hugo Wikander
i Uppsala. Enligt alla de sakkunniga var Undén den vetenskapligt skickligaste,
men när fakulteten i oktober behandlade ärendet hävdade Engströmer att de
var vetenskapligt likställda. En krönikör i Dagens Nyheter menade att han i sitt
”välmenta oförstånd” hittat på detta för att bespara sin gamle vän, statsrådet
Westman, obehaget att kontrasignera Undéns utnämning.
När ärendet i november kom till konsistoriet, vidhöll Engströmer att de
sökande var vetenskapligt likställda men satte då Wikander främst med hänvisning till en regel i universitetsstatuterna om tjänsteålder som befordringsgrund i sådana fall; Undén var bara 30 år gammal, och hade färre tjänsteår än
Wikander. En majoritet om 17 konsistorieledamöter röstade emellertid för
Undén, och endast nio, inklusive Engströmer, för Wikander. Med stöd av konsistoriets förord för Undén beslöt regeringen i april 1917 förordna honom till
innehavare av professuren. Då hade ett regeringsskifte ägt rum några veckor
tidigare, och det blev därför trots allt inte Westman som kontrasignerade beslutet.
Inför universitetets 450-årsjubileum 1927 utsågs Engströmer att representera Juridiska fakulteten i en planeringskommitté som konsistoriet tillsatte
redan i maj 1925. Den skulle göra förslag till program för denna jubelfest, som
jubileet kom att kallas, ”samt i övrigt träffa anstalter för ifrågavarande festlighet”. Under ledning av rektorn Ludvig Stavenow arbetade kommittén intensivt med alla nödvändiga förberedelser. Det bestämdes att festen skulle
äga rum den 15 och 16 september 1927, och den kom därför att infalla under
Engströmers tredje år som fakultetens dekanus. Som vice ordförande i Uppsala stads drätselkammare ledde Engströmer dessutom en festkommitté som
staden tillsatt för ändamålet. Den organiserade stadens deltagande i firandet
och tillsåg att Uppsala i festskrud välkomnade gästerna. Som medlem i båda
festkommittéerna kunde Engströmer tillse att universitetets och stadens ansträngningar samordnades.
Flera av Juridiska fakultetens lärare hade offentliga uppdrag, och studenterna klagade ibland på att professorerna oftare fanns i Stockholm än i Uppsala. De gav sina föreläsningar – fyra timmar i veckan – samt den enskilda
undervisning som studenterna betalade för, men någon mer omfattande handledning var det enligt de klagande omöjligt att få. Dåvarande rektorn Otto
Lagercrantz fick 1933 en fråga om saken av Aftonbladet och menade att det
inte gick att göra något åt problemet. Han kunde bara bekräfta att Lundstedt,
Reuterskiöld och Westman satt i riksdagen och Undén i regeringen. Han til�lade, att Engströmer hade både lagstiftningsuppdrag i Sverige och internationella engagemang på lufträttsområdet, där de senare dessutom innebar utlandsvistelser. Kvar fanns Folke Wetter, Fritz Brock och Åke Holmbäck. Den
sistnämnde bodde för övrigt i Stockholm och menade, när tidningen kontak-
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tade honom, att man ju inte kunde förbjuda professorer att bli riksdagsmän
eller statsråd. Någon förståelse för sina klagomål fick studenterna alltså inte.
Däremot återkom Dagens Nyheter till frågan i en ledare med rubriken
”Fakultet i förskingringen” i december 1939. Då hade enligt tidningen endast
två av Juridiska fakultetens åtta professorer oavkortad tjänstgöring som lärare
vid universitetet, och till dem som inte undervisade alls hörde ju Engströmer,
som universitetet självt kallat till rektor. Tidningens slutsats var att ”fakultetens rangplats i vårt land vid tiden omkring sekelskiftet numera icke kunnat
uppehållas”.
Juridiska fakultetens professurer i civilrätt och straffrätt hade under åren
runt sekelskiftet periodvis uppehållits av docent Tore Almén, en av Engströmers tidigare lärare i Uppsala. Han var sju år äldre än Engströmer och hade
övergått till tjänstgöring i Svea hovrätt och i Lagberedningen, innan Engströmer fick säte och stämma i fakulteten. Från 1911 tjänstgjorde han i Högsta
domstolen, först som revisionssekreterare och från 1915 som justitieråd. Tillsammans med Karl Schlyter grundade han 1916 Svensk Juristtidning. Han avled 1919 i spanska sjukan vid endast 47 ålder, och ett par månader senare
publicerades ett upprop för att få bidrag till en minnesfond som skulle bära
hans namn. Engströmer hörde till de kolleger och vänner till Almén som undertecknat uppropet, och fonden bildades året därpå.
Enligt stadgarna skulle Tore Alméns minnesfond främja rättsvetenskaplig
verksamhet, främst sådan som är av betydelse för det praktiska rättslivet,
samt stödja nordisk rättsgemenskap. En av ledamöterna i fondens styrelse
skulle utses av Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet för en period av
fem år, och i februari 1920 beslöt fakulteten åta sig detta uppdrag. Samtidigt
utsåg den Engströmer till ledamot för den första femårsperioden, ett naturligt
val med tanke på hans engagemang för praktiskt lagstiftningsarbete. Fondens
kapital var ursprungligen 60 000 kronor, och avkastningen kom främst att
användas för stipendier för forskning och för yngre juristers deltagande i nordiska juristmöten.
Engströmers mandat i minnesfonden förnyades fyra gånger av Juridiska fakulteten, varje gång för en ny femårsperiod. Först 1946 anhöll han om entledigande från uppdraget och motiverade sin avsägelse med att fakulteten borde
företrädas av en aktivt verksam lärare. Som pensionär tjänstgjorde han då som
tillförordnad universitetskansler, och han hade inte undervisat sedan han blev
rektor 1933. Engströmers långvariga arbete i fondens styrelse baserades troligen på hans respekt för Tore Almén och uppskattning av dennes verk, men
det kan nog också ses som ett exempel på den uthållighet och plikttrogenhet han ofta visade gentemot de verksamheter, som han kom att engageras i.
Hans efterträdare som Juridiska fakultetens representant i minnesfonden blev
Halvar Sundberg, professor i förvaltningsrätt och statsrätt med folkrätt.
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På nyckelposter med långa arbetsdagar
Thore Engströmer var ledamot av ett flertal organ inom universitetet. Några
av dem var tillfälliga och hade avgränsade mandat som till exempel en kommitté som utarbetade ett förslag om ett ridhus för universitetets behov. Andra
var permanenta och centrala organ inom universitetet. Som nyutnämnd professor blev han sålunda från 1912 automatiskt ledamot av ”den akademiska
församlingen”. Det var en valförsamling som med slutna sedlar förrättade val
av kansler, rektor och prorektor. Den valde också ledamöter i de centrala förvaltningsorgan inom universitetet, vars uppgifter reglerades i 1908 och 1916
års universitetsstatuter (SFS 1908:135 och SFS 1916:66), det vill säga det större
och det mindre konsistoriet och drätselnämnden.
Det större konsistoriet var det viktigaste av universitetets kollegiala organ,
och det skulle ha ”allmän tillsyn och vård om universitetets såväl vetenskapliga som ekonomiska angelägenheter”. Det kan närmast jämföras med den bestämmelse i dagens högskolelag enligt vilken ”styrelsen för en högskola har
inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter
fullgörs”. Det större konsistoriet leddes av rektor, och förutom två ledamöter
från varje fakultet och sektion, som tog plats i tur efter fullmaktsålder, ingick
från varje fakultet/sektion ytterligare en ledamot för varje påbörjat femtal
av dit hörande professurer. De sistnämnda ledamöterna valdes av den akademiska församlingen med slutna sedlar med utgångspunkt från förslag lämnade
av fakulteterna och sektionerna.
I mars 1914 tog Engströmer för första gången plats i det större konsistoriet. Hans fakultetskollega, professorn i rättshistoria Karl Gustaf Westman,
hade då utsetts till statsråd, och efter ett förvaltningsmässigt omdiskuterat
beslut blev Engströmer hans ”vikarie” i konsistoriet. Redan året därpå blev han
emellertid på grund av fullmaktsålder ordinarie ledamot för en treårsperiod.
Därefter satt han utan avbrott i konsistoriet, omväxlande som vald ledamot
och på grund av fullmaktsålder ända till oktober 1932, då han som prorektor
fick ställning som självskriven ledamot. Efter mindre än ett år som prorektor
valdes han till rektor, och när han våren 1943 fyllde 65 år och avgick från
rektorsposten, hade han en oavbruten ”mandatperiod” i universitetets högsta
organ om inte mindre än 29 år bakom sig.
Det mindre konsistoriets uppgift var att ”vaka över att den akademiska undervisningen och examinationen vederbörligen [upprätthölls] samt över lärarnas och de studerandes förhållande i vad som hör till studierna”. Det bestod av
rektor, prorektor och fem andra ledamöter, och inte förrän han blev prorektor
ingick Engströmer i den församlingen, även om enstaka röster tidigare hade
tillfallit honom vid sammanträden i den akademiska församlingen.
Desto mer engagerad var Engströmer i drätselnämnden. Den skulle, enligt
de statuter som gällde under Engströmers tid vid universitetet, behandla alla
frågor om ”universitetets hushållning och drätsel”, det vill säga förvalta dess
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egendom och handlägga alla ekonomiska frågor. Beroende på frågornas karaktär kunde den själv fatta beslut eller, med sitt yttrande, överlämna dem till
universitetskanslern eller till större eller mindre konsistoriet för avgörande.
Utöver rektor, som var självskriven ordförande, ingick i nämnden tre lärare
valda av den akademiska församlingen. Av dessa skulle, enligt statuterna,
minst en komma från Juridiska fakulteten, och minst en vara ledamot av det
större konsistoriet. Engströmer uppfyllde båda dessa krav, och det bidrog säkert till att han redan 1917 invaldes som ledamot i nämnden. Han efterträdde
där professorn i nationalekonomi och finansrätt David Davidsson, som då undanbett sig återval. Engströmer fick 23 av de 25 rösterna.
Engströmer blev därefter omvald till drätselnämnden för tre år i taget, varje
gång med enhälliga beslut av den akademiska församlingen, ända tills han som
rektor 1933 blev nämndens ordförande. Han satt sålunda i drätselnämnden
utan avbrott från den 1 juni 1917 till den 1 juni 1943, och hans ledamotskap
sträckte sig alltså över mer än ett kvartssekel. Det gav honom en unik insyn i
många av universitetets angelägenheter. Eftersom han dessutom från 1914 var
ledamot av det större konsistoriet kunde han utöva ett betydande inflytande
inom Uppsala universitet, även långt innan han blev rektor.
Utöver de i universitetsstatuterna föreskrivna organen fanns vid Uppsala
universitet på Engströmers tid ett antal andra permanenta kommittéer med
olika uppgifter. Dit hörde petitakommittén, som utarbetade förslag till universitetets riksdagspetita, eller anslagsframställning som termen är i dag. Den
bestod av rektor och en ledamot från varje fakultet och sektion. Efter tre
år som medlem av Juridiska fakulteten utsågs Engströmer 1915 att vara dess
representant i petitakommittén, och han fick därefter varje år förnyat förtroende och lämnade därför inte kommittén förrän han 1943 avgick från rektorsposten. Petitaärenden behandlades för övrigt även i drätselnämnden, där
Engströmer alltså också var med och diskuterade dem.
Engströmer tackade för övrigt sällan nej till ett uppdrag. Han hade stor
arbetsförmåga, och med uthållighet fullföljde han det mesta han gett sig in i.
Han var sjukskriven några veckor 1927, och hösten 1930 råkade han ut för en
olycka, som också krävde sjukskrivning, men annars tycks hans hälsa ha tillåtit
honom att arbeta mycket. Enstaka gånger såg han sig dock nödsakad att avsäga
sig uppgifter, inte på grund av ovilja, utan därför att hans tid inte räckte till.
Ett sådant fall på nationell nivå gällde en så kallad löneregleringskommitté,
som av Kungl. Maj:t fått i uppdrag att lämna förslag till löner för befattningshavare vid universitet och högskolor, och senare även för anställda vid ett flertal institut, anstalter och laboratorier. Engströmer var en av fem sakkunniga
som i december 1920 utsågs att ingå i kommittén, men en månad senare skrev
han till ansvarigt statsråd, ecklesiastikministern Bengt J:son Bergqvist, och
begärde entledigande. Han beklagade att hans tid inte gav honom möjlighet att
på ett tillfredsställande sätt delta i kommittéarbetet, men framhöll samtidigt
att det fanns ”flera som besitta alla förutsättningar att kunna ersätta mig”.
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Det blev en annan Uppsalaprofessor som ersatte honom i kommittén, nämligen språkforskaren Ferdinand Johansson, och kommitténs första betänkande, om lönerna vid universiteten, kom i november 1921. Det är väl inte säkert
att Engströmer kunnat driva lärarnas lönefrågor bättre än Johansson, men vid
Uppsala universitet var man i varje fall inte nöjd med utredningsresultaten.
Såväl Juridiska fakulteten som större konsistoriet fann de sakkunnigas förslag
otillräckliga vad avsåg professorernas lönenivå. Engströmer deltog i fakultetens överläggningar och beslut, men var frånvarande när konsistoriet behandlade ärendet.
Internt inom Uppsala universitetet kunde Engströmers uppdrag ibland
också hopa sig på ett sätt som gjorde det nödvändigt för honom att avbryta
några av dem. I en framställning till konsistoriet 1929 avsade han sig till exempel tre uppdrag samtidigt, nämligen ledamotskapen i styrelsen för B. John
F. och Svea Anderssons stiftelse (”för befordrandet av studierna över atmosfäriska elektriska urladdningar”), i nämnden för Vilhelm Ekmans universitetsfond (för tryckningsbidrag) och i redaktionen för universitetets årsskrift. I den
senare hade han varit ledamot ända sedan 1917.
En gång ställde Engströmer också sin plats i drätselnämnden till förfogande.
Under en vistelse i Italien 1929 hade han hört att Östen Undén var föreslagen
som rektor efter historieprofessorn Ludvig Stavenow. I ett brev till Stavenow
påpekade då Engströmer, att med Undén som rektor skulle det automatiskt
komma en jurist till drätselnämnden, och då vore det kanske önskvärt, att
hans plats övertogs av en representant för den humanistiska sektionen. I varje
fall borde inga personliga hänsyn till honom stå i vägen för ett sådant val,
särskilt som han snart ”fullgjort den administrativa värnplikt i universitetets
tjänst, som ju måste krävas för att dess självstyrelse skall kunna upprätthållas”.
Statuternas krav att en av de tre lärarna i drätselnämnden skulle vara jurist
gällde dock även om sittande rektor var jurist, och Engströmer omvaldes en
vecka senare för en ny treårsperiod i nämnden. Hans ”administrativa värnplikt” fortsatte alltså, och i april 1932 omvaldes han för ännu en treårsperiod.
Den hann han dock endast påbörja innan han på hösten samma år valdes till
prorektor och ett halvår senare till rektor.

Undervisning och tjänstledigheter
Under Engströmers arbete i Processkommissionen (sid 43) var han långa perioder befriad från skyldigheten att undervisa och examinera. Det gällde hela
femårsperioden 1919/20–1923/24 och även kalenderåren 1925 och 1926. Han
behöll emellertid då sina administrativa uppdrag och var till exempel Juridiska fakultetens dekanus 1920/21. Han fortsatte också att delta i sammanträden med de tidigare nämnda ledningsorganen. Att disponera tjänstledigheten
på det sättet var inte okontroversiellt. Våren 1924 blev sålunda Östen Undén,
som då var fakultetens dekanus, kontaktad av hovrättspresidenten Hjalmar
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Westring som ville att Engströmer skulle ägna mer tid åt arbetet med i Processkommissionen, som han ledde, och av Undéns svar framgick att ett par av
Engströmers kolleger i fakulteten inte var nöjda med det sätt på vilket hans
tjänstledighet var ordnad.
Undén ansåg, liksom de nämnda kollegerna, att en professor som inte undervisade inte hade samma förutsättningar att delta i administrativa göromål
som en professor i full tjänst, men han tillade att Engströmer hade åtagit sig
att ”i någon mån uppta det egentliga universitetsarbetet” med undervisning
och examination, och därmed förföll, menade Undén, invändningen mot att
han fortsatte med de administrativa uppdragen. Saken komplicerades av att
fakulteten inte hade någon som ansågs kompetent att vikariera på Engströmers professur i processrätt, och Undén hoppades därför att arrangemanget
med deltidsarbete i Processkommissionen kunde fortsätta som dittills.
Först när arbetet i kommissionen hade avslutats blev undervisning åter en
väsentlig del av Engströmers tjänstgöring. Med tillstånd av universitetskanslern förlade han emellertid från och med läsåret 1927/28 huvuddelen av den
reguljära undervisningen i processrätt till höstterminerna, och gav på vårterminerna kurser med mer specifik inriktning. Det upplägget innebar dessutom
att han på höstterminerna föreläste 20 timmar utöver det antal som var hans
skyldighet, och att han i stället gav färre föreläsningar de följande vårterminerna. Det gav enligt Engströmer möjlighet till en bättre kursplanering, vilket var
till fördel för undervisningen. Modellen tillämpades till och läsåret 1932/33,
som var det sista före hans utnämning till universitetets rektor. På vårterminen det läsåret var han dock befriad från tre fjärdedelar av sin undervisning
under två månader för att arbeta som sakkunnig vid tillsättning av professuren i processrätt vid Lunds universitet.
Som rektor från hösten 1933 valde Engströmer att redan från början til�lämpa den paragraf i de då gällande universitetsstatuterna enligt vilken ”rektor vare, om han så önskar, frikallad från skyldigheten att bestrida till hans
professorsbefattning hörande undervisning och examination”. Den som först
förordnades att i hans ställe upprätthålla undervisningen och examinationen
i processrätt var docenten Jan-Eric Almquist. Uppdraget överfördes 1934 till
docenten Ivar Agge, som behöll det till 1938, då det övergick till Per Olof
Ekelöf, som fem år senare skulle bli Engströmers efterträdare på professuren
i processrätt.

Donationer och stiftelselagstiftning
Rättsläget i Sverige om stiftelser präglades länge av osäkerhet, och under
1800-talet väcktes i riksdagen återkommande förslag om bestämmelser rörande tillsyn över de många stiftelser och liknande inrättningar som tillkom
genom testamenten eller donationer. Ett antal utredningar kom också till
stånd, och i början av 1900-talet framlades flera förslag om lagstiftning på
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området. Ett inom Justitiedepartementet utarbetat förslag till ”Lag om offentligen erkända stiftelser” skickades 1926 ut på en bred remiss i samhället, och
kanslersämbetet för rikets universitet skulle svara efter hörande av konsistorierna. På så vis kom frågan till Uppsala universitet, där konsistoriet begärde
ett yttrande från drätselnämnden.
Ärendet togs upp i drätselnämnden vid ett möte under ledning av rektorn
Ludvig Stavenow och med Engströmer närvarande som ledamot. Nämnden
uttalade då att de fonder och donationer som getts till universitetet ”visserligen vore stiftelser i den mening, att de vore medel givna med skyldighet att
använda desamma för ett visst ändamål”, men de hade inte mottagits för att
bilda ”särskilda rättssubjekt, som självständigt skulle kunna förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter”. De förvaltades tvärtom av universitetet med
en för ändamålet betryggande organisation och kontroll. Nämnden föreslog
därför, att den föreslagna lagen skulle förtydligas, så att det klargjordes att den
inte var tillämplig för stiftelser givna att förvaltas av universiteten.
Konsistoriet behandlade remissen i mars 1926 och fann det ”uppenbart, att
ifrågavarande lag icke kunde vara avsedd för donationer givna till universiteten”. Sådana donationer var nämligen inte avsedda att förvaltas som självständiga förmögenheter och ansvaret för dem bars ”allenast av universiteten själva
och icke av statsverket”. I linje med drätselnämndens förslag ansåg konsistoriet, att lagen skulle förses med en uttrycklig bestämmelse om att den inte
ägde tillämpning på donationer till universiteten.
Ärkebiskop Nathan Söderblom fungerade som universitetskansler när
kanslersämbetets samlade svar skulle avges under sommaren 1926, och på
hans uppdrag bad kanslerssekreteraren Engströmer om hjälp vid utarbetandet
av yttrandet, som redovisade universitetens avvisande syn på lagförslaget. Justitiedepartementet arbetade visserligen vidare med frågan, men Lag (1929:116)
om tillsyn över stiftelser, som slutligen antogs av riksdagen var, som framgår av
namnet, av ren tillsynskaraktär och så utformad att den inte avsåg donationer
till universiteten.
I ett historiskt perspektiv är det intressant att den tanke på donationer som
självständiga stiftelser som universitetet med kraft motsatte sig 1926, sjuttio
år senare, och med stöd av en ny stiftelselag, tvärtom gjorde det möjligt för
universitetet att med framgång hävda att erhållna donationer inte var statens
egendom utan just självständiga stiftelser förvaltade av universitetet.

Juristprofessorn och sjukhusfrågorna
Genom att bygga det för sin tid stora Akademiska sjukhuset, som stod färdigt
1867, tog Uppsala universitet ansvar för all sjukhusvård i länet. Det visade sig
bli kostsamt, och redan efter några år bad man om ekonomiskt stöd av det
1863 bildade landstinget. Detta var till en början kallsinnigt men insåg efterhand, att det som huvudman för sjukvården inte kunde avvisa universitetets
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propåer. Det ökade därför gradvis sitt bidrag till driften av sjukhuset, och runt
sekelskiftet etablerades en princip om delning av kostnaderna mellan universitetet och landstinget. Universitetet förblev huvudman för sjukhuset, men
enligt ett reglemente från 1903 skulle parterna utse vardera tre ledamöter i
sjukhusets direktion. Från 1904 gällde vidare ett avtal mellan universitetet
och landstinget, där landstingets ekonomiska bidrag angavs som ett visst belopp per sjukdag för den vård universitetet bedrev för länets invånare.
I januari 1914 utsågs Engströmer att tillsammans med två medicinprofessorer ingå som företrädare för universitetet i sjukhusdirektionen för 1914–15, och
senare även för 1916–17. Det var ett ansvarsfullt och tidskrävande uppdrag.
Direktionen utarbetade bland annat förslag till budget för hela sjukhuset, och
de aktuella åren handlade det även om att föreslå olika krigstidstillägg till
personalen. Halvvägs in i 1917 begärde Engströmer därför entledigande från
uppdraget, och till hans ersättare utsågs juristkollegan Folke Wetter.
Redan året därpå återkom emellertid Engströmer till sjukhusfrågorna. Universitetet ansåg att landstinget borde betala mer per sjukdag än vad som stadgades i det ovan nämnda avtalet, och Engströmer utsågs 1918 att ingå i en för
universitetet och landstinget gemensam kommitté med uppgift att förhandla
fram ett förslag till avtalsändring. Landstinget var emellertid inte angeläget
om någon revision av avtalet, och det krävdes att regeringen förordnande om
ett urtima landstingsmöte, innan några förhandlare utsågs från den sidan.
Till slut kunde dock den gemensamma kommittén bildas, och den valde
Engströmer till sin ordförande. Dess förslag om höjning av landstingets ersättning till universitetet godkändes också av parterna. Denna förhandling kom
sedan att upprepas årligen, och Engströmer var en av universitetets representanter ända till och med 1926. Då hade ersättningsbeloppet per sjukdag ökat
från 1 krona och 35 öre, som föreskrevs i det ursprungliga avtalet till 4 kronor.
Även studenterna lämnade länge bidrag till Akademiska sjukhuset. De
hade enligt särskilda konsistoriebeslut rätt till avgiftsfri vård på sjukhuset,
och i gengäld bidrog de till att täcka kostnaderna genom en avgift som togs ut
via nationsavgiften. Den behövde någon gång också justeras, och tillsammans
med sjukhusdirektören förhandlade Engströmer framgångsrikt med studentnationerna om en mindre höjning som godtogs av alla nationerna.
Att Engströmer lämnade förhandlingarna med landstinget efter 1926 hängde sannolikt samman med att han vid det årets landstingsval blev invald som
ledamot i Uppsala läns landsting. Från och med 1927 representerade han alltså
på visst sätt även landstinget, och förmodligen bedömde han det som olämpligt att då företräda universitetet i en förhandling med landstinget som motpart. Hans engagemang i landstinget blev både långvarigt och djupgående, och
det behandlas i ett följande kapitel om hans politiska engagemang.
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Uppdrag för Civil- och Justitiedepartementen
Som nyutnämnd professor blev Engströmer direkt engagerad i praktiskt lagstiftningsarbete av regeringskansliet. Redan 1912 anlitade Civildepartementet
honom för ”biträde inom departementet” som termen löd, och därpå följde
det ena uppdraget efter det andra från Civildepartementet och Justitiedepartementet. Engströmer kom på så sätt att arbeta med lagstiftningsfrågor inom
en rad skilda områden, och nedan redovisas kortfattat de olika uppdragens
bakgrund och de resultat som uppnåddes. Tyngdpunkten har lagts på de bidrag Engströmer lämnade till arbetet.
Uppdragen från Civildepartementet gällde tre pionjärarbeten inom transportsektorn, som var stadd i snabb teknisk utveckling, två folkhälsofrågor
som sedan länge varit föremål för debatt och motsättningar i samhället, samt
slutligen frågan om polisväsendets organisation. Den senare frågan engagerade givetvis också justitieministern, och från Justitiedepartementet kom 1914
dessutom två särskilda uppdrag. Det ena avsåg en akut kristidsfråga som ingår
i redovisningen nedan, medan det andra gällde frågan om en rättegångsreform,
som på grund av sin omfattning behandlas i ett följande avsnitt (sid 43).
Civildepartementet leddes från 1911 av den frisinnade ämbetsmannen och
politikern Axel Schotte och från februari 1914 av den konservative Oscar von
Sydow, medan Justitiedepartementet åren 1914–17 leddes av den konservative
politikern Berndt Hasselrot. Departementen ersatte Engströmer för det arbete han utförde, och de återkommande uppdragen talar för att statsråden var
nöjda med hans insatser. Att han ofta fick göra föredragningarna inför lagrådet
visar också på det förtroende han åtnjöt.
Av Engströmers arvodesräkningar till departementen framgår att den arbetstid han lade ner på dessa uppdrag varierade från ett par veckor till ett
par månader. Utöver ersättning för arbetade dagar begärde han för de flesta
uppdragen även ersättning för ett antal resor till Stockholm, som varit nödvändiga för uppdragens genomförande. Hans dagarvode var 15 kronor, och en
returbiljett mellan Uppsala och Stockholm kostade 10 kronor.

Järnvägstrafik

På Schottes uppdrag arbetade Engströmer under 1913 med att granska ett förslag till järnvägstrafikstadga, som skulle reglera rättsförhållandena på området.
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Förslaget hade utarbetats av Kungl. Järnvägsstyrelsen, och på styrelsens önskan diskuterade Engströmer sina synpunkter med blivande överdirektören
John Flodin. Stadgan fastställdes senare av Kungl. Maj:t att gälla från mars
1915. Den innehöll bestämmelser om befordran av personer och om järnvägens
ansvar för egendom som överlämnats för befordran, (inskrivet resgods) samt
vissa bestämmelser om sådan egendom som den resande fick medföra och som
inte överlämnats i järnvägens vård (handresgods).
Under 1914 granskade Engströmer också ett förslag till verkställighetsbestämmelser till 1890 års internationella ”fördrag angående godsbefordring å
järnväg”, som Sverige tillträtt 1907. Det fördraget kom emellertid 1923 att ersättas av en ny internationell konvention om godsbefordran på järnväg. Drygt
tio år efter deras tidigare kontakt återkom därför John Flodin till Engströmer
och bad om råd inför arbetet med en proposition till 1925 års riksdag med
förslag till lag angående Sveriges anslutning till den nya konventionen (prop.
1925:33). Engströmer kommenterade den föreslagna lagtexten, men Flodin föredrog den själv inför lagrådet.

Automobiltrafik

Den snabbt ökande biltrafiken föranledde 1909 regeringen att tillkalla sakkunniga för att se över bestämmelserna om ansvarighet för de skador, som
trafiken i allt högre grad förorsakade. De avgav sitt betänkande i februari 1912
och föreslog en ny lag om ansvarighet för skada till följd av automobiltrafik, som innebar ett antal skärpningar av gällande bestämmelser på området.
Bland annat föreslogs att en bilägare i vissa fall kunde bli ansvarig för skador
som orsakats av en häst som ”skrämts av automobil”.
Sedan förslaget remissbehandlats uppdrog civilministern von Sydow i oktober 1914 åt Engströmer att medverka i departementets arbete med att utarbeta ett lagförslag som kunde föreläggas riksdagen. I det arbetet deltog också
von Sydows företrädare Schotte, som efter sin tid i regeringen återgått till sin
tjänst om landssekreterare i Karlstad. Ett lagförslag föredrogs av Engströmer
inför lagrådet i oktober 1915, och på nyårsafton samma år beslöt regeringen om
en proposition i frågan (prop. 1916:8). Justitieministern hade efter gemensam
beredning med civilministern funnit att det var svårt att lagstifta om skrämda
hästar, och någon bestämmelse i det avseendet fanns inte i lagförslaget. Propositionen bifölls av riksdagen och Lag (1916:312) angående ansvarighet för skada
i följd av automobiltrafik utfärdades den 30 juni 1916.
I utförlig kommentar till lagen i Svensk Juristtidning 1916 underströk
Engströmer, att den avvek från den allmänna regeln om vållande som förutsättning för ersättningsskyldighet, och att den gjorde ägaren av fordonet
ansvarig, även det handlade om en ren olyckshändelse. Det ledde honom till
påpekandet att ”här som på andra områden, där utövaren av en farlig verksamhet bär ett ökat skadeståndsansvar, måste försäkringsväsendet komma
de ansvariga till hjälp”. Han tillade ”Ekonomiskt sett kommer frågan: vem
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svarar för skadan? då att utbytas mot frågan: vem svarar för försäkringspremien?”.
Engströmer glömde inte bort det problem med skrämda hästar, som hade
upptagit lagstiftarna från 1912 och ett par år framåt. Många år senare och i
ett helt annat sammanhang skrev han sålunda i Svensk Juristtidning 1932 om
hur ”de yttre förhållandenas omgestaltning” återverkar på rättsliga regleringar.
Han erinrade sig därvid arbetet med automobilskadelagen, och hur det inte
minst i officiella yttranden ”med iver” framhållits sådana olyckshändelser som
”berodde på att en häst på landsvägen skrämdes av en mötande bil”.

Lufttrafik

Medan lagar om vad som sker på land och vatten hade mångtusenårig hävd,
fanns det i början på 1900-talet inte något som helst regelverk beträffande
”luftfartyg” och deras rörelser. Mot den bakgrunden uppdrog civilminister
von Sydow i juli 1914 åt Engströmer att som sakkunnig inom departementet
”biträda med utarbetande av förslag till lufttrafikförordning för Sverige”. Senare tillkallades ytterligare sakkunniga, nämligen major Georg Sylvan och kommendörkapten Gunnar Unger. Engströmer fick då i uppdrag att som ordförande leda arbetet. Det hade vid tidigare internationella kongresser rått enighet
om att frågorna skulle lösas på internationell nivå, men det hade omöjliggjorts
av kriget, och därför behövdes det bestämmelser för luftfarten i Sverige.
De sakkunnigas arbete pågick ett par år, och för att även bekanta sig med
praktiska frågor på området förlade de sommaren 1917 ett sammanträde till
Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona. Deras arbete resulterade i december
1917 i en rapport med förslag till två förordningar; en allmän om lufttrafik
samt en om åtgärder till undvikande av sammanstötning mellan luftfartyg.
Förslaget till lufttrafikförordning omfattade 47 paragrafer med allt från definition av luftfartyg till frågor om besiktning, tillstånd och transporter av tullpliktigt gods. Det andra förordningsförslaget gällde bland annat användning av
signalsystem av olika slag.
Med utgångspunkt från de sakkunnigas förslag utfärdade Kungl. Maj:t i maj
1919 en kungörelse angående lufttrafik över svenskt område (SFS 1919:238).
Den ersattes drygt ett år senare av en reviderad och något utförligare kungörelse med samma titel (SFS 1920:577). Då hade för övrigt luftfartsfrågor överförts till det nyskapade Kommunikationsdepartementet.
De nämnda kungörelserna innebar endast en provisorisk reglering av ämnet, och i enlighet med vad de sakkunniga förordat inleddes 1919 nordiska
överläggningar för att om möjligt utarbeta gemensam lagstiftning på området.
På regeringens uppdrag deltog sålunda Engströmer tillsammans med ballongflygaren och blivande flygvapenchefen Karl Amundson i nordiska luftfartskonferenser i Kristiania, Stockholm och Köpenhamn. Vid Stockholmsmötet
skedde en uppdelning av konferensen i två sektioner, en juridisk och en teknisk, och Engströmer valdes till ordförande i den förstnämnda.
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Det nordiska samarbetet resulterade 1920 i ett gemensamt utkast till lag
om luftfart, som i Sverige, efter viss ytterligare beredning ledde till en proposition med förslag till förordning om luftfart (prop. 1922:127). I riksdagens
ställdes frågan om inte en lag vore lämpligare än en förordning om ”lufttrafiken skulle framdeles komma att ernå större utveckling med användning såsom kommersiellt transportmedel”, men därutöver framfördes endast marginella ändringsförslag, och förordningen utfärdades i maj 1922 (SFS 1922:383).
Därmed upphörde också den ovan nämnda förordningen om lufttrafik över
svenskt område (SFS 1920:577).
Engströmers sakkunniggrupp hade inte föreslagit någon reglering av ägarens eller förarens skyldighet att ersätta uppkomna skador, eftersom det saknades tillräcklig erfarenhet på området, men under remissbehandlingen yrkades från flera håll att denna fråga skulle regleras. Ett förslag utarbetades därför
av delegerade för Sverige och de nordiska grannländerna, och Engströmer föredrog ett lagförslag inför lagrådet i februari 1922. Proposition lades i april
samma år (prop. 1922:257), och i maj antog riksdagen Lag (1922:382) angående
ansvarighet för skada i följd av luftfart. I december samma år utfärdade Kungl.
Maj:t dessutom en kungörelse angående åtgärder för undvikande av sammanstötning mellan luftfartyg m. m. (SFS 1922:618), som byggde på det förslag om
en sådan förordning som fanns i 1917 års rapport.
Medan det nordiska luftfartssamarbetet pågick hade luftfartsfrågor på det
globala planet behandlats vid fredskonferensen i Paris i oktober 1919. De allierade och associerade staterna hade där slutit en internationell konvention
angående luftfart och skapat en internationell luftfartskommission med det
franska namnet Commission Internationale de Navigation Aérienne (CINA).
Det nordiska samarbetet kom därför även att avse frågan om ländernas anslutning till denna konvention och medlemskap i den nya kommissionen.
Konventionen innehöll emellertid vissa bestämmelser som skulle förhindra
svensk luftfart till och över Tyskland, och dessutom ansågs röstningsreglerna i
luftfartskommissionen oförenliga med under kriget neutrala staters intressen.
Sverige valde därför en annan väg, nämligen separatöverenskommelser med
de nordiska grannländerna och med länder som Storbritannien och Tyskland.
Amundson och Engströmer, som representerade Sverige i arbetet på en gemensam nordisk lagstiftning, ledde för svensk del, och på regeringens uppdrag, även förhandlingarna om dessa bilaterala överenskommelser.
Samtidigt drev Sverige och andra länder frågan om ändringar i 1919 års
konvention, och Engströmer utvecklade de nordiska ståndpunkterna vid ett
möte med den internationella luftfartskommissionen i London 1923. Arbetet
var framgångsrikt, och mötet i London beslöt om ändringar i konventionen,
som i princip tillgodosåg önskemålen från Sverige och andra mindre länder.
Engströmer reste därefter ett par gånger till Paris för överläggningar om Sveriges anslutning till konventionen, och vid ett möte i Köpenhamn 1925 enades
företrädare för de nordiska länderna om att hos sina regeringar förorda anslut38
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ning till konventionen. För Sveriges del skedde det sedan riksdagen bifallit
regeringens proposition i ärendet (prop. 1926:172).
För Engströmer blev lagstiftning inom lufträtten, till skillnad från arbetet
inom de båda tidigare nämnda områdena, ett omfattande, långvarigt, nationellt och internationellt engagemang. Hans arbete och åtaganden på området,
efter de här redovisade uppdragen för Civil- och Kommunikationsdepartementen skildras i kapitlet om internationellt arbete (sid 202).

Kvacksalveri

Den ganska utbredda verksamhet som bedrevs av obehöriga läkare och kvacksalvare var länge ett problem inom sjukvården. I början av 1912 presenterade
Medicinalstyrelsen efter flera års utredningsarbete ett utkast till Lag om läkarkonstens utövning, och när det bereddes inom Civildepartementet, dit
Medicinalstyrelsen hörde, kom särskild uppmärksamhet att riktas mot de
bestämmelser mot kvacksalveri som föreslogs ingå i lagen. Departementets
expeditionschef, Sigfrid Linnér, som senare blev landshövding i Uppsala, tog
därför kontakt med Engströmer och frågade om han kunde utarbeta en särskild lag mot kvacksalveri. Engströmer var intresserad och blev i november
1912 förordnad att inom departementet arbeta med saken.
Engströmer inledde sitt arbete med att från domstolar insamla protokoll
över avgjorda mål om kvacksalveri, och frågans aktualitet framgick av en intervju som Svenska Dagbladet gjorde med honom omedelbart efter det att
hans uppdrag offentliggjorts. Han gav då uttryck för tanken att det borde
finnas ”en klok medelväg” mellan läkarkårens önskan om absolut förbud och
de petitioner och uttalanden mot ett sådant förbud som kommit från olika
landsändar och korporationer. Med utgångspunkt från Medicinalstyrelsens
utredningsförslag tog han fram två alternativa förslag till lagbestämmelser
mot kvacksalveri. Det första förutsatte att Karl XI:s medicinalordningar från
1688 helt upphävdes och att totalförbud infördes mot all obehörig utövning
av läkarkonsten, medan det andra endast förbjöd och straffbelade obehörigt
utövande av läkarkonsten i vissa fall.
Civildepartementet valde därefter att till Allmänna Svenska Läkarföre
ningen remittera både Medicinalstyrelsens lagförslag och Engströmers båda
förslag angående kvacksalveri. Läkarföreningen inbjöd Engströmer till det
fullmäktigesammanträde i mars 1913, då beslut skulle fattas om yttrande över
materialet. Beträffande kvacksalveri tillstyrkte fullmäktige det första av Engströmers två alternativ, som sökte lösa frågan i sin helhet, och Engströmer
deltog själv aktivt i de diskussioner som fördes om de olika paragraferna. Fullmäktige förordade sålunda en särskild lag med bestämmelser mot kvacksalveri, och ansåg att frågan om behörighet, respektive indragen behörighet, för
legitimerade läkare borde föras till en annan lag.
Regeringen delade emellertid inte läkarföreningens uppfattning om uppdelning i två lagar, och i prop. 1915:85 om behörighet att utöva läkarkonsten
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var alla hithörande bestämmelser samlade i ett förslag till förordning. Riksdagen godtog i huvudsak regeringens syn, men i stället för att endast yttra
sig om den föreslagna förordningen beslöt den i maj 1915 lagstifta i ärendet.
Sedan Engströmer i lagrådet föredragit den av riksdagen sålunda antagna lagen
promulgerades den i september 1915, och Lag (1915:362) om behörighet att utöva
läkarkonsten trädde i kraft den 1 januari 1916.
Engströmer skrev 1917 en kommentar till lagen i Svensk Juristtidning, som
även togs in i Allmänna Svenska Läkartidningen. Han välkomnade att rättsreglerna från 1688 hade ersatts med föreskrifter, som åtminstone delvis uppfyllde rimliga krav på modern lagstiftning, men beklagade samtidigt att de nya
bestämmelserna inte var helt fria från ”eftergifter för en i vissa kretsar inom
vårt land rådande sympati för lekmannaläkaren”. Han pekade på att ordet behandling i lagtexten måste ges samma innebörd som utövning av läkarkonst,
och gav som exempel att om en kvacksalvare försäkrar att ingen sjukdom
föreligger, är det behandling i lagens mening och därmed otillåten utövning av
läkarkonsten. Tolkningsfrågorna blev dock besvärliga, och flera mål gick ända
upp i Högsta Domstolen, innan ny lagstiftning på området tillkom genom
Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens
område.

Skyddskoppympning

Det fanns i Sverige i början av 1900-talet föreskrifter om skyddskoppympning
som härrörde från mitten av 1800-talet. Två senare förslag till nya bestämmelser hade avslagits av riksdagen, men 1909 uppdrog Civildepartementet åt
Medicinalstyrelsen att göra en ny utredning om ”skyddskoppympningens ordnande”. Den presenterades 1913, och en av dess slutsatser var att de epidemier
som inträffat, trots att ympningen varit obligatorisk, berodde på att många
dragit sig undan, och att kontrollen varit bristfällig.
Medicinalstyrelsens nya förslag var att barn skulle vaccineras senast vid sex
års ålder, och att bättre kontroll skulle ske av att bestämmelserna efterlevdes.
Många hyste emellertid vid den tiden skepsis mot den medicinska vetenskapen, och redan under utredningsarbetet hade motståndarna mot skyddskoppympning organiserat sig i Svenska Förbundet mot Vaccinationstvånget. Dessutom hade ca 40 000 personer skrivit på namninsamlingslistor med krav på
att all vaccination skulle vara frivillig.
Mot bakgrund av det starka motståndet och de många invändningar som
framförts mot Medicinalstyrelsens förslag tillkallades ytterligare expertis för
att inom Civildepartementet medverka i frågans beredning. Engströmer hade
tidigare biträtt departementet på det juridiska området och fick nu i uppdrag
att se över de föreslagna lagtexterna rörande skyddskoppympning. Arbetet
ledde till att en proposition i frågan (nr 78) kunde läggas i mars 1915 med civilminister von Sydow som föredragande. Riksdagen fällde dock förslaget ännu
en gång, om än med knapp majoritet, men samtidigt klargjordes, även om
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något formellt beslut inte fattades, att Kungl. Maj:t hade befogenhet att vidta
nödvändiga åtgärder om en epidemi skulle inträffa.
Redan i februari 1916 lades emellertid en ny proposition i frågan (nr 32) på
riksdagens bord. I den hade von Sydow på grund av ”det trängande behovet
av ny lagstiftning” försett förslaget till lag om obligatorisk vaccinering med en
så kallad samvetsklausul, som medgav befrielse i vissa specificerade fall. Riksdagsbehandlingen blev ändå utdragen och komplicerad, med olika beslut i de
båda kamrarna följt av sammanjämkning i lagutskottet. I maj 1916 kunde dock
riksdagen slutligen anta ett modifierat förslag, och Lag (1916:180) om skyddskoppympning trädde i kraft den 1 januari 1917.

Moratorielagstiftning

Första världskriget medförde i många länder en omfattande kristidslagstiftning. Dit hörde lagar om så kallat moratorium, det vill säga om anstånd med
betalning av skulder. I Sverige uppdrog riksbanksfullmäktige redan våren
1914 åt Engströmer att som sakkunnig utarbeta ett förslag till en lag som
skulle ge Kungl. Maj:t möjlighet att, om riksdagen inte var samlad, vid behov
förordna om moratorium. Lagen skulle tillämpas om Sverige kommit i krig,
eller om moratorium införts i andra länder. Riksbanksfullmäktige överlämnade i juni Engströmers förslag till regeringen och föreslog att proposition i
ämnet skulle avges till riksdagen. Mot detta invände Svenska Dagbladet, som
i en ledare menade att en sådan lagstiftning för eventualiteter inte fanns i
något civiliserat land, och att riksbanksfullmäktiges skrivelse därför borde
begravas i stillhet.
Bara några dagar efter Österrike-Ungerns krigsförklaring mot Serbien den
28 juli 1914, väcktes emellertid motioner i riksdagen med önskemål om en
lag på område. Lagutskottet utarbetade ett förslag som antogs av riksdagen,
och den 5 augusti utfärdades Lag (1914:112) om anstånd med betalning av gäld
(moratorium). Det var ett generalmoratorium med kort giltighetstid, och samtidigt som lagen antogs beslöt regeringen gå vidare med det av Engströmer
utarbetade förslaget från riksbanksfullmäktige om principer och former för
moratorielagstiftning.
Justitieministern Hasselrot engagerade därför Engströmer för att arbeta
med moratoriefrågor. Ett lagförslag utarbetades och föredrogs av Engströmer
inför lagrådet den 6 augusti, och en vecka senare lämnades en proposition
till riksdagen med förslag till lag om moratorium (prop. 1914:263). Med vissa
ändringar föreslagna av lagutskottet antog riksdagen den 18 september Lag
(1914:205) angående förordnande om anstånd med betalning av gäld (moratorium). Den angav när moratorielagstiftning skulle tillgripas och hur moratorieförordningar skulle utformas, men den upphävde inte generalmoratoriet av
den 5 augusti. Inom näringslivet ansåg emellertid många att detta hade fått
en alltför vidsträckt omfattning, och att det successivt borde avvecklas för att
undvika ekonomisk stagnation.
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Redan under andra hälften av augusti utarbetades därför inom Justitie
departementet ett lagförslag, som visserligen innebar en förlängning av moratoriet av den 5 augusti, men som samtidigt försåg det med ett flertal undantag.
Det föredrogs av Engströmer den 27 augusti inför lagrådet, som föreslog ett
antal ändringar. Dessa accepterades av ministern och den 28 augusti framlades en proposition i frågan (prop. 1914:274). Den bifölls av riksdagen utan
ändringar, och i september utfärdades Lag (1914:178) om utsträckt anstånd med
betalning av gäld.
Med stöd av ovannämnda lag av den 18 september 1914 utfärdades senare
under åren 1914 och 1915 en rad förordningar som successivt utsträckte til�lämpningen av delar av moratorielagarna till utgången av 1915, då det införda
moratoriet slutligen helt avskaffades. Därefter dröjde det ända till den så kallade Kreugerkraschen 1932, innan frågan om moratorium åter blev aktuell i
Sverige.
Sverige var bara ett av de länder som med början 1914 införde lagar om
moratorium, och på uppdrag av Svenska bankföreningen samlade professor
Albert Kôersner och bankföreningens sekreterare Charles Dickson de lagar
och förordningar på området som på grund av världsläget utfärdats i olika
länder. Resultatet publicerades i två volymer om sammanlagt 1 400 sidor författningar med mera, oftast på originalspråket, inte bara från Europa utan
även från avlägsna länder i andra världsdelar. Engströmer anmälde 1916 de
publicerade volymerna i Svensk Juristtidning. Han prisade det initiativ som
tagits och hoppades att utgivarna även skulle fylla de luckor som ännu fanns.
Verket skulle bli till hjälp för att lösa rättsfrågor som kriget medfört och vara
”en vacker yttring av svensk verksamhet för internationellt samliv”.
Utan att nämna sin egen insats i sammanhanget, beskrev han i sin anmälan också hur riksbanksfullmäktiges förslag om moratorielagstiftning i Sverige
hade mötts av ”allmänhetens oförställda förundran” och betraktats som ett
”excentriskt hugskott”, men att krigets utbrott därefter medfört moratorier
inte bara i Sverige utan i ”nästan hela den civiliserade världen”. Ordvalet gör
det troligt att Engströmer med dessa meningar gav en lite syrlig kommentar
till Svenska Dagbladets reaktion på det förslag han två år tidigare hade utarbetat.

Polisreglemente

Polisens ställning och organisation hade länge varit föremål för diskussioner
och riksdagsdebatter, när civilminister Axel Schotte i maj 1913 tillkallade sakkunniga för att allsidigt utreda frågan. De lämnade sitt betänkande i november
samma år, och det innehöll bland annat ett förslag till polisreglemente, som
skulle gälla all polisverksamhet i landet. Remissopinionen var på flera punkter
splittrad, och Schotte uppdrog i februari 1914 åt Engströmer att, med ledning
av de sakkunnigas förslag och de avgivna yttrandena, inom departementet
utarbeta ett slutligt förslag till reglemente för den svenska polisen.
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Under beredningsarbetet fann emellertid departementet det lämpligt att
senarelägga frågan om polisorganisationen på landsbygden, och den proposition som lades avsåg därför endast polisväsendet i rikets städer (prop. 1918:284).
Den bifölls av andra kammaren men avslogs av den första, och hade därmed
fallit. Parallellt med sitt arbete rörande ett polisreglemente var Engströmer
på Civildepartementets uppdrag också sysselsatt med vissa frågor rörande avskaffandet av kronofogdeämbetet, och på den punkten biföll riksdagen regeringens proposition (prop. 1917:239).
Frågor om landets polisväsen överfördes 1920 till det då nyinrättade Socialdepartementet, som 1921 tillsatte ännu en utredning om polisens organisation
och arbetsformer. Den skulle bland annat föreslå en tydligare ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna. Ensam utredare var regeringsrådet Sigfrid Linnér, och han föreslog att staten skulle få ett ökat ansvar för polisen,
genom att städernas polismästare skulle bli statstjänstemän med landsfogden
som chef närmast under länets landshövding (SOU 1922:49).
Linnérs utredning kom i slutet av 1922 på remiss till Uppsala stadsfullmäktige. Eftersom Engströmer tidigare arbetat med polisfrågorna och hade
kompetens på det rättsliga området, fick han som ledamot av fullmäktige i
uppdrag att leda en kommitté med uppgift att skriva ett förslag till yttrande.
Kommittén föreslog stadsfullmäktige att avstyrka Linnérs förslag, eftersom
det skulle innebära att staden förlorade rätten att utse sin egen polischef, som
i stället skulle bli en underordnad tjänsteman i landshövdingens kansli. Det
blev också, utan omröstning, stadsfullmäktiges beslut.
Regeringen fann att ett genomförande av Linnérs förslag skulle bli alltför
kostsamt i det rådande statsfinansiella läget. Det förelades därför inte riksdagen utan i stället överarbetades det i Socialdepartementet. Det ledde till propositioner till 1925 års riksdag, som antog en omfattande polislagstiftning med
Lag (1925:170) om polisväsendet i riket och ett antal tillhörande ändringar av
andra lagar. Vidare utfärdade regeringen en förordning med polisreglemente
för riket (SFS 1925:407). För städer som Uppsala betydde det att polisväsendet
formellt förblev en kommunal angelägenhet, men länsstyrelsen fick ställning
som länets högsta polismyndighet. Den utsåg innehavare av ordinarie polisbefattningar och polismästaren blev ansvarig inför landsfogden på länsstyrelsen.
På den punkten hade alltså Engströmer kämpat förgäves för att upprätthålla
den kommunala kompetensen, och 1965 förstatligades polisen helt.

Den stora reformen – En ny rättegångsbalk
Inom rättsväsendet är det framför allt 1942 års rättegångsbalk som förknippas med Engströmers namn, och med tanke på hans mångåriga och omfattande insatser i det lagstiftningsarbetet, är det i hög grad befogat. Den svenska
rättegångsordningen i början av 1900-talet vilade på Sveriges Rikes Lag från
1734, även om flera partiella reformer sedan dess hade genomförts, inte minst
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av domstolsorganisationen. De mer genomgripande förslag som utarbetats på
1880-talet hade emellertid mött motstånd och inte kunnat genomföras. I en
artikel i Svensk Juristtidning 1941 gav för övrigt Engströmer själv en skildring
av hur riksdagen under 1800-talets sista decennier fällt olika förslag till förändringar.
Mot bakgrund av systemets allmänt erkända svagheter, rättskipningens organisatoriska brister och processernas långsamhet beviljade riksdagen 1911 medel
för en förberedande utredning om en rättegångsreform. Kungl. Maj:t förordnade
samma år f. d. justitierådet Johannes Hellner som utredningsman och häradshövdingen Karl Schlyter som sekreterare. Hellner hade, som han skrev i sina
memoarer, fått löfte om att få hjälp av två sakkunniga med vilka han ”skulle
samarbeta i den mån det behövdes och deras tid tillät”. Redan 1912 utsågs således advokaten Henrik Almstrand att biträda Hellner, och i december 1914 fick
Engströmer frågan av Justitiedepartementet om även han ville hjälpa till i utredningsarbetet. Med tanke på sitt ansvar i Juridiska fakulteten tvekande han något, men uppdraget intresserade honom och låg inom hans kompetensområde,
så han beslöt sig för att tacka ja. Han insåg att det skulle bli ett krävande arbete
men hoppades, skrev han i ett brev till kollegan Karl Gustaf Westman, att han
inte skulle behöva vara i Stockholm mer än en vecka per månad.
Trettio år senare, i mars 1944, satte Engströmer, som medlem av den 1932
tillsatta Processlagberedningen, sitt namn under dess förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m. Han hade då, så gott som utan avbrott,
under tre decennier svarat för en betydande del av arbetet, och av dem som
deltog i den inledande utredningsfasen var det endast Engströmer, som också
var med om att slutföra projektet. Hellner hade 1917 lämnat uppdraget för
andra arbetsuppgifter, och två andra framträdande jurister, som stått i spetsen
för arbetet efter honom, hade avlidit.
Även om utredningen först 1919 fick formen av en formell kommission med
ordförande och ledamöter, bedrevs arbetet redan från början kollegialt. I sina
memoarer skrev Hellner att han i augusti 1916 kallade dem som var engagerade i utredningen till Falsterbo, och att arbetet där gick utmärkt. Skåningen
Hellner bodde på Strandvägen i Stockholm, men våren 1916 hade han köpt en
villa i Falsterbo för familjens sommarboende, och det var alltså där han tog
emot sina medarbetare. Schlyter brukade redan sedan flera år tillbaka vistas i Falsterbo på somrarna, medan Engströmer tog in på det stora, mondäna
badhotellet Falsterbohus. Processkommissionen sammanträdde senare mest
i Stockholm, men Engströmers uppskattning av livet i Falsterbo visade sig
genom att Falsterbohus under många följande år var hans fasta tillflyktsort på
sommaren. Han levde där ett rikt socialt liv, och brevledes skötte han därifrån
under ferietid även sina uppgifter för Uppsala universitets och Uppsala stads
räkning (sid 257).
Hösten 1917 inträdde Hellner motvilligt som utrikesminister i Nils Edéns
regering och lämnade uppdraget som utredare av en rättegångsreform. Han
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ersattes av f. d. regeringsrådet Herman Falk, och som ovan nämnts bildades två
år senare en kommission, som formellt ersatte utredaren. Den bestod av Falk
som ordförande och Almstrand, Engströmer och Schlyter som ledamöter. Den
fick också mandat att gå vidare från det förberedande utredningsarbetet till
att även utarbeta preliminära lagtexter. Ett par år senare utsågs en grupp om
nio särskilda sakkunniga, som kommissionen kunde samråda med i principiella
frågor. Kommissionens ledamöter fick dessutom ofta inbjudningar att hålla föredrag eller delta i diskussioner om möjliga reformer på området. Engströmer
föreläste till exempel ett par gånger vid möten med Sveriges advokatsamfund.
En fråga som Processkommissionen tidigt diskuterade gällde flyttning av
vissa ärenden från Svea Hovrätt till Norrland för bildande av en norrländsk
hovrätt. Engströmer hade sedan sin ungdom behållit starka band till Härnösand, och 1918 kontaktade han stadens ledning med en förfrågan om deras
intresse för en hovrätt i staden. Svaret var självfallet positivt, och när Processkommissionen 1921 formellt yttrade sig i frågan med anledning av riksdagen
begärt en utredning om en hovrätt i norra Sverige, ansåg den att Härnösand i
första hand borde komma i fråga som lokaliseringsort.
Svea Hovrätt, som samtidigt yttrade sig i frågan, hyste betänkligheter
mot en hovrätt i Norrland, men om en sådan ändå skulle inrättas, såg man
Härnösand som den lämpligaste platsen. Regeringen tog också ställning för
Härnösand (prop. 1922:108), men dess förslag bifölls inte av riksdagen, och
när Processkommissionen 1926 slutligen lade sitt betänkande fanns det fortfarande ingen hovrätt i Norrland. Kommissionens förslag om muntligt rättegångsförfarande, och att hovrätterna därför skulle vara rimligt tillgängliga
för allmänheten, fick den att föreslå två hovrätter i Norrland, en i Sundsvall
eller Härnösand och en i Umeå eller Luleå. Härnösand hade alltså förlorat sin
prioritet, och när de norrländska hovrätterna till sist tillkom, var det i Umeå
1936 och i Sundsvall 1948.
För Processkommissionen var det viktigt att på plats kunna studera andra
länders rättegångsväsen, och Hellner utverkade Justitiedepartementets tillstånd till utländska studieresor för dem som var engagerade i utredningsarbetet. Redan 1915 vistades således Engströmer under flera månader i Tyskland,
Österrike, Schweiz och Frankrike, och senare resor gick till England och Italien. Tack vare sina talrika studiebesök, och med en stor beläsenhet i grunden,
skaffade han sig en unik kännedom om processordningar i en rad olika länder,
vilket kom Processkommissionen till del. Även förhållandena i de nordiska
grannländerna intresserade honom, och för kommissionens räkning ledde han
1921 en studieresa till Danmark, där en ny rättegångsordning trätt i kraft 1919.
I en intervju med Dagens Nyheter efter resan pekade han på hur muntliga
och koncentrerade domstolsförhandlingar inte bara var intressanta för åhörarna, de gjorde även lekmannainflytandet i rättskipningen effektivare. Det
gick också mycket fortare, och på ett par timmar kunde en dansk rätt avgöra
ett mål som skulle tagit ett par år i Sverige.
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Herman Falk avled 1919, efter bara två år i ledningen för Processkommissionen, och 1925 avled även Almstrand. Schlyter uppehöll tidvis andra befattningar, och 1925 lämnade han slutgiltigt kommissionen. Av dem som deltagit i
det inledande arbetet återstod därmed endast Engströmer. Som ny ordförande
efter Falk hade 1920 utsetts presidenten i Svea hovrätt, Hjalmar Westring, och
året därpå förordnades vattenrättsdomaren Natanael Gärde att vara ledamot
av kommissionen. Gärde begärde emellertid entledigande redan efter ett par
månader med motiveringen att han hade kommit för sent in i arbetet, men
som framgår av det följande kom han i ett senare skede att spela en viktig roll
för reformens genomförande.
En komplikation i arbetet dök upp våren 1922, när den liberale advokaten
Eliel Löfgren i en motion (nr 80) till riksdagens första kammare föreslog stora
förändringar av formerna för förundersökning i brottmål. Löfgren hade varit
justitieminister 1917–20, och hans motion, som med förslag till lagtexter omfattade över 200 sidor, byggde på förslag av en utredning som tillsatts under
hans tid som minister. Den följande regeringen hade emellertid inte lagt någon
proposition i ärendet, vilket bland annat berott på att Processkommissionen
inte ansett förslagen gå i den riktning en nyordning borde ta. I en understreckare i Svenska Dagbladet i april tog Engströmer även denna gång avstånd från
förslagen. Om de genomfördes skulle polis och åklagare enligt Engströmer få
alltför stora befogenheter. Det kunde leda till en inhuman rättskipning, menade han, och ”alla åtalade äro ju dock ej skyldiga”.
Svenska Dagbladet hade tidigare betecknat Löfgrens förslag som välgrundat, och skrev på ledarplats, att Engströmers betänkligheter inte fått tidningen att ändra uppfattning. Mot Engströmers argument att den anklagade
skulle få svårt att i en rättegång försvara sig mot en polisutredning, som vederbörande först då fick ta del av, framhöll tidningen att uppskov kunde begäras, så att den häktade kunde gå igenom materialet tillsammans med sitt
rättegångsbiträde. Engströmer återkom i en insändare några dagar senare och
menade, att modellen faller om uppskov skall behöva tillämpas som allmän
princip. Svenska Dagbladet tog sista ordet i ett svar samma dag, men eftersom
riksdagen senare avslog Löfgrens motion, får Engströmer kanske ändå anses
ha vunnit debatten.
Westring och Engströmer gjorde 1922 en gemensam studieresa till Tyskland, och inledningsvis förlöpte deras samarbete väl. Redan från början hade
emellertid Westring svårt att acceptera, att Engströmer även hade andra arbetsuppgifter, som tog hans tid i anspråk. Westring ville att Engströmer skulle
koncentrera sina krafter på Processkommissionen, och han klagade ofta på
att så mycket tid gick åt för annat arbete. Han hade hört av Östen Undén att
Engströmer flitigt deltog i fakultets- och konsistoriesammanträden på universitetet, trots att han var delvis tjänstledig och inte längre undervisade, och nu
var det absolut nödvändigt, menade Westring, att Engströmer inte belastades
med ytterligare arbete för universitetet.
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”Jag är ansvarig för att arbetet blir färdigt på bestämd tid”, skrev Westring
1925 till Engströmer, och fortsatte ”men jag är maktlös om jag ej får den hjälp
jag har att påräkna”. Han var också irriterad över att Engströmer inte i tid
skrivit en text om tredskoförfarandet. Engströmer svarade att han var ledsen och smärtad av Westrings brev, och att han lika starkt som någon annan
kände ansvar för att få arbetet färdigt i tid. Han sade sig inse att hans arbete
både kvalitativt och kvantitativt var behäftat med brister, men beträffande
tredskokapitlet fann han Westrings ”tillrättavisning” i hög grad ogrundad, eftersom han fått överta det arbetet från andra, som ej utfört det. Han tillade
att han inte ägnat mindre tid än tidigare åt Processkommissionen, men att han
var skyldig att utföra en del arbete även åt universitetet, som ”i alla dessa år”
belastats med ”den ojämförligt största delen av [hans] löneförmåner”.
Westring fortsatte emellertid att i telegram kräva besked om när den begärda texten skulle bli klar, på vilket Engströmer svarade att ”för den sak vi
gemensamt tjäna kan jag ej underlåta att säga, att de nödvändiga förutsättningarna för ett något så när drägligt samarbete lätt kunna hota att bli allvarligt
rubbade, om kommissionens ordförande icke anser sig böra finna andra former
för bemötande av en dess ledamot”. Förhållandet mellan Westring och Engströmer var alltså delvis konfliktfyllt, och Processkommissionen befann sig i
viss mån i kris.
Även Westrings sviktande hälsa under 1925 gjorde honom orolig för arbetets fullbordan, och han skrev till Engströmer, att han såg sin ”framtid i
Processkommissionen i synnerligen mörk dager”. Hans nerver tålde inte ”uppkommande irriterande meningsbrytningar” och han riktade till Engströmer
”en allvarlig anhållan, att icke medverka därtill, att skiljaktiga meningar” flöt
in i betänkandet. Han avled året därpå, men då var kommissionens arbete
i stort sett avslutat, och någon ersättare utsågs inte. Det betänkande angående ”rättegångsväsendets ombildning” som i december 1926 överlämnades
till Kungl. Maj:t var i stället undertecknat av Engströmer och hovrättsrådet
Nils von Steyern, som varit ledamot sedan 1921, samt av hovrättsrådet Trygve
Liljestrand, som sedan 1922 varit sekreterare i kommissionen.
Betänkandet bestod av tre delar (SOU 1926:31–33) där den första avsåg domstolarna, den andra rättegången i brottmål och den tredje rättegången i tvistemål, och sammanlagt omfattade utredningen ca 800 sidor. I sin beskrivning av
reformens huvuddrag underströk kommissionen att det behövdes en grundlig
revision av det svenska rättegångsväsendet. Kommissionen hade studerat och
inspirerats av rättegångsordningar i andra länder men betonade samtidigt vikten av att ”framgå med största varsamhet och icke söka efterbilda främmande
mönster, som icke passa för vårt land och vårt folk”. Beträffande domstolarna
anslöt sig förslagen nära till den befintliga organisationen, men för proceduren
vid rättegångar var förslagen genomgripande. De omfattade fri bevisprövning i
domstolarna och tydliga principer om muntlighet och offentlighet, som ansågs
bidra till att synliggöra de demokratiska idealen.
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Omslagsbild på Hvar 8 Dag den 22 maj 1927 som illustration till nyheten
att Processkommissionen publicerat sitt betänkande.

För att betänkandets innehåll skulle bli någorlunda lättillgängligt samman
fattade Engströmer det i skriften Rättegångsreformen, Kort sammanfattning
av Processkommissionens betänkande, som publicerades 1927. På ca 50 sidor
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beskrev han där den rådande rättegångsordningen och dess brister samt presenterade Processkommissionens förslag. Han skrev även artiklar i Svensk
Juristtidning, och brevledes informerade han kolleger i Norge och Finland, där
liknande utredningsarbete pågick. Juristföreningar och andra organisationer
bjöd in honom att hålla föredrag om kommissionens förslag, eller delar därav,
och åren närmast efter betänkandets publicering föreläste han flitigt både i
Stockholm och på andra platser i landet, från Härnösand i norr till Malmö i
söder. Lokala juristföreningar ersatte hans reskostnader, men av handelskamrar och likande organisationer, som bedömdes ha bättre råd, begärde han även
föreläsningsarvode.
Pressen slog upp betänkandet stort. Intill ett foto av Engströmer skrev Dagens Nyheter i januari 1927: ”Det stora evenemanget inom vårt rättsväsen har
inträffat – det som juristerna och allmänheten gått och väntat på i många och
långa år”. Den illustrerade veckotidningen Hvar 8 Dag prydde i maj tidningens
omslag med Engströmers porträtt och ägnade en hel sida åt att biografiskt
teckna hans karriär, uppdrag och verksamheter. Den beskrev också hur ledamöterna avlöst varandra i kommissionen och menade, att eftersom Engströmer är ”den främste” av dem som kvarstår, har det legat nära till hands att
”återgiva just hans bild” för att illustrera nyheten om betänkandet.
Det är svårt att bedöma vars och ens insats i ett kollektivt arbete, fortsatte
tidningen, men om Engströmers roll skrev den samtidigt att man knappast tar
”miste, om man åtminstone tillskriver honom huvuddelen av äran för att motiveringen för de reformer, som föreslås, fått en så sällsynt tilldragande form.
Reformvännerna äro väl frestade att kalla den på ett bedårande sätt övertygande, reformmotståndarne kunna näppeligen drista om den använda något
skarpare omdöme av kritisk innebörd, än att den är bestickande”.
På Processkommissionens betänkande följde en mycket bred remissomgång. Yttranden togs in från ett stort antal instanser, främst offentliga organ
men även näringslivssammanslutningar, och allt utgavs från trycket (SOU
1927:15 och SOU 1929:25). Regeringen hörde också lagrådet – en extraordinär
åtgärd eftersom det inte fanns någon lagtext att ta ställning till – och olika
delar av betänkandet föredrogs inför lagrådet av Engströmer och av de tidigare nämnda Liljestrand, von Steyern och Schlyter. Lagrådet uttalade som
sin mening att arbetet på en allmän rättegångsreform borde fullföljas utan
uppskov, och att Processkommissionens betänkande var ”väl ägnat att därvid
tjäna såsom grundval”. På ett antal punkter, bland annat rörande möjlighet till
prövning i högre instanser, föreslogs dock ”delvis rätt väsentliga jämkningar”
(SOU 1928:19).
Regeringen tillkallade dessutom i april 1927 särskilda sakkunniga för att
beräkna kostnaderna för att genomföra processreformen. De fann, efter att
ha förordat vissa mindre ändringar av förslagen, att reformen för staten skulle
leda till besparingar på rättegångsområdet uppgående till omkring tio procent
(SOU 1928:20).
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Natanael Gärde hade 1930 blivit justitieminister, och efter ytterligare beredning i regeringskansliet kontrasignerade han i februari 1931 en omfångsrik
proposition till riksdagen angående huvudgrunderna för en rättegångsreform
(prop. 1931:80). Där gavs först en utförlig beskrivning av det svenska rättegångsväsendets utveckling från medeltiden och framåt. Äldre reformförslag
redovisades, och sedan följde en genomgång av Processkommissionens betänkande och alla inkomna yttranden. Några lagförslag presenterades inte, utan
syftet var att ge riksdagen tillfälle att yttra sig över principerna för en nyordning på området. Det visade sig vara en klok strategi, som inte stoppade upp
reformarbetet.
För att behandla propositionen och de motioner som väckts i sammanhanget enades riksdagens båda kamrar om att tillsätta ett särskilt utskott. Det
bestod av 12 ledamöter från vardera kammaren, och dess utförliga utlåtande
mynnade ut i, att en genomgripande reform av rättegångsväsendet borde komma till stånd. Ett successivt genomförande av den föreslagna reformen var,
enligt utskottets mening, inte en möjlig väg, och arbetet med ny lagstiftning
borde därför starta utan dröjsmål. Riksdagens båda kamrar tillfogade några
reservationer på skilda punkter, men i övrigt godtog de i maj 1931 det särskilda
utskottets yttrande utan att därmed ha tagit slutlig ställning till de i ämnet
ingående lagstiftningsfrågorna.
Gärde agerade snabbt efter riksdagens beslut, och den 18 juni tillkallades
Thore Engströmer och hovrättsrådet Per Santesson som sakkunniga för att
inom departementet utarbeta lagbestämmelser angående rättegångsväsendet.
Det var ett ansenligt lagstiftningsverk som skulle utföras, och för att ge arbetet en fastare form överlämnade regeringen det redan året därpå till en för
ändamålet inrättad beredning, Processlagberedningen. Den bestod av Gärde
som ordförande – han hade då efter ett regeringsskifte avgått som statsråd –
och Engströmer och Santesson som ledamöter. Till sekreterare förordnades assessorn Tore Strandberg, som några år senare även blev ledamot av beredningen. Liksom Processkommissionen fick Processlagberedningen en rådgivande
sakkunniggrupp, som denna gång omfattade åtta personer, och med vilken
beredningen hade veckolånga, årliga sammanträden.
En omstridd paragraf i den gamla rättegångsbalken föreskrev att en åtalad
i svårare brottmål kunde bli frikänd med tillägget att ”saken lämnas till framtiden, då den kan uppenbar varda”. Innebörden av ett sådant domslut var att
målet när som helst och utan vidare kunde återupptas. Ett välkänt rättsfall
då detta lagrum tillämpades var domen 1853 mot Carl Jonas Love Almqvist.
Engströmer förklarade 1933 i en intervju i Dagens Nyheter, att bestämmelsen
var en rest från en tid då rättegången var en inkvisitorisk process, där domstolen inte behövde avkunna dom utan kunde låta inkvisitionen vila tills vidare.
För egen del såg han paragrafen som otidsenlig, och han räknade med att den
skulle försvinna vid den kommande ”storstädningen” av rättegångsbalken. Så
blev det också.
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Den 13 december 1934 firades minnet av Sveriges Rikes Lag från 1734 vid
en högtidssammankomst i Riddarhuset, det vill säga den plats där adelsståndet hade antagit lagen vid ett möte på dagen 200 år tidigare. Korta tal hölls
av justitieministern Karl Schlyter och ett antal andra framträdande jurister,
bland dem Birger Ekeberg, Thore Engströmer, Erik Marks von Würtemberg
och Karl Gustaf Westman. Från Finland, som i denna del alltjämt tillämpade
1734 års lag, talade juristen och blivande justitieministern Johan Otto Söderhjelm. Mötet direktsändes i radio, och kungen och andra medlemmar av den
kungliga familjen var bland de närvarande.
Engströmer menade i sitt anförande, att 1734 års lagstiftare på rättegångsområdet hade arbetat för att minska den tyngande skriftligheten och den utdragna långsamheten hos domstolarna till förmån för äldre tiders muntlighet
och omedelbarhet. Utvecklingen hade emellertid därefter gått i en riktning,
där överinstanserna blivit så gott som tillslutna för annan information än
skriftliga uppteckningar och meddelanden. Det aktuella reformarbetet syftade nu mot en säkrare prövning av målen genom en återgång till en muntlig
och omedelbar process. Engströmers och de övriga talarnas anföranden publicerades senare i Svensk Juristtidning.
Vid sidan av sitt arbete med en ny rättegångsbalk fungerade Processlagberedningen som sakkunniginstans åt Justitiedepartementet och avgav ett
stort antal yttranden över skilda frågor. Till exempel tog man i december 1934
ställning för att de båda norrländska hovrätterna skulle placeras i Sundsvall
och Luleå, men, som tidigare nämnts, blev det slutliga beslutet Sundsvall och
Umeå. Tillsammans med justitieministern Karl Schlyter gjorde beredningen
1935 också en längre studieresa i Schweiz.
Efter sex års intensivt arbete presenterade beredningen i november 1938
”Förslag till rättegångsbalk” undertecknat av Gärde, Engströmer, Santesson
och Strandberg. Betänkandet bestod av två delar, den ena med själva lagförslagets 59 kapitel och 750 paragrafer och den andra, till volymen ännu mer omfattande, med såväl allmän motivering som specialmotivering till de enskilda
kapitlen och paragraferna (SOU 1938:43–44). Lagförslaget sades vara det mest
omfattande som förekommit i Sverige sedan förra hälften av 1800-talet. På
samma sätt som skett under och efter Processkommissionens arbete, inbjöds
Engströmer att hålla föredrag om det nu lagda betänkandet. Dess huvuddrag
presenterades även i populär form i en artikel av Gärde i Nordisk familjeboks
månadskrönika i februari 1939. Nyckelorden var rättegångens muntlighet,
koncentration och omedelbarhet.
Lagförslaget blev inte utsänt på en allmän remiss, men justitieministern,
som då var Engströmers vän och tidigare professorskollega Karl Gustaf Westman, höll en serie överläggningar med ett 40-tal företrädare för olika juridiska intressen och ett antal riksdagsledamöter. Sedan förslaget även granskats
av lagrådet, kunde han konstatera att det rådde enighet om behovet av en
reform på grundval av Processlagberedningens betänkande. Inom Justitie
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departementet skedde en viss överarbetning av förslaget, främst på grund av
kommentarer från lagrådets ledamöter, men det överensstämde ändå, skrev
Engströmer i en artikel, ”både i sina huvuddrag och i detaljerna mycket nära
med Processlagberedningens förslag”.
Efter denna beredning beslöt regeringen i november 1941 att en proposition skulle läggas om antagande av det slutliga förslaget till rättegångsbalk, och
den framlades, kontrasignerad av Westman, till 1942 års riksdag (prop. 1942:5).
Den antogs efter vissa ändringar den 27 juni 1942 av riksdagens båda kamrar,
och den promulgerades därefter av Gustaf V vid en sommarkonselj på Särö
den 18 juli (SFS 1942:740). Tidpunkt för dess ikraftträdande skulle fastställas
senare, men beslutet innebar att rättegångsbalken i 1734 års lag, som dittills
varit en central del i det svenska rättsarvet, skulle komma att upphävas efter
mer än tvåhundra år.
När Engströmer 1943 lämnade uppdraget som Uppsala universitets rektor,
hade den nya balken ännu inte trätt i kraft, men när han den 1 juni höll sin
avskedsföreläsning, hade han som ämne ändå valt den föregående år beslutade
reformen. Han skildrade hur den vuxit fram och beskrev i korthet dess betydelse. För många av hans åhörare var det nog förvånande att han talade så
uppskattande om 1734 års lag, som nu skulle upphävas. Liksom vid firandet
av lagen i december 1934, framhöll han hur den hade anknutit till den äldre
folkliga processens natur och till den muntlighet som utbildats vid hovrätterna. Det var en senare utveckling som lett till att rättegångsproceduren blivit
skriftlig med omfattande sekretess och ständiga uppskov. Den nya lagen, med
fri bevisprövning i stället för i lagtexten angivna beviskriterier, muntlighet i
stället för skriftlighet, koncentration i stället för uppskov och offentlighet i
stället för hemlighet, innebar, enligt Engströmer, att äldre svenska maximer
för rättegångsförfarandet nu återupptogs i modern form.
Sedan beslut om den nya rättegångsbalken fattats 1942, arbetade Processlagberedningen vidare med de övriga lagstiftningsfrågor inom en rad olika områden, som hängde samman med införandet av lagen. Gärde och Engströmer
hade kvar sina uppdrag, men Santesson och Strandberg hade ersatts av hovrättsrådet Erik Söderlund och assessorn Sven Strömberg. Efter några års arbete
överlämnade beredningen i mars 1944 betänkandet Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m. (SOU 1944:9–10) och
därmed var dess uppdrag slutligen helt och hållet genomfört.
De förändringar rättegångsbalken kulle föra med sig var fortfarande föga
kända utanför specialisternas krets och Aftonbladet argumenterade i juli 1944
i en ledare med rubriken ”Processreformen och folket” för att alla de digra
luntorna borde kompletteras med en enkel folkupplaga för den stora allmänheten. En sådan skrift skulle, enligt tidningen, nog räcka långt även för de
”mindre kunskapstörstande” bland juristerna, vars intresse för reformen måste
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hållas levande. Utan att invänta någon folkupplaga antog dock riksdagen Lag
(1946:804) om införande av nya rättegångsbalken med beslut om dess ikraftträdande från den 1 januari 1948.
Under åren mellan lagens antagande och dess ikraftträdande hade ett omfattande förberedelsearbete kunnat bedrivas. Domsagoadministrationen hade
moderniserats, åklagarorganisationen hade provisoriskt förbättrats. och löneregleringar hade genomförts eller förberetts. Dessutom hade genomförts sådana ny- och ombyggnader av hovrätternas och högsta domstolens lokaler, som
nödvändiggjorts av den nya rättegångsbalkens krav på offentlig och muntlig
förhandlingsordning i överrätt.
Att lagen trätt i kraft innebar inte att Engströmers engagemang i rättegångsreformen avslutats. Det fortsatte tvärtom med hans medverkan i en mer
än 900 sidor tjock volym om Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande. Med kommentarer. Den framlades 1949 ”för allmänheten”, men det var
förstås knappast den folkupplaga Aftonbladet hade önskat. Författare var alla
de fyra tidigare ledamöterna av Processlagberedningen, det vill säga Gärde,
Engströmer, Strandberg och Söderlund. Engströmer svarade för kommentarerna till de kapitel i avdelningen ”Om rättegången i allmänhet” som handlade
om part och ställföreträdare, om föremål för talan och talans väckande samt
om förening av mål och tredje mans deltagande i rättegång. Han skrev också
flertalet kapitel i avdelningen ”Om bevisning”, inklusive dem om vittne, förhör
med part, skriftligt bevis och syn.
Engströmer hade då deltagit i detta stora reformarbete på det rättsliga området mer eller mindre oavbrutet i 35 år, och under tiden sett inte mindre än 14
justitieministrar komma och gå. Han hade gjort det med ”aldrig sviktande trohet” skrev Natanael Gärde i sina minnesord om honom i Svensk Juristtidning,
som avslutades med ”Engströmer hade [–] den stora personliga tillfredsställelsen att se den reform vilken han eftersträvat bragt i hamn. Förvisso ligger
däri höjdpunkten i hans gärning till fromma för det svenska rättssamhället”.
Den rättegångsbalk som trädde i kraft 1948 gäller fortfarande. Naturligt nog
har erfarenheterna av dess tillämpning och samhällsutvecklingen i stort lett
till beslut om ett mycket stort antal ändringar under de snart 70 år som gått
sedan den infördes. Även den tekniska utvecklingen har bidragit till förändrade former i vissa avseenden, men i sina huvuddrag anses balken ha stått sig väl.
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Juridiska föreningen
Som juris studerande var det ett naturligt steg för Engströmer att bli medlem
i Juridiska föreningen i Uppsala, en ämnesförening som samlade många studenter och lärare. Föreningen hade grundats 1844 för att ”bereda dem, som
vid härvarande universitet idka rätts- och statsvetenskapernas studium, tillfälle till personlig bekantskap, inbördes meddelanden och uppmuntran” och
”till närmare beröring med äldre vetenskapsidkare och praktiska jurister”. När
Engströmer skrev sitt namn i matrikeln i oktober 1899 hade föreningen alltså
funnits i mer än 50 år. Den firade 2014 sitt 170-årsjubileum men, till skillnad
mot tidigare, organiserar den numera endast studenter.
Verksamheten utgjordes under 1900-talets första decennier av sammanträden med föredrag över aktuella ämnen eller rättsfall, samt med åtföljande
diskussion. Föreningen hade ingen egen lokal, men från år 1900 ställde universitetets drätselnämnd ett rum till förfogande i universitetshuset. Ibland ägde
mötena i stället rum i en restauranglokal som Phoenix eller Övre Gillet, båda
vid Fyristorg, och det gav möjlighet att avsluta sammankomsten med samkväm och supé eller sexa. Det meddelades i så fall på kallelsen.
Inför varje termin valdes ett frågeutskott och referenter inom juridikens
olika grenar, och redan efter ett år i föreningen fick Engströmer uppdrag av
detta slag. Han höll också föredrag, och det första, i november 1900, handlade
om försäkringsfrågor, som senare skulle bli ämne för hans doktorsavhandling.
Föreningens presidium valdes för ett akademiskt läsår i taget, men efter en i
förtid avgången person valdes Engströmer hösten 1907 till vice ordförande,
för resten av 1907/08, innan han våren 1908 valdes till vice ordförande för
hela läsåret 1908/09. Han kandiderade emellertid därefter inte för omval utan
lämnade uppdraget vid läsårets slut.
Efter några år med mer blygsamma uppdrag, såsom ledamot i biblioteksutskottet med mera, valdes Engströmer 1912 till föreningens ordförande efter Folke Wetter. På den posten stannade han ända till februari 1927, då han
avsade sig uppdraget, och professorskollegan Åke Holmbäck valdes till hans
efterträdare. Under sin 15-åriga ordförandetid höll Engströmer ofta föredrag
med anknytning till sitt engagemang i lagstiftningsfrågor. År 1914 talade han
sålunda om moratorielagstiftningen och under de följande åren flera gånger
om arbetet i Processkommissionen. Han inbjöd också sina kolleger i kommis55
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sionen att föreläsa om det pågående arbetet med rättegångsreformen. Det föll
även på ordförandens lott att bjuda in internationellt kända jurister som talare
vid föreningens möten. Även om hans ansträngningar i det avseendet inte
alltid var framgångsrika, lyckades Engströmer få flera utländska auktoriteter
att komma till Uppsala för att hålla föredrag. Han riktade också särskilda inbjudningar till kända svenska jurister, när han bedömde att ett visst föredrag
kunde vara av intresse för dem.
De föredrag som Juridiska föreningen arrangerade var ibland öppna för alla
intresserade, och om föredragshållaren var allmänt känd, kunde tillströmningen vara så stor att man fick hitta en större lokal. När Gunnar Myrdal 1932
kom för att föreläsa över ”Idén om planhushållning” flyttade man till exempel
i all hast från restaurang Phoenix till sal IV i universitetshuset. Föredragen
refererades ofta utförligt i de båda lokaltidningarna Upsala och Upsala Nya
Tidning. Det var troligen föreningens sekreterare som försåg tidningsredaktionerna med dessa referat, eftersom de i långa stycken var likalydande i de båda
tidningarna. Sekreteraren valde sedan att klippa ut och klistra in ett av de
båda referaten i mötesprotokollet, som därutöver endast behövde förses med
inledning och avslutning.
Vid ett föreningsmöte i april 1927, det första efter Engströmers avgång från
ordförandeposten, avtackades han av Holmbäck för sitt mångåriga, uppoffrande och framgångsrika arbete i föreningens ledning. Han fortsatte emellertid att aktivt delta i föreningens aktiviteter och föreläste senare samma år
om ”Domareuppgiften nu och i en ny rättegångsordning”. År 1931 höll han ett
föredrag om ”Rättegångsreformens nuvarande läge”, och det ämnet återkom
1941 då han, mot slutet av sin rektorsperiod, höll ett nytt föredrag med exakt
samma titel! Den nya rättegångsbalken förelåg nämligen då fortfarande endast
i form av ett förslag till proposition.
Efter sin avgång från rektorsämbetet kallades Engströmer 1944 till hedersledamot av föreningen, som då fyllde 100 år, och fyra andra framstående jurister hedrades vid tillfället på samma sätt. Själva jubileet firades med ett
högtidssammanträde, där Engströmer svarade för festtalet med rubriken ”Ur
Uppsala juridiska förenings 100-åriga historia”. Han noterade att föreningen
endast i ”blygsam utsträckning” organiserat nöjen, men han berättade om det
spex som föreningen inbjudit till vid den nordiska juriststämmans besök i
Uppsala 1926 (sid 200). De danska studenterna hade då växelverkat med scenen och lyckats skapa en stämning ”som endast sällan förekommer å en svensk
fest”. Engströmer tal åhördes av ett par hundra jurister, och det publicerades
senare samma år in extenso i Svensk Juristtidning.
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Professorskolleger och andra jurister
Engströmer var väl bekant med många samtida jurister både i universitetsvärlden och i samhället i övrigt. Hans relationer med två av dem (Ivan Atmer
och Karl Gustaf Westman) beskrivs i avsnittet Vänner och bekanta (sid 265),
och flera andra nämns i olika sammanhang och i olika kapitel. För översiktens
skull ges nedan kortfattade presentationer av ett antal av dem med fokus på
deras kontakter med Engströmer.
Karl Olivecrona. Professuren i processrätt vid Lunds universitet blev ledig
1931, och återbesättandet blev en utdragen affär. Sökande var Karl Olivecrona, som 1928 promoverats till juris doktor av Engströmer, och Einar Henrik
Heimer. Engströmer utsågs till sakkunnig och var i februari och mars 1931
delvis tjänstledig för uppdraget. Han for även till Lund och åhörde de sökandes provföreläsningar. I sitt utlåtande kompetensförklarade han Olivecrona
med tvekan men fann Heimer inkompetent. Två av de tre andra sakkunniga
kompetensförklarade också Olivecrona, men fakulteten i Lund beslöt att inte
tillsätta tjänsten, sannolikt på grund av Olivecronas rättsfilosofiska syn. Ett år
senare ledigkungjordes professuren igen, och Engströmer utsågs även denna
gång till sakkunnig. I februari och mars 1933 var han därför åter delvis tjänstledig. Olivecrona hade under tiden förbättrat sin meritering med en ny bok
i processrätt, och han blev denna gång innehavare av professuren och därmed ämneskollega med Engströmer. Som företrädare för Juridiska föreningen
i Lund inbjöd han 1939 Engströmer att hålla ett föredrag om processreformen,
men i övrigt var kontakterna dem emellan begränsade.
Birger Ekeberg var född i Uppsala och två år yngre än Engströmer. De studerade båda juridik, var engagerade i Juridiska föreningen och blev goda vänner
under studietiden. Ekeberg disputerade 1907, ett år före Engströmer, och blev
samma år professor vid Stockholms högskola. Om än verksamma vid olika
lärosäten behöll de personlig kontakt med varandra under åren. Engströmer
var till exempel marskalk vid ett omskrivet societetsbröllop 1911 mellan Ekeberg och Brita Swartz, dotter till dåvarande finansministern Carl Swartz. Det
ägde rum på Swartz’ sommarbostad Stenkullen i Åby utanför Norrköping,
och Engströmer besökte även senare paret Ekeberg i Åby. Med början 1933
satt Ekeberg och Engströmer i över 15 år tillsammans i redaktionen för Svensk
Juristtidning, och under en stor del av samma tid ingick de också båda i den
svenska lokalstyrelsen för de stora nordiska juristmötena. Ekeberg gjorde en
lysande karriär som justitieminister, hovrättspresident och riksmarskalk, och
hans kontakter med Engströmer blev efterhand glesare.
Natanael Gärde var liksom Ekeberg två år yngre än Engströmer. Han kom
till Uppsala 1898, blev filosofie kandidat 1900 och avlade juris utriusque kandidatexamen 1905. Därpå följde tingstjänstgöring i hans västgötska hembygd,
innan han 1915 blev hovrättsråd i Göta hovrätt och 1919 vattenrättsdomare.
Han blev 1921 kollega till Engströmer i Processkommissionen men lämnade
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det arbetet efter en kort tid. Under ett par år i början på 1930-talet var han
justitieminister. Han svarade då för den proposition om en rättegångsreform,
som lades 1931 med utgångspunkt från Processkommissionen betänkande, och
som antogs av riksdagen samma år. Efter att han avgått som minister ledde
han 1932–44 Processlagberedningen, och han var den ende som tillsammans
med Engströmer arbetade i beredningen under hela denna tid. Det var därför
med god kunskap om Engströmers person och arbetsförmåga som han skrev
hyllningsartiklar om honom till hans 60-årsdag i Svenska Dagbladet och till
hans 70-årsdag i Svensk Juristtidning. Efter Engströmer bortgång 1957 skrev
Gärde slutligen också en minnesteckning om honom i Svensk Juristtidning.
Östen Undén hade till skillnad från de flesta av Engströmers kolleger studerat juridik i Lund och inte i Uppsala. Han kom 1917 till Uppsala som professor
i civilrätt och internationell privaträtt, trots att Engströmer i konsistoriet förordat Uppsaladocenten Hugo Wikander, som innehavare av den befattningen
(sid 26). Efter en tid som statsråd återvände Undén till Uppsala universitet,
och 1929 gratulerade Engströmer honom med ett vykort från Paris till att ha
blivit vald till rektor. Ett nytt statsrådsuppdrag väntade på Undén redan 1932,
vilket för Engströmer banade vägen till rektorsämbetet. Undén var senare universitetskansler åren 1937–45 och hade naturligtvis då relativt täta kontakter
med Engströmer, innan denne 1943 gick i pension och lämnade rektoratet för
Uppsala universitet. Två år senare kom det sannolikt som en total överraskning för Engströmer när Undén, som på nytt blivit statsråd, frågade honom
om han ville vara tillförordnad universitetskansler, medan Undén var utrikes
minister. Ingen av dem kunde då rimligen tro att det vikariatet skulle vara i
sex och ett halvt år (sid 233).
Karl Schlyter bedrev liksom Undén universitetsstudier i Lund och avlade
1898 filosofie kandidatexamen i språk och filosofi. Därefter började han studera juridik och blev juris kandidat 1901. Han arbetade också med en doktorsavhandling i juridik, men tjänstgjorde samtidigt som notarie och adjungerad
hovrättsledamot, och avhandlingen blev aldrig klar. Han blev 1911 sekreterare
i den utredning om en reform på rättegångsområdet, som senare omvandlades
till Processkommissionen, och i den arbetade han tillsammans med Engströmer under ett tiotal år. Samtidigt hade han andra uppdrag, bland annat som
häradshövding i en domsaga, och Engströmer klagade hos kommissionens ordförande, Hjalmar Westring, över att Schlyter enligt hans mening inte bidrog
tillräckligt till utredningsarbetet. Senare kom däremot Schlyter att som justitieminister spela en viktig roll för reformens genomförande. Tillsammans med
Tore Almén grundade Schlyter 1916 Svensk Juristtidning och blev dess ansvarige utgivare. Han vände sig ofta till Engströmer med önskemål om bidrag till
tidskriften, och åren 1933–50 ingick de båda i dess redaktion. Till Schlyters
70-årsdag skrev Engströmer en inledande biografi i den festskrift som då gavs
ut av Svensk Juristtidning, och han kunde göra det med den sakkunskap och
inlevelse som deras mångåriga samarbete bidragit till.
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Fyra professorer i Juridiska fakulteten på 1940-talet. Fr. v. Folke Wetter, Åke Holmbäck,
Phillips Hult och Thore Engströmer.

Folke Wetter var son till en framstående jurist och blev själv juris kandidat
1904, docent 1907 och professor i straffrätt 1913, allt vid Uppsala universitet.
Han blev 1912 innehavare av von Bahrs stipendium efter Engströmer, och som
docenter delade de på viss undervisning. De umgicks i Juridiska föreningen,
där Engströmer 1912 efterträdde Wetter som ordförande. Under trettio år var
de kolleger i Juridiska fakulteten, och under många år satt de tillsammans
i konsistoriet. I Akademiska sjukhusets direktion efterträddes Engströmer
av Wetter 1917, och när Engströmer senare som rektor ledde universitetets
delegerade i överläggningar om sjukhusets utbyggnad och verksamhet, hade
han ofta Wetter vid sin sida. Båda representerade högern i Uppsala stadsfullmäktige, och när Engströmer lämnade fullmäktige 1934, hade de under mer
än 15 år suttit tillsammans i denna församling. Som universitetskansler var
Engströmer under sex år ordförande i Längmanska kulturfonden med Wetter
som sekreterare, och under andra hälften av Engströmers tid som ordförande
i styrelsen för Svenska Institutet i Rom, var Wetter styrelsens skattmästare.
På näringslivsområdet övertog Wetter 1955 ordförandeskapet i styrelsen för
Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB efter Engströmer.
Carl-Axel Reuterskiöld var professor i Uppsala, från 1901 i juridisk encyklopedi, romersk rätt och internationell privaträtt och från 1910 i offentlig
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rätt. Han invaldes för högern i Uppsala stadsfullmäktige 1909, och sedan
Engströmer 1913 också valts in i fullmäktige var de kolleger där i över tio
år. Reuterskiöld blev 1919 även ledamot av riksdagens första kammare, först
som politisk vilde och senare som representant för Bondeförbundet, och med
hänvisning till det allt mer tyngande riksdagsarbetet avsade han sig 1924 ledamotskapet i stadsfullmäktige. I Juridiska fakulteten var Reuterskiöld och
Engströmer professorskolleger i mer än tjugo år, och i flera perioder var de
även båda ledamöter av konsistoriet. Reuterskiöld hade en mycket markant
konservativ profil i många frågor, och när Engströmer företrädde en majoritetsuppfattning, hamnade Reuterskiöld i stället ofta i minoritet vid omröstningar, såväl i stadsfullmäktige som i fakulteten och konsistoriet. Han valde
då inte sällan att till protokollen foga långa skriftliga reservationer. Tidvis hade
han privatekonomiska problem, och på 1930- och 40-talen lånade han några
gånger pengar av Engströmer.
Birger Wedberg var äldre än Engströmer och hade avslutat sina juridiska studier och lämnat Uppsala när Engströmer kom dit. Som ordförande i Juridiska
föreningen skrev Engströmer till honom 1925 och bad om ett föredrag. Han
hade svårt för att få talare till Uppsala och hoppades att justitierådet Wedberg som tidigare Uppsalastudent inte skulle ”finna det alltför motbjudande
att återuppliva förbindelserna med vår förening”. Wedberg accepterade och
lovade att hålla ett föredrag över ämnet ”Juridik och erotik”. Han sade sig vara
rädd för att det ej lämpade sig för kvinnliga åhörare, och Engströmer svarade
med att hoppas på att ”kvinnans inneboende blyghet” skulle avhålla henne
från att närvara. Enligt referatet i tidningen Upsala var föredraget mycket
underhållande och spirituellt med ”ett anmärkningsvärt stort antal kvinnliga
juris studerande” bland de närvarande, och aftonen avslutades med dans. Det
Wedberg talade om var ett rättsfall i societeten i början av 1800-talet, som
involverade både den blinda Justitia och den blinde Amor.
Per Olof Ekelöf skrevs in vid Uppsala universitet 1924 och började läsa historia och filosofi. Till hans lärare hörde Axel Hägerström, vars filosofi Ekelöf vidareförde till juridiken. Han disputerade i processrätt i december 1937 med en
avhandling, som på Engströmers förslag fick så högt betyg, att han utsågs till
docent. På grund av sjukdom promoverades han i sin frånvaro vid doktorspromotionen i maj 1938, men från den 1 juni samma år förordnades han att svara
för den till professuren i processrätt hörande undervisnings- och examinationsskyldigheten. Professurens innehavare, Thore Engströmer, var nämligen
som rektor helt befriad från undervisning. På Engströmers förslag tilldelade
Juridiska fakulteten Ekelöf olika stipendier, bland annat för tryckning av hans
avhandling, och våren 1939 skrev han ett kompendium om Processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk. De planer han 1940 hade att som frivillig delta i Finlands försvar mot det ryska anfallet, blev inte verklighet, men
på hans förslag tog Engströmer efter kriget initiativ till frivilliga löneavdrag
för universitetets anställda för Finlands återuppbyggande. När professuren i
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processrätt ledigkungjordes inför Engströmers avgång var Ekelöf den ende sökande, och Engströmer skrev, som en av de sakkunniga, att han utan tvekan
styrkt sin kompetens till professuren. De andra sakkunniga var av samma
uppfattning, och i maj 1943 utnämndes Ekelöf till Engströmers efterträdare.

Kvinnor i akademin
Kvinnors ställning vid de svenska universiteten debatterades ofta och i olika
sammanhang under 1900-talets första decennier, och vid Uppsala universitet kom Engströmer efter sin utnämning till professor att höra till dem som
aktivt deltog i Juridiska fakultetens och det större konsistoriets diskussioner
och ställningstaganden i dessa frågor. Han var inte bland de uttalat progressiva
när det gällde kvinnors tillträde till högre akademiska befattningar, men han
representerade inte heller det starkaste motståndet, och hans uttalade tvivel
på kvinnors lämplighet för professorsbefattningar avtog med tiden.
Det större konsistoriet hade 1911, tre år innan Engströmer blev ledamot av
den församlingen, behandlat frågan om kvinnors rätt till statstjänst i ett yttrande över det tjugosjunde betänkandet av 1902 års löneregleringskommitté.
Vissa professurer skulle, enligt förslag i det betänkandet, öppnas för kvinnor,
men inom de juridiska fakulteterna gällde det inte lärostolarna i civil- straffoch processrätt, eftersom kvinnor var uteslutna från domarämbeten. Konsistoriets majoritet ansåg att betänkandet var ofullständigt och kunde inte
tillstyrka att ”kvinna erhölle rätt att befordras till professorsämbete i samma
ordning som man”. Enligt konsistoriets mening skulle däremot en kvinna
kunna kallas till en professur enligt de särskilda bestämmelserna om detta i
universitetsstatuterna. Konsistoriet ansåg också att en kvinna skulle kunna få
en personlig professur. Flertalet övriga remissinstanser var också kritiska mot
utredningsförslagen, och någon proposition i frågan framlades inte.
Regeringsformens § 28 om tillsättning av fullmaktstjänster hade redan 1909
ändrats så att inte bara ”infödde svenske män” utan även ”infödda svenska
kvinnor” skulle kunna utnämnas och befordras. För kvinnor skulle det ske
”med tillämpning av grunder, som av Konungen och riksdagen godkänts”, och
denna formulering stod kvar även sedan paragrafen åter ändrats efter beslut
av 1920 och 1921 års riksdagar. Förslag till sådana grunder togs fram av den så
kallade behörighetskommittén under ordförandeskap av Emilia Broomée –
den första statliga kommittén att ledas av en kvinna. I dess andra betänkande
angavs som en allmän regel ”kvinnas principiella likställighet med man i fråga
om behörighet att innehava statstjänst”. De föreslagna undantagen var få och
avsåg inte befattningar vid universiteten. När betänkandet i januari 1921 remitterades till verk och myndigheter, kom frågan om kvinnors behörighet till
professorstjänster ändå att leda till splittring vid Uppsala universitet.
Betänkandet behandlades först i fakulteterna, och i Juridiska fakulteteten
yttrade Engströmer, som då var fakultetens dekanus, att han inte hade något
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emot att kvinnor fick lärartjänster vid universitetens juridiska fakulteter. Som
en absolut förutsättning angav han emellertid att vid konkurrens mellan en
man och en kvinna om en befattning, måste den tillsättas, som hade bäst förutsättningar för platsen, ”även om underlägsenhet från kvinnans sida på någon
punkt beror just på att hon är kvinna”. Han såg en risk för att ”den underlägsenhet i arbetsförmåga på ifrågavarande arbetsfält, som utom allt tvivel i genomsnitt föreligger hos kvinnan i jämförelse med den genomsnittliga manliga
arbetskraften”, inte skulle bli tillräckligt beaktad.
Efter behandlingen i fakulteterna uppdrog konsistoriet åt en kommitté att
utarbeta ett samlat förslag till yttrande. Den kunde emellertid inte enas. En
majoritet ansåg att sådan duglighet och lämplighet ”som normalt kunna anses
tillkomma varje mogen och erfaren man med den höga vetenskapliga kompetens varom här är i fråga” inte ”utan vidare och såsom allmän regel [kan] sägas
föreligga hos kvinna”, och att kallelseförfarandet gav tillräckliga möjligheter
att beakta förekommande särskilda omständigheter. Trots dessa betänkligheter tillstyrkte kommittémajoriteten, att kvinnor även skulle kunna bli professorer efter sedvanligt ansökningsförfarande, men då med ett flertal undantag.
Generellt undantag föreslogs till exempel för professurer som var förenade
föreståndarskap för institutioner, och beträffande professurer i juridik ansåg
kommittén det nödvändigt att avvakta statens ställningstagande till frågan om
kvinnors rätt till domarämbeten.
Kommitténs minoritet bestående av geologen Arvid Högbom och juristen
Östen Undén, argumenterade mot alla de undantag majoriteten föreslagit och
ansåg, att de sakkunnigas betänkande kunde tillstyrkas i sin helhet. När frågan
slutligen skulle avgöras av konsistoriet fick majoritetens förslag tjugo röster,
inklusive Engströmers, mot fem för minoritetens förslag. Högbom och Undén
reserverade sig och fick stöd av tre andra ledamöter i konsistoriet.
Engströmer tog även ställning till betänkandet som ledamot i Processkommissionen, som arbetade med frågan om en rättegångsreform (sid 43), och som
också tillhörde remissinstanserna. Dess yttrande avsåg rättsväsendet, och den
avstyrkte att kvinnor skulle få tillträde till domar- och åklagarbefattningar,
vilket de sakkunniga föreslagit. Med hänvisning till folkflertalets uppfattning
menade kommissionen att kvinnliga domare skulle kunna få ”menliga följder för domarämbetets anseende”, och flertalet kvinnor skulle dessutom inte
kunna ”med kraft och reda leda förhandlingarna” i en domstol. Bakom detta
ställningstagande stod dock endast ledamöterna Westring och Engströmer,
medan ledamöterna Schlyter och Almstrand ville tillstyrka de sakkunnigas
förslag. Eftersom Westring var ordförande blev Processkommissionens beslut
ett avstyrkande. Förslaget avstyrktes för övrigt också av landets tre hovrätter,
men även i dem fanns det minoriteter med motsatt uppfattning.
När regeringen i prop. 1922:241 lade fram ett lagförslag i saken konstaterade
justitieminister Assar Åkerman att de akademiska myndigheterna, liksom tidigare, visat sig vara starkt splittrade i frågan om kvinnors rätt att bli profes62
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sorer. Hans egen ståndpunkt sammanföll fullständigt med ”det yttrande, som
i större akademiska konsistoriet i Uppsala avgivits av professorerna Högbom
och Undén med instämmande av tre andra konsistorieledamöter”. Beträffande kvinnors tillträde domarämbetet konstaterade han att lagrådets ledamöter
avstyrkt en förändring, men att hovrätterna och Processkommissionen varit
oeniga, och även om han hade viss förståelse för den motsatta ståndpunkten,
fann han det inte rimligt att ge en särställning åt domarämbetet. Varken för
professorsbefattningar eller för domarämbeten föreslog alltså propositionen
något undantag från likställighet mellan män och kvinnor.
Riksdagen avslog visserligen propositionen, om än med mycket knapp majoritet, men regeringen återkom redan året därpå i prop. 1923:40 med ett så
gott som identiskt förslag, som då godtogs av riksdagen. Lag (1923:249) innefattande bestämmelser angående kvinnas behörighet att innehava statstjänst och
annat allmänt uppdrag kunde därför signeras av Engströmers vän och studiekamrat Birger Ekeberg, som i april 1923 efterträtt Åkerman som justitieminister. Med denna så kallade behörighetslag hade riksdagen avlägsnat det som
hindrat kvinnor att söka och inneha flertalet statstjänster, men frågorna om
deras avlönings- och pensionsförhållanden återstod, och det ansågs nödvändigt
att de löstes innan lagen kunde träda i kraft.
Kungl. Maj:t hade redan 1921 tillsatt en kommitté för att arbeta med dessa
frågor parallellt med utredningen om kvinnors behörighet att inneha statstjänst, och den avgav i oktober 1923 ett omfattande betänkande (SOU 1923:62).
Med hänsyn till förhållandena på den allmänna arbetsmarknaden bedömde
kommittén att kvinnliga statstjänstemän skulle ha lägre lön än de manliga,
men för de ”fåtaliga befattningarna i högre eller ledande ställning” menade
den däremot att likalönsprincipen borde tillämpas. Kommitténs betänkande
remitterades brett, och vid Uppsala universitet utarbetades ett förslag till
yttrande av en kommitté bestående av rektor Ludvig Stavenow, Thore Engströmer och akademiräntmästaren Theodor Brandberg. På dess förslag beslöt
konsistoriet i december 1923 uttala att man inte hade någon erinran mot att
en kvinnlig innehavare av ett professorsämbete i lönehänseende likställdes
med en manlig.
Regeringen fann inte lönekommitténs förslag om olika lön för män och
kvinnor tillräckligt motiverat och i prop. 1925:1 föreslogs tvärtom att likalönsprincipen skulle tillämpas generellt, och att samma löneplan skulle gälla
för kvinnor och män. Det bifölls av riksdagen, och i prop. 1925:204 föreslog
regeringen därefter att 1923 års lag angående kvinnas behörighet att inneha
statstjänst skulle träda i kraft den 1 juli 1925. Det blev också riksdagens beslut,
och det klargjordes därmed att kvinna skulle vara likställd med man i fråga
om behörighet att inneha statstjänst med några angivna undantag. Till dessa
hörde tjänster inom krigsmakten, vid fångvårdsanstalter och som gymnastiklärare, men inte professorsbefattningar och inte domarämbeten. För de senare
införde riksdagen dock ett moment i lagtexten om att särskilda bestämmelser
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kunde meddelas rörande domartjänster med ”skyldighet att föra ordet i underrätt å landet”.
Tilldelning av stipendier för akademiska studier var en annan fråga om
kvinnors rättigheter, som Engströmer kom att engageras i. Universiteten var
länge en helt manlig sektor i samhället, och först 1870 hade kvinnor fått rätt
att ta studentexamen och bedriva universitetsstudier. Denna manliga värld
avspeglades i många stipendieförfattningar, där äldre donationsbestämmelser
talade om ”män”, ”ynglingar” etc. som mottagare och innehavare av stipendier.
På förslag av Lundaprofessorn i civilrätt C. G. Björling vände sig det större
konsistoriet vid Lunds universitet år 1914 till Kungl. Maj:t för att ”utverka en
nådig förklaring” med innebörden att ett antal sådana stipendieförfattningar
fick tolkas så att stipendierna även skulle kunna tilldelas kvinnliga studerande.
Förslaget från Lund skickades på remiss till Uppsala, där det blev ett ärende
för Juridiska fakulteten. Som dekanus för fakulteten skrev Engströmer ett förslag till yttrande enligt vilket ”avgörande skäl” för att ”utverka nådig förklaring
av ifrågavarande innehåll synas för närvarande icke föreligga”. Han tillade, att
någon åtgärd av detta slag i varje fall inte kunde vidtas utan noggranna undersökningar av de olika stipendieförfattningarna. Juridiska fakultetens yttrande
följde Engströmers förslag, och det större konsistoriet förklarade sig instämma
i fakultetens yttrande. Även justitiekanslern avstyrkte förslaget, och resultatet
blev att Kungl. Maj:t i november 1914 beslöt att propån från Lund inte skulle
föranleda någon åtgärd.
Färre än tio procent av Uppsala universitets studenter var vid den här tiden kvinnor, men andelen var ökande. Andelen kvinnliga recentiorer hösten
1914 var sålunda ca 18 procent, och för Stockholms nation nådde andelen 50
procent under vissa år på 1910-talet. Frågan om deras rätt till olika stipendier
återkom formellt till Uppsala universitet 1930, när universitetskanslern remitterade en skrivelse till Kungl. Maj:t från de kvinnliga studentföreningarna i
Uppsala, Lund och Stockholm. Med hänvisning till ”ändrade tidsförhållanden”
begärde dessa att åtgärder skulle vidtas, som säkerställde att även kvinnliga
studerande vid rikets universitet kunde få stipendier från fonder och stiftelser, som tillkommit före 1870, och för vilka inte uttryckligen stadgades att
kvinnor var uteslutna. Till undertecknarna av skrivelsen hörde Karin Boye,
som då var ordförande i kvinnliga studentföreningen i Stockholm.
Remissen behandlades i universitetets alla fakulteter, men de var oeniga i
frågan, och konsistoriet beslöt följa Juridiska fakultetens förslag om att särskilda sakkunniga skulle tillkallas för att utreda om de kvinnliga studentföreningarnas begäran kunde tillmötesgås. Det visade sig också bli universitetskanslerns och regeringens linje, och 1931 fick ovannämnde Björling i uppdrag
att för samtliga stipendiestiftelser vid landets universitet utreda vilka som
kunde ge stipendier till kvinnor. Hans arbete resulterade i en rapport daterad
nyårsafton 1932, där han förespråkade, att som en allmän regel borde stipen-
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dier från fonder och stiftelser från tiden före 1870 kunna ges till kvinnor, även
om det stod ”yngling” eller ”son” eller något liknande i stadgarna.
Vid remissbehandling av Björlings utredning valde konsistoriet i Uppsala
att tillsätta en kommitté bestående av professorerna Thore Engströmer, Sven
Linder och H. S. Nyberg för att förbereda universitetets beslut efter hörande
av stipendieutdelare och stipendieinspektorer med flera. Deras förslag till yttrande, som i februari 1934 antogs av konsistoriet under Engströmers ordförandeskap, innebar ett principiellt tillstyrkande av utredningens förslag, men
det tog alltså tjugo år av samhällsutveckling innan Engströmer och Uppsala
universitet kunde säga ja till den förändring som 1914 föreslagits av professor
Björling.
Flertalet andra remissinstanser såg också positivt på förslaget och den 1
november 1935 ”förklarade” Kungl. Maj:t, att ”enbart den omständigheten, att
i en före den 3 juni 1870 avfattad donationsurkund, avseende stipendium vid
något av universiteten i Uppsala eller Lund eller vid Karolinska institutet,
med syftning på de blivande stipendiaterna använts något närmast på manlig
studerande hänsyftande uttryck såsom ’yngling’, ’son’ eller dylikt, icke skall
utgöra hinder för att utdela stipendiet även till kvinnlig studerande”.
Björling dog våren 1934 och fick inte uppleva att hans idéer slutligt segrade.
I gengäld slapp han ta del av den kampanj mot förändringen som i Uppsala
drevs av Engströmers professorskollega Hjalmar Psilander, som tidigare även
suttit i konsistoriet tillsammans med Engströmer. Studenttidningen Ergo upplät under 1934 och 1935 inte mindre än tio sidor åt inlägg av Psilander med
rubriker som ”Nonchalans mot donatorer” och liknande. De många kvinnliga
studenterna i Stockholms nation beklagade kanske därför inte när han 1934
lämnade det uppdrag som nationens inspektor han haft sedan 1929.
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Ett brett intresse för affärsverksamhet
Engströmer var mycket involverad i affärsverksamhet vid sidan av sitt akademiska och praktiskt juridiska arbete. Till en del var det säkert motiverat av
ett genuint intresse för vissa sektorer av näringslivet, och dit kan utan tvivel
räknas hans mångåriga arbete i försäkringsbranschen. Som bosatt och politiskt
verksam i Uppsala var det sannolikt också naturligt för honom att engagera
sig i stadens lokala näringsliv och bankväsende. Hans preferens för aktieköp
i norrländska företag kan kanske knytas till en önskan om de norrländska
landskapens utveckling. Som inspektor för Norrlands nation i Uppsala hade
han dessutom glädje av goda kontakter med ledare för norrländska företag i
samband med insamlingskampanjer för nationens behov.
Som tidigare nämnts var Engströmers far bankman och engagerad i olika
affärsverksamheter i Sollefteå, och redan som ung kom Engströmer att dela
faderns intresse för företag och aktier. Senare i livet var det framförallt med
brodern Folke, som han diskuterade aktiemarknadens utveckling. Folke var
bankman liksom deras far, och i sitt arbete på Uplands Enskilda Bank hade
han daglig kontakt med företag och aktiehandel.
I särklass när det gällde Engströmers uppdrag i näringslivet stod det mångåriga arbetet i Städernas Allmänna Brandstodsbolag, där han blev något av en
arbetande styrelseordförande. En redogörelse för hans insatser i utvecklingen
av den koncernen får därför inleda detta kapitel. Därefter redovisas hans uppdrag eller ägande i ett antal andra företag. I några fall rörde det sig om styrelseuppdrag, men oftast nöjde han sig med aktieinnehav.

Försäkringsbranschen – teori och praktik
Thore Engströmers doktorsavhandling från 1908, eller gradualavhandling som
termen då var, hade titeln Om försäkringsgivares förpliktelse på grund av försäkringsavtalet I, och i Svensk Juristtidning publicerade han senare även ett
par andra artiklar inom försäkringsområdet. På det praktiska planet fick detta
intresse för försäkringsfrågor sitt uttryck i ett djupt engagemang i Städernas
Allmänna Brandstodsbolag som varade i inte mindre än 30 år.
Tidigare organisationer och fonder för brandförsäkring i de svenska städerna hade 1828 ersatts av en ny brandförsäkringsinrättning, som fått namnet
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Städernas Allmänna Brandstodsbolag med stadgar fastställda av Kungl. Maj:t.
Bolagets styrelse bestod av tre ledamöter; en ordförande utsedd av Kungl.
Maj:t och två ledamöter valda av bolagsstämman. Bolagsmän var de husägare
i städerna som tecknat försäkring, och verksamheten fick en tydlig lokal förankring genom en brandstodskommitté i varje stad, som svarade för det löpande arbetet.
Under 1800-talet och början av 1900-talet genomfördes flera förändringar
av bolagets verksamhet och arbetsformer. Lös egendom kunde också i viss
mån försäkras, och andra samhällen än städer kunde anslutas. Vidare fick bolagsstämman mandat att själv utse hela styrelsen, som också fick ett ökat antal
ledamöter. De lokala kommittéerna kom emellertid i flertalet fall att utses
av stadsfullmäktige eller kommunalstämma, och även om Kungl. Maj:t inte
längre utsåg ordföranden i bolagets styrelse, hade det alltså fortfarande karaktär av en halvofficiell inrättning. För att förebygga skador hade det särskilda
inspektionsbefogenheter på byggnadsområdet.
Så var alltså verksamheten organiserad när Engströmer 1920 valdes till
suppleant i styrelsen, vars ordförande då var f. d. kammarrättsrådet Johan
Östberg, som samtidigt var verkställande direktör i bolaget. Efter Östbergs
död uppdrogs åt Carl August Stålberg att interimistiskt vara ordförande och
direktör, till dess en ny verkställande direktör rekryterats. Engströmer var
inte ointresserad av den posten, och han uppmuntrades att söka den av sina
närstående. Hans syster Anna menade till exempel att han nog var mer av en
praktisk affärsjurist än teoretisk vetenskapsman.
Det var brandstodsbolagets styrelse som skulle lämna förslag i direktörsfrågan till bolagsstämman. När ärendet kom upp i styrelsen våren 1926 opponerade sig den mångårige styrelseledamoten, disponenten för Norrköpings
Bomullsväfveri, Daniel Engelke, kraftfullt mot Engströmers kandidatur. Han
ansåg att det för uppdraget krävdes en skolad fackman med erfarenhet från
branschen. Dessutom menade han att styrelsen måste agera sakligt och neutralt, och ett förslag om att till direktör utse en suppleant i styrelsen skulle
kunna uppfattas som ett otillbörligt tillmötesgående av enskilda intressen.
Efter styrelsemötet skrev Engelke ett långt brev till Engströmer och förklarade sin inställning, samtidigt som han prisade dennes av alla högt värderade
personliga egenskaper. Vid bolagsstämmans möte något senare under 1926 var
suppleanten Engströmer alltså inte styrelsens kandidat till direktörsposten,
men i stället valdes han till ordinarie styrelseledamot. Genom val inom styrelsen utsågs han dessutom till dess ordförande. Engelke kvarstod för sin del ända
till sin död 1930 som ledamot av styrelsen under Engströmers ordförandeskap.
Vid tiden för Engströmers val till ordförande bedrev brandstodsbolaget försäkringsverksamhet på ca 190 orter i landet, och det totala försäkrade värdet
av fast egendom uppgick till drygt två miljarder kronor. Det kan också nämnas att den skadeersättning som tillfallit Uppsala under bolagets första hundra
år, till och med 1927, uppgick till 859 000 kronor, medan motsvarande belopp
68

I näringslivet och bankvärlden

för de städer som drabbats av stora bränder var väsentligt större med över sex
miljoner kronor för Sundsvall. Brandstodsbolagets emblem var Fågel Fenix
som stiger ur resterna av en brand, och det finns fortfarande kvar på många
hus i städer och samhällen i Sverige.
Eftersom styrelseuppdraget låg helt utanför Engströmers anställning som
professor vid Uppsala universitetet, skrev han till kanslern för rikets universitet och anhöll om tillstånd att vara ordförande eller ledamot i styrelsen för
Städernas Allmänna Brandstodsbolag och dess dotterbolag Svitjod. Det tillstyrktes av universitetets rektor Ludvig Stavenow och bifölls av kanslern Carl
Swartz.
Brandstodsbolaget förvärvade 1929 aktiemajoriteten i Försäkringsanstalten
Gothia för att bredda sitt utbud och utnyttja sin rikstäckande ombudsorganisation, och Engströmer blev då ordförande även i Gothias styrelse. Han anhöll
hos kanslern att också Gothia skulle omfattas av det tillstånd han tidigare
fått, vilket bifölls av prokanslern Nathan Söderblom. En tredje anhållan 1932
avseende dotterbolaget Skogsförsäkringsaktiebolaget bifölls av Ernst Trygger,
som efterträtt Swartz som kansler.
Det blev en fjärde skrivelse till kanslern när brandstodsbolaget 1938 även
etablerade sig på personförsäkringsområdet genom att bilda dotterbolaget
Städernas ömsesidiga livförsäkringsbolag, i vilket Engströmer för övrigt själv
senare tecknade en försäkring. Då var Östen Undén kansler, och han medgav
att Engströmer kunde vara styrelseordförande även i detta nya bolag. Han var
därmed ordförande både i moderbolaget och i fyra dotterbolag. Det blev till
och med ett femte när koncernen 1945 förvärvade Järnvägsassuransföreningen,
som fick det nya namnet Försäkringsanstalten Suecia, men då var Engströmer
pensionär och behövde inte längre begära tillstånd för ordförandeuppdraget.
Strax efter det att Engströmer valts till ordförande i styrelsen för brandstodsbolaget, utsågs Carl (Charlie) Juhlin Dannfelt till bolagets verkställande
direktör. Han hade dessförinnan som högerpolitiker varit ett av de första borgarråden i Stockholm med ansvar för drätselroteln, och även sedan han tillträtt direktörsbefattningen i bolaget, fortsatte han under några år i stadsfullmäktige som dess förste vice ordförande. Engströmer och Juhlin Dannfelt var
gemensamma värdar när brandstodsbolagets hundraårsjubileum firades 1928
med bland annat en bankett i Gyllene Salen i Stockholms stadshus. Juhlin
Dannfelt höll ett välkomsttal och Engströmer svarade för högtidstalet.
Juhlin Dannfelt var även ledamot av bolagets styrelse, som på 1930- och
1940-talen därutöver bestod av fem eller sex personer. Till de mer namnkunniga ledamöterna hörde Sigfrid Edström, VD och från 1934 styrelseordförande
i ASEA, samt professorn och högerpolitikern Gösta Bagge. Den senares ledamotskap sträckte sig över tioårsperioden 1937–47 och omfattade alltså även
hans tid som ecklesiastikminister i krigsårens samlingsregering.
Försäkringsbolagets medel, som tidigare i huvudsak varit placerade som
obligationer, banktillgodohavanden och lånefordringar, kom från 1930-talet
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Styrelsesammanträde i Städernas Allmänna Brandstodsbolag 1942 med Engströmer
som ordförande. På hans vänstra sida sitter VD:n Carl Juhlin Dannfelt och på samma
sida längst till höger Sigfrid Edström, som då var styrelseordförande i ASEA. Saknas på
bilden gör styrelseledamoten och ecklesiastikministern Gösta Bagge.

och framåt i allt högre utsträckning att användas för köp av stadsfastigheter
och skogsegendomar. Som styrelsens ordförande ledde Engströmer tillsammans med Juhlin Dannfelt ofta inspektionsresor till bolagets fastigheter och
skogar, och de kombinerades inte sällan med besök hos bolagets lokala ombud
på de olika orterna.
Som exempel på inspektionerna kan nämnas en besiktning av universitetshuset i Uppsala i juli 1933. Engströmer hade då tillträtt som rektor men vistades som vanligt under sommarmånaderna i Falsterbo. Där fick han ett brev av
Juhlin Dannfelt med en beskrivning av de brandrisker som en besiktningsman
upptäckt på universitetshusets vind, vilka i värsta fall skulle kunna leda till att
tak och valv störtade in. Juhlin Dannfelt erbjöd sig att tillställa universitetet
en utförlig rapport innan Engströmer återvände till Uppsala, men rapporten
kom inte att skickas förrän i mitten av augusti. Den behandlades under hösten
av drätselnämnden, med Engströmer som ordförande, och resultatet blev att
nämnden beslöt anlita ett lokalt företag för att genomföra de åtgärder som
brandstodsbolaget föreslagit.
När Engströmer 1926 tillträdde som ordförande, bedrevs koncernens verksamhet i en av moderbolaget ägd fastighet i Gamla Stan i Stockholm (Skeppsbron 20). Dess trånga och mörka kontorsutrymmen och den växande försäkringsrörelsen ledde till behov av nya lokaler, och 1933 förvärvades en fastighet
på Birger Jarlsgatan, i vinkeln mot Grev Turegatan, där man lät uppföra en
modern kontors- och affärsbyggnad i sju våningar. Huvudentrén placerades
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Kontors- och affärsbyggnad vid Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm som
1936 uppfördes av Städernas Allmänna Brandstodsbolag för koncernens behov. Arkitekt var Gustaf Clason. Byggnaden inrymmer
i dag bland annat Kammarkollegiet, Sveriges äldsta myndighet.

mittemot Carl Eldhs fontän, som stod på platsen sedan 1921, och högst upp
på fasaden annonserade texten ”Städernas” vem som ägde och skulle bedriva
verksamhet i huset.
Försäkringsbolagen flyttade in 1936, och i samband med bolagsstämmorna våren 1937 höll Engströmer ett middagstal där han särskilt uppehöll sig vid det nya
huset och dess företräden. Han tyckte att det hade ”skapat nya förutsättningar
för arbetsglädje och arbetsiver” och han tackade arkitekten Gustaf Clason och
andra som hade medverkat i bygg- och inredningsarbetena. Han nämnde dock
inte det etablissemang, som redan då drog flest människor till byggnaden, nämligen den nyöppnade biografen ”Spegeln” i husets bottenvåning.
Engströmer kvarstod som ordförande i nästan ett kvartssekel, och under
den tiden utvecklades bolaget från en inrättning som huvudsakligen försäkrade fast egendom i städer och stadsliknande samhällen till en av landets le71
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dande försäkringskoncerner. Dess verksamhet vidgades till att omfatta så gott
som alla typer av försäkring, och de sammanlagda premieintäkterna uppgick
1950 till ca 20 miljoner kronor. Expansionen skedde dels genom att andra försäkringsföretag förvärvades, dels genom att dotterbolag skapades för tillkommande typer av försäkringar. Genom en omorganisation vid årsskiftet 1949/50
överfördes större delen av koncernens verksamhet till ett enda bolag, som gavs
namnet Städernas allmänna försäkringsbolag. Utanför det officiella trycket
förkortades det ofta till ”Städernas”.
En omfattande brevväxling mellan Engströmer och Juhlin Dannfelt vittnar om deras nära – och såvitt kan bedömas av breven – goda samarbete i
ledningen för Städernas Allmänna Brandstodsbolag. Juhlin Dannfelt hade ett
sommarhus på Ägnö i Stockholms skärgård, och när brandstodsbolaget förlade
ett sammanträde dit bodde Engströmer över i den herrgårdsliknande villan.
Den expansiva utvecklingen av bolaget och dess verksamhet var i hög grad
resultatet av Juhlin Dannfelts arbete, men som ordförande i styrelsen spelade
även Engströmer en viktig roll. När han 1938 fyllde 60 år hyllades han med
ett omslagsfoto på koncernens tidskrift, Länken, och enligt företagsledningens
hyllningsartikel utmärktes hans insatser av ”ett levande och i detalj gående
intresse för bolagens utveckling samt en stark känsla av ansvar gentemot både
nuvarande och framtida delägare”.
Även sedan Engströmer blivit rektor för Uppsala universitet ägnade han
mycket tid åt koncernens bolag med uppåt tjugo sammanträden och andra
arrangemang om året. Han stödde och månade också om de ledande befattningshavarna, och kontakterna med Juhlin Dannfelt var täta. Han tyckte alltid
om att uppvakta med blommor, och Juhlin Dannfelts maka Brita fick buketter från honom till sina födelsedagar. Vid 1943 års firande av sista april i
Uppsala, inför Engströmers avgång från rektorsuppdraget, var Carl och Brita
Juhlin Dannfelt hans gäster såväl i hans bostad som på Carolina Rediviva och
Norrlands nation.
Efter Juhlin Dannfelts pensionering 1946 övertogs befattningen som verkställande direktör av Gunnar Ljungqvist, men Engströmer fortsatte som ordförande. Han fick koncernens förtjänstmedalj i guld 1947, men det var först
inför 1950 års bolagsstämma, som han av åldersskäl avböjde återval. Vid 72
års ålder lämnade han alltså ordförandeuppdraget och efterträddes av chefen
för Fagerstakoncernen Hjalmar Åselius. Att Engströmer var fäst vid och omhuldade ”Städernas” framgick också när hans testamente öppnades efter hans
död. Där stadgades om ett legat på 10 000 kronor att användas till ”stipendier
för utländska studieresor för tjänstemän i bolaget”.
Tre år efter Engströmers avgång från ordförandeposten firade brandstodsbolaget sitt 125-årsjubileum, med honom själv och Juhlin Dannfelt som hedersgäster. Den utveckling av bolaget och dess verksamhet som därefter följde
karakteriserades bland annat av en rad företagsfusioner. En sammanslagning
med försäkringsbolaget Hansa 1965 skapade en koncern som kallades Städer72
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nas allmänna försäkringsbolag-Hansa ömsesidigt, ett namn som 1967 förenklades till Hansa. Genom en fusion 1970 med försäkringsbolaget Trygg bildades
Trygg-Hansa, och 1999 blev detta i sin tur ett helägt dotterbolag till danska
Codan och därmed en del av den multinationella försäkringskoncernen RSA
Insurance Group.

Privat juridisk verksamhet
Som ledamot av Processkommissionen hade Engströmer gjort studiebesök vid
brittiska domstolar, och 1921, under ett av dessa, hade han kunnat sitta med
vid en domstolsförhandling. Kanske hade han glädje av det när han i april 1925
som expertvittne blev korsförhörd av en engelsk advokat under en rättegång
i London. Det gällde en tvist mellan Axel Wallenberg, Sveriges dåvarande
envoyé i Washington, och det brittiska tvålföretaget Lever Brothers (från 1930
en del av Unilever).
Lever Brothers hade av Wallenberg köpt en stor aktiepost i det svenska
företaget Barnängen men senare insett att köpeskillingen var alldeles för hög
i förhållande till aktiernas värde och därför annullerat köpet. Det hade Wallenberg emellertid inte accepterat utan i stället stämt Lever Brothers med
krav på att utfå den överenskomna köpesumman om sex miljoner kronor.
Processen pågick i ett par månader, och det var ett speciellt mål såtillvida,
att det skulle avgöras av en brittisk domstol med ledning av svensk lag. Det
förhållandet, tillsammans med att en medlem av familjen Wallenberg var kärande, bidrog till återkommande och detaljerade rättegångsreferat i de svenska
dagstidningarna.
Engströmer och ett par andra svenska jurister var inkallade som vittnen
och juridiskt sakkunniga. Engströmer, som inkallats av svarandesidan, utsattes för en veritabel tentamen i svensk rätt under ett nästan fyra timmar långt
förhör. Hans vittnesmål gick ut på att köpekontraktet var ogiltigt, eftersom
det stred inte bara mot Barnängens bolagsordning utan även mot Lag (1916:156)
om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier
i vissa bolag, som gällde i Sverige.
Dom i målet avkunnades den 28 maj, och den refererades utförligt i pres�sen. Det vittnesmål som på kallelse av kärandesidan avgivits av Martin Fehr,
professor vid Handelshögskolan i Stockholm, tydde enligt domaren på att
Fehr inte förstått problemets rätta innebörd. Bärande vikt lade domaren däremot vid Engströmers vittnesmål, och han kom till samma slutsats som denne,
nämligen att köpeavtalet var ogiltigt. Domstolen kunde inte framtvinga godkännande av en affär som stred mot svensk lag. Wallenberg förlorade alltså
målet. Han blev även skyldig att betala rättegångskostnaderna, men eftersom
Lever Brothers lämnat vissa oriktiga uppgifter om Wallenbergs agerande i
samband med att köpeavtalet skrevs, fick företaget bidra till de kostnader
Wallenberg haft för att vederlägga detta.
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Som en erkänt kunnig jurist fick Engströmer ofta frågor av advokater och
andra jurister, som behövde hjälp med att tolka lagstiftningen på olika områden, och sådana förfrågningar besvarade han utan att begära ersättning. Annorlunda förhöll det sig när en advokatfirma vände sig till honom för att för
en parts räkning få stöd och råd i tvister av olika slag. De arvoden han då
tillgodogjorde sig kunde vara så blygsamma som 50 kronor, men oftast rörde
de sig om några hundra kronor och i några fall över 1 000 kronor. När han vid
enstaka tillfällen påtog sig ansvaret att vara skiljedomare begärde han också
ersättning för uppdraget.
I Stockholm fanns Nils Setterwalls Advokatbyrå AB, där två av Engströmers juristvänner arbetade, nämligen Ivan Atmer och Carl Ludvig Schönmeyr,
och från den byrån åtog han sig under åren flera konsultuppdrag. Ett annat
känt advokatkontor i Stockholm var Ossian Wallins advokatbyrå, som 1922
fick Prins Wilhelm som klient. Prinsen hade satt in en stor summa pengar i
en bank som han bedömt som säker, men banken hade gått omkull och prinsen hade förlorat sina pengar. För att om möjligt få tillbaka något av det han
anförtrott banken anlitade han Wallins advokatbyrå, som i sin tur engagerade
Engströmer. Deras ansträngningar var dock förgäves, även om prinsen blev
glad över att få affären ur världen. Byrån föreslog Engströmer att man skulle
vara modest i arvodeskraven, och resultatet blev att de delade på 350 kronor,
varav 300 kronor tillföll Engströmer.

Ett par Uppsalaföretag
Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB

Uppsala hade länge en tradition av bokförlag och boktryckerier, och från 1907
svarade Almqvist & Wiksells Boktryckeri vid Västra Ågatan i centrum av
staden för huvuddelen av Uppsala universitets officiella tryck. Det tryckte
sålunda Engströmers doktorsavhandling från 1908, liksom de flesta avhandlingar vid den tiden. För Uppsalas förhållanden var det ett stort företag, och
som ledamot av stadsfullmäktige från 1913 hade Engströmer all anledning att
intressera sig för dess verksamhet. På 1920-talet började han dessutom köpa
aktier i Almqvist & Wiksell, och 1923 utsåg bolagsstämman honom till revisor
i företaget.
Som aktieägare ingick Engströmer i ett konsortium, som var majoritets
ägare av företaget, och han hade god kontakt med dess verkställande direktör
Carl Z. Hæggström. På Engströmers önskan lämnade sålunda företaget 1937
ett bidrag till Stiftelsen Uppsala Studentbostäder för stipendierum i det nybyggda studentbostadshuset vid Skolgatan. På det personliga planet fanns det
trots det ibland spänningar dem emellan, och Hæggström uppskattade inte
de revisionsanmärkningar, som han menade att Engströmer ibland framförde
med omotiverad arrogans. Han tyckte inte heller att Engströmer som rektor
var tillräckligt restriktiv när det gällde att hålla efter onyktra studenter sista
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april. Särskilt sedan Engströmer blivit rektor för universitetet hade deras relation också en kommersiell sida, eftersom Almqvist & Wiksell fortsatt var akademins boktryckare, ett uppdrag som konsistoriet 1938, under Engströmers
ordförandeskap, förlängde för en ny tioårsperiod.
I mitten av 1940-talet skedde stora personella förändringar i ledningen för
Almqvist & Wiksell. Carl Z. Hæggström avled 1944, och efterträddes av sin
son Göran Z. Hæggström som verkställande direktör. Dessutom tillträdde en
ny ordförande i företagets styrelse. Professor Henrik Schück, som tidigare varit rektor för Uppsala universitet, hade varit ordförande sedan 1929, men inför
1945 års bolagsstämma hade han av åldersskäl avböjt återval till styrelsen. Som
tack för ”hans gärning inom bolagets ledning” gjorde företaget då en donation till universitetet i form av ett pris med namnet ”Henrik Schücks pris”.
Som ledamot i styrelsen efter Schück valde bolagsstämman Engströmer, men
ordförandeposten övertogs av den tidigare vice ordföranden, förre majoren
Gustaf De Geer. Denne avled dock samma år, och Engströmer valdes då till
ordförande.
Som ordförande konsulterades Engströmer av direktören Göran Z. Hæggström i samband med vissa viktiga frågor som rekryteringar och fastighetsköp.
I det arvoderade ordförandeuppdraget ingick även att representera företaget
vid skilda tillfällen. Det började redan vid Gustaf De Geers begravning i
Stockholm och fortsatte med hälsningsanföranden vid middagar och utdelning av medaljer och gratifikationer till trotjänare. I januari 1952, en månad
efter det att Engströmer hade avgått som universitetskansler, kom hans efterträdare Arthur Thomson på besök till Uppsala universitet. Han stannade en
extra dag i staden för att också besöka Almqvist & Wiksell, och som högnivåbesökare guidades han på tryckeriet av såväl styrelseordföranden Engströmer
som verkställande direktören Hæggström. Engströmer kvarstod som ordförande till och med 1954, då han efterträddes av Folke Wetter, som varit hans
kollega på Juridiska fakulteten.

Uppsala Kaféaktiebolag

Försäljning och utskänkning av alkoholhaltiga drycker var en fråga som debatterades mycket i Sverige under 1900-talets första decennier. Inför den informella folkomröstning om allmänt rusdrycksförbud, som Sveriges Nykterhetssällskap avsåg att göra 1909, publicerades i Uppsalatidningarna ett upprop av
ett tjugotal ”akademiska medborgare i Uppsala”, inklusive flera professorer,
bland dem Thore Engströmer. De menade att voteringspropositionen var ologisk och vilseledande och därför omöjlig att ta ställning till. Dessutom framhöll de, att ett förbud vore svårt att genomföra och upprätthålla och ovisst till
sina verkningar.
Enligt uppropet borde i stället kraftfulla åtgärder vidtas från det allmännas
sida mot missbruk av alkohol, vilket man menade hittills hade försummats.
Det har ju senare blivit den väg som staten och samhället valt att gå, men
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1909, när Uppsalaakademikernas upprop återgavs i andra tidningar i Sverige,
skedde det i flera fall under rubriker som ”Märkligt uttalande” och ”Uppseendeväckande protest”. Uppropet hindrade inte nykterhetsrörelsen från att
genomföra omröstningen, och en förkrossande majoritet av dem som valde att
medverka röstade för ett rusdrycksförbud. Det bidrog till att riksdagen drygt
tio år senare fattade beslut om den statliga rådgivande folkomröstning om
införande av ett fullständigt rusdrycksförbud som genomfördes 1922, och som
gav en knapp seger för nej-sidan.
Den alkoholsvaga så kallade pilsnerdrickan, eller maltdryck klass II som var
det lagtekniska namnet, var mycket populär och den dominerande ölsorten i
Sverige, inte minst sedan den tillåtna alkoholhalten 1923 höjts från 3,6 till 4,0
volymprocent (3,2 viktprocent). Lokalpolitiskt i Uppsala var utskänkning av
denna dryck en fråga som ständigt stod på dagordningen – inte bara i nykterhetsnämnden utan också i stadsfullmäktige, och Thore Engströmer hörde till
dem som deltog i diskussionen om ett så kallat kaféaktiebolag i staden.
Förslag om ett sådant bolag framfördes 1926 i en skrivelse undertecknad av
åtta i staden kända personer. Som första namn stod advokat Louis Chrysander
och riksdagsman C. P. Wahlmark, och bland de övriga fanns redaktör Axel Johansson och professor Östen Undén, men också en bagare och en järnarbetare.
Enligt motiven för förslaget skulle bolagets uppgift vara att ”ordna utskänkningar i staden av maltdrycker, klass II, på ett ur ordnings- och nykterhetssynpunkt tillfredsställande sätt”. Tanken var att de befintliga innehavarna av
utskänkningsrättigheter i staden skulle engageras som föreståndare i bolagets
kaféer. Bolagets ägare skulle få högst sex procent årlig utdelning på insatt aktiekapital, och de vinstmedel som då återstod efter avskrivningar med mera
skulle användas till ”sociala eller välgörande ändamål”.
Skrivelsen upptogs som en motion till Uppsala stadsfullmäktige av Wahlmark med flera. Den avslutades med en anhållan om att fullmäktige skulle
förklara sig villigt att hos länsstyrelsen tillstyrka utskänkningsrätt för bolagets
kaféer samt låta sig representeras i bolagets styrelse. Enligt en preliminär stiftelseurkund skulle stadsfullmäktige utse två av de fem ledamöterna i styrelsen, inklusive dess ordförande, men aktierna skulle ägas av privatpersoner, och
vid eventuell försäljning hembjudas till övriga ägare.
Stadsfullmäktige remitterade i november 1926 förslaget till nykterhetsnämnden och tillsatte samtidigt en kommitté för att överväga frågan om
stadsfullmäktiges representation i bolagets styrelse. Nykterhetsnämnden uttalade att erfarenheterna från Sundsvall, där ett sådant bolag fanns, var ”odelat
positiva”, och nämnden ansåg, i likhet med förslagsställarna, att staden inte
skulle teckna aktier i bolaget, eftersom det inte borde se ut som om staden bedrev pilsnerutskänkning. Däremot ansåg nämnden att stadsfullmäktige skulle
utse en majoritet i styrelsen. Det senare såg däremot den tillsatta kommittén
inte som behövligt eller ens önskvärt.
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När frågan återkom till stadsfullmäktige i januari 1927, yrkade Engströmer
och ytterligare ett par ledamöter på bordläggning med motiveringen att saken
inte var mogen för ställningstagande av fullmäktige. Yrkandet avslogs emellertid med 24 röster mot 18, och beslutet blev i stället, att om det var förenligt
med det allmännas intresse, skulle kommande ansökningar om utskänkningstillstånd tillstyrkas. Fullmäktige förklarade sig också berett att låta sig representeras i bolagets styrelse av två personer och att utse två förtroendemän till
den nämnd som skulle besluta om användning av verksamhetens överskott.
Engströmer var inte nöjd med beslutet och begärde att till protokollet få
antecknat att enligt hans mening kunde stadsfullmäktige inte ”tillstyrka ansökningar, som ännu inte förelåge, från ett bolag som ej heller existerade”. Om
beslutet inte var bindande för stadsfullmäktige var det meningslöst, men om
det på något sätt band fullmäktige kunde det vara skadligt, eftersom varje
kännedom ännu saknades om hur bolagets affärer skulle komma att skötas.
Fyra andra ledamöter instämde i Engströmers yttrande.
Med stöd av fullmäktigebeslutet fortsatte emellertid bolagsbildningen, och
en konstituerande bolagsstämma hölls den 8 mars 1927. Engströmers kritik
av ärendets handläggning hindrade honom inte att från verksamhetens start
tillhöra de ca 25 aktieägarna. Han lyfte därefter sin årliga utdelning, och han
behöll sina aktier livet ut. Han gick visserligen aldrig på företagets bolagsstämmor, men vid några tillfällen utövades hans rösträtt av befullmäktigade
ombud såsom hans professorskollega Folke Wetter och chefen för Almqvist &
Wiksell, Göran Z. Hæggström, som själva också var aktieägare.
Liknande bolag startades på andra orter, och 1935 fanns det i Sverige ett
trettiotal företag, som med stöd av bestämmelser i sina bolagsordningar kunde
kategoriseras som allmännyttiga kafébolag. I Uppsala bedrevs kaféaktiebolagets verksamhet enligt planerna med mellan fem och tio kaféer och ett fyrtiotal anställda, och pilsnerutskänkningen kompletterades efterhand med matservering, som efter några år kom att svara för ca 20 procent av omsättningen.
Stadsfullmäktige levde också upp till sitt åtagande och tillstyrkte så gott som
undantagslöst ansökningar om utskänkningsrätt från av bolaget engagerade
kaféinnehavare.
Första årens resultat var blygsamma men efter verksamhetsåret 1929 ställde
bolaget 10 000 kronor av sin vinst till stadsfullmäktiges förfogande, och fullmäktige utsåg ett par betrodda personer att tillsammans med bolagets styrelse
besluta om användningen av dessa medel. Till de många organisationer i Uppsala som under årens lopp fick stöd av kafébolagets vinstmedel hörde Uppsala
arbetarinstitut, Arbetslösas förening, KFUK, KFUM, Stiftelsen Geijersgården
och Studenternas studieledarförening. Bidrag gavs också till scoutkårer, barnhem, skollovskolonier, sångföreningar och musikskolor. Även Folkets park och
Stadsbiblioteket fick visst stöd, och Svenska Linnésällskapet fick bidrag till
den renovering av Carl von Linnés bostad i nuvarande Linnéträdgården, som
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gjorde det möjligt att inreda ett museum i byggnaden. Sedan andra världskriget brutit ut gavs även stöd till landstormskvinnorna.
Hembudsklausulen i bolagsordningen gjorde att ägandet av kaféaktiebolaget koncentrerades på allt färre händer, vilket bekymrade nykterhetsnämnden. Den föreslog därför 1950, att kommunen skulle få rätt att förvärva aktier
i bolaget och genom ett ägarinflytande säkerställa att verksamheten bedrevs
på från samhällets synpunkt bästa sätt. Aktieägarna, dit Engströmer fortfarande hörde, motsatte sig först en förändring av bolagsordningen, eftersom
några missförhållanden inte hade påvisats, men efter fortsatta överläggningar
nåddes en kompromiss med innebörden att ett tjugotal aktier reserverades för
”kommunalt verksamma och socialt intresserade personer”. Kaféaktiebolagets
bästa tid var då emellertid över. Under 1960-talet började det gå tyngre för
företaget, de utdelningsbara vinstmedlen minskade, och i mitten av 1970-talet
avvecklades verksamheten.

Sågverk, gruvor och andra företag
Som nämnts i ett tidigare kapitel blev Engströmer redan som student i Uppsala
delägare och styrelseledamot i sågverksbolaget Björknäs AB i hans hembygd
Ådalen (sid 15). Till hans tidiga ekonomiska engagemang i den norrländska sågverksindustrin hörde också de aktier han 1916 köpte i det då nybildade AB
Ytterstfors-Munksund och i det för sin tid stora Svanö AB, där för övrigt hans
bror Gösta arbetade. Vid sina aktieförvärv gick han ibland vägen via de utvecklings- och riskkapitalbolag som under namnet emissionsaktiebolag växte fram
under tiden före första världskriget. Han köpte även aktier i det största av dessa
nya bolag, nämligen Svenska Emissions AB och senare också i AB Investor.
Även gruvindustrin var föremål för Engströmers intresse. Han köpte 1920
aktier i Centralgruppen Emissions AB, som hade förvärvat ett antal gruvor,
och när Skellefteå Gruvaktiebolag bildades 1925 köpte han även aktier i det företaget. Det gav honom möjlighet att som aktieägare uppleva ”Sveriges Klondyke”, som senare blev ursprunget till dagens Boliden AB. I de mellansvenska
gruvorna var Engströmers engagemang ännu mer omfattande, och han var
på 1920-talet styrelseledamot både i AB Mellansvenska Malmfälten och i Idkerbergets Gruf AB, i det senare fallet även en bit in på 1930-talet. För dessa
styrelseuppdrag erhöll han givetvis arvode. På 1930-talet köpte han även aktier
i Kopparbergs och Hofors Sågverks AB, ett företag som bildats av bruksägare
för att säkra tillgången till skog för sina bruk.
Engströmers aktieinnehav var inte begränsat till skogs- och gruvnäringarna.
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund bedrev sålunda både gruv- och
järnvägsverksamhet, och på transportområdet ägde han även aktier i Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön, AB Volvo, Svenska Ostasiatiska Kompaniet och AB Transmarina Kompaniet. Verkstadsindustrin i hans aktieportfölj
representerades av AB Bofors, AB Svenska Kullagerfabriken och AB Pump78
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Separator. Andra bolag som Engströmer valde att investera i var Stockholms
Superfosfat Fabriks AB, Försäkringsaktiebolaget Skandia samt Brand- och
Livförsäkrings Aktiebolaget Svea. Lokalt i Uppsala ägde Engströmer aktier
i Upsala-Ekeby AB och Nya AB Tidningen Upsala samt lotter i Uplands Enskilda Bank. Därtill kom de redan nämnda innehaven i Almqvist och Wiksell
och Uppsala Kaféaktiebolag.
Engströmer både köpte och sålde aktier, men det handlade sällan om snabba affärer, och omsättningen i hans aktieportfölj var relativt låg. Visserligen
avyttrade han under årens lopp sitt innehav i flera företag, men andra aktieposter han köpte som ung behöll han livet ut. Han agerade alltså långsiktigt,
och som framgick av bouppteckningen efter hans död var resultatet mycket
framgångsrikt (sid 277).

Bankaffärer
Thore Engströmers far Thure var som tidigare nämnts bankkamrer i Sollefteå till sin pensionering 1907, och därefter styrelseledamot i Bankaktiebolaget Norra Sverige och i Stockholms handelsbanks kontor i Härnösand. Hans
söner Thore och Folke blev också engagerade i bankvärlden, om än i olika
grad. Folke blev 1910, vid 28 års ålder, ombudsman i Bankaktiebolaget Norra
Sverige och hade 1914–18 motsvarande funktion i Härnösandsavdelningen av
dess efterföljare, det vill säga Stockholms handelsbank och Svenska Handelsbanken. Efter några år som byråchef på Justitieombudsmannens expedition
i Stockholm, återvände han 1922 till bankvärlden som biträdande direktör i
Uplands Enskilda Bank i Uppsala. Han blev direktör i banken 1929, och var
vice verkställande direktör från 1933 till sin pensionering.
Folke var alltså en professionell bankman, medan bankarbetet för Thore
var en bisyssla till hans akademiska och juridiska verksamhet. Han var personligt bekant med Carl Ameln, som var verkställande direktör i Uplands
Enskilda Bank, och det bidrog sannolikt till att han 1921 blev invald i den
bankens styrelse, ett år innan brodern Folke anställdes i samma bank. Thore
Engströmer ägde, som ovan nämnts, dessutom lotter i Uplands Enskilda Bank,
som även förvaltade många av hans aktier i andra företag. I tio år kvarstod han
som styrelseledamot i banken, men inför dess stämma i mars 1931 undanbad
han sig återval.
Uplands Enskilda Bank fusionerades på 1910-talet med några mindre banker i Norrland och kom därigenom att få många norrländska företagskunder, inte minst i sågverksbranschen. I en minnesbok om banken berättar en
tidigare medarbetare hur banken länge hade problem med ett norrländskt
sågverksföretag, som gick med stora förluster, och att ledningen för bankens
kontor i Sundsvall därför kallades till styrelsen i Uppsala för att förklara sig.
Enligt medarbetarens berättelse gick Engströmer hårt fram med de tillresta,
men till slut sades alla ha blivit nöjda med vad de fått veta.
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I Uppsala fanns också Upsala sparbank, som inlett sin verksamhet 1830. En
majoritet av dem som startade banken var anställda vid universitetet, och under 1900-talets första decennier ingick flera av universitetets professorer i bankens styrelse. Liksom fallet var i andra sparbanker utsågs styrelseledamöterna
av en huvudmannaförsamling, som delvis förnyade sig själv, och Engströmer
valdes 1925 till huvudman för en treårsperiod. I den ganska stora församlingen
ingick bland andra även ärkebiskopen Nathan Söderblom och borgmästaren
Walter Kant. Engströmers uppdrag kom sedan att förnyas ett antal gånger, och
först 1940 lämnade han huvudmannakretsen.
Verksamhetsåret 1928 gjorde Upsala sparbank betydande förluster orsakade av en oredlig ledning. Artiklar i lokalpressen ledde till oro bland allmänheten om bankens fortlevnad, och stora belopp togs ut av dem som hade innestående besparingar. Dessutom ställde hela styrelsen sina platser till förfogande.
Bankens huvudmän utsåg då i maj 1929 en kommitté om fem personer för att
förbereda val av en ny styrelse, och i den kommittén ingick både Engströmer
och Kant. Ny ordförande i sparbanken styrelse blev dåvarande ordföranden i
stadsfullmäktige medicinprofessorn Ulrik Quensel.
I föregående avsnitt redovisades Engströmers engagemang på aktiemarknaden och hans relativt stora aktieköp. Hans bankkontakter var också omfattande, och han var kund i inte mindre än ett tiotal banker. Han hade lån i flera
av dem, inte sällan med aktier som säkerhet. Att han hade bankkontakter i
Sollefteå, Härnösand och Uppsala var naturligt med tanke på hans uppväxt
och hans boende, men varför han dessutom tog lån i banker i andra städer är
svårare att förstå.
Ett lån i Mälareprovinsernas bank, som hade kontor i Uppsala, flyttades
1918 till Sala stads sparbank, och det slutbetalades inte förrän några år in på
1930-talet. Säkerheten för lånet bestod av aktier i ett flertal olika företag, men
när dessa ibland sjönk i värde tvingades Engströmer göra extra avbetalningar
på lånet eller lämna ytterligare säkerhet i form av fler aktier. Banken skötte
de pantsatta aktierna och skickade utdelningskupongerna till Engströmer. Att
som Uppsalabo vara låntagare i sparbanken i Sala var emellertid inte problemfritt, och när Engströmer vid ett tillfälle önskade minska bankens avbetalningskrav, fick han till svar att banken på grund av penningbrist redan hade
sagt upp en del låntagare utanför sitt egentliga verksamhetsområde.
Engströmer använde Stockholms Enskilda Bank som depå för bland annat
aktier i Investor AB, och han hade lån i Skandinaviska Kreditaktiebolaget
Göteborg med aktier som säkerhet. Hans intresse för värdepapper sträckte sig
även till obligationsmarknaden. Till hans innehav av Svenska statens premieobligationer kom obligationer utställda av Deutsche Rentenbank i amerikanska dollar med 7 procents ränta, som han 1925 köpte med hjälp av bankfirman
Bert Lilja & Co.
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Institutet skapas och styrelse tillsätts
I januari 1920 väcktes likalydande motioner i riksdagens båda kamrar om upprättande av ett svenskt rasbiologiskt institut. Som en bilaga till motionerna
fanns ett protokollsutdrag från Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet om docenten Herman Lundborgs ”banbrytande” arbete, som sades vara
en ”heder för författaren, för vårt land och vårt universitet”. Motionerna fick
starkt stöd, och i en proposition den 11 februari 1921 föreslog regeringen att
ett rasbiologiskt institut skulle inrättas, och att det skulle placeras i Uppsala
(prop. 1921:114). Förslaget bifölls av riksdagen den 13 maj 1921, och Statens institut för rasbiologi inledde formellt sin verksamhet den 1 januari 1922.
Till chef för institutet med titeln professor utsåg regeringen Herman Lundborg. Landshövdingen i Uppsala län, Hjalmar Hammarskjöld, utsågs till ordförande i styrelsen för institutet, och ett första styrelsemöte ägde rum redan den
27 oktober 1921. Ett par månader senare fastställde Kungl. Maj:t en stadga för
institutet (SFS 1921:841), enligt vilken det skulle ”idka vetenskaplig forskning
inom rasbiologins område, med särskild hänsyn till det svenska folket och till
förhållandena inom Sverige”. Stadgan föreskrev också att institutet var underställt kanslersämbetet, och att Kungl. Maj:t på förslag av universitetskanslern
skulle förordna styrelseledamöterna. Till dessa kom senare under många år att
höra Thore Engströmer.
Institutet var självständigt och inte en del av Uppsala universitet, och
Lundborg var inte professor vid universitetet. En viss koppling till universitetet följde dock av att medel för verksamheten anvisades under statsanslaget
till universitetet. Institutet skulle också årligen svara för minst tio avgiftsfria
rasbiologiska föreläsningar vid universitetet, och de var enligt institutets årsredovisningar ”talrikt besökta”. Universitetet skulle också förse institutet med
lokaler, och det inledde sin verksamhet i den tidigare seminariebyggnaden vid
Odinslund (Dekanhuset), där Lundborg redan tidigare haft några rum till sitt
förfogande. På förslag av universitetets drätselnämnd, som då leddes av Engströmer, flyttade institutet i slutet av 1930-talet till det hus vid Västra Ågatan,
som på 1750-talet byggts för universitetets kemister (Laboratorium Chemicum). Lundborg ville att det i stället skulle få utökade lokaler i Dekanhuset
men hans invändningar var förgäves. Hans begäran att på grund av sin kompe-
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tens och verksamhetens komplexitet få högre lön än universitetets professorer
vann inte heller gehör.
Till dem som tidigt knöts till institutet hörde professorn i jämförande anatomi vid Uppsala universitet, Nils von Hofsten. Redan som suppleant från 1923
deltog han i styrelsens sammanträden, och som ordinarie ledamot från 1926
bidrog han aktivt till utvecklingen av institutets program. Engströmer utsågs
1926 till suppleant i styrelsen, men som sådan deltog han inte särskilt flitigt i
styrelsens sammanträden. Hans juridiska och administrativa kompetens togs
däremot i anspråk på olika sätt. Redan 1926 blev han kontaktad av Lundborg
som bad om ett uttalande rörande en tvist om ett testamente där institutet
hörde till förmånstagarna, och han kom även att anlitas för att granska institutets årsredovisningar, ansökningar om statsanslag och liknande dokument.
Som resultat av de första årens arbete publicerade institutet 1926 det rikt
illustrerade verket The Racial Characters of the Swedish Nation. Det var en
generalinventering baserad på ett omfattande program av mätningar av mer
än 47 000 människor från hela landet. De följande åren utkom skrifter baserade på samma material på svenska och på tyska. Verksamheten hämmades
emellertid av anslagsminskningar och personalbrist. Lundborg var en flitig och
efterfrågad föreläsare ute i landet, men hans teorier och hans arbete utsattes
för hård kritik i delar av dagspressen, särskilt av Dagens Nyheter. Internt rådde
dessutom motsättningar mellan Lundborg och andra anställda.
Institutets ställning var sålunda inte stark när regeringen utsåg Engströmer
att från och med 1930 vara till ordinarie ledamot i styrelsen. Han fick dessutom ett ökat ansvar för verksamheten, när styrelsen omedelbart valde honom
till vice ordförande. Ordförande var då förre socialministern Gösta Malm,
men han efterträddes 1931 av generalfältläkaren Fritz Bauer, som senare kom
att spela en viktig roll i Kommittén för landsflyktiga intellektuella. Det är anmärkningsvärt att både han och Engströmer, ordförande respektive vice ordförande i rasbiologiska institutets styrelse, 1933 undertecknade uppropet till
stöd för landsflyktiga intellektuella (sid 123), medan Lundborg som institutets
chef stod för pronazism och antisemitism.
Under de första åren på 1930-talet arbetade styrelsen med att ta fram ett
nytt program för institutet. Det presenterades 1932, och målet var att den
dittillsvarande i huvudsak antropologiska verksamheten skulle ersättas av
forskning med ärftlighetsmedicinsk inriktning. Resultaten av sådan forskning
kunde nämligen utgöra ”grundval för åtgärder för motarbetande av rasförsämring”. Det gällde framförallt ärftlighetsundersökningar av psykiatrisk karaktär,
särskilt rörande sinnessjukdomar. Lag (1934:171) om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet tillkom dock
inte på initiativ av det rasbiologiska institutet, men det hörde till remissinstanserna och tillstyrkte den föreslagna lagstiftningen.
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Stadgeändring, ordförandeskap och chefsbyte
Det rasbiologiska institutets ställning, program och arbetsformer blev också
föremål för utredning av den 1933 tillsatta universitetsberedningen, och vid
ett möte i september det året diskuterade beredningen dessa frågor med institutets styrelse. Beredningen företräddes av bland andra dess ordförande,
universitetskanslern Ernst Trygger och den blivande justitieministern Karl
Gustaf Westman. Från institutets sida talade genetikprofessorn Herman Nilsson-Ehle från Lund om behovet av ökade anslag med tanke på verksamhetens
praktiska nytta. Engströmer påpekade att det var som lekman han deltog i
styrelsearbetet, men som nyvald rektor för Uppsala universitet önskade han
betona undervisningsaspekten. Det talade för anknytning till universitetet i
någon form. I samma riktning gick en propå från Westman om att institutets
chef skulle ingå i Medicinska fakulteten.
Universitetsberedningen avgav sin rapport i detta ärende i december 1933.
Den föreslog att institutet även i fortsättningen skulle ha en självständig ställning, men att det i enlighet med Westmans förslag skulle vara anknutet till
Uppsala universitet genom att chefen skulle vara professor i rasbiologi vid
Medicinska fakulteten. På basis av beredningens förslag lades i februari 1934
en proposition med ecklesiastikministern Arthur Engberg som föredragande
statsråd (prop. 1934:155). Den bifölls av riksdagen i april samma år, och en reviderad stadga utarbetades och fastställdes att gälla från den 1 juli 1935 (SFS
1935:153).
Den nya stadgan för institutet tillgodosåg i viss mån Engströmers önskan
om ett tydligare undervisningsuppdrag, men framförallt beskrev den utförligt
och i detalj hur tillsättning av institutets chef skulle ske. Formerna för detta
skulle överensstämma med tillvägagångssättet vid tillsättning av universitetsprofessorer med den skillnaden att institutets styrelse skulle ha de uppgifter
som på universitetet var konsistoriets ansvar. Medicinska fakulteten skulle
emellertid höras, eftersom innehavaren skulle vara professor vid den fakulteten. Med användning av den så kallade förtidsproceduren (sid 153) hade institutet för övrigt utannonserat befattningen redan före Lundborgs pensionering
i april 1935, innan den nya stadgan trätt i kraft.
Den 15 juni 1934 förordnade regeringen Engströmer till ordförande i institutets styrelse från den 1 juli samma år, och från institutets sida fick han därför ansvaret för att leda arbetet med tillsättning av chefstjänsten. Endast två
personer sökte den ledigkungjorda befattningen, men beslutsprocessen visade
sig ändå bli komplicerad och utdragen. De utländska sakkunniga var oeniga,
och universitetets medicinska fakultet splittrad, men med en tydlig majoritet
för docenten i medicinsk ärftlighetsforskning och medicinsk statistik Gunnar
Dahlberg. Han hade tidigare varit anställd vid institutet, men inkompetensförklarats av Lundborg när han 1933 försökte återvända dit.
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Den andre sökande var psykiatridocenten Torsten Sjögren. Han hade under andra hälften av 1920-talet periodvis varit assistent vid institutet, och
han var Lundborgs kandidat till befattningen. Vid ansökningstillfället var han
överläkare och styresman för ett mindre mentalsjukhus i Göteborg. Han fick
stöd av en stor majoritet i institutets styrelse, inklusive Engströmer, och med
röstsiffrorna 7 mot 1 beslöt styrelsen föreslå honom till innehavare av professuren. Förslaget tillstyrktes av universitetskanslern, men den socialdemokratiska regeringen ville annorlunda och utsåg i maj 1936 Dahlberg till innehavare
av tjänsten. Som Uppsala universitets rektor fick Engströmer därför uppgiften
att hösten 1936 installera Dahlberg som den förste professorn i rasbiologi vid
universitet (sid 119).
Vid det första styrelsemötet under Engströmers ordförandeskap valdes von
Hofsten till vice ordförande, och eftersom Engströmer ett år tidigare tillträtt
posten som Uppsala universitets rektor med von Hofsten som prorektor hade
en tät personalunion uppstått. Universitetets rektor var ordförande i institutets styrelse och universitetets prorektor vice ordförande i samma styrelse.
Som ny ordförande valde Engströmer att inrätta ett arbetsutskott som kunde
förbereda styrelsefrågor och handlägga mindre viktiga ärenden. Det bestod av
ordföranden, det vill säga Engströmer själv, vice ordföranden, institutets chef
och ytterligare två styrelseledamöter.

Förändring av verksamheten
Med Dahlberg som chef inleddes en omorientering av institutets verksamhet i riktning mot vad som bedömdes vara en samhällsnyttig ärftlighetsforskning. Genetikens samhälleliga betydelse betonades bland annat av den ovan
nämnde Nilsson-Ehle, som ingick i institutets styrelse alltsedan dess start och
som kom att kvarstå som ledamot ända till 1947. Inför hans 70-årsdag i februari 1943 publicerades för övrigt i pressen ett upprop med vädjan om bidrag
till en forskningsfond på växtförädlingsområdet. Uppropet var riktat till alla
som drog nytta av Nilsson-Ehles verksamhet, och Engströmer var bland dem
som undertecknat det, men före honom på listan stod såväl kronprins Gustaf
Adolf som jordbruksministern Axel Pehrsson-Bramstorp.
Verksamhetens nya inriktning innebar ett intensivt styrelsearbete, och under 1935 sammanträdde styrelsen och/eller arbetsutskottet inte mindre än
tretton gånger. Mötena ägde lika ofta rum i Stockholm som i Uppsala, och för
Engströmer och von Hofsten var det alltså ett ganska tidskrävande engagemang. I maj 1937 uppdrog regeringen dessutom åt Engströmer, att tillsammans
med två andra sakkunniga, se över institutets organisation mot bakgrund av
ett förslag om att inom institutet skapa en avdelning för psykiatrisk ärftlighetsforskning ledd av Torsten Sjögren och placerad på Sahlgrenska sjukhuset
i Göteborg. Den av Engströmer ledda sakkunniggruppen tillstyrkte förslaget,
och för att finansiera det föreslogs personalminskningar i Uppsala. Förändring84
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en tillstyrktes dock inte av universitetskanslern, och regeringen var inte heller
beredd att föreslå riksdagen inrättande av en ny avdelning (prop. 1938:159).
I stället fick institutet vissa medel för att finansiera Sjögrens forskning, som
därför under några år med början 1939 bedrevs som ett slags förlängning av
institutets verksamhet i Uppsala.

Avgång ur styrelsen och institutets avveckling
Engströmers förordnade som ledamot av institutets styrelse sträckte sig till
den 1 juli 1946, men i samband med sin pensionering våren 1943 önskade han
avgå från ordförandeposten och lämna styrelsen. Dåvarande chefen Gunnar
Dahlberg vände sig då till von Hofsten med en förfrågan om denne var villig
att överta ordförandeposten, men fick ett nekande svar. Engströmer kvarstod
därför som ordförande ännu ett par år, men när han i augusti 1945 förordnats
att uppehålla ämbetet som universitetskansler begärde han entledigande från
uppdragen som ledamot och ordförande i institutets styrelse. Till ny ordförande från september 1945 utsåg regeringen den tidigare ovillige von Hofsten,
som därefter behöll uppdraget till den 1 juli 1953. Sammantaget satt alltså
Engströmer i styrelsen i drygt femton år, och han var ordförande i institutets styrelse under huvuddelen av sin rektorsperiod, medan von Hofsten var
styrelseledamot i mer än ett kvartssekel och, liksom Engströmer, ordförande
under huvuddelen av sitt rektorat.
Till skillnad mot lekmannen Engströmer kunde von Hofsten göra anspråk
på vetenskaplig kompetens inom institutets verksamhetsområde, och han var
på det innehållsmässiga planet starkt delaktig i arbetet. Han har därför kommit att förknippas med det rasbiologiska institutet på ett helt annat sätt än
Engströmer, vars insatser var av mer administrativ och organisatorisk karaktär. Det saknas uttryck för personligt engagemang hos Engströmer för institutets syften, men som ordförande i dess styrelse var han lojal och stödjande.
Han ledde både styrelsens och arbetsutskottets möten, och vice ordföranden
von Hofsten behövde sällan rycka in som sammanträdesordförande. Han svarade också för kontakterna med universitetet och överordnade myndigheter,
och institutets anställda vände sig till honom i allehanda administrativa frågor.
Nils von Hofstens efterträdare som rektor, professorn i oftalmiatrik Fredrik Berg, efterträdde honom inte i det rasbiologiska institutets styrelse, utan
von Hofsten kvarstod som ordförande under Bergs hela femåriga rektorsperiod. Som ovan nämnts lämnade han ordförandeuppdraget först 1953, då det
övertogs av civilrättsprofessorn Åke Holmbäck, som året innan valts till universitetets rektor. Denne, i sin tur, behöll uppdraget till 1958, då institutet
avvecklades som en självständig enhet och blev en institution för medicinsk
genetik vid Uppsala universitet.
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Försvaret som stridsfråga
Det rådde stora politiska motsättningar i Sverige i början av 1910-talet. Nationalistiska stämningar hade stärkts efter unionsupplösningen 1905, och även
bland studenter och lärare vid Uppsala universitet fanns det en historiskt färgad nationalism som idealiserade forna tiders handlingskraftiga kungamakt.
Försvaret blev en stor stridsfråga, och i april 1911 höll Engströmers vän och
kollega Karl Gustaf Westman, som var medlem i föreningen Heimdal, ett
längre föredrag i försvarsfrågan i Uppsala. Efter hans tal antogs ett uttalande
om att ”omsorgen om rikets försvar” borde hållas över ”de partipolitiska striderna”, samt att 1901 års försvarsreform borde fullföljas och flottans stridsvärde vidmakthållas.
I oktober 1911 bildade Karl Staaff med stöd av socialdemokraterna en liberal regering, som önskade minska landets försvarsutgifter. De konservativa
krafterna i landet ville tvärtom se högre anslag till försvaret, och i januari 1912
startades dessutom två privata insamlingar till en pansarbåt. Den ena initierades av folkhögskolerektorn Manfred Björkquist och den andra av Svenska
Teknologföreningen. Westman höll några månader senare ett nytt föredrag
i Uppsala om försvarsfrågan. Det uttalande som mötesdeltagarna då antog
handlade om att stärka folkets försvarsvilja men, liksom förra gången, även om
att vidmakthålla flottans stridsvärde.
En sammanslutning kallad ”Uppsalastudenternas försvarsbyrå” manifesterade sig den 30 november 1913 med ett upprop undertecknat ”på försvarsintresserade studenters vägnar” av Manfred Björkquist med flera. Försvarsbyråns
ambition var att bedriva ”upplysningsarbete i försvarsfrågan”, och den publicerade artiklar och skrifter. På önskemål av lokala arrangörer i olika delar
av landet sände den dessutom ut studenter och andra för att hålla föredrag i
försvarsfrågan. Över 300 föredrag hölls av drygt 100 talare, och till dem hörde
Thore Engströmer, som i försvarsbyråns regi talade i sin födelsestad Sollefteå
i början av januari 1914.
Mot bakgrund av spänningarna i Europa och opinionen i Sverige ändrade Staff delvis uppfattning, och i ett tal i Karlskrona den 21 december 1913
förordade han viss utbyggnad av försvaret. Då hade emellertid planeringen
redan inletts för Bondetåget, och den 6 februari 1914 höll kungen sitt borggårdstal inför över 30 000 uppvaktande bönder. Några dagar senare publi87
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cerades Adress till Konungen, där medlemmar av ”Stockholms vetenskapliga,
litterära och konstnärliga värld” tackade kungen för att med de ”allvarsdigra
orden till Bondetåget häfdat den Konungen av ålder och författningsenligt tillkommande uppgiften att öfver de växlande partierna företräda rikets högsta
lifsintressen”. Adressen undertecknades de följande dagarna även av ett stort
antal företrädare för vetenskapssamhället i Uppsala, inklusive Westman och
Engströmer och övriga professorer vid Juridiska fakulteten.
Många andra uppfattade emellertid kungens tal som ett oacceptabelt hävdande av en personlig kungamakt, och följden blev en konstitutionell kris.
Regeringen Staaff avgick och ersattes den 17 februari av en konservativt präglad ämbetsmannaregering med landshövdingen i Uppsala, Hjalmar Hammarskjöld, som statsminister och Karl Gustaf Westman som ecklesiastikminister.
Den 16 februari 1914, tio dagar efter borggårdstalet, fanns en annons i Uppsalas lokaltidningar, som inbjöd till möte samma kväll på Norrlands nation
för stiftande av ett Konstitutionellt Förbund. Inbjudan var riktad till ”Akademiska medborgare, som hålla på Konungens konstitutionella rätt och vända sig
emot osvenska tendenser i vårt parlamentariska lif”. Den var undertecknad av
tolv personer varav två professorer, nämligen Thore Engströmer och teologen
Einar Billing. Bland övriga inbjudare fanns filosofie kandidaterna Nils Ahnlund och Erland Hjärne, och det angavs i annonsen att föredrag skulle hållas av
docent Helge Almquist över ämnet ”Konungarätt och partityranni”.
Samma dag som annonsen var införd, raljerade Upsala Nya Tidning över
initiativet, men mötet refererades ändå utförligt dagen därpå, och det hade
enligt tidningen samlat fullt hus. Enligt referatet i tidningen Upsala fick folk
till och med ”stå i dörröppningarna och ute i hallen”. Engströmer valdes enhälligt till mötesordförande, och Almquist presenterade den nya organisationens
program och läste upp dess föreslagna ”grundsatser och uttalanden i den aktuella situationen”.
Enligt dessa grundsatser såg förbundet ”det nedärfda svenska Konungadömet som en omistlig grundval för Sveriges författning”. Kungen hade rätt, att i
svåra lägen ”fritt uttala sin personliga mening om det ena eller andra politiska
spörsmålet”, och han behövde inte ovillkorligen välja sina rådgivare ”ur den
politiska riktning, som äger tillfälligt flertal i riksdagens andra kammare”. Försvarsfrågan borde lyftas över partiernas kamp och lösas ”i enlighet med de af
Konungen fastslagna principerna”. Efter Almquists tal och ”sedan applåderna
tystnat” meddelade Engströmer att inbjudarna beslutat bilda den nya föreningen som därför förklarades konstituerad. Ca 300 personer antecknade sig
som medlemmar, och när styrelsen samlades några dagar senare valdes Almquist till ordförande. Förbundet blev dock inte långlivat och dess verksamhet
upphörde efter något år.
Konstitutionella Förbundet stod emellertid inte ensamt. Bakom dess tillkomst stod bland annat medlemmar av föreningen Heimdal, som vid denna
tid verkade på samma arena, och de båda organisationernas medlemskap över88
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lappade varandra. I en polemisk artikel skrev Arthur Engberg om deras ”förtvivlat anakronistiska idéer” och menade att ”de tu äro ett”. Det kan tilläggas
att Konstitutionella Förbundet hade sitt kontor i grosshandlare J. E. Frykbergs
hus i hörnet Dragarbrunnsgatan och Bredgränd, där både Manfred Björkquists
pansarbåtsinsamling och Bondetåget tidigare haft sina kanslier.
Den 2 mars, två veckor efter det att Konstitutionella Förbundet bildats,
inbjöd det med en annons i lokaltidningarna ”Medborgare som önska en snar
och effektiv lösning af försvarsfrågan i enlighet med de af Konungen fastslagna principerna” till ett möte på Norrlands nation samma dags kväll med
föredrag av Thore Engströmer. En biljett till föredraget kostade 25 öre, och
enligt mötesreferatet i tidningen Upsala hade ”en talrik publik” infunnit sig.
Upsala Nya Tidning nyanserade med att skriva om ”en tämligen talrik publik”
Sedan Helge Almquist hälsat välkommen talade Engströmer över ämnet ”För
eller emot ett starkt försvar”. Talet återgavs in extenso i tidningen Upsala och
refererades utförligt i Upsala Nya Tidning. Enligt den förstnämnda tidningen
avbröts det flera gånger av starka applåder och belönades till sist med kraftiga
bifallsyttringar.
Engströmer inledde sitt tal med att framhålla, att de senaste åren varit en
den nationella återuppväckelsens tid, men att denna väckelses verk ännu inte
var fullbordat. Han kommenterade utförligt det tal i försvarsfrågan som Staaff
hållit i Karlskrona, och såg dess förslag som otillräckliga både beträffande
värnpliktens längd och vad avsåg flottans resurser. Han beklagade att försvarsanslagen skurits ned, medan det på andra huvudtitlar märktes ”ett stort slöseri
med alla möjliga och omöjliga anslag”. Ville man ha ett starkt försvar så fanns
det medel att tillgå, och det var inte fel att låna till ändamålet. ”Det var en
skral affärsman som inte hade några skulder och en skrumpen oföretagsamhet
att ej arbeta med annat än eget kapital.” I den konstitutionella frågan ansåg
Engströmer att det absolut var kungens rätt att upplösa andra kammaren och
vädja till folket i nyval, och han såg som orimligt ett uttalande från liberalt
håll om att kungens borggårdstal kunde ses som ett tillkännagivande av en
kommande statskupp.
Den 8 mars, det vill säga söndagen efter sitt föredrag i Uppsala, skulle Engströmer tala i Helsingborgs tennishall. Några dagar dessförinnan skickade hans
i staden verksamme kusin, Hilding Hedberg, honom en artikel ur den radikala tidningen Öresunds-Posten som kommenterade hans anförande i Uppsala
bland annat med orden ”Hr Engströmers debut på den politiska arenan ger
ingen förhoppning om att han skulle kunna lämna något bidrag av värde”. Det
hindrade honom emellertid inte från att genomföra talet i Helsingborg, som
enligt ett tidningsreferat samlade ”bortåt 3 000” åhörare. Senare samma dag
talade han i Höganäs inför ”minst 450” personer och några dagar senare i Linköping där ”ca 1 500” åhörare mött upp.
Senare i mars månad genomförde Engströmer en föredragsturné i sin födelsebygd i Ångermanland i regi av den så kallade försvarsbyrå som Konstitutio89
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nella Förbundet bildat och som på begäran tillhandahöll talare i försvarsfrågan.
Engströmer talade inte bara i städerna Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik
utan också i mindre orter som Nyland, Ramsele, Edsele och Junsele. Några
månader senare höll han ett ”fosterländskt föredrag” i Åsele i Västerbotten,
och i samband med det mötet bildades en landstormförening för Åsele med
omnejd.
Medlemmar i Heimdal och Konstitutionella Förbundet ordnade den 24 oktober 1914 ett möte på Smålands nation för att diskutera frågan om försvarets
befälsförsörjning. Thore Engströmer valdes till mötesordförande och gav ordet
till den unge historikern och förre Heimdalordföranden Erland Hjärne, som
höll ett längre anförande i frågan. Det frivilliga deltagande i kurser för reservbefäl och underbefäl, som krigsministern Emil Mörcke uppmanat till, var enligt Hjärne otillräckligt, och han menade att kommendering var nödvändigt.
Mötet avslutades med en resolution enligt vilken ”värnpliktiga och vapenföra
studenter vid Uppsala universitet” uttalade att en lösning av arméns reservbefälsfråga inte kunde uppnås enbart på frivillighetens väg, och att andra åtgärder ofördröjligen borde vidtas.
Det var inte bara Uppsalastudenternas försvarsbyrå och Konstitutionella
Förbundet som anlitade Engströmer som talare. Han höll 1914 även föredrag
i försvarsfrågan på uppdrag av Allmänna Valmansförbundet, och den 1 maj
samma år talade han på en ”Fosterländsk medborgarfest” på Skansen i Stockholm. Med en annons i pressen hade 1-majkommittén inbjudit ”svenska män
och kvinnor”, som stå ”enade i kärleken till det gemensamma fäderneslandet”,
och flera talare framträdde på olika tider och platser på Skansen. Engströmer
talade vid Renberget inför omkring 300 personer. Hans tema var medborgarplikt och han framhöll att svensken sedan urminnes tider haft ett enskilt
ansvar för det allmännas bästa. Han slutade med att utbringa ett leve för Sveriges framtid som, enligt ett referat i Dagens Nyheter, besvarades med kraftiga
hurrarop av åhörarna, varpå sjöngs Du gamla, du fria som avslutning på mötet.
Första världskrigets utbrott på hösten samma år ledde till att de agitatoriska inslagen i försvarsdebatten till stor del tonades ner, och en större enighet
växte fram om behovet av att stärka de svenska försvarskrafterna. I september
antog sålunda riksdagen med stor majoritet de förslag på området som lagts
fram av regeringen Hammarskjöld, inklusive en förlängning av infanteriets
övningstid, som för övrigt varit ett av kraven i kungens borggårdstal.
Världskriges slut betydde inte att den politiska oron i Europa var över, och
spänningarna ökade när franska trupper 1923 ockuperade Ruhrområdet för att
tvinga fram tyska skadeståndsleveranser. Med Nathan Söderblom i spetsen
riktade då Sveriges biskopar en vädjan om fred och försoning till ansvariga
ledare i världen och särskilt till USA:s president Warren Harding. Kort tid
därefter publicerades ett instämmande i biskoparnas initiativ av 23 professorer vid Uppsala universitet, inklusive rektor Ludvig Stavenow, prorektor
Ulrik Quensel och Thore Engströmer. Biskoparnas appell föranledde kraftiga
90

Politiskt engagemang

franska protester, men den påverkade knappast den då ganska isolationistiska
ledningen i USA.
Året därpå fanns Engströmers namn på ännu ett upprop. Med stora annonser i Uppsalas lokaltidningar inbjöd ett hundratal allmänt kända personer
i maj 1924 ”medborgare inom Upsala stad och län, som vilja uttala sig mot
den befarade indragningen av Upplands Infanteri- och Artilleriregementen
till Allmänt opinionsmöte”. Dagens Nyheter hade bland undertecknarna sett
”många bekanta från 1914 års försvarsagitation”, men Engströmer hade skrivit under som både professor och stadsfullmäktig, och det var säkert inte
bara försvarsvännen utan också lokalpolitikern som agerade. Mötet ägde rum
den 9 maj på Norrlands nation, och efter några inledande anföranden antog
mötet en resolution adresserad till bland andra statsministern och försvarsministern till stöd för regementenas fortlevnad. Den målade upp en hotbild
med en landstigningsoperation vid Upplandskusten följd av en framryckning
mot huvudstaden, och det påpekades att ”ännu lever i våra bygder minnet av
de ryska härjningarna i Roslagen år 1719”. Kanske bidrog resolutionen mer till
lokal enighet om regementenas betydelse för Uppsala, än den påverkade de
kommande årens försvarsbeslut.

Varken statsråd eller riksdagsman
Tre av Engströmers kolleger på den lilla juridiska fakulteten i Uppsala blev
statsråd i olika ministärer, nämligen Karl Gustaf Westman, Östen Undén och
Åke Holmbäck, och likaså hans vän och studiekamrat Birger Ekeberg. Själv
kallades Engströmer inte till någon ministerpost, men hans juristkollega Karl
Schlyter var tydligen inte främmande för tanken på en statsrådspost för honom. Schlyter var socialdemokrat och hade på 1920-talet varit konsultativt
statsråd i regeringar ledda av Hjalmar Branting och Rickard Sandler, men han
hade också i många år samarbetat nära med Engströmer i Processkommissionen. ”Tänk om Gud kunde göra dem så kloka att de tog dig”, skrev han i ett
brev till Engströmer apropå posten som justitieminister i den högerregering
som skulle bildas i september 1928. Uppdraget gick emellertid i stället till
Georg Bissmark, som avlagt juris kandidatexamen i Uppsala året innan Engströmer skrevs in som recentior.
Engströmer gjorde alltså inte politisk karriär på det nationella planet.
”Han har inte suttit i riksdagen, har inte ens blivit konsultativt statsråd”,
utan ”universitetet har fått behålla en eminent administrativ kraft”, kunde
därför hans professorskollega, litteraturhistorikern Anton Blanck, skriva i en
artikel i Göteborgs handels- och sjöfartstidning i samband med Engströmers
avgång från rektorsposten i Uppsala 1943. Vad Blanck möjligen inte kände
till var att Engströmer 1918 faktiskt valdes till suppleant i första kammaren
för de moderata i Västernorrlands län, men till något eget riksdagsmandat
förde det alltså inte. Vid förstakammarvalet 1921 stod han på samma par91
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tis lista för Stockholms och Uppsala läns gemensamma valkrets, men inte
tillräckligt högt upp för att bli vald, och vid förstakammarvalet i samma
valkrets 1930 var han personlig suppleant för landshövding Hjalmar Hammarskjöld, som blev invald.
I en hyllningsartikel inför Engströmers 70-årsdag 1948 skrev Natanael Gärde, att ett mandat i riksdagens första kammare en gång legat ”inom räckhåll”
för honom. Förmodligen syftade han då på ett av de val i olika valkretsar som
ägde rum i början på 1940-talet, åren före riksdagsbehandlingen av förslaget
till rättegångsbalk. Han tillade nämligen, att han inför det avgörande i riksdagen, som då förestod, velat stärka reformvännernas ställning i kammaren
och på allt sätt försökt intressera Engströmer för en riksdagsplats. Denne hade
emellertid då visat sig ”fullständigt immun” mot denna lockelse.

Ledande landstingsman
Som tidigare beskrivits var Engströmer under många år en av Uppsala universitets företrädare i överläggningar med landstinget om Akademiska sjukhusets utveckling och drift. Hans engagemang på området fick en delvis annan
karaktär, när han 1927 valdes till landstingsman, och då fick en dubbelroll, i
vilken han på ett tydligare sätt måste tillvarata både landstingets och universitetets intressen. Invald för högerpartiet kom han att ingå i landstingets borgerliga majoritet, och han valdes genast till suppleant i förvaltningsutskottet,
och till ordinarie ledamot två år senare.
Förvaltningsutskottets uppgift var att tillsammans med de särskilda utskott som valdes vid landstingsmötena bereda ärenden som landstinget skulle
avgöra. Ett av de särskilda utskotten var finansutskottet, och från sitt första år
i landstinget tills han lämnade det tjugo år senare valdes Engströmer årligen
till ledamot av detta centrala utskott. Många frågor gick dock utan beredning direkt till landstingsmötena på Uppsala slott, som därför blev tids- och
arbetskrävande för ledamöterna. De flesta av dem invaldes dessutom i olika
styrelser och nämnder med ansvar för sjukstugor och andra vårdrelaterade
verksamheter. Mot bakgrund av sitt arbete i förvaltningsutskottet och finansutskottet åtog sig Engströmer ytterst få uppdrag av den typen. Som ledamot
i valnämnden från 1933 deltog han i stället i arbetet med att fördela dem på
andra ledamöter.
Förvaltningsutskottet stärkte efterhand sin ställning och kom så småningom att betraktas som landstingets regering. Ordförande under större delen av
1920-talet var borgmästaren Johan von Bahr, och när han avled i januari 1929
övertogs ordförandeskapet under ett år av professorn i patologi och allmän
hälsovårdslära Ulrik Quensel. Året därpå valdes Engströmer till ordförande,
och han omvaldes därefter årligen ända till 1939, då ordförandeskapet övergick
till den socialdemokratiske riksdagsledamoten C. P. Wahlmark, sedan de borgerliga partierna för första gången förlorat i majoriteten i landstinget.
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Inför 1930 års landstingsval var Engströmer en av de ”framskjutna landstingsledamöter” från olika län i Sverige, som ombads medverka i Medborgaren,
Allmänna valmansförbundets månadsblad. Tidskriften önskade bidrag rörande aktuella frågor och arbetsuppgifter och deras återverkan på landstingsskatten samt om betydelsen av sparsamhet i landstingsarbetet. Engströmer svarade
snabbt, och hans artikel blev den första i den serie Medborgaren publicerade.
Uppsala län var ”såväl till areal som till folkmängd ett relativt oansenligt
län”, skrev Engströmer, och det förekom sällan stora och kostsamma företag på
landstingets dagordning. Det handlade i stället mest om löpande ärenden, en
eller annan utökning eller någon mindre nyhet. Trots det hade man de senaste
åren tvingats höja landstingsskatten till 2 kronor och 15 öre, vilket hade ökat
intresset för landstingets verksamhet och det förestående valet.
Förutsättningarna för sjukvården var speciella i Uppsala län, fortsatte Engströmer, eftersom huvuddelen av vården gavs av Akademiska sjukhuset, som
tillhörde Uppsala universitet. På utbildningsområdet nämnde han folkhögskolan och lantmannaskolan på den då relativt nyinköpta egendom Wik, och
han framhöll att på alla områden gällde att ”kommunala ändamål icke alltid
bli bättre tillgodosedda i proportion till ökningen av kostnaderna”. Genom
sparsamhet och praktisk skötsel borde det bli möjligt att minska landstingsskatten, menade Engströmer, men han reserverade sig för att de dåliga tiderna
kunde minska skatteunderlaget, och för att statsmakterna kunde lägga nya
bördor på landstingen. Inför ”ökningen av vad statsmakterna kräva, att landstingen skola betala, stå dessa värnlösa”, avslutade han sin artikel.
Under Engströmers tid som ordförande i förvaltningsutskottet var sjukhusbyggnader en stor fråga för landstinget, och det var ingalunda bara fråga
om sådana mindre projekt som han skrivit om i Medborgaren. När han i juni
1933 även tillträdde som rektor för universitetet, fick han dessutom unika
möjligheter att leda utvecklingen från båda hållen, även om han formellt alltid representerade universitetet i gemensamma kommittéer. Redan i oktober
1933 utsåg konsistoriet honom till ordförande i en delegation med uppgift att
förhandla med företrädare för landstinget om uppförande av såväl ett centralsanatorium som en nybyggnad för den obstetrisk-gynekologiska kliniken, ofta
kallad kvinnokliniken. Förhandlingarna ledde fram till ett förslag om att båda
projekten skulle komma till stånd med gemensam finansiering. Det fanns därmed ett samlat underlag för beslut av landstinget och universitetet.
Landstinget skulle besluta i frågan november, och inför beslutsmötet skrev
Engströmer till statssekreteraren Börje Knös i Ecklesiastikdepartementet för
att informera honom om de ekonomiska åtaganden landstinget förväntades
göra respektive de kostnader som skulle falla på universitetet och därmed
staten. Landstingsmötet gick enligt planen, och samma dag skickade Engströmer ett nytt brev till Knös för att underrätta honom om det för universitetet
glädjande beslutet. Han passade då också på att framhålla att det hade krävts
mycket arbete för att driva igenom besluten i landstinget. För universitetets
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del räknade han med att konsistoriet senare i veckan skulle tillstyrka den föreslagna finansieringen, och han slutade med att uttrycka en förhoppning om
departementets välvilja och förståelse för de anslagsbehov som följde av de
båda byggnadsföretagen.
Vid sammanträde med universitetets konsistorium några dagar senare informerade Engströmer om landstingets positiva ställningstagande, och på hans
förslag beslöt konsistoriet begära statsbidrag för sin andel av kostnaderna för
de båda sjukhusbyggnaderna. För sanatoriet blev dessa statsbidrag emellertid
lägre än tidigare förutsatt, och först vid ett urtima möte i juni 1934 godkände
landstinget slutligt villkoren för det samlade nybyggnadsprogrammet. Finansieringen var gemensam, men landstinget skulle svara för bygget av sanatoriet,
medan kvinnokliniken skulle byggas i universitetets regi.
Byggnadsarbetena kom igång, och sanatoriet kunde invigas i september
1937, då landstinget överlämnade det till universitetet att förvaltas som en del
av Akademiska sjukhuset. För kvinnokliniken utsåg universitetet en byggnadskommitté med Engströmer som ordförande, och en första etapp blev klar
1937. Då inleddes genast planeringen av en andra etapp som skulle fullborda
kliniken, och konsistoriet utsåg Engströmer att leda en ny delegation för att
förhandla med landstinget. Synpunkter kom också från 1940 års civila byggnadsutredning, som bland annat ansåg att en föreslagen takterrass kunde utgå.
Planeringen drog ut på tiden, men i juni 1941 beslöt regeringen att den andra
byggnadsetappen skulle genomföras i universitetets regi. Engströmer blev ordförande i en ny byggnadskommitté och i juni 1943, en vecka efter det att han
lämnat posten som universitetsrektor skrev Upsala Nya Tidning att ”landets
modernaste kvinnoklinik” stod så gott som klar.
Till andra ny- och ombyggnader vid Akademiska sjukhuset som initierades på 1930- och 1940-talen hörde en utvidgning av huvudpolikliniken och
bättre lokaler för ögonkliniken. I båda fallen utsåg universitetets konsistorium Engströmer att som rektor leda delegerade för att förhandla med landstinget om kostnader m. m. På sjukhusområdet tillkom 1935 också en byggnad för sjuksköterskeutbildningen, men den uppfördes i regi av Föreningen
Uppsala sjuksköterskehem, som 1930 övertagit ansvaret för denna utbildning
från Akademiska sjukhuset och därmed från universitetet. Som företrädare
för universitetet var Engströmers uppgift i detta fall därför endast att närvara vid ärkebiskopens invigning tillsammans med landshövdingen och ca
500 andra gäster.
Landstingets bidrag till nybyggen vid Akademiska sjukhuset bestod av räntefria lån till universitetet, som inte kunde sägas upp, men det var en ifrågasatt finansieringsform, även i riksdagen. Regeringen uppdrog därför 1940 åt
universitetskanslern att utreda frågan, och kanslern sände uppdraget vidare
till universitetet. Med Engströmer som ordförande togs det där upp i drätselnämnden, som ansåg att risken ”mänskligt att döma” var liten för att universitetet skulle behöva lösa in lånen.
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Eftersom landstinget inte var berett att ge anslag i stället för lån, blev
drätselnämndens förslag att ingen ändring skulle göras. Det blev också universitetets svar till kanslern och regeringen. Statskontoret hade emellertid
invändningar, som 1941 föranledde regeringen att begära en ny utredning.
Drätselnämnden och delegerade från landstinget enades då om ett förslag med
innebörden att universitetets totala återbetalningsskyldighet för alla beviljade
lån vid en eventuell förfallodag inte fick överstiga hälften av byggnadernas
sammanlagda värde. Med det tillägget var statsmakterna nöjda, och frågan
tills vidare avförd från dagordningen.
Upsala Nya Tidnings chefredaktör, den frisinnade Axel Johansson, var ordförande i landstinget alla de nio år, under vilka Engströmer ledde förvaltningsutskottet. De kunde ha olika mening i skilda frågor, men samarbetade
i huvudsak väl, liksom de gjorde i stadsfullmäktige under samma tid. Under
Engströmers första år som ordförande i förvaltningsutskottet uppstod emellertid en schism mellan dem. Det gällde vem som skulle vara ombud för Uppsala läns landsting vid Landstingsförbundets möte. Landstinget utsåg Engströmer, som ett par dagar senare fick brev av en förbittrad Johansson, som sade
sig veta att Engströmer velat ha uppdraget, trots att det i alla andra län var
landstingets ordförande som var ombud. Johansson såg det som ”en ren prickning” och tillade att han inte var någon ”lekgubbe”. För Engströmer blev det
ett engångsuppdrag och Johansson valdes till ombud vid Landstingsförbundets senare möten.
Det fanns på 1930-talet, och även långt senare, en hög grad av samlingsstyre i landstinget, och inte många stora politiska stridsfrågor. Högermannen
Engströmer och socialdemokraten Wahlmark kunde till exempel träffas före
förvaltningsutskottets möten för att enas om hur ärendena på föredragningslistan borde hanteras, och när Engströmer 1939 lämnat ordförandeposten, lät
den nya socialdemokratiska majoriteten honom i stället leda en kommitté
med uppgift att se över förvaltningsutskottets arbetsformer och landstingets
tjänstemannaorganisation.
Landstingets kansli bestod på 1920-talet endast av en kamrer och en sekreterare. Det utökades visserligen med ett biträde när Engströmer blev ordförande i förvaltningsutskottet, men den svaga bemanningen innebar hårt arbete för de förtroendevalda, för begränsade arvoden. Under senare delen av
1930-talet hade det skrivits motioner om förstärkning av kansliet, och den av
Engströmer ledda kommittén föreslog i en rapport i juli 1942, att en landstingsdirektör skulle anställas med uppgift att leda kansliet och även överta
vissa uppdrag från de förtroendevalda. Förslaget bifölls av landstinget, och
rekryteringen av en lämplig person kunde inledas.
Redan ett halvår tidigare hade Engströmer ringt till Carl Reuterskiöld, partivän och tidigare hyresvärd, för att informera honom om att en tjänst som
landstingsdirektör troligen skulle komma att inrättas. Reuterskiöld svarade
skriftligt med att utförligt beskriva sin son Gustafs meriter, som biträdande se95
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kreterare i landstingsförbundet och vikarierande landstingsdirektör i Halland.
När befattningen i Uppsala senare ledigkungjordes var Gustaf Reuterskiöld en
av många sökande, och i november 1942 förordnades han till landstingsdirektör med tillträde den 1 januari 1943. Beslutet fattades av förvaltningsutskottet, som Engströmer då lämnat, och formellt kunde han alltså inte påverka
utgången, men i varje fall hade han ju tillsett, att Gustaf Reuterskiöld på ett
tidigt stadium fick information om tjänsten.
Även sedan Engströmer 1939 förlorat ordförandeposten i förvaltningsutskott, fortsatte han som landstingsman. Det borgerliga blocket hade efter 1942
års val lika många mandat som socialdemokraterna, och när landstinget samlades i september 1943 fick lotten avgöra om Engströmer eller socialdemokraten
Arthur Elmroth skulle bli landstingets ordförande. Lotten gynnade inte Engströmer, utan Elmroth besatte ordförandeposten. Engströmer kvarstod som
landstingsman ytterligare några år, men han ställde inte upp i 1946 års val och
lämnade alltså då landstinget. Han avtackades tillsammans med några andra
veteraner vid landstingsmötet den 7 september, då Elmroth vänd till ”universitetskansler Engströmer” framhöll hur han berikat landstingets förhandlingar
och beslut. ”Han har rest sig ett äreminne i landstingets historia” avslutade
Elmroth sitt anförande.

Inval och arbete i stadsfullmäktige
Vid 1912 års kommunalval invaldes Engströmer till ledamot av stadsfullmäktige i Uppsala, ett uppdrag som han lämnade först vid utgången av år 1933. Han
var nyutnämnd professor när han tog plats i fullmäktige och rektor för universitetet när han avtackades drygt tjugo år senare. Han bodde under hela denna
tid på Järnbrogatan 1 (1965 namnändrad till S:t Olofsgatan) och representerade därför Fjärdingens valkrets. Han tillhörde den lokala högerföreningen i
Uppsala, och även om det satt ytterligare fem universitetsprofessorer i stadsfullmäktige vid Engströmers inträde i församlingen, såg hans partikamrater
säkert en professor i processrätt som en tillgång för dem och för fullmäktige.
Juristprofessorer var överhuvudtaget väl representerade i den lokala politiken,
och under hela åttaårsperioden 1917–24 satt det i stadsfullmäktige inte mindre
än fyra professorer från den juridiska fakulteten, nämligen Thore Engströmer,
Vilhelm Lundstedt, Carl-Axel Reuterskiöld och Folke Wetter.
Stadsfullmäktige i Uppsala var i början av 1900-talet en konservativ församling med en stark borgerlig majoritet. Med utökad rösträtt följde dock en
växande närvaro av den politiska vänstern. Samtidigt med Engströmer, men
på ett socialdemokratiskt mandat, invaldes 1912 den första kvinnan i fullmäktige, bostadsinspektrisen Hildur Ottelin. Engströmer utsågs redan i januari
1913, vid det första sammanträdet han deltog i, till ledamot i en av taxeringsnämnderna, ett uppdrag som han dock valde att lämna efter ett par år. Ett annat tidigt uppdrag var medlemskap i en kommitté med uppgiften att utreda
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frågan om införlivande med Uppsala stad av vissa delar av Helga Trefaldighets
församling.
Engströmer valdes även in i en kommitté, som skulle förbereda fullmäktiges yttrande i en fråga som då diskuterades nationellt, nämligen möjligheten att sammanföra val av landstingsmän och fullmäktigeledamöter till en
och samma valdag. Engströmer och de två andra ledamöterna i kommittén
(en liberal och en socialdemokrat) tillstyrkte livligt en sådan förändring med
hänsyn till de ”stora olägenheter som äro förenade med täta valstrider”, och
med röstsiffrorna 22–19 godtog fullmäktige kommitténs förslag. Bakom motförslaget, att ingen ändring borde ske, stod Engströmers professorskollega från
Juridiska fakulteten, Carl-Axel Reuterskiöld. Han reserverade sig för övrigt
ofta mot fattade beslut, inte bara i stadsfullmäktige utan också i Juridiska
fakulteten och i konsistoriet.
Till andra ärenden som fullmäktige behandlade under Engströmers första
mandatperiod hörde viktiga frågor om stadens utveckling såsom aktieköp i
järnvägsbolag, byte från gas till elektricitet vid gatubelysning, försäljning av
tomter och utformning av en hälsovårdsstadga. Därtill kom de ständigt återkommande ärendena rörande utskänkning av pilsnerdricka samt mer udda
frågor som till exempel placering av Sten Sturemonumentet och pension åt
en lykttändare.
Utöver sitt ledamotskap i stadsfullmäktige hade Engströmer ett flertal
andra uppdrag att sköta, och de första åren i fullmäktige var han ganska ofta
frånvarande från sammanträdena, ibland efter att i förväg ha anmält förhinder
och ibland utan sådan anmälan. Han valdes ändå att från 1916 vara suppleant i drätselkammaren. Den hade då utvecklats från ett mindre verkställande
utskott till ett centralt beredningsorgan för stadsfullmäktige, och fungerade
dessutom som styrelse för stadsförvaltningen. Med Engströmers inträde i den
gruppen började han närma sig de tunga uppdrag i stadens styrelse han senare
skulle komma att inneha.
Under de fem åren 1919–23 hade Engströmer uppdraget som ledamot och
vice ordförande i stadsfullmäktiges valberedning. Med tanke på de många
nämnder, styrelser, direktioner och bolag som bedrev verksamhet inom olika
fält, och där omsättningen av ledamöter kunde vara ganska stor, var arbetet i
valberedningen inte en sinekur. Med sin kännedom om universitetets lärare
kunde Engströmer bidra till att kompetens och expertis tillfördes de olika
organen, och i flera av dem kom att sitta professorer från universitetet med
sakkunskap på berörda områden.
Mot bakgrund av den stora arbetslösheten efter första världskriget anordnade Uppsala stad, i likhet med andra orter, så kallade nödhjälpsarbeten. Beslut om deras omfattning och inriktning fattades av stadsfullmäktige, och på
begäran av Engströmer klargjordes därvid, att nödhjälpsarbete bara kunde erbjudas den som utan resultat sökt arbete på stadens arbetsförmedling, och att
den som hade försörjningsplikt i första hand skulle komma i fråga.
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Med tanke på Engströmers kompetens på det juridiska området var det
inte förvånande att stadsfullmäktige vid skilda tillfällen också valde att ge
honom huvudansvar för remisser om organisation och förvaltning på nationell
eller regional nivå. Det gällde självklart frågor som hade med rättegångsväsendet att göra, men han ledde till exempel också en kommitté som avstyrkte en
föreslagen omorganisation av landets polisväsen, som skulle göra polischefen
till tjänsteman på länsstyrelsen, och därmed frånta stadsfullmäktige rätten att
själv välja sin polismästare (sid 42). Ett mandat som suppleant i gatunämnden
under ett par år på 1920-talet kan synas mindre naturligt för juristprofessorn
Engströmer.

Ordförande i drätselkammare och fullmäktige
Engströmer blev som ovan nämnts suppleant i drätselkammaren 1916, och
med enhälliga beslut av stadsfullmäktige utsågs han 1923 till ordinarie ledamot och 1927 till vice ordförande. Ordförande i drätselkammaren var då den
liberale advokaten Louis Chrysander, men som vice ordförande fick Engströmer ofta rycka in som hans ersättare vid möten, och han representerade till
exempel Uppsala i Svenska Stadsförbundets kongress i Gävle 1927. Han efterträdde 1928 Chrysander som ordförande, och eftersom medicinprofessorn
Ulrik Quensel samtidigt var ordförande i fullmäktige, fick universitetet då en
mycket stark position i stadens styrelse. Drätselkammaren omvalde därefter
årligen Engströmer till sin ordförande, tills han hösten 1932 valdes till ordförande i stadsfullmäktige och lämnade drätselkammaren.
I december 1929 blev Engströmer uppsökt av Aftonbladet för en större intervju. ”Uppsala sköter väl om sitt hus” stod som rubrik över en hel sida när
intervjun publicerades, och Engströmer lovordade det goda samarbetet på
saklig grund mellan partierna i fullmäktige. Socialisterna begärde visserligen
arbetslöshetsunderstöd och nödhjälpsarbeten, men det fanns enligt Engströmer inte många fattiga i staden, och tack vare en aktiv sparsamhetspolitik
hade kommunalskatten kunnat hållas så låg som 5:50.
Tidningen betecknade felaktigt Engströmer som vice ordförande i stadsfullmäktige, när han i själva verket var ordförande i drätselkammaren, och
på tidningens fråga om ”vad som händer och sker i Uppsalas kommunala liv”
tog han just upp de senare årens förflyttning av tyngdpunkten i det kommunala arbetet från fullmäktige till drätselkammaren och andra förberedande
nämnder. Det bidrog enligt hans mening till rationalisering och effektivitet.
Bland de senare årens investeringar nämnde han de stora anläggningarna för
stadens avloppssystem, eller ”avloppsväsendets ordnande” som det skrevs i
drätselkammarens protokoll. Han pekade också på de frikostiga anslag varmed stadsträdgårdsmästaren Pehr Boierth verksamt kunnat bidra till stadens
förskönande. Bland kommande större projekt nämnde han frågan ett nytt ålderdomshem och en ny teaterbyggnad.
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Ledamöter och suppleanter i Uppsala stads drätselkammare 1932 samlade runt ord
föranden Engströmer (bakom det lilla bordet). På hans högra sida sitter vice ordföranden C. P. Wahlmark.

Hur Engströmer såg på sitt eget och andras kommunala uppdrag visade
han som ordförande i en kommitté, tillsatt av drätselkammaren 1922, med
uppgift att utarbeta förslag till yttrande i frågan om ersättning åt innehavare
av kommunala förtroendeuppdrag. Bakgrunden var ett betänkande av 1919
års kommunalförfattningssakkunniga med förslag om att kommuner skulle få
ökad möjlighet att arvodera ledamöter i nämnder och styrelser, vilket remitterats till fullmäktigeförsamlingar i hela landet. I förslaget från Engströmers
kommitté erinrades om att vården av en kommuns angelägenheter av ålder
legat hos oavlönade förtroendemän, och en förändring i det avseendet ansågs
inte nödvändig, eftersom sammanträden låg på kvällar då kontor och fabriker
är stängda. Dessutom borde ingen frestas att ta kommunala uppdrag för pengarnas skull. Endast för särskilt krävande och betungade uppdrag borde ersättning ges, vilket för övrigt redan var fallet i Uppsala. Förslaget till yttrande
tillstyrktes av drätselkammaren med sex röster mot fyra och fastställdes av
fullmäktige med 26 röster mot 16.
Vid stadsfullmäktigevalet i november 1930 gick Allmänna valmansförbundet, som var högerpartiets officiella namn, fram under beteckningen ”För
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a rbete och sparsamhet”, och på en lista i Fjärdingens valkrets stod professorerna Quensel och Engströmer som första namn. Ett par veckor före valdagen
blev Engströmer ombedd av partiets Uppsalaavdelning att som en av dess
främsta kandidater i staden göra ett uttalande för publicering i tidningen Upsala, språkrör och lokalt organ för högern. Några andra högerkandidater fick
samma uppmaning, och de insända bidragen infördes i tidningen dagarna före
valet.
Engströmer erinrade i sitt uttalande om att Uppsala vuxit upp kring stadens offentliga institutioner, samtidigt som handeln utvecklats och en livskraftig industri växt fram. Han framhöll att dessa båda sidor av staden lyckligt
kompletterat varandra, och att de många ämbetsmännen och pensionärerna
utgjort en ”av ekonomiska konjunkturer relativt oberörd stomme av skatteobjekt”. Därför hade Uppsala klarat sig väl när andra städer haft svårigheter
orsakade av krisande industrier. Engströmer ville därför se en fortsatt utveckling av både offentliga institutioner och företag i Uppsala, och stadens myndigheter kunde bidra till det genom att arbeta för att göra staden trivsam och
lockande för alla.
”Låga skatter, tillfredsställande bostäder och goda trafikförhållanden äro
härvid bland de viktigaste förutsättningarna” avslutade Engströmer sin artikel,
och han anslöt sig därvid till några av huvudpunkterna i högerpartiets lokala,
officiella program inför valet. Hans betoning av de offentliga institutionernas
betydelse var däremot inte hämtad ur partiprogrammet, som snarare handlade om de privata verksamheternas överlägsenhet på olika områden. Engströmer behöll sin plats i stadsfullmäktige, men högern gick tillbaka i valet.
”Svårartad motgång för Upsalahögern” var en huvudrubrik i Upsala måndagen
efter valet, och den borgerliga majoriteten i fullmäktige minskade till endast
23 mandat mot 22 för socialdemokrater och kommunister.
Beträffande tidningen Upsala kan tilläggas att Engströmer tidigare hade ingått i styrelsen för tidningens utgivare, och från 1929 ägde han aktier i Nya AB
Tidningen Upsala som företaget hette. Upsala hade emellertid svårt att klara
konkurrensen från liberala Upsala Nya Tidning, och för att säkra tidningens
fortlevnad tog företagsstyrelsen 1932 upp ett lån med ett tjugotal Uppsalabor,
inklusive Engströmer, som borgenärer. Borgensbeloppen varierade mellan 500
och 5 000 kronor, och för Engströmers del var det 3 000 kronor. Fem år senare övertogs borgensåtagandena av andra personer, och Engströmers aktier
i företaget, som han köpt för 400 kronor, överlät han samtidigt till Allmänna
valmansförbundet för 18,35 kronor. Ekonomiskt var det alltså en dålig affär för
Engströmer, och för tidningen gick det dessutom allt sämre, tills den lades ner
1958.
I juni 1932 begärde Ulrik Quensel på grund av hälsoskäl att bli befriad
från sitt uppdrag som stadsfullmäktiges ordförande. Han hade då, liksom
Engströmer, länge varit engagerad inte bara i stadens styrelse och i landstinget utan också i universitetets ledning. Han hade representerat högerpar100
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tiet i stadsfullmäktige sedan 1911 och varit fullmäktiges ordförande sedan
1915. Åren 1915–26 hade han samtidigt varit universitetets prorektor. Fullmäktige måste nu välja en efterträdare till honom, i första hand för resten
av 1932. Engströmer, som sedan 1928 var ordförande i drätselkammaren, fick
då 27 röster. Fyra andra ledamöter fick en röst vardera, medan nio blankröstande tydligen var osäkra på vem som var lämpad att ta över efter Quensels
mycket långa ordförandetid. När fullmäktige några månader senare valde
ordförande för 1933 hade Engströmer konsoliderat sin ställning och fick 39 av
de 43 avgivna rösterna, och vid val av ordförande för 1934 lade 40 ledamöter
sin röst på honom.
Det finns inget som tyder på att Engströmer ogillade representativa plikter,
och både som fullmäktiges ordförande och universitetets rektor föll det ofta
på hans lott att delta i möten och tilldragelser av olika slag. Ibland var det kanske inte helt klart i vilken av dessa egenskaper han deltog i olika arrangemang.
Uppsala arbetarinstitut hade samarbete både med universitetet och med staden, och vid dess 50-årsjubileum våren 1933, kunde Engströmer utan vidare
representera bådadera. Detsamma kan kanske sägas om hans deltagande i den
bankett på Rikssalen som avslutade den stora nordiska läkarkongressen i Uppsala i juni 1933.

Några särskilda fullmäktigefrågor
Inrättande av en hyresnämnd

Den ekonomiska krisen i Sverige efter första världskriget medförde omfattande prisökningar, och för att förhindra oskäliga hyresstegringar på ”smålägenheter” utfärdade Kungl. Maj:t en förordning om medling i hyrestvister
(SFS 1916:131). Med ”smålägenheter” avsågs lägenheter ”om högst fyra rum,
kök däri inbegripet”, och förordningen gav städer möjlighet att inrätta en eller flera hyresnämnder med uppgift att under tiden intill den 1 oktober 1917
medla i hyrestvister mellan husägare och hyresgäster samt förmedla uthyrning
av lediga lägenheter. Förordningen utkom från trycket den 16 maj 1916, och
tre dagar senare skrev Engströmer en motion till stadsfullmäktige med förslag
om att en hyresnämnd skulle inrättas i Uppsala. Genom sina uppdrag inom
Civildepartementet hade han sannolikt förhandskännedom om förordningen,
vilket kan förklara hans snabba agerande.
Vissa hyreshöjningar var enligt Engströmer oundvikliga på grund av ökade
kostnader och höjda räntor, men i sin motion beskrev han det som ett allmänt
intresse att hyresgäster inte drabbades, om sådana vägande skäl inte förelåg.
Det gällde i synnerhet de mindre bemedlade, som redan drabbats relativt hårdast av prisstegringarna. ”Redan förefintligheten av en hyresnämnd kan ha sin
nyttiga verkan” som hinder mot oskäliga hyreshöjningar menade Engströmer,
och det är intressant att notera att han som högerman så tydligt engagerade sig
på det sociala området. Däremot tog han i sin motion inte alls upp frågan om
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sådan uthyrningsverksamhet, som en hyresnämnd enligt förordningen också
kunde arbeta med.
Drätselkammaren ansåg att mindre bemedlades bostadsbehov var ganska
väl tillgodosedda i Uppsala och såg inte något större behov av en hyresnämnd
i staden. Samtidigt höll den med motionären om att blotta förekomsten av en
hyresnämnd kunde ha viss verkan, och den beslöt därför föreslå stadsfullmäktige att inrätta en nämnd med uppgifter enligt Engströmers förslag; det vill säga
medling i hyrestvister men inte lägenhetsförmedling. Med drätselkammarens
förslag till fullmäktige följde också ett förslag till instruktion för nämnden.
Stadsfullmäktige behandlade frågan i juni 1916 vid ett sammanträde, i vilket Engströmer deltog. Ingen ledamot talade emot inrättande av nämnden
men några yrkade på justeringar av instruktionen. Fullmäktiges beslut blev
att följa drätselkammarens förslag med vissa förenklingar av det administrativa stödet till nämnden. Till ledamöter utsågs en byggmästare och en järnarbetare. Ordförande i nämnden skulle enligt förordningen vara lagfaren och
förordnas av ”Kungl. Maj:ts befallningshavande”, och fullmäktige anhöll därför
hos tillförordnade landshövdingen Knut Hamilton om att denne skulle utse
ordförande i nämnden.
Följden blev att Engströmer den 26 juni fick en skrivelse från Hamilton,
som meddelade att han med stöd av regeringens förordning utsett Engströmer till ordförande i den nyinrättade hyresnämnden. I en svarsskrivelse anhöll
emellertid Engströmer omedelbart att få avsäga sig uppdraget. Han hänvisade
till att han av Kungl. Maj:t förordnats delta i Processkommissionens arbete,
och att han var upptagen av detta under hela augusti, då kommissionens sammanträden dessutom skulle hållas i Falsterbo. För tiden därefter kunde Processkommissionen, enligt Engströmers mening, förväntas arbeta en eller flera
dagar varje vecka, och av tidsskäl hade han därför inte möjlighet att åta sig det
aktuella ordförandeuppdraget.
Hamilton var inte nöjd med det svaret, och på hans uppdrag skrev landssekreteraren Richard Bring ett nytt brev till Engströmer. Med hänvisning till
det rimliga i att motionären i ämnet också åtog sig ordförandeuppdraget bad
han Engströmer återta sin uppsägning. Denne vidhöll emellertid sitt nej, och
nämndens arbete kom därför inte igång förrän i juni 1917. Då hade för övrigt en
lag med bestämmelser mot oskälig hyresstegring och om obligatorisk hyresnämnd trätt i kraft (SFS 1917:219), och till ordförande i Uppsalas hyresnämnd
hade utsetts häradshövdingen Gustaf Ribbing.
Med tanke på hyresnämndens ärendebelastning med 17 sammanträden
under det första halvåret och ett 30-tal sammanträden per år under de följande åren, besparade Engströmers nej till ordförandeskapet honom mycket
arbete. Det kan i sammanhanget noteras att hans bror Folke, som var rådman
i Härnösand, blev förste ordförande i den hyresnämnd som där tillsattes av
stadsfullmäktige. Först våren 1923 upphörde den särskilda lagstiftningen på
området liksom de obligatoriska hyresnämnderna.
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Staden och universitetet

Uppsala universitet var då som nu en stor aktör i staden, och professorerna
i stadsfullmäktige kom ofrånkomligen att medverka i dess diskussioner om
universitetets angelägenheter och om samverkan mellan stad och universitet.
Redan 1914 deltog sålunda Engströmer i ett fullmäktigebeslut om att staden
från och med året därpå skulle ge bidrag till driften av de öppenvårdsmottagningar, med benämningen polikliniker, som universitetet inrättat i stadens
centrum som komplement till Akademiska sjukhuset. Tack vare detta bidrag
skulle fattiga invånare i staden komma i ”åtnjutande av kostnadsfri vård samt
utan ersättning erhålla nödiga förband”.
Akademiska sjukhuset hade byggts av universitetet, och det var en inrättning som tillhörde universitetet. Det låg emellertid på en i staden stor och
välbelägen tomt, och 1918 motionerade några fullmäktigeledamöter om att
staden skulle förvärva både tomten och alla därpå uppförda byggnader, innan
denna attraktiva tomt blev ytterligare bebyggd av universitetet. Motionärerna
yrkade att förhandlingar om detta borde inledas med universitetet, men därav
blev intet, och Engströmer hörde till den majoritet i fullmäktige som beslutade att motionen inte skulle föranleda någon åtgärd.
Knuten till universitetets pedagogiska seminarium fanns sedan 1903 en pedagogisk övningsskola, som benämndes Pedagogiska skolan, och i en motion
till stadsfullmäktige 1912 föreslogs att staden skulle ge bidrag till skolan så att
den skulle kunna utöka sin verksamhet och vara fortsatt avgiftsfri. Bakom
motionen låg Bertil Hammer, som 1910 tillträtt Sveriges första professur i pedagogik, och som var skolans inspektor. Katedralskolan tillstyrkte bidrag eftersom det skulle innebära en minskning av elevtrycket på det hårt ansträngda läroverket, men andra instanser var tveksamma, och 1913 avslogs motionen
av fullmäktige utan omröstning.
Som ny ledamot deltog Engströmer i detta kollektiva avslagsbeslut, men när
frågan 1918 åter stod på dagordningen efter en ny motion initierad av Bertil
Hammer, blev det omröstning i fullmäktige. Elva ledamöter röstade för anslag
till skolan, medan en majoritet röstade för avslag. Till de senare hörde Engströmer som alltså i denna fråga gick emot sin professorskollega Hammer. Denne
gav emellertid inte upp och 1920 kom ärendet till fullmäktige en tredje gång.
Då ansåg stadens läroverkskommitté att skolan hade utvecklats väl och tillstyrkte bidrag. Vid ett sammanträde till vilket Engströmer anmält förhinder,
blev det också fullmäktiges eniga beslut. Stödet utgick därefter årligen tills
denna särskilda skolverksamhet avvecklades 1936.
I ett antal fall godkände stadsfullmäktige att universitetet och staden samfinansierade olika utvecklingsprojekt av gemensamt intresse. Som exempel
kan nämnas stöd till Uppsala studenters idrottsförening (USIF) för arbeten
på idrottsplatsen under 1925, och bidrag till en avloppsledning från Kemiska
institutionen och angränsande villaområden väster om Botaniska trädgården
1926. Beträffande det senare projektet deltog Engströmer i beslut både för sta103
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dens vidkommande, som ledamot av drätselkammaren, och för universitetets
räkning, som medlem i dess drätselnämnd, varifrån initiativet till samfinansiering kom.
I ett tidigare kapitel har nämnts att Engströmer inför Uppsala universitets
450-årsjubileum ingick både i universitetets kommitté för denna jubelfest och
i stadens särskilda festkommitté för ändamålet (sid 26). Även i detta fall handlade det alltså om samfinansiering, och det kan tilläggas att stadsfullmäktige
efter festligheternas slut retroaktivt täckte de kostnader staden haft för att
pryda och illuminera centrala delar av Uppsala. Det skedde för övrigt på förslag av drätselkammaren, som vid det tillfället, i ordinarie ordförandens ställe,
leddes av vice ordföranden Engströmer.
Under jubileumsdagarna avtäcktes två statyer i Uppsala, den ena föreställande universitetets grundare Jacob Ulfsson och den andra Prins Gustaf. Den
senare var ett verk av Carl Eldh som tillkommit på initiativ av universitetets
studenter och som finansierats med en insamling och en större privat donation.
En kommitté under ledning av Engströmers fullmäktigekollega Natan Söderberg anhöll 1927 om stadsfullmäktiges tillstånd att få resa den på Riddartorget nära domkyrkan. I drätselkammaren ansåg emellertid flera ledamöter att
den platsen borde reserveras för ”någon stadens eller universitetets storman”.
Omröstningsresultatet blev fyra mot fyra, och som ordförande använde Engströmer sin utslagsröst till förmån för den föreslagna placeringen. Kommitténs
anhållan gick alltså med drätselkammarens tillstyrkan till stadsfullmäktige.
Där röstade dock majoriteten för bordläggning av frågan.
Prins Gustafskommittén vände sig då till universitetet och bad om att i
stället få placera statyn på mark som ägdes av universitetet intill Carolina
Rediviva. Överbibliotekarien Markus Hulth hade helst sett en staty av någon av ”universitetsbibliotekets märkesmän” på den platsen, men eftersom
det stod ”i vida fältet” när en sådan skulle komma till stånd, tillstyrkte han att
platsen togs i anspråk för statyn av Prins Gustaf. Det blev också universitetets
beslut, och kronprins Gustaf Adolf invigde statyn under 450-årsjubileet.
Ett annat projekt rörande universitetsbiblioteket som universitetet och staden samfinansierade var den fasadbelysning av Carolina Rediviva, som tändes
första gången 1932 i samband med 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död.
Universitetet bekostade de nödvändiga installationerna, medan staden, efter
beslut i fullmäktige, svarade för drift och underhåll, inklusive elektrisk ström.
Med undantag för något år då kraftransonering var påbjuden, fortsatte denna
fasadbelysning ända till slutet av 1950-talet, och det var först när staden omkring 50 år senare började anordna ljusfestivaler, som Carolina Redivivas fasad
mot stadens centrum under korta perioder åter blev belyst.
Både universitetet och staden beviljade också medel till den omfattande
restaurering av Rikssalen på Uppsala slott, som genomfördes 1931–32. Det blev
en festsal som invigdes vid det nyssnämnda 300-årsjubileet, och som därefter
regelbundet har använts för universitetets och studentkårens högtider, för sta104
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dens olika festligheter och för andra solenna evenemang. För att förvalta den
glansfulla salen bildades ”Stiftelsen för restaurering och omhänderhavande av
Rikssalen å Uppsala slott”, i dagligt tal benämnd Rikssalsstiftelsen. Den har
en styrelse som leds av landshövdingen, och enligt stadgarna ska också kommunfullmäktiges ordförande och universitetets rektor ingå i stiftelsen styrelse. När Engströmer under 1933 och 1934 innehade båda dessa funktioner,
fick staden representeras av fullmäktiges vice ordförande, som då var chefredaktören Axel Johansson.

Flickläroverk eller samgymnasium

Som ledamot av Uppsala stadsfullmäktige och ordförande i drätselkammaren
var Engströmer under åren 1928–30 engagerad i frågan om flickors tillträde till
utbildning utöver den obligatoriska folkskolan. Efter förslag i prop. 1927:116
angående omorganisation av det högre skolväsendet hade riksdagen samma år
beslutat att statliga flickläroverk skulle inrättas 1929 i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Helsingborg. Helsingborg hade valts i stället för Uppsala på grund
av ett större elevunderlag i närområdet, men redan 1928 beslöt stadsfullmäktige i Uppsala anmäla att man, i likhet med de nämnda städerna, önskade ta
emot ett flickläroverk på de av staten föreskrivna villkoren. Det skulle för
Uppsalas del kunna inrättas från och med höstterminen 1931.
Riksdagsbeslutet 1927 innebar också att i en stad, där det ännu inte fanns
något statligt flickläroverk, kunde kvinnliga elever på vissa villkor ges tillträde
till befintligt högre allmänt läroverk för gossar. Specifikt för Uppsala hade
riksdagen till och med uttalat, att stadens högre allmänna läroverk borde vara
tillgängligt även för flickor, intill dess ett högre flickläroverk inrättats där. Det
krävdes dock en ansökan av staden för att få tillstånd att på detta sätt öppna
läroverket för flickor. Stadsfullmäktige begärde ett yttrande om denna möjlighet av drätselkammaren. Den tog upp frågan i september 1928, då Engströmer
hade tillträtt som dess ordförande, och han tillhörde den majoritet som föreslog att frågan skulle bordläggas för vidare utredning. Mot detta reserverade
sig socialdemokraten C. P. Wahlmark, som ansåg att staden utan dröjsmål
borde ansöka om tillstånd att redan från 1929 få ge flickor tillträde till det högre allmänna läroverket i staden. I fullmäktige stödde 22 ledamöter, inklusive
Engströmer, förslaget från drätselkammarens majoritet, medan en nästan lika
stor minoritet om 18 ledamöter röstade för Wahlmarks reservation.
När frågan återkom till drätselkammaren en månad senare, hade Engströmer
anmält förhinder. Drätselkammaren ansåg det stå klart att ett statligt flickläroverk skulle starta i Uppsala 1931, och uttalade med knapp majoritet att fördelarna med att dessförinnan öppna högre allmänna läroverket även för flickor
inte kunde överväga ”de allvarliga betänkligheter, vilka göra sig gällande gent
emot en dylik anordning”. Bland annat ansågs det vanskligt att på gymnasiestadiet ha gemensam undervisning för gossar och flickor som inte tidigare åtnjutit
samundervisning, särskilt som flickorna skulle komma att vara i minoritet.
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I det läget beslöt stadsfullmäktige återremittera frågan till drätselkammaren för vidare utredning, och resultatet blev denna gång det omvända, det vill
säga en knapp majoritet för att ansöka om tillstånd så att flickor kunde ges tillträde till högre allmänna läroverket. Till ansökan ville drätselkammaren dock
foga två villkor, nämligen att läroverkets rektor bedömde att de kunde beredas plats och att företräde kunde ges till elever från Uppsala stad. Engströmer
tillhörde en minoritet, som även med dessa villkor ansåg det olämpligt att
inlämna en ansökan, och i fullmäktige yrkade han avslag på drätselkammarens
förslag. Stadsfullmäktige beslöt emellertid bifalla det med röstsiffrorna 25 mot
17.
Med detta var dock inte frågan avgjord. Nya statliga bestämmelser visade
sig omöjliggöra såväl rektors rätt att begränsa antalet kvinnliga elever som företrädesrätten för flickor från Uppsala stad. Drätselkammaren föreslog då att
den inlämnade ansökan om tillstånd skulle återkallas. Bakom detta ställningstagande stod en majoritet om sex ledamöter, inklusive Engströmer, medan
fyra ledamöter ansåg att staden borde vidhålla sin ansökan med de båda villkoren borttagna. I fullmäktige blev proportionerna ungefär desamma, och en
majoritet om 24 ledamöter beslöt i oktober 1929 att återkalla ansökan, medan
18 ledamöter röstade för minoritetsförslaget i drätselkammaren.
På nationell nivå gick utvecklingen emellertid nu snabbt, och att inrätta
ett statligt flickläroverk i Uppsala var inte längre aktuellt. I stället kom 1930
en statlig propå om att ombilda stadens högre allmänna läroverk till ett samgymnasium. Utan att det denna gång anfördes några problem med samundervisning såg stadsfullmäktige positivt på reformförslaget, och förändringen
fastställdes med ett särskilt riksdagsbeslut samma år.

Trafikärenden

Missnöje med tågförbindelserna till Stockholm gjorde att stadsfullmäktige
1930 beslöt om en uppvaktning hos Kungl. Järnvägsstyrelsen. Till delegerade
utsågs Engströmer och C. P. Wahlmark, det vill säga drätselkammarens ordförande och vice ordförande, samt direktören Carl Z. Hæggström. De uppsökte
en vecka senare järnvägsstyrelsen i Stockholm och överlämnade detaljerade
önskemål om förbättringar. Vid universitetet var man till exempel angelägen
om att få ett direktgående tåg på morgonen för alla dem som hade dagsuppdrag
i Stockholm. Som ordförande i drätselkammaren verkade Engströmer också för
sträckans elektrifiering, som i sin helhet dock inte blev klar förrän 1934.
Elektrifierad var däremot redan från början spårvägslinjen Uppsala–Mälaren som började trafikeras 1928. Universitetet ägde aktier i Spårvägsaktiebolaget Uppsala–Mälaren, och Engströmer var en tid suppleant i bolagets styrelse.
Som ordförande i drätselkammaren fick han dessutom varje år en jul- och
nyårshälsning från företaget med ett årskort på spårvägslinjen. Via Ulleråker,
Ultuna och Sunnersta gick linjen ända till Graneberg vid Mälaren. Troligen
var det inte så ofta Engströmer hade anledning att åka med den, men däremot
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var han intresserad av företagets ekonomiska ställning och begärde ibland
uppgifter om den saken.
En fråga som 1933 och senare engagerade många Uppsalabor var det förslag om en direktförbindelse för biltrafik mellan Fyris torg och S:t Eriks torg,
som framförts i en motion till stadsfullmäktige av Upsala Nya Tidnings chefredaktör Axel Johansson. Det skulle fordra ett genombrott i det så kallade
Gillbergska huset vid Fyris torg, och kostnaderna skulle därför bli betydande. Många såg det dessutom som en förödelse av en gammal fin stadsmiljö.
Diskussionen i stadsfullmäktige i november 1933 kom att kräva en ganska
komplicerad propositionsordning. Beträffande finansieringen hörde Engströmer till dem som ansåg att ett särskilt lån borde tas upp för ändamålet, men
det avvisades av en majoritet. Slutresultatet blev ett fullmäktigebeslut om att
projektet skulle genomföras, mot vilket endast två ledamöter reserverade sig.
Fyra månader senare, i mars 1934, hade Dagens Nyheter ett reportage om
saken under rubriken ”Trafikhysteri hotar Uppsala”. Engströmers professorkollega Robin Fåhræus hade rykte om sig att vara en estet efter att ha tagit
initiativet till restaureringen av Rikssalen några år tidigare, och han menade
att stadsfullmäktige nu bar ansvaret för att det enda ålderdomliga och pittoreska gatuparti som fanns kvar i staden skulle förstöras. Tidningen vände
sig då till fullmäktiges ordförande, det vill säga Engströmer, som bekände att
han hela tiden varit ganska skeptisk mot förslaget. Han hade blivit styrkt i den
uppfattningen när han nu sett hur det hela skulle komma att te sig. Dessutom
verkade det oklart i vilken utsträckning biltrafik skulle bli möjlig i den nya
genomfarten. Den kom dock att öppnas i augusti 1935 genom att en kortege av
två taxibilar gled genom det Gillbergska huset. I den ena av bilarna satt Axel
Johansson, som efterträtt Engströmer som ordförande i stadsfullmäktige, och
som på det sättet förrättade invigningen.

Anställning av en drätseldirektör

Sekreterare i drätselkammaren var en anställd tjänsteman, och när det skedde
byte på den posten fick Engströmer som ordförande ta emot ansökningar och
förfrågningar. Traditionellt fanns det också bland de valda politikerna i drätselkammaren en verkställande ledamot med visst arvode för detta uppdrag,
men i en motion till stadsfullmäktige 1931 med Engströmer som första namn
föreslogs, att det systemet skulle överges, och en tjänst som drätseldirektör i
stället inrättas. Tjänsten borde tillsättas av stadsfullmäktige och innehavaren
borde dessutom ha en sekreterare vid sin sida. Motionen remitterades till
drätselkammaren som tillsatte en mindre kommitté under Engströmers ledning för att bereda ärendet.
Kommittén tillstyrkte motionärernas förslag och föreslog, att drätselkammaren bland de sökande till tjänsten skulle föra upp tre namn på förslag till
fullmäktige. Vid omröstning i drätselkammaren godtogs detta förslag med
sex röster mot fyra som ville behålla det gamla systemet med en höjning
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av arvodet till den verkställande ledamoten. Fullmäktige var också splittrat i
frågan, men i januari 1932 beslöt stadsfullmäktige med 23 röster mot 21 att inrätta en befattning som drätseldirektör i enlighet med motionens förslag. Den
ledigförklarades omedelbart, och ett par av de sökande fick träffa Engströmer,
innan fullmäktige i maj beslöt anställa hovrättsnotarien Nils A. Wahlgren från
Göteborg. Han stannade för övrigt på denna post ända till sin pensionering
drygt 30 år senare.

Avsked från lokalpolitiken
Inför 1934 års val till stadsfullmäktige för tiden från och med 1935 meddelade
Engströmer, att han på grund av bristande tid inte längre stod till förfogande.
Han var sedan den 1 juni 1933 rektor för Uppsala universitet, och under ett och
halvt år hade han alltså både varit ordförande i stadsfullmäktige och universitetets rektor. Eftersom han dessutom hade andra arbetskrävande uppdrag,
var det inte förvånande att han valde att avsluta sitt 22 år långa engagemang i
stadens beslutande organ.
Engströmers annonserade sorti från politiken föranledde Dagens Nyheter
att göra en intervju med honom i november 1934. Uppsala växte men behöll
ändå, menade Engströmer, sina idylliska drag, och han trodde det berodde
på att de flesta inflyttade var pensionärer som sökte en lugn och fridfull
vrå. Som exempel nämnde han pensionerade präster som slagit sig ner kring
domen efter arbetsamma år ute i landet. Han framhöll även att arbetet i
stadsfullmäktige löpte friktionsfritt, och att äldre tiders sammandrabbningar
mellan stad och universitet hade upphört och ersatts av samarbete. Det hade
emellertid blivit allt svårare för ledamöterna att både sköta sina egna arbeten
och sätta sig in i alla de kommunala frågorna. De hade blivit beroende av
en växande tjänstemannakår, och Engströmer menade att det så småningom
behövde göras en grundlig omläggning. Kanske syftade han på anställda och
avlönade politiker.
Politiken hade under hans tid i stadens ledning präglats av en strävan att
hålla nere skatterna och undvika stora byggnadsföretag, fortsatte Engströmer,
och han tillade att Uppsala därför varken hade stadshus eller rådhus. Det
gamla privatpalatset vid Stora Torget, som fungerade som bådadera, såg han
tydligen inte som tidsenligt. Det saknades också en modern teater, men det
fanns planer på att bygga en sådan, och studenterna hade ett stort teaterintresse, vilket inte alls var fallet på hans studietid. På tidningens fråga om aktuella problem i staden nämnde Engströmer den allt intensivare genomgående
biltrafiken. En ny trafikled i stället för den branta backen vid slottet och de
smala broarna såg han som det enda sättet att lösa problemet, men det skulle
bli ett dyrbart företag.
Den 14 december 1934, vid stadsfullmäktiges sista sammanträde för året
nöjde sig Engströmer inte med att önska ledamöterna God Jul. Han höll ett
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längre anförande där han började med att erinra om den senaste tidens diskussioner och beslut, rörande allt från trafikfrågor som den Gillbergska genomfarten och skenfria korsningar till pensionsreglemente för stadens anställda
och ny organisation för renhållningsverket. Han fortsatte att tacka för allt förtjänstfullt och uppoffrande arbete som utförts inom fullmäktige och nämnde
särskilt drätselkammaren, ”som bär den kommunala arbetsbördan i högre grad
än andra”.
Om sina egna erfarenheter som ”kommunalt arbetande medborgare” uttalade sig Engströmer smått desillusionerat. Även om man med ”helig iver att
uträtta storverk” griper sig an uppgifterna, ser man efterhand målen krympa,
och som enskild föras med i ”de stora allmänna strömningarna som bestämma
också de mindre samhällenas öden”. Det var ändå med ”den största saknad och
det största beklagande” som han nu såg sig nödsakad att lämna arbetet i den
kommunala förvaltningen, och han avslutade med ett tack till kommunens
alla tidigare och nuvarande förtroendevalda, bland vilka han räknade flera till
sina personliga vänner.
Fullmäktiges tack till Engströmer framfördes av vice ordföranden Axel
Johansson, som hörde till fullmäktiges liberala ledamöter och som från 1935
övertog ordförandeposten. Han framhöll att Engströmer före sin ordförandetid varit ”en av stadsfullmäktiges helst hörda, sakkunnigaste och slagfärdigaste” medlemmar samtidigt som hans ”koncilianta och förhandlingsvänliga sätt
oftast gjort det möjligt att åstadkomma gemensamma resultat”. Han pekade
också på värdet av att i fullmäktige ha personer med ingående kännedom om
universitetets förhållanden, vilket bidrog till att ”främja det fruktbringande
samarbete, som är absolut nödvändigt mellan staden och universitetet”.
Efter att ha slutat som aktiv kommunalpolitiker blev Engströmer 1936 kontaktad av Adrian Molin, en konservativ sociolog och samhällsdebattör. Molin
hade i Uppsala gjort sig känd genom ett beryktat föredrag 1934 för föreningen
Heimdal, i vilket han utvecklat antidemokratiska tankar och stöd för nazismen. De följande åren försökte han organisera ett samlat motstånd mot högerpartiets dåvarande politik, och till Engströmer och andra personer i ledande
ställning skickade han skrifter han gett ut och inbjudningar att delta i opinionsbildning till förmån för de idéer han utvecklat.
Engströmer svarade artigt att han tagit del av den bok han fått, ”åtminstone till största delen”, och att han på många punkter var frestad att dela
Molins syn på borgerlighetens utveckling i Sverige. Samtidigt hade han med
åren blivit tveksam till fördömanden, eftersom utvecklingen allt mer blivit
yrkespolitikernas sak, och delvis undandrog sig en utomståendes bedömning.
Han tillade att han sedan åtskilliga år endast i ringa grad varit inrikespolitiskt
engagerad, och att hans många trängande arbetsuppgifter gjorde det omöjligt
för honom medverka i de politiska överläggningar som Molin inbjudit till. För
övrigt hade han en känsla av att tidens viktigaste frågor snarare var av utrikespolitisk art. I likhet med Engströmer avböjde de flesta andra som kontaktades
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Några år efter Engströmers avgång som stadsfullmäktiges ordförande
målade Robert Löfgren 1941 detta porträtt för fullmäktiges sessionssal.

av Molin att medverka i hans program, och han kom efterhand att uppfattas
som isolerad och verklighetsfrämmande.
Ytterligare en tid efter det att Engströmer lämnat ordförandeskapet firade
stadsfullmäktige i april 1938 sitt 75-årsjubileum. Inbjudna företrädare för Uppsala universitet var dess rektor och prorektor, det vill säga Engströmer och von
Hofsten. Fullmäktiges ordförande Axel Johansson erinrade i sitt middagstal
om att universitetets tidigare särskilda privilegier ibland hade lett till konflikter med staden, men att förhållandena nu var de bästa. I sitt tacktal påpekade
Engströmer att ett privilegium faktiskt fanns kvar, nämligen att universitetet
hade rätt att bygga utan godkännande av stadens byggnadsnämnd, som fick
nöja sig med en underrättelse när bygget var klart. Han tackade emellertid
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också för stadens mångåriga välvilja gentemot universitetet och dess studenter
och utbringade en skål och ett leve för Uppsala stad.
I samband med jubileet beslöt stadsfullmäktige att porträtt skulle målas
av alla fullmäktiges ordförande, såväl de förutvarande som den nuvarande.
Det rörde sig om tolv män, varav nio hade varit professorer vid universitetet.
Av de tolv var tre ännu i livet, och för de övriga fick alltså porträtten, som
skulle pryda stadens sessionssal, baseras på äldre fotografier. Drätselkammaren tillsatte en särskild kommitté som ledde genomförandet av projektet,
och för Engströmers del utfördes porträttet 1941 av Robert Löfgren. Han
kom senare även att måla porträtt av ett par av landshövdingarna i Uppsala
län.
Ytterligare en hedersbetygelse kom Engströmer till del, när han 1947 tilldelades Uppsala stads då nyinstiftade förtjänstmedalj. Den skulle enligt de samtidigt fastställda bestämmelserna ges till förtjänta förtroendevalda och tjänstemän i samband med de lämnade sina uppdrag, men om det förelåg särskilda
skäl, kunde den ges även till personer som tidigare gjort stora insatser för
staden. När medaljen delades ut för första gången i december 1947, var det två
personer som hedrades med stöd av denna undantagsbestämmelse trots att
de sedan länge lämnat sina uppdrag, nämligen de båda tidigare ordförandena i
stadsfullmäktige Thore Engströmer och Axel Johansson. För Engströmers del
skedde det inte mindre än tretton år efter hans avgång.

Krigsåren och tryckfrihetsnämnden
Inför riksdagsvalet hösten 1940 tog Engströmer offentligt ställning mot det
han såg som politisk extremism genom att tillsammans med 35 andra personer underteckna ett upprop Till svenska medborgare! Det publicerades en
dryg vecka före valet, och det var en vädjan till ”alla röstberättigade svenska
män och kvinnor utanför ytterlighetspartierna” att sluta upp vid valet och
därigenom bidra till att utestänga dessa ”osvenska ytterlighetspartier” från
politiskt inflytande. De som skrivit under uppropet sade sig stå utanför den
aktiva politiken och ha skilda partipolitiska inställningar. Förutom Engströmer, som då var rektor för Uppsala universitet, fanns bland undertecknarna i
samtiden kända personer som Alf Ahlberg, Birger Ekeberg, Carl Grimberg, Eli
Heckscher, Karin Kock, Alva Myrdal, Sten Selander, Manne Siegbahn, Torsten
Tegnér och Herbert Tingsten.
Redan tidigare, i mars det året, hade Engströmer fått regeringens uppdrag
att ingå i den tryckfrihetsnämnd som inrättats genom riksdagens förordning
om befogenhet för regeringen att besluta om ”förbud mot befordran av vissa
periodiska skrifter med statliga trafikmedel” (SFS 1940:117). Förordningen
hade tillkommit mot bakgrund av tyska protester mot innehållet i svensk
press, och det ansvariga statsrådet, justitieministern Karl Gustaf Westman,
medgav vid riksdagsbehandlingen inför beslutet om förordningen att man
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befann sig i ”gränsmarkerna till det område som i vårt land skyddas genom
tryckfrihetsförordningens föreskrifter”.
Uppgiften för tryckfrihetsnämndens var att yttra sig inför beslut av regeringen om transportförbud för sådana tidningar, som ansågs missbruka tryckfriheten. De trafikmedel som avsågs var främst Posten och Statens järnvägar. På Westmans initiativ började regeringen dessutom tillämpa en paragraf i
tryckfrihetsförordningen som gjorde det möjligt att utan rättegång konfiskera
förgripligt tryck. Därigenom kom man ”förbi den oberäkneliga och i utrikespolitiska frågor omdömeslösa juryn”, som han skrev i en minnesanteckning.
Tryckfrihetsnämnden bestod av fem ledamöter utsedda av regeringen, varav två på förslag av tidningsmannaorganisationer. Byggnadsstyrelsens generaldirektör Henning Leo utsågs till nämndens ordförande och Thore Engströmer
till vice ordförande. Westman och Engströmer var vänner sedan ungdomen
och umgicks privat, och det var alltså ingen för Westman okänd kraft, som
gavs uppdraget i nämnden. Förordningen om transportförbud gällde från början bara till den 31 mars 1941, men dess giltighetstid förlängdes, och den avskaffades först i mars 1944. Då upphörde även tryckfrihetsnämnden, i vilken
Leo och Engströmer hela tiden innehaft de nämnda uppdragen.
Under den tid tryckfrihetsnämnden verkade drabbade transportförbudet
sex tidningar, varav fyra kommunistiska, och för de flesta av dem varade förbudet i tre år. Mycket omdiskuterat blev transportförbudet av den antinazistiska tidningen Trots Allt! med Ture Nerman som redaktör. Efter sex månader
hade tidningens upplaga sjunkit till hälften, och när förbudet skulle omprövas
hösten 1941, ansåg utrikesminister Christian Günther att det kunde hävas. På
rekommendation av tryckfrihetsnämndens majoritet, till vilken Engströmer
hörde, förlängdes dock förbudet med ytterligare tre månader.
Ett annat ärende, som vållade oenighet i nämnden, var frågan om förlängning av transportförbudet för tre kommunistiska tidningar våren 1943. Nämndens majoritet bestående av Leo och de två tidningsmännen beslöt föreslå att
förbudet skulle upphöra för Ny Dag och Norrskensflamman men kvarstå för
Arbetartidningen, och det blev också regeringens beslut. Engströmer och den
femte ledamoten i nämnden, häradshövdingen Åke Hartelius, ansåg däremot
att förbudet skulle förlängas för alla tre tidningarna. De reserverade sig därför
mot nämndens beslut, och de fick starkt stöd i andra delar av pressen. Enligt
Aftonbladet hade den ”objektiva expertisen representerad av professor Engströmer och häradshövding Hartelius” talat emot beslutet att upphäva transportförbudet för de två tidningarna, vilka enligt Svenska Dagbladet ”framhärdat i vettlöst och ovederhäftigt skrivsätt”.
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Ett år som prorektor
Val av rektor och prorektor förrättades som tidigare nämnts av den akademiska församlingen, för att därefter stadfästas av kanslern för rikets universitet. Historieprofessorn Ludvig Stavenow hade varit rektor sedan 1918, när han
våren 1929 meddelade sin avsikt att avgå med utgången av läsåret, eftersom
han den kommande hösten skulle gå i pension. Det återstod då ett år av hans
fjärde treåriga rektorsmandat, och valet av efterträdare till honom gällde alltså
i första hand endast ett år.
Dagens Nyheter intervjuade ett flertal lärare inom universitetet och spekulerade därefter om lämpliga efterträdare. Först nämndes professorn i civilrätt
och internationell privaträtt Östen Undén, men som socialdemokrat hade han
enligt tidningen sina givna motståndare. Särskilt ”omhuldad” bland filosoferna
sades professorn i grekiska språket och litteraturen Otto Lagercrantz vara.
Som aspirant till rektorsposten hade tidigare ofta nämnts Thore Engströmer,
och enligt tidningen var det troligt att hans kandidatur skulle föras fram även
denna gång. Karl Gustaf Westmans namn hade också nämnts, men han var
enligt mångas uppfattning alltför absorberad av politiken.
Redan vid akademiska församlingens möte för kandidatnominering fanns
en tydlig majoritet för Undén, men ett antal röster också lades på andra personer. Lagercrantz fick till exempel tre röster och Engströmer fyra. Vid församlingens valmöte halvannan vecka senare valdes Undén så gott som enhälligt
till rektor för 1929/30. Till prorektor valdes Lagercrantz med stor majoritet,
medan Westman fick tre röster och Engströmer ingen. Undén blev senare
omvald för treårsperioden 1930/31–1932/33, men när han hösten 1932 utsågs
till statsråd, blev det nödvändigt att välja rektor för det då återstående läsåret
av pågående mandatperiod.
Den akademiska församlingens val föll då på prorektorn Lagercrantz. Därför behövde även en ny prorektor väljas. Engströmer fick då 32 av de 42 avgivna
rösterna, medan de övriga fördelades på fyra andra professorer. Engströmer
hade för övrigt fått röster även vid tidigare prorektorsval. Redan 1924 fick han
en röst, och 1926 inte mindre än 16 röster. Vid de prorektorsval som ägde rum
de följande åren fick han också enstaka röster, men en majoritet samlade han
alltså först 1932.
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Som prorektor representerade Engströmer ofta universitetet, ensam eller
tillsammans med Lagercrantz, vid solenna tillfällen och prominenta besök.
När prinsen av Wales under ett Sverigebesök i oktober 1932 kom till Uppsala tillhörde Engströmer sålunda värdarna och deltog också i den lunch för
prinsen, som Östen Undén gav i sin bostad. Senare under samma höst var det
jubelpromotion på Gustav Adolfs-dagen den 6 november, och vid banketten i den nyrestaurerade rikssalen på Uppsala slott höll Engströmer tal till
jubel- och hedersdoktorerna. Han tackade de utländska gästerna som hedrat
universitetet med sina besök, och på respektive lands språk talade han om den
högtstående tyska vetenskapen, om den aktade och välkända engelska andliga
odlingen och om det Frankrike, med vilket Sverige sedan århundraden varit
starkt befryndat, och som ständigt gav anledning till ny beundran.
I januari 1933 tillsatte regeringen en universitetsberedning under ordförandeskap av universitetskanslern Ernst Trygger för att utreda frågor om universitetens verksamhet och organisation. Bakgrunden var inte minst de tankar
som framförts av Statens organisationsnämnd om möjligheter till koncentration, specialisering och arbetsfördelning mellan universitet och högskolor på
utbildnings- och forskningsområdet. Enligt beredningens direktiv skulle den
bland annat undersöka behovet av olika lärostolar i närbesläktade ämnen, och
den föreslog omedelbart, att så länge den arbetade med dessa frågor skulle inga
professurer som blev lediga få återbesättas.
Regeringen skickade detta radikala förslag på remiss till lärosätena, och i
Uppsala fick prorektorn Engströmer i uppgift att skriva universitetets yttrande. Han noterade inledningsvis, att universitetet visserligen inte hade motsatt
sig den aktuella utredningen, även om det inte trott att den skulle ge några
”mera betydande resultat”, men det moratorium för professorstillsättningar
som beredningen nu föreslog skulle ”innebära en allvarlig rubbning av arbetsförhållandena vid universitetet”.
Som avslutning på förslaget till yttrande skrev Engströmer, att om åtgärder
i den ”ifrågasatta riktningen finnas icke kunna undgås”, borde Kungl. Maj:t
kunna ge tillstånd till återbesättande efter prövning av varje enskilt ärende.
För Uppsala universitet gällde det under den närmaste tiden professurerna i
praktisk filosofi, meteorologi och tyska språket. Konsistoriet ställde sig bakom
Engströmers förslag, och regeringens beslut i mars 1933 innebar i praktiken
just det som Engströmer och Uppsala universitet fört fram som ett alternativ
till universitetsberedningens drastiska förslag. Regeringen upprepade sedan
denna bestämmelse ett år i taget, och den gällde fortfarande när professuren i
processrätt blev ledig vid Engströmers pensionering.
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Vald till rektor och kvar i fakulteten
Efter endast några månader som rektor uppnådde Otto Lagercrantz pensionsåldern i februari 1933, men regeringen medgav att han kvarstod i sin professorstjänst och som rektor till och med läsårets slut. Redan den 22 april förrättade emellertid den akademiska församlingen val av rektor för den därpå
följande treårsperioden, det vill säga till utgången av 1935/36, och valet föll
på prorektorn Engströmer. Professorn i jämförande anatomi Nils von Hofsten
valdes till ny prorektor, och valen stadfästes den 26 april av universitetskanslern Ernst Trygger. Till de många som gratulerade Engströmer till rektorsämbetet hörde litteraturhistorikern och ledamoten av Svenska Akademien
Henrik Schück, som själv varit universitetets rektor 1905–18. Till Engströmer
skrev den 77-årige Schück att han nu kunde uppstämma den gamle Simeons
lovsång, ty ”nu har jag fått den rektor jag ville ha, och som jag ända sedan min
egen avgång önskat”.
Det formella rektorsskiftet ägde rum den 1 juni 1933, då Lagercrantz frånträdde sitt ämbete med att traditionsenligt ge en offentlig föreläsning. Det
ämne han valt var ”Några grekiska papyrusbrev”. I processionen in och ut ur
universitetsaulan hade han och Engströmer sällskap av Ernst Trygger och ärkebiskopen Erling Eidem samt de tre tidigare rektorer för Uppsala universitet
som ännu var i livet, nämligen Henrik Schück, Ludvig Stavenow och Östen
Undén. I aulan satt även Engströmers bror Folke och dennes familj, och när
Lagercrantz hängde rektorskedjan om Engströmers hals hördes den sexårige
Tage ropa ”Heja farbror Thore!”.
Som rektor förvärvade Engströmer en obestridd auktoritet inom universitetet, och med odramatiska val förlängdes hans uppdrag 1936 och 1939 för nya
treårsperioder. Även von Hofstens prorektorsuppdrag förnyades för samma
mandatperioder, och valen stadfästes av kanslererna Ernst Trygger respektive
Östen Undén. När val ånyo skulle förrättas våren 1942, hade Engströmer just
fått Kungl. Maj:ts tillstånd att kvarstå i sin professorsbefattning till utgången
av det akademiska året 1942/43, och när akademiska församlingen valde honom till rektor för en ny treårsperiod var det därför med tillägget ”för den tid
under perioden han kommer att kvarstå som professor”, vilket alltså betydde
till den 1 juni 1943. När valet stadfästes av kanslern Östen Undén var det också
med denna inskränkning.
Att Engströmer blev rektor betydde inte att han lämnade Juridiska fakulteten. Tvärtom deltog han aktivt i de flesta fakultetssammanträdena under
hela sin rektorsperiod, det vill säga ända tills han som pensionär lämnade
rektoratet. Av sina kolleger i fakulteten betraktades han också som en av dem,
och när uppdrag skulle fördelas gjordes inget undantag för Engströmer. Det
kunde till exempel gälla remissyttranden och andra frågor som fordrade ett
ställningstagande av fakulteten.
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Ett lite annorlunda uppdrag fick han, när universitetskanslern på fakultetens
förslag hösten 1936 utsåg honom till inspector stipendii för de Stjernecreutzska
stipendier, som var avsedda för flitiga juridikstuderande. Han hade då redan
några liknande inspektorsuppdrag, och uppgiften var att bedöma och inför
beslut av fakulteten rangordna sökande till utlysta stipendier (sid 172). Efter
ett par omförordnanden behöll Engströmer detta nya inspektorsuppdrag ända
till sin avgång från rektorsposten.

Vardagsarbete
Tidigare har beskrivits hur Engströmer som professor blev ledamot i allt fler
centrala beslutsorgan inom Uppsala universitet såsom den akademiska församlingen, det större konsistoriet och drätselnämnden. Som rektor lämnade
han inte något av dessa organ, utan blev tvärtom självskriven ordförande i dem
alla. Därtill kom ordförandeskap i ytterligare några organ, varav det mindre
konsistoriet och petitakommittén var de viktigaste. Som ovan nämnts kvarstod han även i Juridiska fakultetsnämnden.
Universitetsstatuterna beskrev därutöver rektors uppdrag främst i termer
av vård och tillsyn. Universitetets egendom skulle vårdas och anslagen användas för sina rätta ändamål. Rektor skulle vidare tillse att undervisningen
sköttes, att lärare och andra uppfyllde sina åligganden, och att den studerande ungdomens sedlighet upprätthölls. Slutligen skulle konsistoriernas,
drätselnämndens och rektors egna beslut verkställas. Rektors egna beslutsbefogenheter var dock begränsade, och de frågor som inte underställdes universitetskanslern avgjordes normalt i de ovan nämnda beslutsorganen. Samtidigt
behövde givetvis många ärenden beredas av Engströmer eller under hans överinseende. Mycket ofta ledde han också mindre kommittéer som konsistoriet
utsåg för att utarbeta förslag till universitetets yttrande i olika frågor.
En mängd ärenden vid universitetet, även sådana av rutinkaraktär, skulle
enligt universitetsstatuterna avgöras av universitetskanslern (sid 234). En stor
del av de omkring 2 000 skrivelser som på 1930-talet årligen inkom till de
större och mindre konsistorierna utgjordes sålunda av kanslersresolutioner,
det vill säga ställningstaganden av universitetskanslern till gjorda framställningar. Vid sidan av denna formella ärendegång, som satte spår i diariet, tog
Engströmer rörande vissa frågor ibland direktkontakt med dåvarande universitetskanslern Östen Undén, som ju var en tidigare professorskollega från
Juridiska fakulteten.
Ett av rektors mera tidskrävande uppdrag var ordförandeskapet i drätselnämnden. Den sammanträdde minst en gång i månaden, och mellan mötena
avgjorde den dessutom många ärenden per capsulam. I alla ekonomiska frågor,
stora såväl som små, skulle drätselnämnden fatta beslut eller avge yttrande.
Engströmer och övriga ledamöter blev därigenom väl förtrogna med universitetets och institutionernas ekonomiska angelägenheter.
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Engströmer i Universitetshusets rektorsrum i september 1940. Närmast till hands har
han bland annat lagboken, Statskalendern och Statsliggaren.

En särskild uppgift för drätselnämnden av betydelse för universitetets
ekonomi och anseende var handläggning av frågor om jordbruksarrenden.
Det var nämnden som antog arrendatorer, fastställde arrendevillkor och beslöt om så kallade arrendetransport från en arrendator till en annan. Den tog
även ställning till detaljärenden rörande enskilda arrenden såsom byggenskap
på en arrendefastighet, el- och vattenförsörjning med mera. Skötseln av universitetets skogar och frågor om virkesförsäljning var också drätselnämndens
ansvar. För arbete i skogen kunde nämnden för övrigt under hela Engströmers
rektorstid rekvirera vapenfria värnpliktiga. Det betraktades som ”ett led i
den ekonomiska försvarsberedskapen”, och årligen ställdes flera tiotal samvetsömma, som de då benämndes, utan kostnad till universitetets förfogande.
Till exempel angavs i en rapport avseende 1941/42 att de under året utfört
15 000 dagsverken.
Drätselnämnden svarade också för förvaltning av universitetets medel och
beslöt, när den så bedömde lämpligt, om köp eller försäljning av obligationer
och aktier. Förslag om köp och försäljning av fastigheter samt beslut om reparationer av byggnader och upplåtelser av lokaler stod också på nämndens
dagordning. Den genomförde dessutom regelbundna inventeringar av univer117
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sitetets tillgångar. De frekventa sammanträdena, de många ärenden som skulle
avgöras och inspektionsresorna till universitetets egendomar gjorde medlemskap i nämnden till ett tidsödande och betungande uppdrag, och ledamöterna
soulagerades ibland med luncher efter inventeringssammanträdena.
Samtidigt som han utövade sitt rektorat, hade Engströmer utanför universitetet flera stora och krävande engagemang, som tog mycket tid i anspråk. Dit
hörde hans arbete med rättegångsreformen för Justitiedepartementets räkning,
ordförandeskapet i Städernas Allmänna Brandstodsbolag och viktiga uppdrag
i Uppsala läns landsting. Även arbetet med lufträttsfrågor i europeiska samarbetsorgan var tidskrävande och innebar dessutom ofta utlandsvistelser.
Viss avlastning av sin arbetsbörda kunde Engströmer få av prorektorn Nils
von Hofsten, som tjänstgjorde som rektor när Engströmer var bortrest. Till
hans förfogande stod också universitetets förvaltning. Den var emellertid
mycket liten i jämförelse med dagens förhållanden. Det akademiska kansliet
som svarade för sekretariatsuppgifter för rektor, konsistorier och fakulteter,
bestod sålunda endast av omkring fem tjänstemän med akademisekreteraren
i spetsen. I kansliet ingick även universitetets ombudsman som handlade juridiska frågor.
En andra, ungefär lika stor grupp, var den akademiska räntekammaren.
Den leddes av akademiräntmästaren och svarade för beredning av alla ekonomiska frågor och föredragning av dem i drätselnämnden. En tredje grupp av
tjänstemän, som också bestod av omkring fem personer, svarade för vård och
brukande av universitetets alla jord- och skogsegendomar. Chefstjänstemän
var akademifogden och skogsförvaltaren, som hade tillsyn över jordegendomarna respektive universitetets skogar, och som föredrog dithörande ärenden
i nämnden.
Slutligen fanns också några vaktmästare anställda, men totalt uppgick alltså universitetets förvaltning inte till mer än omkring 20 personer. De rörde
sig alla i universitetshuset och dess närmaste omgivning. Som rektor kände
Engströmer dem troligen alla. De ledande personerna var dessutom desamma
under hela hans rektorstid, och han behövde alltså inte ägna sig åt rekryteringsarbete på det området.

Akademiska traditioner
Uppsala universitets akademiska traditioner fullföljdes av Engströmer utan
ifrågasättanden. Han utövade alltså värdskap vid akademistatens årliga middag för avgående lärare, till vilka även inbjöds gäster med ecklesiastikministern och ärkebiskopen i spetsen. Han fortsatte också den då ganska nya traditionen med recentiorsmottagningar i universitetets aula med anföranden av
honom själv eller en annan lärare och av studentkårens ordförande. När han
1933 för första gången höll detta välkomsttal uppgick antalet recentiorer till
ca 300. Han nämnde i sitt tal, att han vid inskrivningen på Norrlands nation
118

I ledningen för universitetet

noterat att flera av dem var födda det skickelsedigra året 1914, och det blev
utgångspunkten för en betraktelse om generationsskillnader och om den nya
studentgenerationens uppgifter och möjligheter.
Professorsinstallationer var återkommande solenna arrangemang som rektor inbjöd till, och som krävde rektors närvaro. De ägde så gott som alltid rum
på lördagseftermiddagarna, och varje gång var det endast en professor som
installerades och höll sin installationsföreläsning. När ett antal nyutnämnda
professorer stod i tur att installeras, kunde en inbjudan av praktiska skäl avse
en följd av installationer, och det hände ibland att upp till fyra lördagar i rad
togs i anspråk för dessa evenemang.
Det fanns drygt 70 befattningar som professor när Engströmer tillträdde
som rektor, och endast ett par därutöver tillkom under hans tioåriga rektorstid. Dödsfall, pensionsavgångar med mera gjorde ändå att det från hans
kansli under samma tid skickades ut 19 inbjudningsskrifter, som inbjöd till
inte mindre än 39 professorsinstallationer. Som nationella honoratiores vid
dessa installationer kunde ses ecklesiastikministern och universitetskanslern,
och som lokala hedersgäster inbjöds ärkebiskopen, landshövdingen, borgmästaren och stadsfullmäktiges ordförande.
Tre av installationerna kan särskilt nämnas. Den 7 november 1936 installerades Gunnar Dahlberg som universitetets förste professor i rasbiologi, och
hans installationsföreläsning hade titeln ”Om tvillingfödelser”. Som ordförande i styrelsen för Rasbiologiska institutet hade Engströmer varit engagerad i
tillsättningen av hans professur, men då förordat en annan sökande (sid 84).
Den 10 april 1937 installerades Natan Lindqvist som professor i svenska språket, och då uppmärksammade pressen, att docenten och överläkaren Ruth
Svensson som första kvinna någonsin gick i den akademiska processionen.
Den 1 april 1939 installerades Torgny Segerstedt, som kallats till en professur i filosofi, och han föreläste om ”Språket som social norm”. Åtta år senare
tillträdde han Sveriges första professur i sociologi, och när han 1955 valdes till
rektor skickade Engströmer ett gratulationstelegram från Rom. Hemkommen
till Uppsala gick den 77-årige Engströmer även i den akademiska processionen
till rektorsskiftet i aulan.
Rektors inbjudan till en professorsinstallation innehöll uppgifter om den
nye professorns bakgrund och akademiska karriär, men därtill kom normalt
också ett bihang, som oftast inte hade något med professurens ämne eller professorns verksamhet att göra. Nästan hälften av Engströmers inbjudningsskrifter innehöll sålunda av honom själv författade artiklar av allmänt juridiskt
intresse, till exempel i anslutning till det pågående arbetet med en rättegångsreform. Flertalet av dem kom senare även att ingå i universitetets årsskrift. I
andra fall kunde bihanget vara ett avtryck av en aktuell högskoleförfattning
eller av nya för universitetet gällande bestämmelser.
De årliga doktorspromotionerna var i huvudsak en angelägenhet för de enskilda fakulteterna, men Engströmer var universitetets värd och ledsagade eck119
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lesiastikministern, ärkebiskopen och universitetskanslern i den akademiska
processionen. Den första gemensamma promotionen för alla fakulteterna ägde
rum 1935, då Juridiska fakulteten promoverade universitetskanslern Trygger
till jubeldoktor. Därpå följde två år utan promotion vid den fakulteten, men
1938 promoverades Per Olof Ekelöf, som omedelbart därefter förordnades att
svara för den undervisning och examination i processrätt, som Engströmer
som rektor var befriad från. Vid samma tillfälle promoverade fakulteten även
Gunnar Hedlund, som därefter lämnade universitetet och senare blev partiledare för Bondeförbundet och inrikesminister 1951–57 i den koalitionsregering
som Tage Erlander då ledde. Inom den juridiska fakulteten disputerade totalt
endast sju personer under Engströmers hela tioåriga rektorsperiod.
I november 1941 frågade Dagens Nyheter landets universitets- och högskolerektorer om de ansåg att språket vid doktorspromotioner skulle vara svenska
eller latin. Engströmers svar var att det var promotorerna själva som stod för
språkvalet, och att det i sista hand alltså var den individuella smaken som
fällde avgörandet. Han tillade att det fanns promotorer som inte behärskade
latinet, och att de i regel valde att tala svenska, liksom han själv brukade göra
när han efter promotionen höll välkomsttalet vid festen på slottet.

Representativa plikter
Till Engströmers representativa plikter hörde att utöva värdskap vid universitetet. Det kunde handla om att hålla välkomstanföranden vid svenska eller
internationella konferenser eller att välkomna och hålla tacktal till enskilda
föredragshållare. Ett av de första uppdragen var att i september 1933 välkomna
en grupp teologiprofessorer från universitetet i Göttingen som under en dryg
veckas tid skulle hålla föreläsningar i den stora sal X i universitetshuset. De
hade bjudits in av Olaus Petri-stiftelsen, som skapats av Nathan Söderblom
fem år tidigare. Värdskapet delades mellan Engströmer och ärkebiskopen Erling Eidem med middag hos Engströmer en dag och hos Eidem en annan.
Den italienske författaren Luigi Pirandello kom till Uppsala i november
samma år, det vill säga året innan han fick nobelpris i litteratur, och Engströmer arrangerade en supé där han hyllade både honom och den närvarande
italienske ambassadören. Samma månad talade en jesuitpater för första gången
vid Uppsala universitet. Det var den tidigare etikprofessorn Max Pribilla från
München som inbjudits av professorn i kyrkohistoria Emanuel Linderholm.
Engströmer var bland åhörarna i en fullsatt sal X i universitetshuset och på
kvällen hörde han till middagsgästerna hos Linderholm.
Även kända svenskar kom förstås på besök till universitetet, och en av
dem var Sven Hedin. Han hade nyligen återkommit från sin fjärde expedition
till Centralasien, när han i april 1935 höll föredrag i universitetets aula. Han
hyllades och hälsades välkommen av Engströmer, som för övrigt på Hedins
70-årsdag ett par månader tidigare hade varit bland dem som undertecknat
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Vid middagen efter Sven Hedins föredrag i Uppsala den 25 april 1935 sitter från vänster
prorektor Nils von Hofsten, Sven Hedin, Thore Engströmer, Filip Åkerblom (professor i
meteorologi) och Märta Bergmark (g. m. medicinprofessorn Gustaf Bergmark).

en hyllningsgärd till honom i Dagens Nyheter. Den 1 juni samma år promoverades Hedin dessutom till hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten, samtidigt
som Ernst Trygger blev jubeldoktor vid Juridiska fakulteten. Vid den följande
middagen presiderade därför Engströmer sittande mellan Hedin och Trygger.
Ministrar från andra europeiska länder kom ofta på besök till Uppsala.
I maj 1936 kom Polens undervisningsminister till Sverige, och under en utflykt
till Uppsala visade Engströmer universitetet och bjöd på middag i sin bostad.
Några dagar senare under detta ministerbesök tilldelades han den polska orden Polonia Restituta vid en middag i Stockholm. En tjeckisk undervisningsminister på Sverigebesök kom till Uppsala i mars 1937 och bjöds på lunch
i Engströmers bostad. Lettiska ministrar guidades av Engströmer i Uppsala
både i oktober 1936 och i maj 1938, och vid det senare tillfället bjöds både
ministern och Engströmer på lunch av Östen Undén. I Stockholm stationerade diplomater togs emot med samma gästfrihet, och det gällde då inte bara
européer. Den amerikanske ambassadören Herschel Johnson fick till exempel
uppleva valborgsmässoafton i Uppsala med Engströmer som värd.
När rektorer från andra universitet i Europa besökte Uppsala, var universitetet förstås deras huvudintresse, och ett möte med Engströmer därmed en
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självklarhet. Parisuniversitetets rektor, historieprofessorn Sébastien Charléty,
kom till Uppsala i maj 1936 och höll ett föredrag om högre utbildning i Frankrike. Hans program på universitetet omfattade även en lunch med Engströmer
som värd.
Rektorn för universitetet i Padua, filosofiprofessorn, senatorn och fascistideologen Emilio Bodrero, deltog som ordförande i Italiens motsvarighet till
STIM i en internationell konferens i Stockholm i januari 1937. När konferensdeltagarna gjorde en utflykt till Uppsala, var Engströmer ciceron och värd på
en lunch. I ett tal vid lunchen hävdade Bodrero, enligt Upsala Nya Tidning, att
Gustav II Adolf som ung student en tid studerat i Padua, vilket enligt tidningen betvivlades av svenska historiker. Engströmer höll i alla fall ett svarstal, och
det gjorde han på franska, som flera i den italienska delegationen behärskade.
Fem år senare, i april 1942, välkomnade Engströmer åter Bodrero till Uppsala,
där denne höll en föreläsning i sal IV i universitetshuset om grunderna för den
korporativa staten.
Självfallet var Engströmer också den främste företrädaren för Uppsala universitet när andra organ och verksamheter arrangerade högtidligheter eller
festligheter av olika slag. I Uppsala gällde det till exempel biskopsvigningar,
och domkyrkans 500-årsjubileum i juni 1935. Han var även med när den nya
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur höll sitt första högtidssammanträde på Uppsala slott den 6 november 1933, årsdagen av Gustav
II Adolfs död, liksom när den 1942 firade sitt tioårsjubileum.
När Lantbrukets högskola i Uppsala invigdes 1935, höll Engströmer tal på
alla övriga svenska universitets och högskolors vägnar, och han var senare en
regelbunden gäst vid detta lärosätes högtidligheter. Tillsammans med ärkebiskopen och landshövdingen medverkade han också i firandet av Uppsala
folkskoleseminariums 100-årsjubileum i maj 1943. Lokalt i Uppsala deltog
Engströmer även i hyllningar för jubilarer inom och utom universitetet, och
han representerade universitetets ledning vid professorernas avskedsföreläsningar och vid jordfästningar av bortgångna medarbetare och stadens honoratiores.
Engströmer hade naturligtvis även många representativa uppdrag utanför
Uppsala. När Sveriges riksdag i maj 1938 firade sin 500-åriga tillvaro i Stockholm överlämnade han Uppsala universitets hyllningsadress, sedan han först
läst upp den på ”klingande latin” enligt referatet i Svenska Dagbladet. Vid
Göteborgs högskolas 50-årsjubileum talade han på landets övriga högre lärosätens vägnar om akademins ”förpliktelse att hålla Prometheus’ låga brinnande”.
Engströmer hade också goda relationer till hovet. Tillsammans med tre av
universitetets institutioner, uppvaktade han till exempel kronprins Gustaf
Adolf på dennes 60-årsdag i november 1942 med en medalj utförd i elfenben.
Finansieringen godkändes retroaktivt av konsistoriet.
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Flyktingar vid universitetet
Sommaren 1933 startade vid Nationernas Förbund i Genève en internationell
hjälpaktion till förmån för landsflyktiga intellektuella, och på hösten samma
år inleddes även i Sverige en penninginsamling för dessa. I oktober publicerades sålunda i pressen ett upprop om insamlingen med prinsarna Wilhelm och
Eugen som första namn, och i bokstavsordning därefter kom ett par hundra
andra kända svenskar. Bland dem var Thore Engströmer och hans rektorskollega i Lund, professorn i österländska språk Axel Moberg, men också flera
andra professorer vid Uppsala universitet såsom Tor Andræ, Anton Blanck,
Robin Fåhræus, Nils von Hofsten, Axel Hägerström, Manne Siegbahn, Erik
Staaff och The Svedberg. Andra kända namn från Uppsala var landshövding
Nils Edén och ärkebiskop Erling Eidem. Uppropet hade också undertecknats
av författare som Albert Engström, Selma Lagerlöf, Marika Stiernstedt och
Anders Österling.
Uppropet erinrade om att politiska omvälvningar i Europa drivit tusentals
människor att söka en fristad utanför sitt lands gränser. Många av dem tillhörde kulturens främsta i sitt hemland och hade blivit landsflyktiga, eftersom
de inte kunnat fortsätta sitt arbete där. Tyskland nämndes inte i uppropet,
men det var uppenbart för de flesta, inklusive de tyska myndigheterna, att
det främst var flyktingar därifrån det handlade om. Uppropet inbjöd alla som
ville hålla fast vid den kulturella gemenskapen att delta i den internationella
hjälpaktion som startats, och det avslutades med en önskan om bidrag till
”Insamlingen för landsflyktiga intellektuella”.
Insamlade medel skulle användas för att bereda flyktingarna möjlighet att
tills vidare uppehålla sig i utlandet, inte nödvändigtvis i Sverige, och där fullfölja sitt livsverk. Av uppropet framgick också att en kommitté bildats för
att administrera arbetet. Den leddes av förre generalfältläkaren Fritz Bauer,
och bland ledamöterna fanns de ovan nämnda Uppsalaprofessorerna Blanck,
Staaff och Svedberg. I en skrift, som gavs ut och såldes till förmån för insamlingen medverkade för övrigt Svedberg med en artikel om Albert Einstein,
den ”mest namnkunnige och universellt kände bland de nuvarande landsflyktiga intellektuella”.
Innan uppropet publicerades fick Engströmer ett brev från Axel Moberg,
som sade sig vara personligen upprörd över det sätt på vilket judarna behandlades, men som samtidigt menade att de var i ett sådant ekonomiskt läge, att
de själva borde kunna ta hand om sina intellektuella. Lunds universitet hade
inte råd att bjuda in några landsflyktiga för att hålla föredrag, men eftersom
uppropet inte krävde någonting, och eftersom de båda universitetens prokanslerer hade skrivit under, hade han lovat att också göra det.
Fem år senare blev förhållandena för Tysklands judar åter en fråga i Uppsala. Några veckor efter Kristallnatten i november 1938 skrev nämligen den
juridiska fakulteten vid Amsterdams universitet till alla systerfakulteter i Eu123
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ropa och USA och bad dem delta i en opinionsyttring mot att människor
förföljdes på grund av tro, ras eller politiska övertygelser. Engströmer föreslog
att fakulteten i Uppsala skulle svara att den ”icke kan eller får deltaga i en
dylik opinionsyttring, huru behjärtansvärt dess syfte än är”. Fakulteten ställde
sig bakom denna till form och innehåll legalistiskt professionella hållning, och
svaret till Amsterdam blev att ”As an authority of the state, the faculty of law
[–] is unable to second the resolution proposed”.
Fakulteten i Amsterdam återkom emellertid och meddelade, att nästan
hundra andra juridiska fakulteter ställt sig bakom initiativet, inklusive fyra
av fem vid de statliga universiteten i Nederländerna. Den ställde frågan om
en majoritet av Uppsalafakultetens ledamöter kunde ta individuell ställning
för yttrandet, men fakultetens dekanus, Vilhelm Lundstedt, svarade något
kryptiskt att ”majority members individually decline” och därmed var frågan
avgjord för Uppsalafakultetens del.
Den mest kände av de tysk-judiska intellektuella som kom till Sverige på
1930-talet var Ernst Cassirer. Han var professor i filosofi vid universitetet i
Hamburg och hade 1929/30 varit universitetets rektor. Utvecklingen i Tyskland gjorde att paret Cassirer lämnade landet redan våren 1933, och de vistades sedan en tid i Wien. Cassirer nåddes där av inbjudningar att gästföreläsa
i andra länder, och i Sverige arbetade professorn i teoretisk filosofi vid Göteborgs högskola Malte Jacobsson för att finna finansiering för ett års vistelse
vid något svenskt lärosäte. Han tog bland annat hjälp av Östen Undén, som då
var konsultativt statsråd och gift med Jacobssons syster Agnes. Från flera håll
utlovades bidrag till en gästprofessur i Uppsala, och den 4 augusti skrev Undén
till Engströmer och bad honom att på grund av brevcensuren personligen resa
till Hamburg för att framföra erbjudandet.
Undén var alltså ovetande om att Cassirer inte längre fanns i Hamburg,
men Engströmer hade tydligen varit beredd att åka dit, eftersom Undén den
7 augusti telegraferade till det svenska konsulatet i staden att Engströmer önskade träffa Cassirer för att diskutera ett förordnande i Uppsala. Konsulatet
svarade att Cassirer fanns i Wien, och erbjudandet om en gästprofessur i Uppsala framfördes därför i stället av den svenska ambassaden där. Då hade Cassirer emellertid i princip redan accepterat ett motsvarande anbud från Oxford,
men han noterade tacksamt att han i Uppsala skulle kunna föreläsa på tyska,
vilket inte var möjligt i Oxford. Efter en kort tid med sin familj på en kurort i
Tjeckoslovakien uppsökte han den 23 augusti den svenska ambassaden i Wien
för att få en formell inbjudan till Uppsala så snart som möjligt. Fick han det
hoppades han kunna uppskjuta Oxfordvistelsen ett år.
I Uppsala tog dock beslutsprocessen viss tid. Redan den 28 augusti skrev
Engströmer visserligen till Filosofiska fakultetens humanistiska sektion och
anhöll att den skyndsamt yttrade sig över förslaget om en ettårig gästprofessur för Cassirer. Om den såg positivt på saken var han beredd att officiellt
översända en inbjudan. Sektionen sammanträdde den 4 september, men då
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var professorn i praktisk filosofi Axel Hägerström av hälsoskäl förhindrad att
närvara, och han skrev i stället inför mötet ett längre utlåtande i ärendet. Han
ansåg att undervisning av en så
framstående forskare som Cassirer skulle gagna universitetet,
men han var samtidigt orolig
för att den auktoritet Cassirer
åtnjöt kunde verka tryckande
på de yngre forskarna på området, särskilt om den årslånga
vistelsen i Uppsala skulle komma att förlängas.
Sektionens beslut blev att
bordlägga ärendet till ett kommande sammanträde och till
Den tysk-judiske filosofiprofessorn Ernst Cassirer
det inbjuda docenterna Harry fick 1933 ett erbjudande av Engströmer om en
Meurling och Gunnar Oxen- gästprofessur i Uppsala. Han hade då redan acstierna, som var förordnade att cepterat ett sådant erbjudande från Oxford, men
uppehålla undervisning och han gav gästföreläsningar i Uppsala året därpå.
examination i praktiskt respektive teoretisk filosofi. De deltog också mycket riktigt i det följande mötet
som ägde rum den 12 september. Det yttrande sektionen då beslöt avge hade
utarbetats av professorn i nordisk ortnamnsforskning Jöran Sahlgren, och det
innebar att eftersom det bara gällde föreläsningar under ett läsår och ingen
anställning vid universitetet, kunde sektionen tillstyrka att universitetet med
tacksamhet accepterade möjligheten av en gästprofessur för Cassirer. Sektionen tillade att den reguljära undervisningen under läsåret redan hade ordnats,
och att Cassirer därför själv kunde bestämma omfattningen och arten av sin
föreläsningsverksamhet.
Redan dagen efter sektionens beslut skrev Engströmer till Cassirer och
bekräftade att han var välkommen till Uppsala för tiden från oktober 1933
till maj 1934, och att han skulle åtnjuta full professorlön. Då hade emellertid
Cassirer slutligt sagt ja till anbudet från Oxford, och Engströmers formella
inbjudan kom alltså för sent. Cassirer svarade från London den 22 september
att han däremot gärna skulle till Sverige och ge gästföreläsningar under 1934.
Våren 1934 skrev Cassirer också mycket riktigt till Engströmer och frågade
om möjligheterna att vara gästlärare i Uppsala det kommande läsåret. På grund
av brist på resurser kunde Engströmer emellertid då inte erbjuda honom mer
än en dryg månads betald vistelse från mitten av september. Han bad den
nye professorn i filosofi Anders Karitz att bjuda in honom, men Karitz, som
inte tidigare haft någon befattning med ärendet, föredrog att Engströmer själv
gjorde det. Så blev det, och den 13 september kom Cassirer på ett kort besök
till Uppsala för att bekanta sig med universitetet. Med Engströmer och Karitz
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som värdar bjöds han på lunch på Stadshotellet. Några dagar senare, innan
Cassirers föreläsningsserie i Uppsala började, träffade Engströmer honom igen,
denna gång hos professorn i litteraturhistoria vid Stockholms högskola, Martin
Lamm. Då var även ecklesiastikministern Arthur Engberg närvarande.
Med på lunchen i Uppsala den 13 september var även Malte Jacobsson, eftersom det då fanns planer på att ordna en professur för honom vid Göteborgs
högskola från och med hösten 1935. Det visade sig vara lättare i Göteborg än
i Uppsala att få långsiktiga bidrag från privatpersoner till en sådan professur,
och regeringen inrättade formellt en professur i teoretisk filosofi vid Göteborgs högskola för en femårsperiod. Cassirer tillträdde den i september 1935,
och 1939 blev han och hans fru svenska medborgare. Efter femårsperiodens
slut kunde han fortsätta som professor emeritus, men han befarade ett tyskt
angrepp på Sverige, och i maj 1941 åkte paret med ett lastfartyg till USA, där
Cassirer två år senare avled.
Det var inte bara vissa professorer som kände sig hotade i det nationalsocialistiska Tyskland. Det gällde även studenter, och en del av dem sökte sig
till Sverige. Redan 1933 ansökte några tyska studenter, inklusive den senare
kände LO-ekonomen Rudolf Meidner, om att få avlägga juridisk examen vid
Stockholms högskola. Deras ansökningar remitterades till Juridiska fakulteten i
Uppsala, som i sina yttranden, i vilka Engströmer deltog, valde att fokusera på
arbetsmarknadsfrågan. Med hänvisning till den rådande överproduktionen av
akademiskt utbildade ansåg fakulteten sålunda att frågan om att öppna universiteten för utlänningar borde avgöras i ett sammanhang och inte från fall till fall.
Ett tillfälle för fakulteten att uttala sig mer generellt kom våren 1936. Uppsala universitet anmodades då yttra sig över en motion i riksdagens andra
kammare av högerpolitikern Torgil von Seth m. fl. om ”strängare restriktioner i fråga om utländska studenters rätt att studera och avlägga examina vid
svenska universitet och högskolor m. m.”. Närmast avsågs ”tyska medborgare, som med hänsyn till börd eller åskådning icke anse sig ha möjlighet att
kvarbliva i sitt hemland”. Det vore enligt motionärerna ”ytterst felaktigt, om
nämnda studerande tillätes att kvarstanna och småningom för alltid slå sig
ner här i landet”. De yrkade att beslut skulle fattas om strängare restriktioner
vid behandling av ärenden rörande utländska studenters rätt att studera och
avlägga examen vid svenska universitet och högskolor och om strängare praxis
vid beviljande av medborgarskap.
Vid universitetet togs synpunkter in från alla fakulteter och sektioner, och
konsistoriet valde att som svar på remissen insända dessa utan eget yttrande.
Engströmers fakultet, den juridiska, svarade att ”ingen utländsk undersåte”
bedrev juridiska studier vid universitetet, och ett krav på strängare restriktioner kunde därför inte grundas på fakultetens erfarenheter. Fakulteten hänvisade även till ett tidigare uttalande om att frågan om utlänningars möjlighet att bedriva studier i syfte att avlägga examen som inte hade karaktär av
ämbetsexamen, var oviktig för dess del, eftersom både juris licentiatexamen
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och juris kandidatexamen var just ämbetsexamina. Samtidigt underströk fakulteten värdet av att utländska studenter bedrev rent vetenskapliga studier i
landet, vilket även underlättade för svenska studenter att studera utomlands.
Tillfälle till sådana studier borde därför ges i så stor utsträckning som de praktiska förhållandena medgav, och för Juridiska fakulteten förelåg inga hinder
mot att ta emot sådana studerande.
Andra fakulteter var mer tydligt positiva till intentionerna i motionen. Teologiska fakulteten ansåg att konkurrens från de utländska studenternas sida
om anställning i Sverige i möjligaste mån borde hindras, till exempel genom
att deras betyg försågs med en påskrift om att de inte ägde giltighet för att
söka anställning i Sverige. Vid Medicinska fakulteten hade inte funnits någon
utländsk student de senaste tio åren, och fakulteten avstyrkte att andra än
svenska medborgare fick bedriva studier som ledde till examen. Filosofiska
fakultetens båda sektioner, den humanistiska och den matematisk-naturvetenskapliga, skrev i likartade formuleringar att de myndigheter som beviljade
inrese- och uppehållstillstånd borde vaka över att utländsk arbetskraft inte
utestängde svensk, och att svenskt medborgarskap inte förvärvades i sådan
utsträckning att svenska studenter blev lidande.
Liksom Juridiska fakulteten menade däremot även de andra fakulteterna
och de båda sektionerna, att det låg ett värde i att utländska studerande, som
inte hade för avsikt att avlägga examen, bedrev vetenskapliga studier i Sverige.
Det främjade det internationella vetenskapliga samarbetet, och det säkerställde att svenska ungdomar fick studera vid utländska universitet. Medicinska
fakulteten påpekade därför särskilt att ett förbud att emot mot utländska studenter inte borde införas, eftersom det kunde försvåra för svenska studenter
att studera vid utländska universitet.
Universitetskanslersämbetet sammanställde svaren från universitet och
högskolor och fann att antalet utländska studenter var litet. Enligt en utredning av Sveriges Förenade Studentkårer uppgick de 1935 till endast 65 personer i hela landet, och av dem kom omkring två tredjedelar från de nordiska
grannländerna. När motionen senare behandlades i riksdagen ansåg utskottet
att saken borde diskuteras i det större sammanhang som utgjordes av ”främlingslagstiftningen i sin helhet”, men von Seth anförde vid debatten i kammaren att ”utkomstmöjligheterna för till exempel den inom den juridiska fakulteten studerande ungdomen äro sådana, att om också endast två eller tre
utlänningar erhålla svenskt medborgarskap inverkar det menligt på våra egna
ungdomars möjligheter att söka platser inom detta fack”. Kammaren följde
dock utskottets förslag och avslog motionen.
Till det omtalade ”Bollhusmötet” i studentkårens tennishall den 17 februari 1939 hade kåren inbjudit universitetets kansler, prokansler, rektor och
prorektor ”att med sin närvaro hedra studenternas sammankomst”, men de
var sannolikt inte där. I varje fall nämns ingen av dem i tidningarnas utförliga
mötesreferat, och på de bilder som publicerades i anslutning till dessa redogö127
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relser syns visserligen några lärare från universitetet, men ingen av de särskilt
inbjudna personerna (sid 194). Kårens begäran att få hålla mötet i universitetets aula hade för övrigt avslagits eftersom det ansågs ha en politisk karaktär.

Fakultetsorganisation och dekanval
Ovan har nämnts den inskränkning i universitetens rätt att återbesätta ledigblivna professurer som blev följden av ett tidigt förslag från 1933 års universitetsberedning (sid 114). Några år senare, i oktober 1937, kom beredningens
slutbetänkande Utredning i fråga om universitetens verksamhet och organisation
(SOU 1937:36). Det innehöll ett stort antal förslag, varav några var av övergripande karaktär, medan andra rörde enskildheter inom de olika fakulteterna.
Betänkandet föranledde Engströmer att i samråd med sin rektorskollega i
Lund Martin P. Nilsson organisera ett gemensamt diskussionsmöte i Uppsala.
Det ägde rum den 3–4 maj 1938, och Engströmer inbjöd ”så många som önska”
av professorerna i Lund till ”ett kollegialt sammanträffande”. Efter första dagens överläggningar bjöd Uppsala universitet på middag, och dagen därpå var
universitetskanslern Östen Undén middagsvärd för de båda universitetens delegationer.
Internt vid Uppsala universitet remitterades betänkandet till fakulteter
och sektioner, och på Engströmers förslag tillsatte konsistoriet i april 1939
en kommitté bestående av honom själv och fyra andra professorer, som med
ledning av inkomna yttranden skulle utarbeta ett samlat förslag till universitetets remissvar. Det presenterades i juni 1939 för konsistoriet, som emellertid
då beslöt att bara yttra sig om frågor som rörde flera fakulteter och i övrigt
hänvisa till fakulteternas yttranden. Tonvikten lades därför på två av universitetsberedningens förslag; konsistoriet tillstyrkte sålunda att den filosofiska
fakultetens humanistiska och matematisk-naturvetenskapliga sektioner skulle
bli självständiga fakulteter, men avstyrkte en bestämmelse om att fakulteternas dekaner skulle utses genom val för en viss tidsperiod.
Den senare frågan hade vållat mycket diskussion på fakultets- och sektionsnivå. Två fakulteter ville behålla rådande ordning, där uppdraget gick i tur
mellan professorerna efter fullmaktsålder, andra såg frågan som betydelselös,
och andra åter tillstyrkte förslaget om val. Som en kompromiss beslöt konsistoriet föreslå att en fakultet själv skulle kunna besluta om att övergå till val
av dekanus, och en bestämmelse med den innebörden kom faktiskt ett par
år senare att införas i universitetsstatuterna (SFS 1941:696). Först i 1956 års
universitetsstatuter (SFS 1956:117) föreskrevs att fakulteternas dekaner alltid
skulle utses genom val, och med samma statuter beslöts om den delning av
filosofiska fakulteten som universitetsberedningen föreslagit nästan 20 år tidigare.
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Ett krångligt tillsättningsärende
”Vid ett universitet beror det först och främst på vetenskapsmännen personligen vilka framsteg som kan göras”, sa Engströmer i en intervju innan han
avgick som rektor. Tillsättning av professorer såg han därför som den allra
viktigaste angelägenheten vid ett universitet, och med utgångspunkt från sakkunnigutlåtanden deltog han som rektor i konsistoriets diskussioner och beslut i alla sådana ärenden. Enligt de universitetsstatuter som då gällde var han
i själva verket, liksom övriga ledamöter av konsistoriet, skyldig att yttra sig om
de sökandes skicklighet till befattningen.
Uppsala universitets olika lärostolar och deras innehavare under Engströmers rektorat kommer att skildras i en kommande volym i serien Uppsala
universitets historia, och här är därför inte platsen för detta. Ett speciellt och
annorlunda tillsättningsärende, som inte avsåg en professur, förtjänar emellertid att beskrivas, med tanke på den aktiva roll Engströmer spelade. Det gällde
befattningen som dirigent för Kungliga Akademiska Kapellet med titeln director musices. Tillsättningsprocessen tog mycket lång tid, och i samband med
1977 års universitetsjubileum beskrevs den som en av de mest uppslitande
befordringsstriderna i Uppsala under senare tid.
Akademiska Kapellet vid Uppsala universitetet grundades redan på
1600-talet, och director musices sedan 1910 hade varit tonsättaren Hugo
Alfvén. Han avtackades i april 1938 vid en konsert i universitetshuset och ”i
den fullproppade aulan satt hela det Uppsala som har något att betyda” som
Dagens Nyheter uttryckte saken. Redan sommaren 1937 hade universitetet
ledigkungjort befattningen som director musices efter Alfvén, och sökande var
bland andra universitetskapellmästaren Gerhard Lundqvist i Lund och tonsättaren Sven E. Svensson i Uppsala. På förslag av astronomiprofessorn Östen
Bergstrand, som då var inspector musices, anhöll konsistoriet om yttranden
från Alfvén och två andra sakkunniga. Dessa avböjde emellertid uppdraget
och föreslog att Musikaliska Akademien skulle tillfrågas i stället, ett förslag
som konsistoriet beslöt följa.
Vid en omröstning i akademien fick Svensson elva röster och Lundqvist
tio, med Alfvén tillhörande minoriteten. Inför beslutssammanträdet med universitetets konsistorium i maj 1938 uttalade Östen Bergstrand, att han var
mest benägen att förklara, att alla de sökande saknade nöjaktig kompetens.
Till slut förordade han ändå Lundqvist, och i konsistoriet röstade därefter
tolv ledamöter på Lundqvist och åtta på Svensson. På en fråga från pressen
sade sig Engströmer också ha tvivlat på om någon av de sökande var tillräckligt skicklig till befattningen, men han hade valt att följa rådet från inspector
musices Bergstrand och lagt sin röst på Lundqvist. Svensson överklagade beslutet hos universitetskanslern Undén, och när hans besvär remitterades till
universitetet tillsatte konsistoriet i september 1938 en kommitté bestående

129

HAN LEDDE ETT UNIVERSITET OCH STYRDE EN STAD

av Engströmer och tre andra professorer för att utreda ärendet och förbereda
ett yttrande.
I kommittén ville Engströmer tillmäta överlägsenhet som orkesterledare
och violinist större betydelse än företräde på andra områden, vilket talade för
Lundqvist, men han ansåg också att kanslern borde ha begärt ett förtydligande
från Musikaliska Akademien. I brist på ett sådant fann han inte att några nya
omständigheter tillkommit, och han föreslog därför att besvären skulle avslås.
De övriga ledamöterna i kommittén ansåg tvärtom att de skulle bifallas, och
med röstsiffrorna elva mot sju blev det även konsistoriets beslut. Engströmer
blev sålunda överröstad, men hans linje vann gehör hos universitetskanslern.
Trots konsistoriets ställningstagande beslöt han lämna besvären utan avseende, och i januari 1939 utfärdade han fullmakt för Lundqvist.
Svensson gav dock inte upp utan överklagade kanslerns beslut till regeringen, och saken hamnade åter hos konsistoriet via en remiss från kanslern.
En ny kommitté tillsattes ledd av Engströmer, och på dess förslag beslöt konsistoriet helt enkelt uttala, att det inte hade något att tillägga till sitt tidigare
ställningstagande, vilket ju varit ett majoritetsbeslut till förmån för Svensson.
Med ecklesiastikministern Arthur Engberg som föredragande beslöt därefter
regeringen undanröja kanslerns tidigare beslut och uppdra åt honom att i stället utfärda fullmakt för Svensson. Det gjorde han också den 22 juni 1939. Först
då avslutades alltså det utdragna tillsättningsärendet, och Svensson kunde
tillträda befattningen som director musices. Under tiden hade Alfvéns förordnande förlängts, och Akademiska Kapellet fick ha honom som dirigent ett helt
år efter hans avskedskonsert.

Filosofistriden
Under 1930-talet rasade den så kallade filosofistriden vid Uppsala universitet.
På ena sidan stod främst lärjungar till Axel Hägerström och Adolph Phalén,
som representerade den så kallade Uppsalafilosofin, med värdenihilism som
sitt särdrag, och på den andra fanns Anders Karitz från Lund, som utsetts
till Phaléns efterträdare som professor i filosofi i Uppsala. När Ernst Cassirer
gästföreläste i Uppsala i oktober 1937, spelade han blind och döv beträffande
den rådande konflikten, och enligt samtida uppgifter fick han de stridande att
sitta lugnt tillsammans och lyssna på hans föredrag. Därefter fortsatte emellertid parternas antagonism.
Engströmer tvingades i maj 1938 agera i frågan, då Karitz anmälde docenterna Gunnar Oxenstierna från Uppsala och Anders Wedberg från Stockholm för att tillsammans med några studenter ha stört en av hans föreläsningar. Oxenstierna hade lekt med en pennkniv, som han låtit falla hårt mot
bänken, och andra hade talat högt och gjort åtbörder. Karitz ansågs allmänt
lida av förföljelsemani, och det spekulerades i att pennkniven faktiskt oroat
honom. Engströmer var inte förtjust över att behöva hantera ärendet. ”Helst
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skulle jag vilja släppa frågan helt och hållet, men en anmälan är ju ingiven,
och då måste jag gå till botten med saken” förklarade han när Dagens Nyheter
intervjuade honom. Han hade talat med bland annat Oxenstierna utan att
få klarhet i vad som hänt, men han hade hört att Karitz och Oxenstierna i
andra sammanhang uttalat sig nedsättande om deras respektive filosofiska
ståndpunkter.
Engströmer tog upp anmälan i mindre konsistoriet, där han som rektor
var ordförande, men ärendet bordlades i väntan på de skriftliga förklaringar
han begärt av de inblandade. ”Det händer så mycket viktigare saker i världen”
svarade han på Aftonbladets frågor om ärendet. När konsistoriet återupptog
frågan hade begärda förklaringar kommit, och det förelåg även en skrivelse
från Herbert Tingsten, professor i statsvetenskap vid Stockholms högskola.
Denne hade träffat Wedberg och studenterna innan de gick till föreläsningen,
och uppfattat att de gick dit för att ”en gång få höra Karitz” och inte för att
störa ordningen. Själv hade han inte följt med, och han sade sig ”sakna intresse
för saken”.
Konsistoriets beslut blev den antiklimax, som Engströmer troligen förutsett. I fråga om Oxenstierna och Wedberg kunde anmälan inte föranleda
någon åtgärd eftersom konsistoriet saknade disciplinär bestraffningsrätt över
dem, och beträffande studenterna ansågs det inte styrkt att de gjort sig skyldiga till något som motiverade disciplinstraff. De hade visserligen något provocerande satt sig i rad på första bänken, men konsistoriet erinrade om att
föreläsningen var offentlig.

Statsvetenskaplig examen
På utbildningsområdet deltog Engströmer och Juridiska fakulteten på 1930talet i diskussionen om att inrätta en statsvetenskaplig examen. En utredning
som redan 1910 föreslagit en sådan examen hade blivit resultatlös, men hösten
1933 återkom förslaget i en promemoria från Ecklesiastikdepartementet. Utbildningen föreslogs ligga inom filosofisk fakultet och omfatta statskunskap,
nationalekonomi och statistik men även viss juridik, och en examen med de
ämnena ansågs lämplig för blivande förvaltningstjänstemän, historielärare och
utövare av fria yrken. Filosofiska fakulteten tillstyrkte förslaget utan reservationer. Juridiska fakulteten, däremot, hade visserligen inte något emot en
statsvetenskaplig examen, men ansåg att den endast kunde få begränsad användning inom statsförvaltningen, eftersom den inte skulle ge omfattande och
ingående kunskaper i det svenska rättssystemet. Bättre vore då, menade fakulteten, att skapa en verklig förvaltningsexamen vid de juridiska fakulteterna
som kunde ge ”förmåga att på ett juridiskt riktigt sätt tillämpa de skiftande
författningar, vilka möta en förvaltningstjänsteman”.
Ett gemensamt sammanträde med de statsvetenskapliga och juridiska föreningarna i Uppsala ägde rum i oktober, och förslaget från Ecklesiastikdepar131
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tementet hade då ”ingen god dag” enligt Svenska Dagbladets referat. Professorn
i ekonomisk historia Eli Heckscher stödde Juridiska fakultetens motförslag,
och Engströmer underströk, att den förvaltningsexamen fakulteten föreslog
var något helt annat än den kansliexamen som redan fanns vid de juridiska
fakulteterna. Med Engströmer som ordförande beslöt konsistoriet en vecka
senare att som sitt yttrande över Ecklesiastikdepartementets promemoria
insända de juridiska och filosofiska fakulteternas utlåtanden. Departementet
fann uppenbarligen att saken krävde fortsatt utredning och tillsatte 1934 en
kommitté för att ytterligare bereda frågan. Efter omfattande undersökningar
av myndigheternas behov av förvaltningskompetens, blev kommitténs salomoniska slutsats att en statsvetenskaplig examen borde införas, och att den
skulle bestå av två linjer, en juridisk och en filosofisk. Efter en välvillig remissbehandling blev det också regeringens beslut. Samtidigt avskaffades den
juridiska fakultetens kansliexamen.

Byggnadsfrågor
Engströmer var som rektor tydligt engagerad i universitetets lokalfrågor, och
i intervjuer återkom han ofta till den senaste utvecklingen på området. Utbyggnaden av Akademiska sjukhuset var alltid en stor fråga, och 1937 invigdes
ett centralsanatorium och en ny kvinnoklinik. Fram till andra världskrigets
utbrott kunde också flera andra förbättringar genomföras vid universitetet i
form av ny- och tillbyggnader, enligt en plan som konsistoriet antog 1936.
Universitetsbibliotekets utbyggnad inleddes, och universitetet övertog helt
det tidigare folkskoleseminariet. Byggnaden fick i samband därmed namnet
Dekanhuset, för att erinra om dess tidiga historia som bostad för en befattningshavare i den medeltida kyrkan. En patologisk och bakteriologisk institutionsbyggnad uppfördes 1936 söder om slottet, och 1939 tillkom en ny byggnad
för fysiologisk botanik i Botaniska trädgården.
Den positiva utvecklingen på byggnadsområdet fick dock ett hastigt slut
vid krigsutbrottet. Även om medel i något fall ställts till förfogande beviljades
inte igångsättningstillstånd. I universitetshuset, där rektor hade sitt kontor,
pågick dock under de senare åren av Engströmers rektorsperiod genomgripande renoveringsarbeten med modernisering av lärosalarna, och han valde
att själv vara ordförande i den byggnadskommitté som konsistoriet tillsatte
för att vara universitetets kontaktorgan gentemot Byggnadsstyrelsen rörande
utförandet av dessa arbeten.
Som rektor och företrädare för en av Uppsalas största institutioner blev
Engströmer inbjuden när Uppsala stad tog nya byggnader i bruk. 1941 deltog
han sålunda när stadsfullmäktiges ordförande Axel Johansson invigde ett av
Gunnar Leche ritat byggnadskomplex bestående av stadsbibliotek och simhall vid Östra Ågatan. Ingetdera var byggt för universitetets behov, och ingen
kunde förutse att universitetet nästan 50 år senare skulle överta biblioteks132
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Invigning av biblioteks- och simhallsbyggnad den 19 oktober 1941. Två simhoppare med
OS-deltagaren Ann-Margret Nirling-Olsson t. v. passerar honoratiores med skyddande
handdukar. Från vänster landshövdingeparet Elisabeth och Sigfrid Linnér, stadsfull
mäktiges ordförande Axel Johansson och rektor Thore Engströmer.

lokalerna och stora delar av badhuset och där inreda bibliotek, lärosalar och
tjänsterum för jurister och statsvetare.

Jubileer och födelsedagar
Kolonin Nya Sverige i Delawareflodens dalgång hade grundats 1638, och inför
300-årsjubileet 1938 skedde ett omfattande förberedelsearbete både i Sverige
och i USA. I Sverige tillsatte regeringen 1936 en ”bestyrelse” med förre ASEAchefen Sigfrid Edström som ordförande för att organisera det svenska deltagandet. Den bestod av ett 30-tal ledamöter från olika delar av samhällslivet,
och Engströmer var bland dem som representerade universitetsvärlden.
Föreläsningsserier på amerikanska universitet av svenska forskare ingick i
jubileumsprogrammet, och Engströmer engagerade sig i arbetet med att rekrytera lämpliga forskare från Uppsala universitet. Det var inte alltid lätt, men
åtminstone kemisten The Svedberg och folkloristen Dag Strömbäck åkte över
och föreläste. Till själva jubileumsfestligheterna i juni 1938 reste en svensk delegation med ”Kungsholm” från Göteborg till Wilmington i Delaware. Den be133
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Vid promotionen av teologie doktorer i Uppsala universitets aula i samband med bibeljubileet den 31 oktober 1941 satt från höger räknat Engströmer, prinsarna Oscar och
Eugen, prinsessan Sibylla, Gustaf V, kronprinsessan Louise, kronprins Gustaf Adolf,
prinsessan Ingeborg, prins Carl och universitetskanslern Östen Undén.

stod av nästan 400 personer under ledning av kronprins Gustaf Adolf. Några
av ledamöterna i ”bestyrelsen” deltog i resan, men till dem hörde inte Engströmer. Däremot fick han året därpå ett tackbrev från det delvis svenskspråkiga
Upsala College i grannstaten New Jersey, dit Uppsala universitet hade skänkt
en svensk flagga för att påminna detta college om dess rötter.
Den 29 januari 1938 firades 250-årsminnet av Emanuel Swedenborgs födelse
både i Sverige och på andra håll i världen. Sekreteraren i Swedenborg Society,
engelsmannen Fred Chadwick, hade våren 1937 besökt Uppsala och engagerat
Engströmer som en av ganska många vice hedersordförande för jubileet, och
Gustaf V hade dessförinnan accepterat att vara jubileets beskyddare. På själva
högtidsdagen ägde en ceremoni rum vid Swedenborgs sarkofag i Uppsala domkyrka. Engströmer och von Hofsten lade ner en krans från universitetet med
en hyllning på latin till dess tidigare student, och Gösta Knutsson en krans
från studentkåren, allt i närvaro av representanter för Nya kyrkans svenska
församling och företrädare för swedenborgianismen i andra länder. Hela hög134
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Gustaf V och rektor Thore Engströmer på väg ut från
Uppsala universitets aula efter doktorspromotionen i samband med 1941 års bibeljubileum med universitetskanslern
Östen Undén (t. v.) och kronprins Gustaf Adolf (t. h.).

tidligheten var dock ganska blygsam i förhållande till det firande som Swedenborg Society samma dag arrangerade i London med över 2 500 deltagare.
Som vice hedersordförande för jubileet var Engströmer inbjuden till festen i
London, men han anmälde förhinder.
När Teologiska fakulteten i oktober 1941 firade 400-årsminnet av den första
tryckta utgåvan av hela bibeln till svenska, kom så gott som samtliga medlemmar av kungahuset till Uppsala. De möttes vid järnvägsstationen av Engströmer, landshövding Linnér och fakultetens dekanus Hjalmar Lindroth och åkte
sedan i bilkortege till domkyrkan, där ärkebiskop Erling Eidem predikade vid
en högtidsgudstjänst. Efter gudstjänstens slut tog kungen emot studenternas
hyllning på trappan till universitetshuset, och i sitt av krigstiden präglade tacktal nämnde han hur den akademiska ungdomen ”i särskild grad fått underkasta
sig en långvarig militärtjänstgöring”. Därpå följde en högtid i universitetets aula
med promotion av sex teologi doktorer och tolv teologie hedersdoktorer samt
lunch i ärkebiskopsgården, innan Linnér och Engströmer följde de kungliga
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tillbaka till stationen. Dagen avslutades med en promotionsmiddag i universitetshusets förhall där Engströmer presiderade och höll välkomsttalet.
Inför tonsättaren Hugo Alfvéns 70-årsdag den 1 maj 1942 publicerades i
pressen ett upprop om en hedersgåva till honom. Kronprins Gustaf Adolf stod
som första namn och därpå följde ett 40-tal kända personer. Bland dem fanns
Engströmer som rektor för Uppsala universitet, vars director musices Alfvén
hade varit i många år. Gåvan skulle göra det möjligt för honom att ”realisera
sin länge närda dröm om en ägandes gård i Dalarna”. Festligheterna på födelsedagen blev omfattande, men de ägde rum i Stockholm och inte i Uppsala.
Engströmers egna födelsedagar under hans rektorsperiod gick naturligtvis
inte heller spårlöst förbi. Han fyllde 60 år den 5 april 1938, och hyllades av universitetet med en middag på stadshotellet några dagar senare. På sin 65-årsdag
1943 gratulerades han i universitetshuset av konsistorieledamöter, anställda
tjänstemän och studentkårsföreträdare, och vid en mottagning i bostaden senare på dagen överlämnade Juridiska fakultetens professorer den festskrift
de sammanställt. Andra uppvaktande var ärkebiskop Eidem och universitetskansler Undén samt företrädare för Norrlands nation och andra organisationer
som Engströmer verkat i.

Donationer till universitetet
I intervjuer återkom Engströmer ibland till de donationer som varje år tillföll
universitetet. En del av dem var betydande och andra ganska små, men de
anmäldes alla i konsistoriet, som hos universitetskanslern anhöll om att få ta
emot dem. Givaren kunde vara någon som ville främja en viss forskning, bidra
till bibliotekets bokbestånd eller bilda en stipendiefond för en viss studentkategori, och Engströmer prisade den minnesgodhet hos tidigare studenter som
tog sig uttryck i gåvor till deras gamla lärosäte. Ofta rörde det sig om testamentariska gåvor, som i flertalet fall utgjordes av penningsummor eller aktier,
men som också kunde vara fastigheter eller konstverk.
Som donationer räknades ofta även de anslag som universitetet och dess
forskare fick från olika stiftelser, varav den största var Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Den hade grundats 1917 och firade alltså 1937 sitt 20-års
jubileum. Med anledning därav intervjuades Engströmer i Svenska Dagbladet.
Han talade om de betydande anslag som stiftelsen hade gett till ett stort antal
projekt och utvecklingsinsatser, och han hoppades på fortsatt gott samarbete
med denna viktiga finansiär av universitetets verksamhet.
En stor donation som engagerade Engströmer som nyvald rektor var de testamentariska förordnandena av universitetsbibliotekarien Claes Annerstedt
och hans hustru Hilda som avled 1927 respektive 1933. I ett gemensamt testamente från 1918 hade de avsatt 400 000 kronor till Uppsala universitet för
en pensionsfond för änkor och barn, och i ett tillägg från 1929 hade Hilda Annerstedt skrivit, att det var hennes önskan att Geijersgården, där paret hade
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bott, och den intilliggande Ihregården skulle ingå i den lott som tillföll universitetet. Dessa gårdar värderades emellertid så högt att universitetet ogärna
ville spendera en så stor del av donationen på dem. Inför hotet att de skulle
komma att rivas och ersättas av byggnader som kunde förrycka stadsbilden,
diskuterade stadsfullmäktige byggnadsförbud i kvarteret.
Engströmer var då både rektor för universitetet och ordförande i stadsfullmäktige och spelade en ledande roll i hanteringen av ärendet. Utgången blev
att universitetet för 165 000 kronor blev ägare till gårdarna, samtidigt som
en stiftelse, ledd av landshövdingen Sigfrid Linnér, med hjälp av lotterimedel
tecknade ett 20-årigt hyreskontrakt för Geijersgården. Husets övervåning blev
länsarkitektkontor och bottenvåningen privatbostad, men när hyreskontraktet löpte ut 1956 övertog universitetet hela ansvaret för Geijersgården. Den
disponeras sedan 1966 av Dag Hammarskjölds minnesfond, medan Ihregården
används för bostäder.
En annan större donation som blev känd 1933 var Carl Swartz minnesfond.
Swartz hade varit universitetskansler mellan 1916 och 1926, och hans änka
Dagmar hade i sitt testamente förordnat om en donation om 100 000 kronor
för att skapa denna minnesfond med det allmänna syftet att främja vetenskaplig forskning eller undervisning.
Genom förmedling av The Svedberg fick universitetet 1938 som gåva av
Herbert och Karin Jacobsson 500 000 kronor för en professur i biokemi. Det
var makarna Jacobssons önskan att till dess förste innehavare skulle utses
Svedbergs tidigare medarbetare docenten Arne Tiselius, och att det skulle ske
utan att befattningen ledigkungjordes. Med Svedberg som en av de sakkunniga, lät universitetet därför göra en snabb granskning av Tiselius’ vetenskapliga skicklighet, och i maj 1938 kom regeringens beslut att utnämna honom
till innehavare av den nya professuren. För Engströmer var det en viktig och
uppskattad donation, och inför sin avgång som universitetets rektor fem år
senare, ville han bland de donationer universitetet fått under hans tio år som
rektor, särskilt nämna Herbert och Karin Jacobssons gåva.
Grosshandlare Claes Livijn testamenterade 1938 en stor samling italienskt
och flamländskt måleri till universitetet. Med början 1940, en kort tid efter
den tyska ockupationen av Danmark, hämtade universitetet, på begäran av
Livijns änka, de donerade verken i Köpenhamn och förde dem i säkerhet till
Uppsala.
Några månader innan Engströmer lämnade rektorsuppdraget och sin professur i processrätt, avled advokaten och vice häradshövdingen Gösta Huselius. Han hade i sitt testamente föreskrivit att hans ”tavlor och andra konstsaker” skulle tillfalla Uppsala universitet, men också att en del av den årliga
avkastningen av hans efterlämnade förmögenhet skulle utbetalas till innehavarna av universitetets professurer i civilrätt, processrätt och straffrätt i form
av en betydande löneförstärkning. Det skulle ge dem en lön i nivå med den
som Högsta domstolens justitieråd hade, och det skulle göra det mindre lock137
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ande för dem att överge undervisning och forskning vid universitetet för högre
betalda befattningar i allmän eller enskild tjänst.
När Engströmer kommenterade donationen framhöll han, att nödvändigheten av att ge högre lön till vissa professorer länge hade varit tydlig, och att donationen därför skulle få en oerhörd betydelse vid rekrytering av professorer
till Juridiska fakulteten. Han innehade själv en av de professurer som avsågs i
donationen, men på grund av sin pensionering skulle han inte komma i åtnjutande av den extra löneförmånen. Det dröjde i själva verket ända till 1958, då
även Gösta Huselius’ änka Annie avled, innan lönetilläggen kunde börja betalas ut. År 1973 beslöt dessutom regeringen att en förmån av detta slag inte var
förenlig med statstjänstemannalagen, och sedan dess används medlen i stället
som anslag till berörda professorers vetenskapliga verksamhet.

Avgång och avskedsintervjuer
Eftersom Engströmer skulle bli 65 år i april 1943, var han skyldig att avgå från
sin professur med utgången av den månaden, men redan i januari 1942 beslöt
Juridiska fakulteten uttala att det var ”lämpligt och önskvärt” att han kvarstod
i sin befattning till och med maj 1943, det vill säga till utgången av det aktuella
läsåret. Fakulteten ansåg också att behovet av en professur i processrätt även
för tiden därefter var ”uppenbart” – kanske med tanke på den nya rättegångsbalken – och att den befattning som Engströmer skulle lämna därför borde
ledigförklaras med sikte på tillsättning från den 1 juni 1943.
Med prorektorn von Hofsten i ordförandestolen tillstyrkte konsistoriet fakultetens framställning. Även universitetskanslern Östen Undén tillstyrkte,
och med Kungl. brev den 27 februari 1942, mer än ett år före Engströmers
65-årsdag, gavs tillstånd både till den månadslånga prolongeringen av hans
tjänstgöring och till att befattningen fick återbesättas. Professuren kunde alltså
ledigkungöras i god tid före Engströmers pensionering, men när ansökningstiden gick ut den 1 juli 1942, hade endast en sökande anmält sig. Med sina många
och omfattande engagemang inom och utanför universitetet hade Engströmer
inte kunnat ägna så mycket kraft åt undervisning och forskarutbildning, och
antalet yngre forskare på området var begränsat.
Den sökande var Per Olof Ekelöf, som i flera år hade upprätthållit undervisningen och examinationen i processrätt, eftersom Engströmer som rektor var
befriad från dessa uppgifter. Ekelöf hade disputerat 1937 med avhandlingen
Om interventionsgrunden. Enligt den bedömning Engströmer då gjorde för
Juridiska fakultetens räkning, hade den röjt ”en betydande juridiskt teoretisk
tankeförmåga”, och fakulteten hade på Engströmers förslag gett betyget med
beröm godkänd för författandet och berömlig för försvaret. Engströmer hade
också recenserat avhandlingen i Svensk Juristtidning och då gett omdömet att
den ”utom allt tvivel [hör] till de allra bästa juridiska doktorsavhandlingar,
som på länge skrivits här i landet”.
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På förslag av Lunds universitets juridiska fakultet utsågs Engströmer samt
Karl Olivecrona i Lund och Åke Hassler i Stockholm som sakkunniga för
att bedöma Ekelöfs kompetens till professuren. Engströmer skrev att Ekelöfs
arbeten i regel leder till gagnande resultat, även om han ”ibland offrar sig åt
mindre givande subtiliteter” och att Ekelöf utan tvekan styrkt sin kompetens
till professuren. Han kompetensförklarades även av de andra sakkunniga och
av konsistoriet, och han utnämndes i maj 1943 till innehavare av professuren.
Vid ett konsistoriesammanträde i november 1942 anhöll prorektor Nils
von Hofsten om Engströmers medgivande av att ett porträtt målades av honom som ett uttryck för universitetets tacksamhet för hans ”långa och synnerligen gagnerika verksamhet i universitetets tjänst”. Det skulle införlivas
i universitetets samling av rektorsporträtt, och konsistorieledamöterna hade
per capsulam beviljat anslag för ändamålet ur Math. Norbergs universitetsfond. Engströmer svarade att han med tacksamhet tog emot detta bevis på
uppskattning från universitetets sida och gärna ville medverka i arbetet med
porträttet.
Olyckligtvis visade det sig att finansieringen av målningen blev besvärlig.
Universitetets dekaner, som tagit initiativ till saken, hade föreslagit att porträttet skulle få kosta 3 000 kronor, och det var även det belopp konsistoriet
nämnt i sitt beslut. Som konstnär valdes Lasse Johnsson, och hans kontaktperson på universitetet blev professorn i konsthistoria Gregor Paulsson. När
målningen var klar anhöll Paulsson om utbetalning av 5 000 kronor till konstnären, motsvarande ca 100 000 kronor i dagens penningvärde. Han hade av
konsthandlare i Stockholm upplysts om att detta var ett skäligt belopp ”i
beaktande av herr Johnssons förmåga och ställning som porträttmålare”. Han
tillade att porträttet dessutom, ”enligt såväl modellens som andras uppfattning [hade]blivit mycket lyckat både som porträtt och konstverk”.
Konsistoriet var dock inte berett att utan vidare godkänna att det beviljade
anslaget om 3 000 kronor överskreds. Vid ett sammanträde i juni 1943 beslöts
därför om bordläggning av ärendet för ”närmare utredning angående orsakerna till att kostnaden för porträttet icke stannat inom det av konsistoriet för
ändamålet beviljade beloppet”. Vid ett sammanträde några månader senare
beviljades dock utan diskussion ytterligare 2 000 kronor. Porträttet fanns för
övrigt med när Johnsson några månader senare hade en utställning i Konstnärshuset i Stockholm. Det hänger idag i Universitetshusets rektorrum och
återges på omslaget av denna bok.
Några problem med finansieringen var det däremot inte med akademistatens middag för den avgående rektorn och den festskrift till Engströmers
65-årsdag, som Juridiska fakulteten tagit initiativ till. Konsistoriet bekostade
middagen utan invändningar, och kostnaderna för festskriften täcktes till
största delen genom att den intogs i universitetets årsskrift, så att konsistoriet
bara behövde tillskjuta en mindre summa för ändamålet. Alla professorer och
docenter vid Juridiska fakulteten var i festskriften representerade med upp139
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satser i sina respektive ämnen, och dessutom hade den tidigare fakultetsmedlemmen, universitetskanslern Östen Undén, bidragit med en artikel.
Konsistoriets sammanträde den 29 maj 1943 var Engströmers sista som rektor och ordförande. Vid slutet av sammanträdet avtackades han därför av prorektorn Nils von Hofsten, som en månad tidigare valts till hans efterträdare.
Denne framförde konsistoriets ”varma tacksamhet för det lysande sätt, på vilket professor Engströmer under sitt rektorat lett konsistoriets förhandlingar
och de ovärderliga tjänster, som han därvid och i övrigt gjort universitetet”.
Dagen därpå blev Engströmer inför sin avgång intervjuad av Dagens Nyheter. Han tecknade då forskningens utveckling vid universitetets olika fakulteter under hans rektorstid på ett förvånansvärt värderande sätt. Han beskrev
hur exegetik och religionshistoria fått en stark ställning vid den teologiska
fakulteten, och hur Hägerströms filosofi kommit att påverka stora delar av
den juridiska forskningen. På det medicinska området hade det gjorts framsteg i de kliniska vetenskaperna och i fysiologi och medicinsk kemi. Vid den
humanistiska sektionen hade han sett energiskt arbete inom statsvetenskap
och arkeologi, och inom den matematisk-naturvetenskapliga sektionen lyfte
han fram The Svedberg, som den centrala forskargestalten. På det hela taget
menade han att det vid universitetet nåtts goda resultat trots de tidvis ogynnsamma yttre omständigheterna.
I en annan intervju som Engströmer gav Stockholms-Tidningen ett par veckor tidigare, betonade han särskilt vikten av att universitetet fick behålla sin
självständighet och sin traditionella självstyrelse. Han tänkte då inte bara på
det vetenskapliga arbetet utan också på universitetets ekonomiska förvaltning, som han menade hade varit mycket effektiv. Som exempel nämnde han
utvecklingen av Gustav II Adolfs donation från 1624, vars avkastning gav ett
betydande tillskott till universitetets reguljära statsanslag.

Återblickar och rektorsskifte
Engströmer skrev också en översikt över universitetets utveckling under hans
tio år som rektor, som togs in i inbjudningsskriften till rektorsskiftet. Den inleddes med en erinran om diktaturstaternas fruktan för den fria forskningen
och om hur Sverige under det ännu pågående världskriget varit så gott som
fullständigt avstängt från omvärlden, även på det vetenskapliga området. Vid
Uppsala universitet hade ändå, menade Engströmer, forskning och undervisning bedrivits med framgång och ihärdighet, även om endast framtiden kunde
utvisa om de rön och upptäckter som gjorts skulle få ”bestående betydelse i
kunskapernas historia”.
Engströmers återblick på sin rektorsperiod fortsatte med en redovisning av
de förbättringar på byggnadsområdet som skett efter 1930-talets ekonomiska
kris och före andra världskrigets utbrott. Nybyggnader hade tillkommit, och
omfattande renoveringar och moderniseringar hade genomförts. Vid Akade140
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miska sjukhuset uppstod enligt Engströmer ”nästan oavbrutet nödvändigheten av nya inrättningar eller moderniseringar av gamla”, och han framhöll hur
nya byggnader kunnat uppföras genom bidrag från staten och i samarbete
med Uppsala läns landsting. Universitetets resurser för personal och material hade däremot inte alls utvecklats i samma takt. Med början hösten 1939
hade statsmakterna beslutat om nedskärningar, som hade lett till svårigheter
att upprätthålla arbetet vid de olika vetenskapliga institutionerna. Lyckligtvis
hade universitetet i stället fått många gåvor från ”vidsynta och givmilda donatorer”, och Engströmer nämnde särskilt Herbert och Karin Jacobssons gåva för
en professur i biokemi.
Engströmers avslutade sin korta tillbakablick med tack till Arthur Engberg,
som varit ecklesiastikminister under huvuddelen av hans rektorstid och till
de två kanslerer som verkat under denna tid, Ernst Trygger och Östen Undén.
Han tackade också sina ”kamrater” i större och mindre konsistorierna och
drätselnämnden, liksom lärarkollegor och tjänstemän. Även den studerande
ungdomen fick en tacksam hälsning.
Med inbjudan till rektorsskiftet kom också en uppsats av Engströmer med
titeln Om konkursgäldenärs vid konkursens inträde anhängiga rättegångar med
hänsyn till nya rättegångsbalken. Det var en grundlig och noggrann genomgång
av hur en inträffad konkurs påverkar pågående rättegångar, i vilka gäldenären
är part. Enligt Engströmer saknade svensk lag tillämpliga bestämmelser om den
saken, och utifrån närliggande lagstiftning, svenska rättsfall och utländsk lag
diskuterade han därför olika tänkbara förfaranden. Han pekade särskilt på att
konkursboet kunde välja att inte inträda som part i rättegången utan låta den
egendom tvisten och rättegången avsåg fortsatt vara gäldenärens och stanna
utanför konkursen. Uppsatsen trycktes senare också i universitetets årsskrift.
Det ceremoniella rektorsskiftet den 1 juni 1943 kom något i skymundan av
de festliga doktorspromotioner som ägt rum dagen innan. Utöver universitetets lärare och inbjudna hedersgäster var det därför enligt tidningsreferaten
inte lika många som satt bänkade i aulan den här dagen. Till auditoriet hörde
emellertid ett flertal släktingar till Engströmer och von Hofsten och även
Engströmers väninna Ebba Bonde. Akten inleddes med att Engströmer enligt
gammal sedvänja höll en föreläsning, och som ämne för den hade han valt ”Om
1942 års svenska rättegångsreform”. Med både inbjudningsskriften och sin föreläsning pekade sålunda Engströmer tydligt på det område, på vilket han
gjort sin bestående och mest omfattande insats på lagstiftningsområdet, men
han nämnde inte i någondera den roll han faktiskt spelat i sammanhanget.
Det ceremoniel som följde var det vid rektorsskiften traditionella. Som
avgående rektor överlämnade Engströmer till sin efterträdare de insignier han
själv mottagit på dagen tio år tidigare, det vill säga silverspiror, förgyllda nycklar, universitetets sigill, en studentmatrikel från 1500-talet samt universitetets
konstitutioner från 1600-talet. Han lyfte också av sig den gyllene rektorskedja,
som universitetet fått i gåva av Oscar II vid fyrahundraårsjubileet 1877, och
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Bakom kursorerna, rektors hedersvakt, går Engströmer, ärkebiskop Erling Eidem och
tillträdande rektor Nils von Hofsten i aulaprocession till rektorsskiftet den 1 juni 1943.

hängde den på von Hofsten, varpå han å akademistatens vägnar betygade den
nye rector magnificus sin lydnad och hörsamhet.
Som sin första ämbetshandling överlämnade därefter von Hofsten till sin
företrädare universitetets högsta utmärkelse, Gustaf Adolf medaljen i guld.
Vänd till Engströmer yttrade han: ”Det råder en enhällig mening vid universitetet att Ni på ett framstående och föredömligt sätt har uppfyllt Era åligganden. Genom Er administrativa erfarenhet och skicklighet, genom Ert kloka
och säkra omdöme och genom det hängivna arbete Ni nedlagt för att förfäkta
universitetets intressen, har Ni gjort universitetet ovärderliga tjänster. Tio år
är en kort tid i vårt mer än 450 år gamla universitets historia, men om man
mäter med människolivets mått är det en lång tid, under vilken mycket kan
uträttas. Därpå är Ert rektorat ett bevis”.
Ett avslutande tack till Engströmer för hans rektorsgärning formulerades
senare av von Hofsten i hans redogörelse för det akademiska året 1942/43 i universitetets årsskrift för 1943. Han beskrev där hur Engströmers rektorstid bestått av två tydligt urskiljbara delar; framsteg och god ekonomi fram till andra
världskrigets utbrott och svårigheter och påfrestningar för tiden därefter. Det
hade för universitetet varit en lycka, menade von Hofsten ”att under dessa till
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Som avgående rektor överlämnar Thore Engströmer Uppsala universitets båda silverspiror
till sin efterträdare Nils von Hofsten.

sin natur så olika perioder till rektor ha en person med professor Engströmers
förmåga att både utnyttja gynnsamma möjligheter och bemästra svårigheter”.
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Undervisningen och studenterna
”Det sist förflutna akademiska året har fått sin prägel av det stora europeiska
kriget”. Så inledde Engströmer universitetets redogörelse för det akademiska
året 1939/40, och han ägnade en stor del av redogörelsen åt krigets konsekvenser för universitetet. Kriget hade brutit ut den 1 september 1939, samma dag
som det akademiska året inletts, men höstterminen hade ändå kunnat börja
i vanlig ordning och undervisningen fortgå någorlunda ostört. Den förstärkta
försvarsberedskapen hade emellertid skapat ”stora luckor” i skaran av studenter.
Efter det ryska anfallet på Finland i november och de tyska angreppen på
Danmark och Norge i april 1940, kom krigstiden än mer att prägla universitetet med ökade militära inkallelser. I sin årsredogörelse konstaterade Engströmer att läsåret avslutats med krigsfaran tätt inpå de svenska gränserna, och
att studenterna ”i täta led” sänts upp till Norrland för beredskapstjänstgöring.
Samtida skildringar beskriver allt glesare besatta föreläsningssalar och så gott
som tomma sällskapsrum på studentnationerna.
Engströmer satt på första bänk när Upplands regemente (I 8) invigde en
försvarsutställning 1941, och han behöll sin ungdoms försvarsvänliga inställning även under krigsåren. Det hindrade honom inte från att stödja inkallade
studenters ansökningar om uppskov, och han intygade gärna, att det var besvärligt för de manliga studenterna att så ofta kallas in till militärtjänstgöring.
I en intervju med Svenska Dagbladet hösten 1940 beskrev han hur det försenade deras studier, men han skildrade också hur de med ”av spaden och gevärskolven valkiga nävar” kunde återuppta dem med en smittande studieglädje
efter en lång tid av ”intellektuell avhållsamhet”. En tillkommande utbildning
i Uppsala var de kurser i krigskirurgi, gassjukvård och krigsepidemiologi som
universitetskanslern gett Medicinska fakulteten tillstånd att anordna.
I sin årsredogörelse för 1940/41, återkom Engströmer till studenternas beredskapstjänstgöring. Olägenheterna för dem som inkallats hade blivit påtagligare ju längre tjänstgöringen blev, och ju mer tid som togs från studierna.
För att i någon mån lindra verkningarna hade universitetet, med tillstånd av
universitetskanslern, ordnat koncentrerade snabbkurser för dem som varit inkallade, där de i sammandrag fick ta igen vad de förlorat. De hade även getts
möjlighet att tentera och avlägga examen under ferierna. Studentkåren var
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emellertid kritisk till avkortade kurser och förenklade tentamina och menade
att det skulle kunna leda till en grupp akademiskt utbildade, som i framtiden
skulle få lida av sin lägre kompetens.
Studenterna fick normalt behålla sina stipendier när de var inkallade, och
i vissa fall gavs tilläggspoäng för militärtjänstgöring, men det fanns ändå vid
universitetet en diskussion om rättvisefrågor i samband med inkallelserna.
I årsredogörelsen för 1940/41 återgav till exempel Engströmer ett yttrande
av det mindre konsistoriet om att svårigheterna för de inkallade studenterna
kunde upplevas som orättvisa. De kom nämligen i sina studier ”efter dem,
som äro till militärtjänst odugliga eller eljest icke inkallats, liksom efter studentskorna”, och det kunde lätt framkalla ”en mot den militära tjänstgöringen
mindre välvillig stämning”.
Som ett eko från krigstidens första årsredogörelse skrev Engströmer i sin
redogörelse för 1941/42 att ”universitetets liv och arbetsförhållanden ha under
det gångna året i hög grad påverkats av det stora kriget”. Inkallelser till militärtjänstgöring hade vållat studenterna svåra avbräck i studierna och allvarligt
rubbat deras studieplaner och deras ekonomi. För rektorsämbetet var det därför viktigt och maktpåliggande att med intyg om studier och andra förhållanden få de militära myndigheterna att vara flexibla i sina krav, så att studenterna med ledighet från sina förband kunde fortsätta och avsluta sina studier.
De inkallade uppskattade det stöd Engströmer gav dem, och vid hans avgång från rektorsposten talade en företrädare för studentkåren erkännsamt
om, hur Engströmer som rektor gjort vad som stod i hans makt för att ”skapa
rimliga möjligheter för universitetets manliga studenter att jämsides med ett
lojalt uppfyllande av landets militära krav fullfölja den individuella utbildningen”.
Efterhand började också kvinnliga studenter delta i försvarsansträngningarna, och frivilligarbete organiserades av en beredskapskommitté som studentkåren tillsatt. Många ”studentskor”, gjorde luftbevakningstjänst i närheten
av sina hemorter, och andra bidrog med insatser i jordbruket. Det fanns även
en diskussion om deras obligatoriska medverkan i försvarssträvandena. Gerd
Enequist, som senare blev Sveriges första kvinnliga professor, argumenterade
till exempel 1943 i Ergo för en utredning om att 1939 års tjänstepliktslag skulle
tillämpas även för de kvinnliga studenterna. De skulle då i plikter bli jämställda med de manliga kamraterna, men framför allt skulle de därigenom
bidra till landets försörjning.

Stöd till Finland och Norge
I årsredogörelsen för 1939/40 skrev Engströmer, som redan nämnts, om hur
krigshotet kommit närmare Sveriges gränser genom det ryska anfallet på
Finland. Han erinrade om gångna århundradens politiska och kulturella gemenskap med Finland, som med en gång stod ”livslevande för det svenska
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folket”, och han hyllade en ”storartad offervillighet från det svenska folkets
alla samhällskretsar”. Engströmer nämnde också att många Uppsalastudenter
gick ut för att frivilligt ansluta sig till de finska förbanden och han tillade
att ”underligt hade varit, om den appell till frivilligt deltagande i deras försvarsstrid, som så småningom fick ljuda offentligen, icke skulle ha gripit den
svenska ungdomen”.
Under rubriken ”Finlands föredöme” skrev Engströmer även en inledande
artikel i Ergo, vars första nummer 1940 gjorts till ett Finlandsnummer. Där
gisslade han den försvarsfientliga rörelse – en ”oäkta utlöpare” av fredsrörelsen
– som lyckligtvis inte växt sig så stark bland den ”akademiska ungdomen” i
Uppsala. Nu hade – menade Engströmer – dessutom ”Finlands folk i sin hjältemodiga strid rivit upp grunden för denna klenmodets undanflykt”, och gett
Sverige en viktig lärdom. Tidigt under 1940 startade också den omfattande
Nationalinsamlingen för Finland. Dess länskommitté i Uppsala organiserade
i januari en Finlandsafton i universitetets aula, och i sitt välkomstanförande
erinrade Engströmer om det svenska folkets offervilja för det kämpande Finlands sak. Han introducerade också den inbjudne talaren, den finske författaren Frans Sillanpää, som året innan fått Nobelpriset i litteratur.
Som universitetets rektor skrev Engströmer den 9 februari 1940 till alla lärare och tjänstemän vid universitetet och uppmanade dem, att så länge k
 riget
pågick ställa en dagsinkomst per månad till Nationalinsamlingens förfogande
genom avdrag av en trettiondedel av månadslönen. Han hade deltagit i förberedelsearbetet för Nationalinsamlingen och sett att många tjänstemannagrupper i landet redan visat stor offervilja i detta hänseende. Han vågade därför
”uttala den förhoppningen, att även inom Uppsala universitet denna vädjan
skall ha framgång”. Något senare publicerades i pressen ett upprop med samma vädjan ”till Sveriges statsanställda” undertecknat av ledare för fackföreningar och personalföreningar men också av Engströmer och andra företrädare
för universitet och högskolor.
När kriget avslutats genom freden i Moskva i mars 1940, föreslog Engströmers ämneskollega Per Olof Ekelöf att systemet med löneavdrag för Finland
skulle fortsätta, men nu för att stödja landets återuppbyggnad, och för att ”i
någon mån avtvå den vanära vari vår regerings politik höljt det svenska namnet”. Engströmer var väl medveten om hjälpbehovet och skickade i mars 1941
ett nytt brev till alla universitetets anställda, med en önskan om de skulle
stödja återuppbyggnadsarbetet i det krigshärjade Finland genom fortsatta avdrag med en trettiondedel av månadslönen.
Engströmers engagemang för Finland fortsatte även under de följande åren,
och han invigningstalade när Samfundet Sverige–Finlands utställning ”För
tro, hem och fosterland” öppnade i Uppsala i oktober 1942. Han erinrade om
”många seklers gemensamma historia i nöd och lust” och den ”broderskapskänsla med vilken Sverige och Finland betrakta varandra”. Han deltog också, tillsammans med medlemmar av regeringen och diplomatiska kåren när
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25-årsminnet av Finlands självständighetsförklaring firades i december 1942 på
finska legationen i Stockholm.
Efter det tyska angreppet på Danmark och Norge namnändrades Nationalinsamlingen för Finland till bara Nationalinsamlingen, och hjälp gavs därefter
även till norska flyktingar och sårade. ”Krigets olyckor och faror hemsöka nu
även Sveriges västra grannland” stod det i ett upprop som publicerades i maj
1940 med vädjan om bidrag till humanitär hjälp åt norska flyktingar. Det var
undertecknat av ca 35 personer, inklusive Engströmer och rektorer för andra
svenska lärosäten, men även av ärkebiskop Eidem och grevinnan Ebba Bonde.
En följd av kriget som Engströmer inte nämnde i någon av sina årsredogörelser var alla de norska flyktingstudenter som erbjudits en fristad i Uppsala
och utgjorde ett tydligt inslag i stadslivet. De kunde studera vid Uppsala universitet utan att betala kåravgift, och universitetet utfärdade examina enligt
norska bestämmelser. Torgny Segerstedt förmodade i sin 1983 utgivna bok om
universitetet i Uppsala, att årsredogörelsernas tystnad om detta berodde på
att universitetets ledning bedömde det som oklokt att fästa tyskarnas uppmärksamhet på det stora antalet flyktingstudenter och det stöd universitetet
gav dem.
När tyskarna ockuperade Norge var språkforskaren Didrik Arup Seip rektor för universitetet i Oslo. Han avsattes 1941 och förflyttades 1942 till koncentrationslägret Sachsenhausen, men efter återkomsten till Norge 1945 skrev
han till Engströmer och tackade honom och alla andra som gjort det möjligt
för norska studenter att fortsätta sina studier i Sverige, först när Norge blev
ockuperat, och sedan, i ökad omfattning, när Oslo universitetet stängts 1943.

Isolering och resursbrist
Krigsåren bidrog till en tydlig isolering av de svenska universiteten, som kännbart drabbade utbildningen och forskningen. I en intervju med Dagens Nyheter ett år efter krigsutbrottet beskrev Engströmer hur de flesta möjligheterna
för studier utanför Sverige hade spärrats, och hur de utländska utbytesstudenterna nästan helt hade försvunnit från universitetet. Till det kom att rader av
resestipendier inte kunde utnyttjas av lärare och studenter, vilket i många fall
gjorde det omöjligt att bedriva källstudier i utlandet. Även det vetenskapliga
litteraturutbytet minskade, om än inte i lika stor utsträckning.
Engströmer återkom till universitetets avstängdhet under krigsåren i sin inbjudan till rektorsskiftet den 1 juni 1943. Han skrev där om hur kriget ”åskådliggjort den starka avhängighet, vari universitetet i sin verksamhet står till
hela vår kulturkrets och dess öde”, och att det andra världskrigets utbredning
över allt större delar av världen gjort landets avstängning på det vetenskapliga området så gott som fullständig. Knappast någon svensk vetenskapsidkare
hade kunnat ”undgå att i sitt arbete känna följderna av denna småningom till
isolering fortskridande avskildhet”.
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Kriget och försvarsberedskapen medförde också ekonomiska inskränkningar för annan verksamhet, och redan hösten 1939 annonserade regeringen
en nedskärning av anslagen till universiteten. För det pågående läsåret innebar det en treprocentig minskning av materialanslaget, medan anslaget till
biblioteket för bokinköp och bokinbindning skars ner med tio procent. Universitetskanslern Östen Undén hade hos finansministern Ernst Wigforss fått
stöd för tanken att vetenskaplig verksamhet skulle undantas från stora besparingskrav, men i augusti 1940 vidarebefordrade han trots det till Engströmer
en önskan han fått ecklesiastikministern Gösta Bagge om förslag till sådana
besparingar och rationaliseringar inom universitetens område, som inte alltför
mycket inkräktade på viktiga intressen.
”Första budet är sparsamhet, och vi gör allt vi kan för att betunga statskassan så lite som möjligt” förklarade Engströmer kort tid därefter i en intervju
med Svenska Dagbladet. ”Materialanslagen har dragits ner, och vi försöker snåla med det som är kvar” tillade han. I den årsredogörelse som senare publicerades för läsåret 1940/41, redovisade han de ytterligare nedskärningar statsmakterna hade gjort, som för materialanslaget uppgick till över 15 procent. Han
återkom till samma tema i årsredogörelsen för 1941/42, då nedskärningarna
hade fortsatt. För att i någon mån kompensera för de brister, som uppstått
genom dessa anslagsminskningar hade universitetet fått tillstånd att anlita sin
reservfond. Tack vare de höga virkespriserna hade man också haft medel som
kunnat lindra problemen. Universitetets virkesförsäljning var emellertid en
osäker tillgång, och situationen var allvarlig.
I november 1940 tillsatte regeringen en särskild besparingsberedning, som i
september 1941 lade fram en promemoria om besparings- och rationaliseringsåtgärder vid landets universitet och övriga högre läroanstalter. Till förslagen
hörde spärrar för att begränsa tillströmningen av studenter, terminsavgifter
för de studerande och minskade anslag för naturastipendier. Det föreslogs också indragningar av professurer i Uppsala och Lund och samordning av verksamheten vid Uppsala universitet och Stockholms högskola. Berörda lärosäten
argumenterade i sina remissyttranden kraftfullt mot de flesta förslagen, och
i universitetets årsredovisning för 1941/42 kunde Engströmer konstatera, att
regeringen i statsverkspropositionen till 1942 års riksdag inte förordat de lagda
besparingsförslagen.
Engströmer var rektor även under det akademiska året 1942/43, men årsredogörelsen avgavs av hans efterträdare Nils von Hofsten. Han konstaterade, liksom Engströmer gjort för tidigare år, att universitetets verksamhet
starkt påverkats av kriget och dess effekter på landets statsfinanser. Även
ytterligt angelägna krav från universitetet hade av statsmakterna lämnats
obeaktade. Nedskärningen av anslagen till universitetets institutioner hade
skapat stora svårigheter, som ytterligare accentuerats av fördyringen av alla
förnödenheter. Det kan faktiskt ifrågasättas, skrev von Hofsten i Ergos första nummer för läsåret 1943/44, om inte universitetet drabbats oförtjänt hårt
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av den nödtvungna sparsamheten i förhållande till vad som skett på andra
områden.

Försvar mot luftangrepp
Redan i mars 1939, ett halvår före krigsutbrottet, bildades i Uppsala en luftförsvarskommitté på initiativ av landshövdingen Sigfrid Linnér. Kommitténs
uppgift var att skyndsamt skaffa fram medel för ett luftförsvar för staden, och
den föreslog att alla fastighetsägare skulle bidra med en krona per tusen kronor
taxeringsvärde. För Uppsala universitetets del skulle det innebära ca 25 000
kronor. Universitetets drätselnämnd begärde hos universitetskanslern Östen
Undén att för detta få använda medel ur en befintlig brandriskfond. Konsistoriet tillstyrkte nämndens begäran, och kanslern gav ett snabbt godkännande.
De insamlade medlen skulle bland annat användas för att anskaffa luftvärnsartilleri för staden, men det dröjde med besked om leverans av pjäserna.
I december 1939 skrev därför Engströmer till försvarsministern och underströk vikten av att Uppsala försågs med luftvärn. Universitetets oersättliga
samlingar kunde endast i ringa grad placeras i skyddsrum, och på konsistoriets
vägnar anhöll Engströmer om att statsrådet skulle tillse att de fyra, för staden
avsedda, luftvärnsautomatkanonerna så snart som möjligt gjordes tillgängliga.
Engströmer underrättade i januari 1940 konsistoriet om sin skrivelse, och han
höll även därefter konsistoriet löpande informerat om utvecklingen av stadens
luftförsvar.
På nationell nivå anvisade riksdagen i slutet av 1939 medel för luftskyddsåtgärder. Därav tillföll 11 000 kronor Uppsala universitet, som använde dem
för olika förebyggande insatser. Gasmasker inköptes och eldsläckningsmaterial anskaffades liksom sandsäckar för att skydda lågt liggande fönster i universitetshuset. Med tillstånd av universitetskanslern togs dessutom medel ur
reservfonden i anspråk för flyglarmsutrustning till institutionerna i kvarteret
Kemikum, där tyfonerna i staden inte hördes tillräckligt bra. För att tillgodose
ett övergripande nationellt behov slöt universitetet 1941 också ett avtal med
den statliga luftskyddsinspektionen om uppbyggnad av ett gasskyddslaboratorium vid den kemiska institutionen.
Under världskrigets första år skapades skyddsrum i flera av universitetets
byggnader för de anställda och för delar av universitetets samlingar, medan
konstverk och andra värdefulla föremål och arkivalier evakuerades till bergrum och andra förvaringsplatser utanför stadskärnan. För nödvändiga ombyggnadsarbeten anvisade riksdagen medel till universitetet, och Engströmer
beordrade efterhand utbetalningar till Byggnadsstyrelsen som utförde arbetena. Stadens luftskyddsbyrå ville dessutom anordna skyddsrum för allmänheten i några av universitetets byggnader, men universitetet avböjde sådana
önskemål.
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Slutord om kriget och Engströmer
I universitetets årsredogörelse för 1942/43 beskrev Nils von Hofsten Engströmers roll under krigsåren. Han uttalade erkännsamma ord om sin företrädare
och framhöll att uppdraget som rektor under dessa år inte hade varit tacksamt.
Inte minst tack vare Engströmers energiska bemödanden hade universitetets
verksamhet trots krigsårens påfrestningar kunnat fortgå på ett i väsentliga
avseenden tillfredsställande sätt. Om Engströmer och krigsåren skrev han avslutningsvis: ”Det bör icke heller glömmas att hans personliga fasthet och lugn
varit en ovärderlig tillgång för universitetet särskilt under tider, då faran för
vårt lands indragande i kriget tett sig överhängande. Den under dessa förhållanden naturliga känslan av oro har därigenom dämpats, och goda förutsättningar ha skapats för vidtagande av de säkerhetsåtgärder som varit möjliga”.
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Former för professorstillsättning
Tidigare har beskrivits hur Thore Engströmer aktivt deltog i lagstiftningsarbete på vitt skilda områden, men även inom sitt eget arbetsfält, universitetsvärlden, blev han engagerad i utvecklingen av lagar och regelverk. Som ledamot
av Juridiska fakulteten och det större konsistoriet deltog han i överläggningar
och beslut rörande remisser om universitetets arbetsformer med mera, men
även som enskild juristprofessor var han verksam när det gällde utvecklingen
av universitetsstatuterna.
En fråga, där Engströmer inte deltog i det inledande utredningsarbetet, men
senare spelade en viktig roll, gällde det mycket debatterade akademiska befordringsväsendet, det vill säga formerna för professorstillsättningar. Ecklesiastikdepartementet hade 1918 utsett sakkunniga, under ledning av rektorn vid
Lunds universitet Johan Thyrén, för att föreslå åtgärder för ”ett skyndsammare
tillsättande av lediga professurer”, men deras utredningsarbete hade inte varit
av det skyndsamma slaget. Först i juli 1922 kom Betänkande och förslag rörande
det akademiska befordringsväsendet (SOU 1922:17). De sakkunniga förklarade
i inledningen att utredningen tagit tid eftersom deras arbete i avsaknad av
tjänstledighet ”varit förlagt huvudsakligen till sommar- och vinterferierna”.
I sitt betänkande hävdade de sakkunniga att det svenska akademiska befordringsväsendet saknade ”motstycke i fråga om långsamhet och tungroddhet”, men att det samtidigt var ”utan motsvarighet med hänsyn till saklighet
och noggrannhet”. De föreslog vissa ändringar i universitetsstatuterna, och
deras två huvudförslag var införande av ”förtidsproceduren” och ”enmansförslaget”. Det förra innebar att en professur skulle kunna ledigkungöras en tid
innan innehavaren gick i pension, vilket dittills inte varit möjligt, och det
senare var ett nytt tillvägagångssätt, besläktat med kallelseförfarandet, men
tänkt att kunna användas oftare. I betänkandet erinrades också om tidigare
tankar på samverkan mellan landets universitet vid utseende av sakkunniga,
men något förslag på det området framfördes inte. Däremot föreslogs att ersättning borde utgå för sakkunniguppdrag, som dittills betraktats som ”hedersuppdrag, för vilka alltså någon betalning varken fordrades eller lämnades”.
Vid remissbehandlingen av förslagen våren 1923 underströk konsistoriet
vid Uppsala universitet att utgången av en akademisk konkurrens kunde få
betydelse för utvecklingen av ett vetenskapsområde ”under en mansålder och
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därmed också för hela det vetenskapliga livet i vårt land”. Den dåvarande omsorgsfulla tillsättningsformen borde därför inte frångås utan tvingande skäl.
Dessutom var de vakanser som uppträdde när en professur skulle nybesättas
”ingalunda utan värde”, eftersom de gav yngre forskare tillfälle att som vikarier dokumentera sin lärarförmåga och få vidgade erfarenheter.
Konsistoriet tillstyrkte ändå i princip den föreslagna ”förtidsproceduren”,
och ansåg att alla ledigförklaranden borde ske i början av det kalenderår under
vilket en eller flera professurer skulle bli lediga. I övrigt avstod man från att
diskutera utredningens olika förslag, men vid behandling av ärendet i Juridiska fakulteten skrev professorerna Vilhelm Lundstedt, Östen Undén och
Fritz Brock ett gemensamt yttrande, enligt vilket samverkan borde ske med
övriga lärosäten vid utseende av sakkunniga.
Det enda konkreta förslaget när regeringen i proposition till riksdagen tog
upp frågan om befordringsväsendet var att sakkunniguppdrag i fortsättningen
borde arvoderas (prop. 1926:103). Ecklesiastikministern Olof Olsson gick emellertid i propositionen även igenom utredningens övriga förslag och remissinstansernas yttranden. Han noterade att genomsnittstiden för tillsättning av
en professor efter ansökan ”tenderar att närma sig två år” och att systemet
behövde reformeras. Han såg positivt på förslaget om ”förtidsprocedur” och
på samverkan mellan universitet och högskolor vid tillsättande av sakkunniga,
men däremot ville han inte förorda ”enmansförslaget”. Samtidigt som han alltså
tog principiell ställning i de frågor som utredningen aktualiserat, anmälde han
sin avsikt att ta fram förslag till sådana ändringar av universitetsstatuterna som
föranleddes av en reform, och i juni 1926 fick Engströmer i uppdrag att utarbeta
dessa förslag av Olssons efterträdare som ecklesiastikminister, John Almkvist.
Engströmers uppgift var alltså att – med utgångspunkt från 1922 års sakkunnigbetänkande och yttrandena över detta – utarbeta förordningstext i
anslutning till de uppfattningar som kommit till uttryck i propositionen. Efter sex månader lämnade han sin rapport till statsrådet Almkvist, med författningsförslag avseende universitetsstatuterna. De avsåg femton paragrafer i
kapitel VII (Lärarbefattningars och tjänsters tillsättande, tjänstledigheter och
vikariat, avsked) och en paragraf vardera i kapitel IX (Den akademiska undervisningen och examinationen) och kapitel XVI (Om besvär). Rapporten
innehöll också motsvarande förslag till ändringar i stadgarna för Karolinska
mediko-kirurgiska institutet samt förslag till övergångsbestämmelser.
Engströmers förordningsförslag föranledde en ny remissomgång. Ett par av
fakulteterna i Uppsala avstyrkte delar av paketet, och Engströmers egen fakultet, den juridiska, såg visserligen principiellt positivt på hans förslag, men
gjorde samtidigt en formell överarbetning av texten i några av de föreslagna
paragraferna. Juridiska fakulteten ansåg också, att arbetet med att återbesätta
en ledigblivande professur borde inledas i början av det kalenderår, under vilket innehavaren uppnår 65 års ålder, och inte ett helt år före denna tidpunkt,
vilket Engströmer föreslagit med stöd av regeringens proposition. Konsistoriet
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tog del av fakulteternas yttranden och uppdrog därefter åt en kommitté med
rektor Ludvig Stavenow och professorerna Karl Bernhard Wiklund och Nils
Svedelius att utarbeta ett samlat förslag till remissvar, men de återkom till
beslutssammanträdet i maj 1927 med två alternativa förslag till yttrande.
Båda alternativen avstyrkte bestämt att förslag till sakkunniga skulle inhämtas från Lunds universitet och för det medicinska området även från
Karolinska institutet. Det ansågs inte av ”behovet tillräckligt påkallat”, och
det riskerade att komplicera och förlänga tillsättningarna. Skillnaden mellan
alternativen gällde förslaget att ledigkungöra en professur medan innehavaren ännu hade ett år kvar till pensioneringen. Det kunde i Alternativ I inte
förordas ”förrän en allmännare och säkrare övertygelse om dess nödvändighet
föreligger”, medan det i Alternativ II tillstyrktes utan dessa betänkligheter.
Konsistoriets diskussion av de båda alternativen slutade med en omröstning
som gav tio röster för Alternativ I och nio röster (inklusive Engströmers) för
Alternativ II. Till konsistoriets yttrande bifogades visserligen protokoll med
information om det jämna omröstningsresultatet, men utgången var en motgång för Engströmer som ledamot av konsistoriet.
Universitetskanslern Ernst Trygger avstyrkte helt Engströmer förordningsförslag. Han ansåg att det gällande regelverket i stort sett gav bra resultat,
men han framhöll samtidigt vikten av att på olika sätt förkorta tillsättningsproceduren. Efter avslutad remissomgång och beredning inom Ecklesiastikdepartementet kom i december 1927 en förordning om ändring av universitetsstatuterna (SFS 1927:499). De relevanta avsnitten fick där i huvudsak den
struktur Engströmer föreslagit, och förtidsproceduren infördes helt i enlighet
med hans förslag. Beträffande utseende av sakkunniga hade departements
chefen som ovan nämnts ställt sig positiv till samverkan mellan universiteten,
och Engströmer hade i sitt förslag till ändring av universitetsstatuterna anvisat
en form för detta. Remissopinionen hade dock varit splittrad i frågan, och i de
reviderade statuterna behölls den tidigare ordningen.
Frågan om formen för professorstillsättningar fick emellertid förnyad aktualitet genom två motioner till 1930 års riksdag. I den ena föreslog Engströmers
professorskollega Vilhelm Lundstedt, att inför varje utnämning till professor borde ett utlåtande avges av ett domarkollegium, förslagsvis sammansatt
av tre justitieråd. Den andra, av Gustaf Mosesson, tog åter upp förslaget om
samverkan mellan lärosätena vid utseende av sakkunniga som ett sätt att förbättra förhållandena. I ett remissyttrande över motionerna ansåg konsistoriet
i Uppsala att Lundstedt i sin motion överdrivit bristerna i systemet, och att en
befordringsinstans med justitieråd var omotiverad. Däremot hade man ingen
invändning mot att möjligheten till samverkan med andra lärosäten vid utseende av sakkunniga togs upp till ny prövning, och Lundakonsistoriet hade på
den punkten samma uppfattning.
Riksdagen fann, vid behandling av de båda motionerna, att sakkunnigsystemet behövde reformeras, och att förslaget om samverkan borde utredas
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ytterligare. Hösten 1930 utsåg ecklesiastikminister Sam Stadener därför nya
sakkunniga för fortsatt utredning av detta, och deras betänkande kom i februari 1933 (SOU 1933:10). De föreslog en modell för ”interakademiskt samarbete” som var ännu mer långtgående än Engströmers, och som även omfattade
högskolorna i Stockholm och Göteborg. Förslaget var att den fakultet eller
sektion, dit befattningen hörde, skulle fastställa antalet sakkunniga, varpå
motsvarande organ vid landets övriga lärosäten skulle lämna förslag på just så
många sakkunniga. Därefter skulle den fakultet eller sektion, där befattningen
fanns, slutligt utse de sakkunniga, varvid en person som föreslagits av flera fakulteter eller sektioner skulle ha företräde framför en som föreslagits av färre.
Juridiska fakulteten i Uppsala ansåg i sitt remissyttrande, att förslagen från
de olika lärosätena borde skickas direkt till det konsistorium eller motsvarande organ som skulle utse de sakkunniga, medan Engströmer och professorn i nationalekonomi och finansrätt, Fritz Brock, utgjorde en minoritet som
i stället ansåg att den fakultet eller sektion dit befattningen hörde skulle göra
en självständig bedömning av alla inlämnade förslag till sakkunniga och sedan
lämna ett slutligt förslag till universitetets konsistorium.
När konsistoriet behandlade ärendet i oktober 1933 var Engströmer ordförande, eftersom han den 1 juni tillträtt som universitetets rektor. I konsistoriets yttrande, som hade förberetts av en arbetsgrupp under Engströmers
ledning, avstyrktes utredningens förslag om en mekanisk sammanvägning av
förslag från olika lärosäten. Det krävdes, enligt konsistoriets mening, omarbetningar av utredningsförslagen innan de kunde läggas till grund för en reform,
och konsistoriet pekade på det alternativ som föreslagits av minoriteten inom
Juridiska fakulteten, det vill säga Engströmer och Brock, som särskilt förtjänt
att uppmärksammas i det arbetet.
Året därpå kom reviderade universitetsstatuter (SFS 1934:216), som slutligen föreskrev att lärosätena skulle samverka vid utseende av sakkunniga.
Visserligen gällde det enligt förordningen endast ”de båda universiteten och
karolinska mediko-kirurgiska institutet”, men den form för samverkan som
föreskrevs, var den som föreslagits av Engströmer och Brock i den juridiska
fakulteten.

Docentutredningen
När Engströmer varit rektor i fem år gav regeringen honom ett utredningsuppdrag av betydelse för alla svenska lärosäten. Det gällde docentinstitutionen, och upprinnelsen fanns i det tidigare nämnda betänkandet från 1933 års
universitetsberedning. I det förekom Engströmer bara som ett namn i en tablå
över alla de 24 professurerna i juridik vid landets olika lärosäten, och det som
ledde till hans utredningsuppdrag var i stället ett kapitel om docenter. Det
behandlade docenternas ställning och arbetsförhållanden, och universitetsberedningen ansåg att det fanns goda skäl för att öka antalet docentstipendier
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och förbättra docenternas ekonomiska situation. Kapitlet avslutades emellertid med förslaget att dessa frågor borde bli föremål för en egen utredning. Den
kunde förväntas bli av ”jämförelsevis vidlyftig beskaffenhet” och borde därför
anförtros åt särskilda sakkunniga.
I juni 1938 tillkallade därför ecklesiastikministern sakkunniga för att göra
en allmän översyn av docentinstitutionen och föreslå lämpliga reformer. Utredningen gavs namnet 1938 års docentutredning. Engströmer fick i uppdrag
att leda arbetet och övriga sakkunniga var Lunds universitets rektor Martin
P. Nilsson, professorn vid Karolinska institutet Göran Liljestrand, docenten J.
A. Nannfeldt och riksdagsledamoten Ivan Pauli. Med viss möda lyckades Engströmer övertyga Uppsaladocenten och filologen Gudmund Björck att tjänstgöra som utredningens sekreterare, men han avgick efter några månader och
ersattes då av en annan Uppsaladocent nämligen historikern Torvald Höjer.
Praktisk hjälp i arbetet fick Engströmer också av förre kanslerssekreteraren
Otto Croneborg, som bidrog med en mängd av honom insamlade prejudikat
rörande docentinstitutionen vid landets olika lärosäten.
Efter ett drygt års arbete lämnade de sakkunniga sitt betänkande (SOU
1939:41). I enlighet med sina direktiv föreslog de inga fundamentala förändringar av docentinstitutionen, men de lade en rad förslag rörande principer
för förordnande av docenter, begränsning av deras undervisningsskyldighet,
utökning av antalet docent- och forskarstipendier och höjning av stipendiebeloppen. De föreslog också regler för förordnande som vikarierande professor
och för deltagande i fakultets- och sektionssammanträden, bestämmelser om
tjänsteårsberäkning och pensionering samt utvidgade möjligheter för behörighet till lektorat vid läroverken. För att avlasta docenterna viss grundläggande
undervisning föreslogs också att fler biträdande lärartjänster skulle inrättas.
För planering av docenternas och andra lärares undervisning föreslogs en
helt ny ordning, nämligen att fakulteterna skulle inrätta särskilda undervisningsnämnder. Enligt utredningen brukade lärarna inom vissa fakulteter
planera sin undervisning oberoende av varandra, och först när föreläsningskatalogen kom ut, fick de veta vad kollegerna tänkte föreläsa om. De nya
undervisningsnämnderna skulle få rätt att inför varje termin begära in uppgifter om lärarnas planerade undervisning och utifrån det ta fram förslag till
undervisningsplaner för diskussion inom fakulteterna. Utredningen lämnade
också förslag till de ändringar av universitetsstatuterna som behövde göras
för att införa nämnderna. Enligt dessa skulle alla undervisningsskyldiga lärare
sammanträda för att med utgångspunkt från nämndernas förslag planera undervisningen och fördela undervisningstimmarna inför en kommande termin.
Det skulle borga för ”att något viktigare läroämne ej försummas och att nödigt
samband i ungdomens studier beredes”.
Utredningsbetänkandet remissbehandlades våren 1940, och vid Uppsala universitet tillsatte konsistoriet en kommitté för att utarbeta förslag till
yttrande. Den leddes av Engströmer själv, och dessutom ingick prorektorn,
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Några månader efter hans avgång från rektorsposten presenterar Dagens Nyheter Engströmer
och hans gärning på ”rimmad prosa”.
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Nils von Hofsten, och professorerna Anton Fridrichsen, E. Louis
Backman, Erland Hjärne och Elias Melin. Med utgångspunkt från
kommitténs förslag och med stöd
av kommentarer från fakulteterna och sektionerna, fattade konsistoriet i juni beslut om sitt utlåtande i frågan. Där hälsades med
”stor tillfredsställelse” förslaget
att docentinstitutionens allmänna karaktär skulle bibehållas, och
likaså tillstyrktes flertalet av de
åtgärder utredningen föreslagit
i syfte att förbättra docenternas
ställning vid universiteten.
Några av de reformer utredningen föreslagit kom också att
genomföras, och bland annat infördes undervisningsnämnder. På
den punkten tog regeringen dessutom utredningsförslaget ett steg
vidare genom att i de reviderade
universitetsstatuterna föreskriva
att dessa nämnder minst en gång
varje läsår skulle ”sammanträda
med ombud för den akademiska
ungdomen för överläggningar angående undervisningens anordnande, studieplaner och därmed
sammanhängande frågor” (SFS
1941:696). Det var det första steget mot studentinflytande vid de
svenska universiteten, och när
1945 års universitetsberedning
senare föreslog att studenterna
skulle vara ordinarie ledamöter
i undervisningsnämnderna (SOU
1947:75), hade Engströmer som
universitetskansler inga invändningar.
Krigsårens ekonomiska åtstramningar ledde däremot till
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att de utredningsförslag som var förenade med kostnader för staten lämnades utan åtgärd. När en ny universitetsberedning tillkallades i juli 1945,
valde den därför att ägna sitt första betänkande åt docentinstitutionen (SOU
1946:9). Den använde en serie förslag från Engströmers utredning som underlag för sitt arbete och sina förslag. Engströmer hade då lämnat Uppsala
universitet, men som universitetskansler yttrande han sig över beredningens
förslag. Han jämförde förslagen om fler docentstipendier inom olika fakulteter med de antal som hans egen utredning hade föreslagit sex år tidigare och
fann de ytterligare ökningarna rimliga. Sveriges docentförbund och andra
remissinstanser ansåg ökningarna otillräckliga, men departementschefen
ansåg sig ”i likhet med universitetskanslern” inte kunna gå längre än vad
beredningen föreslagit.

Från universitetsrektor till utredningsordförande
Den 31 maj 1943 var Engströmers sista dag som rektor för Uppsala universitet, och den följande sommaren tillbringade han som vanligt i Falsterbo.
Återkommen till Uppsala var han i september ytterst nära att väljas till ord
förande i Uppsala läns landsting, men i en lottdragning förlorade han den posten (sid 96). Om han därefter hade sett fram mot en lugn tillvaro i Uppsala
som pensionär och professor emeritus, tog han gruvligt miste. I stället fick han
av ecklesiastikministern Gösta Bagge det ena uppdraget efter det andra.
Bagge var väl bekant med Engströmer. Han ingick sedan 1937 i den av Engströmer ledda styrelsen för Städernas Allmänna Brandstodsbolag, och som
ecklesiastikminister i krigstidens samlingsregering hade han kunna följa Engströmers arbete på rektorsposten. Han var nu inte sen att ta den nyblivne
pensionären i anspråk för utredningsarbete på Ecklesiastikdepartementets
område. Inom loppet av ett halvår utsåg han Engströmer till ordförande för
inte mindre än tre utredningar. Två av dem avsåg frågor som redan varit föremål för flera års debatt i universitetsvärlden och i samhället i stort och gällde
medicinsk forskning respektive tandläkarutbildning, medan den tredje avsåg
arrendebestämmelser för jordbruksmark ägd av universitet, akademier, högskolor och vetenskapliga samfund.

Ett medicinskt forskningsråd
Resurserna för medicinsk forskning i Sverige i början av 1940-talet var mycket
blygsamma. De medicinska fakulteterna såg sig främst som undervisningsanstalter, och krigstidens sparsamhetskrav gjorde det svårt att modernisera
forskningsutrustning och rekrytera biträdespersonal. Ett antal forskare arbetade emellertid energiskt för att skapa en opinion för betydelsen av medicinsk
forskning, och kontakter togs med riksdagsmän som var beredda att verka för
en förändring.
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I två likalydande motioner till 1943 års riksdag, en i vardera kammaren,
föreslogs sålunda att frågan om ett statligt medicinskt forskningsråd skulle
utredas. Statens tekniska forskningsråd och Statens kommitté för byggnadsforskning hade inrättats året innan, och tanken på stöd till forskning via särskilda organ vid sidan av universiteten och de tekniska högskolorna var alltså
inte ny. Samtidigt var uppslutningen bakom forskningsrådsmodellen ingalunda total, och motståndarna talade om ”rådsdille” och ”rådsraseri”. För ökat
stöd till medicinsk forskning talade enligt motionärerna de stora kostnaderna
för sjukvården, och att förbättrade läkemedel och behandlingsmetoder skulle
kunna ge stora besparingar. I en av motionerna hade införts en promemoria
av fysiologiprofessorn Georg Kahlson från Lund, där han redovisade förhållandena för medicinsk forskning i Sverige och föreslog ett svenskt medicinskt
forskningsråd.
Positiva yttranden över motionerna av bland annat Medicinska fakulteten
vid Uppsala universitet bidrog till att övertyga statsmakterna om att gå vidare,
och i november 1943 antog regeringen direktiv för en utredning. Den skulle
pröva om den medicinska forskningen kunde främjas och dess resultat komma
till ökad användning genom ett medicinskt forskningsråd eller andra åtgärder,
men direktiven underströk också att ett forskningsråd inte fick inkräkta på de
medicinska fakulteternas arbetsområden. Huvuduppgiften för ett råd skulle
i stället vara att samordna forskningsarbetet och verka för att forskningens
resultat snabbt kom till praktisk användning. Sakkunniga för att genomföra
utredningen utsågs av ecklesiastikminister Gösta Bagge den 10 december, och
två av dem var professorer i Uppsala nämligen Thore Engströmer och Robin
Fåhræus. Engströmer hade lång erfarenhet av medicinska frågor från sin tid i
Akademiska sjukhusets, landstingets och universitetets ledning, och Fåhræus
hade gjort sig känd för sin beskrivning av blodets sänkningsreaktion.
Regeringen utsåg juristen Engströmer till ordförande och undvek därigenom att ge de medicinska fakulteterna huvudansvar för utredningen. I analogi
därmed utsågs senare historikern Sven Tunberg att leda den utredning om
matematisk-naturvetenskaplig forskning, som bland annat föreslog inrättandet av ett naturvetenskapligt forskningsråd. Tunberg hade blivit rektor för
Stockholms högskola några år innan Engströmer blev rektor för Uppsala universitet, och de kände varandra väl, vilket underlättade kontakterna mellan
de båda utredningarna. Till det bidrog också att två professorer, den redan
nämnde Georg Kahlson och metallografen Arne Westgren i Stockholm, ingick som sakkunniga i båda utredningskommittéerna.
Med hjälp av enkäter till alla seniora forskare på det medicinska området
inhämtade Engströmers utredning information och synpunkter. Åsikterna
gick isär, och även bland de sakkunniga rådde oenighet. Några av dem, inklusive Fåhræus, ville att tillkommande resurser i första hand skulle gå till de
medicinska fakulteterna, medan andra ville att större delen sådana resurser
skulle ställas till ett nytt forskningsråds förfogande.
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Enligt en senare beskrivning av Kahlson blev därför arbetet i utredningen
ett tålamodsprövande år för Engströmer, som fick spela en medlande roll. När
betänkandet skulle slutjusteras ville fyra av ledamöterna ändå reservera sig
med ett yrkande om att stöd i första hand skulle gå till fakulteterna direkt
snarare än till ett nytt forskningsråd, och det var enligt Kahlson ”myndigheten” av Engströmers person och ord som förhindrade att utredningen bröt
samman. Till slut kunde sålunda en enhällig utredning ställa sig bakom Betänkande rörande organisatoriska åtgärder för den medicinska forskningens främjande (SOU 1944:55) som avgavs i november 1944.
I betänkandet föreslogs att ett statligt centralt medicinskt forskningsråd
skulle inrättas för att bevilja forskningsanslag, stödja den medicinska forskningen i landet på andra sätt samt arbeta för samverkan mellan forskningen
inom det medicinska området och forskning inom angränsande discipliner.
Ett förslag till reglemente hade utarbetats, och rådet föreslogs bestå av ordförande och fjorton andra ledamöter. Det skulle få disponera ett årligt anslag
om 600 000 kronor, men de sakkunniga föreslog också att ytterligare 400 000
kronor årligen skulle fördelas mellan de fem berörda lärosätena i Sverige, det
vill säga de medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund, Karolinska institutet, tandläkarinstitutet och veterinärhögskolan. Dessa skulle också få dela på
135 000 kronor för doktorandstipendier.
När utredningens betänkande publicerats intervjuades Engströmer i pres�sen om de förslag den lagt. Principerna för forskningsrådsarbete var ännu inte
välkända, och Engströmer fick förklara att rådet inte skulle utföra forskning
i egen regi. I stället skulle det ge ekonomiskt stöd åt forskare vid universitet,
sjukhus och lasarett i landet. Dessa skulle redovisa sina forskningsplaner till
rådet och noggrant specificera de beräknade kostnaderna, och rådet skulle
kontrollera medlens användning.
Medicinska fakulteten och större konsistoriet vid Uppsala universitet tillstyrkte i ett yttrande över utredningen att ett medicinskt forskningsråd skapades. men ansåg att det kunde ha betydligt färre ledamöter än de föreslagna
femton. Beträffande tillkommande ekonomiska medel ville man se ett i förhållande till utredningsförslaget omvänt förhållande mellan anslaget till forskningsrådet och resurstillskotten till universiteten.
En proposition ”angående inrättande av ett medicinskt forskningsråd m. m.”
kom i april 1945 (prop. 1945:301). Den förde inledningsvis ett resonemang kring
den medicinska forskningens arbetssätt och organisation. Utvecklingen sades
gå mot ”gruppforskning”, där en forskningsuppgift genomförs av en grupp samarbetande specialister från olika fackområden, och mot att vetenskapsmännen frikopplades från ”störande rutinarbete såsom undervisning etc”. Departementschefen, ecklesiastikminister Georg Andrén, ansåg att forskningsrådet
skulle ha nio ledamöter utöver ordföranden, och som Statskontoret föreslagit i
sitt yttrande över utredningen, fann han det lämpligt att universitetskanslern
blev rådets ordförande. Det skulle bland annat ge anknytning till det övriga
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akademiska livet och den akademiska administrationen. Rådet föreslogs få ett
årligt anslag om 500 000 kronor, och en lika stor anslagsökning föreslogs gå
till berörda universitet och andra lärosäten, som även skulle få dela på 75 000
kronor för doktorandstipendier.
Riksdagen behandlade frågan i juni 1945, och bortsett från en liten utökning
av antalet ledamöter i rådet följdes propositionens förslag. Riksdagen delade
också departementschefens uppfattning att universitetskanslern skulle vara rådets ordförande (rskr 1945:511). Med Kungl. brev av den 19 september, kontrasignerat av Tage Erlander som efterträtt Georg Andrén som ecklesiastikminister,
stadgades därför att kanslern för rikets universitet skulle vara forskningsrådets
ordförande från dess inrättande den 1 december 1945. Sedan universitetskanslern Östen Undén i juli samma år utsetts till utrikesminister, hade regeringen
förordnat Engströmer att ”i egenskap av tillförordnad kansler uppehålla kanslersämbetet”, och det blev därför Engströmer som redan från början kom att
leda det nya forskningsrådets arbete. Efter vädjanden och övertalning från Engströmer lät sig även Robin Fåhræus utses till ledamot i det nya forskningsrådet.
Universitetskanslerns roll som ordförande i Statens medicinska forskningsråd bekräftades i det reglemente för rådet som regeringen fastställde i januari
1946, och denna förbindelse ex officio mellan forskningsrådet och kanslersämbetet upphörde först 1959. En sådan koppling till kanslersämbetet gjordes
däremot inte för de andra forskningsråd, som tillkom vid samma tid, det vill
säga naturvetenskapliga forskningsrådet och jordbrukets forskningsråd. Däremot skapade råden gemensamt hösten 1946 en samarbetsdelegation, och ett
år senare höll de en första gemensam konferens med ett 50-tal deltagare. Som
tjänstgörande universitetskansler spelade Engströmer sannolikt en ledande
roll i sammanhanget.
Engströmers utredningsarbete på det medicinska området ledde alltså vidare till posten som ordförande i det nybildade medicinska forskningsrådet,
och han kunde därmed uppträda som en central företrädare för den medicinska forskningen i landet. Det framgår till exempel av en anteckning som statsminister Tage Erlander gjorde i sin dagbok efter Nobelfesten i december 1949.
Erlander hade där mött professor Arne Tiselius, som fått Nobelpris året innan,
och som var ordförande i det naturvetenskapliga forskningsrådet. De hade
börjat tala om ett nytt medel mot reumatism, och i den diskussionen hade
Tiselius fått stöd av sin ordförandekollega Engströmer. Även kronprinsen hade
deltagit i samtalet om detta nya reumatikermedel.
Efter en kort tid med kanslerssekreteraren som ansvarig för rådets sekretariat, utsågs dåvarande docenten, sedermera professorn Gunnar Löfström vid
Hygienisk-bakteriologiska institutionen i Uppsala till forskningsrådets sekreterare. Både rådets ordförande och dess sekreterare var alltså verksamma i
Uppsala, och ända till augusti 1951, det vill säga under så gott som hela Engströmers ordförandetid, hade myndigheten ingen annan adress än Uppsala.
Under samma tid fördubblades det årliga statsanslaget till rådet från ovan162
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nämnda 500 000 kronor till drygt en miljon kronor. Engströmer kvarstod som
ordförande i forskningsrådet till och med utgången av 1951, då han som universitetskansler efterträddes av landshövding Arthur Thomson.
Som tack för sina insatser för den medicinska forskningen, promoverades
Engströmer i maj 1952 till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet. Promotionstillstånd hade getts av hans efterträdare som universitetskansler, och
i sin inbjudningsskrift erinrade Medicinska fakultetens promotor, professorn
i psykiatri Bernhard Jacobowsky, om hur Engströmer på skilda sätt främjat
fakultetens verksamhet. Både som mångårig ledamot av Landstinget i Uppsala län och som Uppsala universitets rektor hade Engströmer engagerat sig i
fakultetens angelägenheter.
Tyngst vägande insatser hade Engströmer emellertid, enligt Jacobowsky,
gjort sedan han lämnat universitetet, och han framhöll hur Engströmers verksamhet som tillförordnad universitetskansler sammanföll med den stora vetenskapliga upprustningen av universiteten. Engströmer hade då med förutseende och kraft hävdat den medicinska forskningens och undervisningens
intressen. Jacobowsky lyfte till slut också fram Engströmers ledande roll vid
tillkomsten av Statens medicinska forskningsråd och hans arbete som rådets
ordförande under dess första tid, då dess framgångsrika arbetsformer byggdes
upp. Sammantaget gjorde Engströmers viktiga insatser ”honom för all framtid
förtjänt av den medicinska forskningens tacksamhet”.

Arrendebestämmelser vid universiteten
Regeringen föreslog 1943 en genomgripande reform av arrendebestämmelserna i 1907 års lag om nyttjanderätt till fast egendom (prop. 1943:346). Förslagen
gällde dock inte alla jordägare. Staten och kyrkan var undantagna, och Uppsala universitet begärde i skrivelse till regeringen att även universitetens arrendeförhållanden skulle ses över i samband med den prövning som enligt propositionen senare skulle göras av kronoarrenden och ecklesiastiska arrenden.
Lagrådet delade den uppfattningen, och när riksdagen antagit Lag (1943:883)
angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till
fast egendom, utsåg ecklesiastikministern Bagge i mars 1944 sakkunniga för att
utreda arrendefrågor för jordbruksmark ägd av universitet, akademier, högskolor och vetenskapliga samfund. Arrenden under staten och kyrkan hanterades i annan ordning, och mot bakgrund av en senare tids konfliktfyllda diskussion om universitetens egendomar är det intressant att notera den skillnad
som gjordes mellan kronojord och universitetsjord.
Engströmer utsågs till utredningens ordförande, och till de övriga ledamöterna hörde akademifogden vid Uppsala universitet John Ericsson. Beteckningen ”sakkunniga” för Engströmer och Ericsson var i detta fall ovanligt välmotiverad. Engströmer hade sedan 1917 varit ledamot, de tio rektorsåren som
ordförande, i universitets drätselnämnd, där enligt universitetsstatuterna alla
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arrendebeslut fattades, och Ericsson hade som akademifogde varit föredragande och verkställande i dessa ärenden sedan 1916. Som ett praktiskt arbetsinstrument hade drätselnämnden utformat särskilda kontraktsformulär.
Utredningen arbetade snabbt och lämnade i januari 1945 ett betänkande
med förslag till förordning om utarrendering av jordbruksegendom, tillhörande de i direktiven nämnda ägarna. Förslagen i betänkandet gällde alltså
bara jordbruksarrenden, och de anslöt i huvudsak till bestämmelserna i 1943
års lag. I vissa avseenden gick de längre med mer fullständiga stadganden om
universitetens arrendegårdar, utan att för den skull vara så detaljerade att ytterligare tillämpningsföreskrifter blev obehövliga. Ett viktigt förslag till förändring i förhållande till dittills gällande ordning var obligatoriskt anbudsförfarande inför beslut om tilldelning av lediga arrenden. Det hade föreslagits av
Uppsala universitet, och det var enligt utredningen bra för både jordägare och
arrendespekulanter.
De sakkunniga föreslog även att byggnads- och reparationsskyldigheten på
en fastighet skulle överföras från arrendatorn till jordägaren. Uppsala universitet hade dittills försett sina arrendatorer med virke men inte svarat för
själva byggandet, och i den ovan nämnda skrivelsen hade man argumenterat
mot en förändring i det avseendet. Utredningen sade sig förstå universitetets
synpunkter men den kunde inte förorda att på denna centrala punkt ha en
annan ordning än den som gällde vid andra arrenden av denna typ. Den til�lade att förändringen visserligen skulle öka kostnaderna för universitetet, och
framtvinga en höjning av arrendeavgifterna, men i gengäld skulle en arrendator få lägre kostnader för byggnaderna på fastigheten, och ”någon försämring
av någondera partens ekonomiska ställning torde icke behöva inträda”.
De första 23 paragraferna i utredningens förordningsförslag avsåg endast
universiteten, och i en avslutande paragraf föreslogs bara att bestämmelserna
i tillämpliga delar även skulle gälla för övriga jordägare. Regeringen valde att
renodla föreskrifterna till att endast gälla universitetens jordegendomar och
utfärdade i november 1945 en stadga ”angående utarrendering av universitetsjord” (SFS 1945:751), vars bestämmelser i övrigt nära anslöt sig till de sakkunnigas förslag.

Tandläkarutbildning
I början av 1900-talet var bristen på tandläkare i Sverige ett stort samhällsproblem. Förslag om en andra utbildningsanstalt, utöver tandläkarinstitutet
i Stockholm, framfördes 1918 från både Lund och Göteborg, men något nytt
institut kom inte till stånd. Visserligen utökades successivt antagningen till
institutet i Stockholm, men utbyggnaden av den 1938 beslutade folktandvården gick långsamt och med stora skillnader mellan landstingen. Efter riksdagsmotioner i januari 1944 utsåg därför ecklesiastikministern Bagge den 5 juni
samma år en kommitté av sakkunniga för en utredning om tandläkarutbild164
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ningen, inklusive frågan om undervisningen borde delas upp på två institut.
Till ordförande utsågs Engströmer, och bland de övriga ledamöterna fanns
tandläkare på olika chefsbefattningar, en landstingsdirektör och ett par professorer. Kommittén fick namnet ”1944 års tandläkarutbildningssakkunniga”.
Antalet legitimerade tandläkare när utredningen startade var drygt 2 500,
och de sakkunniga gjorde bedömningen att behovet uppgick till närmare det
dubbla. De kom därför snabbt till slutsatsen, att omedelbara åtgärder borde
vidtas utan att invänta ett slutligt resultat av utredningen. Redan i juni 1944
föreslog de sålunda att antalet studerande som antogs vid tandläkarinstitutet
i Stockholm från hösten 1945 borde öka från 120 till 140. Av dessa skulle 60
få sin prekliniska utbildning vid Karolinska Institutet och 40 vardera vid de
medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund. Utredarna hade på detta tidiga
stadium dessutom kommit fram till att åtminstone ett nytt tandläkarinstitut
borde inrättas, och de avsåg att återkomma med förslag i det avseendet efter
att ha gått igenom tandläkarutbildningens innehåll eller dess ”kvalitativa sida”
som det hette i deras framställning.
En minoritet i utredningen bestående av tre tandläkare ville se en mer
ambitiös planering. De ansåg dels att beslut utan dröjsmål borde fattas om
att inrätta ett andra tandläkarinstitut, dels att man också borde planera för
ett tredje. Dessutom borde, enligt deras uppfattning, ytterligare 20 studenter
antas till utbildning utöver de av majoriteten föreslagna 140. Efter remissbehandling beslöt regeringen i augusti 1945, att de sakkunniga skulle utarbeta
förslag till ett nytt tandläkarinstitut i Malmö eller Lund att tas i bruk hösten
1947. Samtidigt fick institutet i Stockholm tillstånd att anta 140 studenter, varav 40 skulle inleda sin utbildning i Lund. Utbildning i Uppsala var alltså inte
längre aktuellt. I stället utvidgade regeringen senare sitt uppdrag genom att
som ett ytterligare alternativ till Malmö och Lund även ange Göteborg.
Utredningen arbetade raskt vidare och skrev i november 1945, att det vore
önskvärt att 180 tandläkare examinerades årligen. För att nå dit så snart som
möjligt, föreslogs att intagning i Stockholm de närmaste åren skulle ske både
höst och vår. Beträffande ett andra tandläkarinstitut hade man haft överläggningar med kommunledningarna i Malmö och Göteborg, som båda lovat ställa
lokaler till förfogande. Engströmer hade även skrivit till de båda städernas
sjukvårdsansvariga och begärt preciseringar av givna löften i juridiskt bindande form. Utredningens majoritet, inklusive Engströmer, förordade därefter att institutet förlades till Malmö, inte minst på grund av den närbelägna
medicinska fakulteten i Lund. Två reservanter ansåg tvärtom att Göteborg
var en lämpligare lokalisering, bland annat med hänvisning till ett större patientunderlag med en, enligt gjorda undersökningar, förhållandevis hög kariesfrekvens.
I proposition till höstriksdagen (prop. 1945:381) föreslog regeringen att ett
nytt tandläkarinstitut skulle inrättas, och departementschefen förutsatte att
de sakkunniga forcerade sitt arbete, så att ett definitivt förslag kunde föreligga
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under 1946. Riksdagen vill gå längre och fattade principbeslut om att två nya
institut skulle tillkomma, varav det första skulle tas i bruk 1948 och kunna
examinera upp till 80 tandläkare om året. Något beslut om var det skulle
placeras togs dock inte. Det andra skulle inrättas senare, så snart det fanns
tillräcklig tillgång till kompetenta lärare.
För Engströmer, som sedan augusti 1945 var tf. universitetskansler, var
det ett arbetsamt och tålamodsprövande utredningsarbete. I Betänkande om
tandläkarutbildningens ordnande m. m. Del I, som avgavs i januari 1946 (SOU
1946:12) skrev de sakkunniga att ”väsentliga olikheter i uppfattningen om vilka
åtgärder, som skola vidtagas för att erhålla ett ökat antal tandläkare, ha kommit till uttryck bland såväl de sakkunniga själva” som ”bland de olika myndigheter och organisationer, vilka blivit hörda i ärendet”. Det enda alla var
överens om var att något snarast måste göras åt tandläkarbristen.
I det nämnda betänkandet redovisade utredningen en prognos över det
framtida behovet av tandläkare. Den presenterade också ett i detalj utarbetat
förslag till ett nytt tandläkarinstitut i Malmö och en mer summarisk plan
för ett institut i Göteborg. Efter internationella jämförelser och en ingående
genomgång av studieplanerna för tandläkarutbildningen i Sverige, lade utredningen också fram en rad andra förslag. Studietiden föreslogs öka från fyra till
fem år och förbättringar föreslogs beträffande utbildningens organisation och
innehåll. Framställningen var så detaljerad att utredningen fann det nödvändigt att bifoga en förteckning med förklaringar till ett 80-tal odontologiska
facktermer.
En ny proposition om tandläkarutbildning (prop. 1946:241) lades i april
1946, och regeringen föreslog där, i likhet med de sakkunnigas majoritet, att
det nya institutet skulle förläggas till Malmö. Det godkändes i juni samma år
av riksdagen, som emellertid samtidigt underströk önskvärdheten av att ett
tredje tandläkarinstitut kom till stånd så snart som möjligt. Under tiden hade
de första odontologie studerandena redan hösten 1945 intagits till prekliniska
studier i Lund och i maj 1946 även avlagt odontologie kandidatexamen där.
För den av Engströmer ledda utredningen, återstod emellertid mycket arbete. Under 1946 sammanträdde kommittén inte mindre än 24 gånger, och
ett andra betänkande, som avgavs i december 1946 handlade om de så kallade
hjälpkrafterna, det vill säga tandtekniker och tandsköterskor (SOU 1946:87).
Bara en månad senare, i januari 1947, kom ett tredje betänkande om tandläkarinstitutens organisation och frågor om intagningsbestämmelser, examensordning, studiekostnader, lärartjänster och odontologisk forskning med mera
(SOU 1947:9).
Därmed hade 1944 års tandläkarutbildningssakkunniga avslutat sitt arbete,
men regeringen fann det lämpligt att ge Engströmer ännu ett uppdrag på området, och hösten 1947 utsågs han till ordförande i en ny sakkunniggrupp som
skulle utreda och lämna förslag om hur den prekliniska tandläkarutbildningen
skulle organiseras. Den lämnade redan i januari 1948 ett förslag om utbildning166
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ens provisoriska ordnande för 1948/49, medan dess slutbetänkande med detaljerade förslag kom först i maj 1951 (SOU 1951:50). Under tiden hade regeringen
i juni 1948 beslutat att de båda tandläkarinstituten i Stockholm och Malmö
skulle benämnas tandläkarhögskolor.
Genom sitt omfattande utredningsarbete hade Engströmer blivit en välkänd och respekterad person i tandläkarkretsar. Han tillhörde gästerna när
tandläkarinstitutet i Stockholm fyllde 50 år i februari 1948, och vid Stockholmshögskolornas promotionsfest i maj 1949 promoverades han till odontologie hedersdoktor av det som då blivit Tandläkarhögskolan i Stockholm.
Som tf. universitetskansler hade Engströmer gett tillstånd till promovering
av övriga hedersdoktorer vid detta tillfälle, men när det gällde honom själv,
hade Tandläkarhögskolans lärarkollegium ansett att saken borde underställas
regeringen, som en dryg vecka före festen också gett det begärda tillståndet.
Året därpå, den 10 september 1949, var det dags för invigning av Tandläkarhögskolan i Malmö, som förrättades av kronprins Gustaf Adolf på Malmö
stadsteater. Efter kronprinsen talade Engströmer, och han gav enligt Svenska
Dagbladet ”en historik över tandläkarkonstens utövning i vårt land” innan han
redovisade den utveckling som lett fram till högskolans inrättande och dess
inlemmande i rikets universitet och högskolor.
Svenska Tandläkare-Sällskapet hade av naturliga skäl engagerat sig i de
gångna årens utredningsarbete, och när det i november 1950 firade sin 90-årsdag i Stockholms stadshus utsågs Engströmer till hedersledamot i föreningen.
Under sitt sista år som tf. universitetskansler återvände Engströmer till det
nya lärosätet i Malmö vid dess årshögtid i september 1951. Då ägde även högskolans första professorsinstallation rum, och Engströmer deltog i den första
akademiska processionen i Malmös historia. Däremot fick han inte uppleva
tillkomsten av tandläkarutbildning i Göteborg som påbörjades först 1967.
När olika lokaliseringsalternativ för ett andra tandläkarinstitut diskuterades i utredningsbetänkandet från januari 1946 var Norrland inte bortglömt.
De sakkunniga skrev att ”förutsättningarna för anordnande av tandläkarutbildning i Norrland äro visserligen för närvarande icke i detalj utredda”, och de
underströk att det ”enligt deras åsikt icke [var] möjligt att förlägga i varje fall
det första nya tandläkarinstitutet till någon norrländsk stad”. På den punkten
fick de rätt, men efter Malmö kom faktiskt Umeå, där den tredje tandläkarhögskolan tillkom 1956.
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Undervisning, examination och betyg
En uppgift för Juridiska fakultetens docenter var att leda den propedeutiska
kurs som införts 1904. Den var obligatorisk inför fortsatta studier av de juridiska ämnena och omfattade främst civilrätt men också delar av processrätten
och straffrätten. Kursen var avgiftsbelagd och kursavgiften 25 kronor. Den
gavs varje hösttermin och leddes under flera år av Elsa Eschelsson. När hon
1909 anmälde förfall på grund av sjukdom, utsåg fakulteten docenterna Thore
Engströmer, Folke Wetter, och senare även Hugo Wikander, att i hennes ställe
leda kursens olika delar. Eschelsson ledde åter kursen 1910, men efter hennes
död i mars 1911 fick Engströmer fakultetens uppdrag att ge kursen hösten 1911.
Han var även kursansvarig 1912 och 1913, då som professor i processrätt, men
några andra avgiftsbelagda kurser ledde han inte.
Som docent och vikarierande professor gav Engströmer också andra föreläsningsserier; 1908 över ”Rättsmedlen i svensk rätt”, 1909 om ”Lagen den
26 april 1907 om handräckning för fordrans utfående”, 1910 över ”Ny svensk
processlagstiftning av 1909” och 1911 över ”Inledning till läran om bevisning”.
Från 1908 ledde han även rättsvetenskapliga övningar och seminarier. Det gav
honom möjlighet att lära känna studenterna och deras kompetens, vilket han
hade glädje av när häradshövdingar ute i landet bad honom rekommendera
nyexaminerade jurister för tjänstgöring som notarier eller juridiska biträden.
Engströmer fick som lärare många brev från studenter som anmälde sig
till tentamen eller bad om uppskov med en planerad tentamen på grund av
sjukdom, militärtjänstgöring, olyckshändelse eller någon annan omständighet.
Ibland skrev föräldrar om sina söners tentamensoro, och det hände också att
läkare skrev om sina patienters tentamensskräck eller andra problem. Fästmör
eller svärföräldrar in spe kunde även höra av sig och be om upplysningar och
råd beträffande studenters studieframgångar eller brist på sådana. Den korrespondens som är bevarad ger intrycket att Engströmer besvarade de propåer
han fick, och att han kunde gå långt i tillmötesgående.
Enligt 1908 års universitetsstatuter skulle en professor hålla ”offentlig föreläsning i sin vetenskap en timme fyra dagar i veckan”, men universitetskanslern kunde besluta om annan fördelning över tid eller om annan undervisning
i stället för föreläsningar. Vid Juridiska fakulteten i Uppsala hade praktiska
juridiska övningar vid sidan av föreläsningarna börjat hållas på 1850-talet, och
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från 1880-talet bedrevs regelbunden seminarieundervisning. Med kanslerns
godkännande kunde därför juristprofessorerna byta förläsningstimmar mot
seminarieövningar. Engströmers professorsföreläsningar avsåg naturligtvis
processrätt, och han gav kurser som ingick i fordringarna för kansliexamen
och juris kandidatexamen, men redan som vikarierande professor började han
använda sig av den nämnda bytesmöjligheten.
Från 1908 anhöll han sålunda varje år hos kanslern att få byta en timmes
föreläsning i veckan mot två timmars processrättsliga seminarieövningar varannan vecka. Ansökningarna tillstyrktes lika regelbundet av fakulteten och
bifölls av kanslern. Engströmer var inte ensam om att byta undervisningsform
på detta sätt, och det hela blev efter hand rutinmässigt. Våren 1916 föreslog
konsistoriet därför kanslern att utfärda en allmän bestämmelse om att en
professor eller en vikarie för en professor, i vars ämnen det hölls seminarieövningar, skulle få byta en timmes föreläsning i veckan mot två timmars
seminarieövning varannan vecka. Kanslern remitterade förslaget till Lunds
universitet, som tillstyrkte det, och i juni 1916 beslöt han att sådant utbyte
fick ske ”intill dess annorlunda varder bestämdt”. Han lade till att utbyte även
kunde ske av en föreläsningstimme i veckan mot en seminarieövning i veckan.
Frågan om undervisning i seminarieform kom också upp när en delegation
Uppsalastudenter 1929 uppvaktade ecklesiastikministern Claes Lindskog med
den ambitiösa utredningen Studenterna och den akademiska undervisningen.
Den hade tagits fram av en kommitté inom Upsala Studenters Allmänna Diskussionsförening, som med hjälp av ett flertal arbetsgrupper belyst behovet av
reformer av undervisningen på olika områden. Förutom ökad användning av
seminarier ville man ha maskinskrivna kompendier i stället för ”uppläsningskurser” med åtföljande avgiftsbelagd privatundervisning samt tentamensbetyg
med giltighet över hela riket.
Särskilt den sistnämnda punkten vållade debatt inom Uppsala universitet,
och för Engströmers kollega vid Juridiska fakulteten, Carl-Axel Reuterskiöld,
var det en absolut omöjlighet. Kurserna såg olika ut vid olika universitet och
högskolor, och om förslaget ändå genomfördes skulle alla studenter vilja tentera för de professorer som uppfattades som ”lätta”. Engströmer, som var mer
pragmatiskt lagd, såg inga större problem med förslaget och menade att det
i ganska stor utsträckning redan tillämpades att betyg från kolleger i samma
ämne vid andra lärosäten godkändes i Uppsala.
Studenterna höll frågan om betygens riksgiltighet levande, och Sveriges
Förenade Studentkårer skrev 1932 till regeringen i frågan. Juridiska fakulteten
i Uppsala ansåg i sitt remissyttrande att det saknades en analys av förhållandena inom de juridiska fakulteterna, men påpekade att ämnena i en juris kandidatexamen var indelade i två grupper, och att det var möjligt att studera den
första gruppens ämnen vid ett lärosäte och de andra vid ett annat. Ett formellt
beslut om riksgiltighet för den första gruppen av ämnen skulle därför kunna
fattas, men fakulteten avstyrkte andra åtgärder i den föreslagna riktningen.
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I beslutet deltog både Engströmer och det före detta och blivande statsrådet
Östen Undén.
Frågan om betygens giltighet oberoende av vilken fakultet och vilket lärosäte som utfärdat dem togs också upp av 1933 års universitetsberedning.
Den lade redan i september 1933 ett förslag om riksgiltighet med tillägget att
universitetskanslern skulle utöva tillsyn så att kunskapsfordringarna för betyg
i olika ämnen var likvärda vid alla berörda lärosäten. I yttrande över detta
förslag upprepade Juridiska fakulteten på Engströmers förslag sitt tidigare uttalande om att en sådan ordning borde begränsas till den första ämnesgruppen
i juris kandidatexamen.
Vid konsistoriets behandling av ärendet i mars 1934 antogs ett av Engströmer föreslaget yttrande, som avvisade förslaget om likvärda betyg med tillhörande granskning av universitetskanslern. Det ansågs innebära en allvarlig fara
för det vetenskapliga arbetet vid universiteten och under ogynnsamma omständigheter kunna hota undervisningens och forskningens frihet. Konsistoriet var emellertid inte enigt. En minoritet, med bland andra prorektorn von
Hofsten, tillstyrkte universitetsberedningens förslag på grund av de fördelar
det ansågs medföra för lärare och studenter. De menade dessutom att likvärdighet inte behövde betyda uniformitet. Hela frågan löstes ett par år senare
då regeringen 1935 utfärdade bestämmelser därom (SFS 1935:469) på basis av
universitetsberedningens förslag.
Engströmer hade läst latin på gymnasiet i Härnösand, men det hade inte
alla som började studera vid universiteten, och 1931 utbröt en diskussion om
behovet av latinkunskaper vid högre studier. Flera studenter klagade på det
krav på latin som ofta ställdes, och de fick stöd av några av sina lärare. Av
landets professorer i juridik menade C. G. Björling i Lund att juris studerande
kunde undvara latinet, även om det skulle sänka den allmänna bildningsnivån,
men Engströmer var av motsatt uppfattning. Han ansåg, att det för en verklig
juridisk bildning krävdes grundliga kunskaper i latin. Det gick visserligen att
avlägga en juris kandidatexamen utan latinkunskaper, men Engströmer tyckte
inte att det var en tillfredsställande ordning.
Att Engströmer inte var nöjd med studenternas språkkunskaper framgick
även av en intervju i Dagens Nyheter i maj 1938. Det var hans erfarenhet från
den egna fakulteten att studenterna inte alls hade den kunskap i främmande
språk, som var nödvändig för att kunna bedriva högre juridiska studier. Då
måste de nämligen kunna läsa även sådana utländska lagar och lagförslag som
inte hade översatts till svenska.

Med studenter i vardag och fest
Uppsala studentkår var länge ett utflöde av nationerna, men den hade också
egna angelägenheter och verksamheter, och både som rektor och tidigare träffade Engströmer ofta dess ledande företrädare. Han var inte heller främmande
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för att medverka i verksamheter som studentkåren tagit initiativ till eller ansvarade för. Han deltog sålunda 1917 i en kommitté som kåren tillsatt för att
utarbeta former för samarbete mellan de nordiska studentkårerna, och några
år senare deltog han tillsammans med företrädare för Uppsala studentkår i
Köpenhamns studentförenings 100-årsjubileum.
År 1930 ledde Engströmer tillsammans med studentkårens ordförande en
kommitté som föreslog en kreditkassa för kårens medlemmar. Kåren hade
tidigare gett vissa lån ur sin byggnadsfond, och Engströmer hade 1915 själv fått
ett sådant lån, men nu föreslogs, att helt nya lånemöjligheter skulle skapas.
Förslaget presenterades i en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter med ett
foto av Engströmer. De flesta nationerna accepterade kommitténs förslag, och
därmed kunde en kreditkassa byggas upp med en egen fond om 33 000 kronor.
Den var baserad på lotter à 80 kronor tecknade av kåren och de medverkande
nationerna, och studentkåren utfärdade dessutom garantiförbindelser. Vid
några tillfällen gick Engströmer i borgen för studenter som han kände och som
tog lån i kassan. Kassans skattmästare blev bibliotekarien vid universitetsbiblioteket Jonas L:son Samzelius, som senare spelade en viktig roll för byggandet
av studentbostäder i Uppsala (sid 185).
Av de många stipendiefonderna vid Uppsala universitet är en del är öppna
för ansökningar från alla studenter, medan andra är knutna till en viss studieinriktning eller en viss studentnation. För många av dessa fonder fanns det
tidigare inspektorer, som skulle utöva tillsyn över fondens förvaltning samt
bedöma och rangordna sökande inför beslut av fakultet eller konsistorium.
Dessa inspektorer var oftast seniora professorer, och Engströmer fick 1919 sina
första uppdrag av detta slag. Det gav honom erfarenhet av det grannlaga arbetet med stipendietilldelning, som han säkert hade nytta av, när han 1921
blev inspektor för Norrlands nation, och fick sista ordet när det gällde att utse
innehavare av den nationens många stipendier (sid 178). Som rektor blev han
ex officio inspektor för ytterligare ett flertal stipendier.
Till alla dessa äldre stipendiefonder vid universitetet kom de behovsprövade statsstipendier som infördes 1939 för att tillvarata det som då kallades
begåvningsreserven. Dessa nya stipendier utgick länge i form av fri bostad och
fri kost, eller som en av dessa förmåner, och kallades därför naturastipendier.
För att administrera systemet inrättades statsstipendienämnder på universitetsorterna, och i Uppsala leddes nämnden från starten ända till 1952 av professorn i semitiska språk H. S. Nyberg. Engströmer var en varm anhängare
av dessa stipendier och lovordade dem i en artikel i Ergo när han avgick som
rektor (sid 190).
Vid studentkårens vårfest i Botaniska trädgården 1920 höll Engströmer högtidstalet, som enligt tidningsreferaten ”var en tidsbetraktelse över samhället
och individen”. Han beskrev hur nationalismen förmått människorna till stora
personliga insatser och uppoffringar, men plikten att underordna sig det allmännas befallande bud kunde tränga tillbaka individualismen, och världskri172

Professorn och studenterna

Vid vårfesten i Botaniska trädgården den 16 maj 1942 sitter Engströmer omgiven av
högtidstalaren Bengt Nordenskiöld och professorn i litteraturhistoria Anton Blanck.
Nordenskiöld tillträdde den 1 juli samma år posten som chef för flygvapnet.

get hade visat på risken med denna antiindividualism. Till skillnad mot de
opinionsbildande krafter som hade makten i samhället borde universiteten,
enligt Engströmer, försvara det fria ordet och inte kritiklöst anamma dagens
sanningar. En av vårfestens särskilda begivenheter detta år var 20-årsjubileet av
Orphei Drängars Parisresa 1900. De jubilerande Parissångarna kom, enligt referatet i Upsala Nya Tidning, tågande till trädgården medan Engströmer ännu
talade. De intog scenen och stämde upp Gunnar Wennerbergs Hör oss, Svea.
Som universitetets rektor var Engströmer senare alltid hedersgäst vid vårfesten, placerad intill den inbjudne högtidstalaren. I maj 1934, under hans första rektorsår, hölls talet på Linneanums trappa av kronprins Gustaf Adolf, och
bland de följande årens talare fanns både ecklesiastikministern Arthur Engberg (1936) och universitetskanslern Ernst Trygger (1937). När det var krig i
Europa hölls vårfestens högtidstal för första gången av en militär, generalmajoren och blivande flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld (1942). Vid det tillfället
delade Engtrömer ut priser för studentnationernas idrottsliga bedrifter, men
han fick inte nöjet att ge varken kronprinsens vandringspris eller Skandinaviska bankens pris till någon av universitetets egna nationer. Det var i stället
lantbrukshögskolans studenter, som i idrottssammanhang räknades som en
nation, som fick ta emot troféerna.
Vid Engströmers sista vårfest som rektor, i maj 1943, höll författaren Gustaf
Hellström högtidstalet, och studentkårens vice ordförande Jonas Nordenson
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talade till de akademiska lärarna. Nordenson hyllade då också den avgående
rektorn för det utomordentliga sätt på vilket han bevakat inte bara universitetets utan också studenternas intressen. Under de av ovisshet präglade åren
hade de studerande känt att det stod en stark och framstående person i spetsen för universitetet. Engströmer höll ett kort svarstal, där han tackade studenterna för den ”lugna, starka och förtroendeingivande hållning” de intagit
under de svåra tiderna och önskade dem framgång i studierna och i deras
kommande ”strävan att fylla sina uppgifter i samhället”.
I början på 1930-talet började studentkåren även att fira vårdagjämningen
genom att arrangera så kallade kåraftnar i Rikssalen på slottet. En omskriven
sådan ägde rum 1936 när poeten Sten Selander var inbjuden talare. Han hälsades välkommen av kårens ordförande Karl Söderberg, och vid festens slut
framförde Engströmer gästernas tack. Han liknade en studentafton i Uppsala vid en Victoria Regia – nationsskrankorna faller och studentlivet slår ut i
praktfull blom. Engströmer deltog också i en kårafton 1940 i anslutning till en
konsert av Allmänna Sångens vid 50-årsminnet av dess dirigent Oscar Arpis
bortgång. Efter konserten var det fest i universitetshusets förhall, och samtidigt invigdes ”Almas kafferum” i källarvåningen.

Norrlands nation
Som tidigare nämnts skrev Engströmer in sig som recentior på Norrlands nation hösten 1896 (matrikelnummer 1627), och uppflyttning till junior i nationen skedde stadgeenligt efter två terminer. När han 1901 avlagt kandidatexamen, omfattades han inte längre av nationsobligatoriet, och lämnade nationen.
Flera år senare, vårterminen 1908, återkom han emellertid som nationsmedlem, fortfarande som junior, men den 1 februari 1909 valdes han till senior
av nationens landskap. Till senior kunde väljas den som visat ”intresse för
nationens angelägenheter” och ”duglighet i sina studier”, och vid valet röstade
14 nationsmedlemmar ja, medan två lämnade blanka valsedlar. Genom invalet
blev Engströmer en av nationens 19 seniorer, alla män, bland dess omkring 230
medlemmar. Det gav honom tillträde till nationens seniorsnämnd, men enligt
nämndens protokoll deltog han aldrig i dess möten.
Endast två veckor efter det att Kungl. Maj:t förordnat Engströmer till professor i processrätt vid universitetet, föreslog Norrlands nations kuratorer att
han skulle kallas till hedersledamot av nationen. Ett sådant val var enligt nationens stadgar ”en gärd av aktning åt därav förtjänta personer”, och nationen
hade då ca 35 hedersledamöter. Kuratorernas förslag tillstyrktes enhälligt av
seniorsnämnden. Valet ägde rum vid landskapet 25 april 1912, och Engströmer
fick samtliga avgivna 13 röster.
I enlighet med universitetsstatuterna föreskrev Norrlands nations stadgar
att ”överinseende över nationen” skulle utövas av en inför universitetets rektor
vald inspektor. Historieprofessorn Nils Edén innehade uppdraget sedan 1909,
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Norrlands nations vaktmästare Adolf Andersson serverar Engströmer
vid recentiorsgasken den 3 oktober 1931. Till höger sitter nationens
förste kurator Gottfrid Nordlund, som drygt tio år senare blev den
förste studentprästen i Uppsala.

och han kvarstod formellt som inspektor även sedan han 1917 blivit statsminister. Först när han i december 1920 blev landshövding i Stockholms län
lämnade han posten. Nationen erbjöd då inspektoratet åt professorn i meteorologi Filip Åkerblom, som varit proinspektor under Edéns statsministertid,
men han avböjde uppdraget. Den 21 februari 1921 valdes i stället Engströmer
till inspektor. Valet ägde rum vid landskap i konsistoriets sessionssal inför
universitetets rektor Ludvig Stavenow. Engströmer var då visserligen relativt
ung, men välkänd och respekterad i nationen, och han hälsades välkommen
som inspektor vid ett lagtima landskap den 7 maj 1921.
Den nation Engströmer skulle ha ”överinseende över” var inte rik. Flera av
lokalerna hyrdes ut permanent eller tillfälligt, och handlån till medlemmar
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kunde återkrävas i förtid. Den ekonomiska situationen förbättrades dock efterhand, och till det bidrog inte minst föreningen Norrländska Uppsalakamrater (NUK), som grundats 1918 av nationsalumner i Stockholmsregionen. Till
dess medlemmar hörde både Thore Engströmer och hans bror Folke. Tre år in
på Engströmers inspektorsmandat hade nationen inbjudit föreningens medlemmar till ett högtidslandskap och Engströmer hälsade dem välkomna med
ett anförande där han prisade samhörighetskänslan hos tidigare medlemmar
av Norrlands nation ”till gagn och fromma för den nuvarande generationen”.
Medan nationens kuratorer i rask följd avlöste varandra, stod Engströmer
tillsammans med nationsvaktmästaren Adolf Andersson för kontinuiteten.
Först 1943, i samband med sin pensionering från universitetet, lämnade han
inspektorsuppdraget. I en översiktsartikel skrev då Elof Ehnmark, som varit
kurator 1925–27, att Engströmers breda juridiska kunnande och ekonomiska
erfarenhet ofta varit en stor tillgång för nationen, när viktiga och svåra frågor
skulle avgöras. Samtidigt hade han, enligt Ehnmark, inte trängt sig på eller varit närgånget inspekterande utan skänkt nationens ämbetsmän sitt förtroende,
litat på dem och understött dem. När de bett om det, hade han också gärna
skrivit betyg om deras ledningsuppdrag vid nationen. Ehnmark erinrade sig
bara ett tillfälle, han angav inte vilket, då Engströmer ”bestämt och resolut”
tagit ledningen och med fast hand fört nationen genom iråkade ekonomiska
svårigheter.
Under Engströmers 22 år som inspektor fördubblades nationens medlemsantal från ca 300 till ca 600. En ännu mer spektakulär förändring under samma tid var att antalet kvinnliga studenter i nationen, eller studentskor som de
länge kallades, gick upp från ett drygt tiotal till ca 150, det vill säga en tiofaldig
ökning. ”Flickornas julfest” blev ett begrepp från slutet av 1920-talet. Med fler
studenter – manliga såväl som kvinnliga – utvecklades nationslivet, inte minst
på nöjessidan med gasker, skutt och dansaftnar som komplement till tidigare
baler och fester.
Även de kulturella inslagen ökade i omfattning. Skriftserien Norlandica
började utges, och så kallade hembygdsaftnar arrangerades. Gäster eller föredragshållare vid dessa var inte sällan norrländska kulturpersonligheter som till
exempel Wilhelm Peterson-Berger, Eyvind Johnson, Albert Viksten, BjörnErik Höijer, Birger Norman, Ludvig ”Lubbe” Nordström och Gustav Hedenvind-Eriksson. Vid ett tillfälle, i mars 1942, samlades tre av de nämnda till ett
stort författarmöte, då Johnson höll föredrag, Nordström mottog hyllningar
med anledning av sin 60-årsdag och Hedenvind-Erikson tog inträde som hedersledamot. Den senare var därmed för övrigt en av de 68 personer som blev
hedersledamöter i nationen under Engströmers inspektorstid.
I Norrlands nations lokaler arrangerades även utställningar av olika slag.
Omkring 80 verk av de fyra Norrlandsmålarna Johan Tirén, Anton Genberg,
Helmer Osslund och Leander Engström ingick i konstutställningen ”Norrlands natur och folk i norrländsk konst” i mars 1941. ”Den länder vår hembygd
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Ludvig ”Lubbe” Nordström på nationsafton på Norrlands nation den 9 november 1940.
Mellan Engströmer (t. v.) och Nordström (t. h.) står Nordströms fru Gunborg (t. v.) och
Engströmers brorsdotter Thea (t. h.).

till heder” sade Engströmer när han invigningstalade, men han menade också
att den hedrade Norrlands nation.
Flera av nationerna vid Uppsala universitet, och inte minst Norrlands, har
under åren gynnats med gåvor och donationer av tidigare medlemmar och
stödjande företag. Ibland har gåvorna varit spontana, men vid flera tillfällen
har regelrätta insamlingar anordnats. En sådan organiserades till exempel 1918,
då Norrlands nation hade stora ekonomiska bekymmer, och Engströmer hörde
till dem som undertecknade uppropet.
På 1918 års insamling följde andra. Inför 100-årsjubileet 1927 av sammanslagningen av de tidigare Bottniska och Medelpado-Jämtländska nationerna
tog sålunda Norrländska Uppsalakamrater initiativ till en insamling för en
jubileumsfond. Ett upprop undertecknades av Engströmer tillsammans med
landshövdingar, biskopar och andra kända personer. För att förbereda jubileet
tillsattes också en särskild kommitté som Engströmer ledde. Insamlingsresultatet blev 47 000 kronor till en fond för stipendier åt nationsmedlemmar. Som
inspektor presiderade Engströmer i maj 1927 över jubileumsfestligheterna,
och vid högtidsmiddagen i nationshuset satt han omgiven av universitetets
rektor, nationens kuratorer och tidigare inspektorer.
Ett nytt jubileum firades i maj 1929 då nationshuset fyllde 40 år. Engströmer
välkomnade då nationsmedlemmar av olika årgångar och kunde även meddela
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vilka som fått de första stipendierna från 1927 års stipendiefond. Tio år senare
motiverade restaurering av det då 50-åriga nationshuset en ny stor insamling. Åter var det Engströmer och andra av nationens hedersledamöter med
flera som undertecknade ett upprop, och Engströmer bidrog även med sina
kontakter med norrländska företag, varifrån de största bidragen kom. Totalt
insamlades 52 000 kronor, som täckte ungefär hälften av kostnaderna för den
omfattande upprustningen.
Den 7 oktober 1939 skulle huset återinvigas med stora festligheter, men
de inhiberades på grund av kriget. Ett högtidslandskap fick i stället markera
avslutningen på den lyckade restaureringen. I ett referat från detta ansåg Upsala Nya Tidning att ”i sitt nya skick äro de båda läsrummen mycket tilltalande och i hög grad ägnade att öka trivseln i norrlänningarnas upsalahem”,
och Engströmer hoppades i sitt anförande ”att landsmännen inte skulle finna
sofforna alltför bekväma”. Vid samma tillfälle överlämnades till Engströmer
första numret av nationens nya skriftserie Norlandica.
Norrlands nation disponerar ett stort antal stipendiefonder, och i Engströmers inspektorsuppdrag ingick att utse innehavare av alla stipendier. Förslag
togs fram av nationens stipendienämnd, och de som ansåg sig förbigångna
kunde klaga hos inspektor, innan denne fattade slutliga beslut om innehavare
av de olika stipendierna. Normalt godtog Engströmer stipendienämndens förslag, och nämnden citerade gärna juristprofessorns uttalande: ”Näst Konungens högsta domstol vet jag ingenting så objektivt som Norrlands nations stipendienämnd”. Ibland blev Engströmer också ombedd att stödja en inlämnad
begäran om ett nationslån åt en student som hamnat i ekonomiska svårigheter.
Under sin inspektorstid fyllde Engströmer både 50, 60 och 65 år. Inför sin
50-årsdag 1928 reste han bort utan att tala om vart han for. Det gav upphov
till en del skämtsamma kommentarer. En krönikör på Norrlands nation skrev
till exempel att deras inspektor ju var väl initierad i engelska förhållanden och
säkert kände till, hur prinsen av Wales efter en mottagning med många handskakningar tvingats bära armen i band. För att inte råka ut för något sådant
efter att ha hälsat på nationens alla medlemmar, hade Engströmer tydligen
valt att sätta sig i säkerhet på annan ort. Av senare korrespondens framgår att
han i själva verket hade åkt till Menton på franska Rivieran, där han tagit in
på det fashionabla Hotel Alexandra. Dit återvände han för övrigt ibland under
de kommande åren för rekreation.
Annorlunda var det på hans 60-årsdag 1938, då det ordnades en högtidssammankomst på nationen med avtäckning av David Tägtströms porträtt av
jubilaren. I sitt tacktal erinrade Engströmer om nationens expansiva utveckling från en liten provinsnation till Uppsalas ”största och förnämsta”.
På sin 65-årsdag 1943 gav Engströmer en middag för släkt och vänner i sitt
hem på Kyrkogårdsgatan 5. Dit kom då också ett fackeltåg med ett par hundra studenter från Norrlands nation. De fattade posto under hans balkong på
tredje våningen och stämde upp en hyllningssång. Stående på balkongen tog
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Till Engströmers 60-årsdag 1938 målade David Tägtström detta porträtt
för Norrlands nation.

Engströmer emot deras uppvaktning, och nationens gillevärdinna kom dessutom upp och gav honom en större blomsterkvast. Från nationen överlämnades även en Orreforsvas med de norrländska landskapsvapnen ingraverade.
Nationens förste kurator Carl-Martin Edsman, som på 1960-talet själv skulle
bli inspektor, höll tal och avslutade det med att för Engströmer utbringa ett
kraftfullt besvarat leve.
Engströmer tackade hjärtligt för studenternas hyllning och framhöll att den
vänlighet nationen visat honom under hans långa inspektorstid varit en stor
del av innehållet i hans liv. Han slutade med att utbringa ett leve för den
norrländska hembygden. Då hade också prins Eugen, som var bland middagsgästerna, kommit ut på balkongen, och Edsman utbringade ett leve även för
honom. Prinsen tackade studenterna för hälsningen och tillade att han var
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På balkongen till sin lägenhet tog Engströmer emot födelsedagshyllningarna från Norrlands nations studenter på sin
65-årsdag den 5 april 1943.

stolt över att ha ”er utmärkte inspektor som god vän”. Uppvaktningen avslutades med att studenterna sjöng studentsången, varefter de tågade ner till
Dombron och kastade facklorna i Fyrisån.
Som inspektor fick Engströmer ibland hälsa medlemmar av kungahuset
välkomna till Norrlands nation. I oktober 1929 tog han till exempel emot
hertigen av Västerbotten, arvprins Gustaf Adolf, som recentior, och det firades med en högtidsmiddag med ett hundratal nationsmedlemmar bland
deltagarna. Själv deltog Engströmer flitigt i nationens fester, och han presiderade ofta när nationsmedlemmarna samlades i sitt hus den sista april efter
att med fanborg ha tågat upp till slottet, lyssnat på hyllningen till våren och
tågat tillbaka till nationen. Till högtidliga tilldragelser på nationen bjöd Engströmer också in vänner och bekanta. Det kunde vara svenska honoratiores
men även ambassadörer och andra utländska hedersgäster. ”Under de sista
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fredsåren greps diplomatiska kåren i Stockholm av en obetvinglig lust att
fira sista april i Uppsala, och då kunde det hända, att Inspector förde med
sig ett helt litet svep av utländska dignitärer” skrev Elof Ehnmark i en nationskrönika 1943.
Engströmer kunde visa en viss kärvhet mot människor han mötte, och
i brev till bekanta skrev han ibland om ungdomens brist på disciplin, men
han hade ett gott samarbete med nationens ämbetsmän och ledamöter i dess
nämnder. Han utövade regelbundet gästfrihet för dem i sitt hem, och tog då
hjälp av nationens vaktmästare Adolf Andersson, vilket enligt Ehnmark gav
de norrländska studenterna en trygg hemkänsla. Med en travesti på inskriptionen på Per Brahemonumentet i Åbo sammanfattade Ehnmark också en
gång Engströmers tid som inspektor med orden ”Han var med Nationen och
Nationen med honom väl tillfreds”.
Sedan han blivit rektor för universitetet kallades Engströmer i oktober 1933
till hedersledamot även i Smålands nation. Han fick även många inbjudningar
från andra studentnationer till jubileer, högtidslandskap, inspektorsskiften,
litteraturaftnar, studentbostadsinvigningar och andra evenemang. Han tackade ofta ja, och inte sällan föll det då också på hans lott att framföra gästernas
tack efter en avslutande middag.
Engströmer lämnade inspektoratet vid slutet av vårterminen 1943, och inspektorsskiftet ägde rum vid ett högtidslandskap den 30 oktober 1943. CarlMartin Edsman, tackade Engströmer för hans insiktsfulla ledning och för hans
”stödjande och hjälpande hand” bakom den betydande utveckling nationen genomgått under hans inspektorat. I sitt svarstal tackade Engströmer de många
nationsämbetsmän, som han haft nöjet att samarbeta med för det förtroende
de visat honom. Till nationens alla medlemmar gav han rådet att ”söka bevara
den respektlösa saklighet och den sakliga respektlöshet han sett i nationslivet”. Redaktören för Norlandica, Rudolf Aldskogius, överlämnade därefter till
Engströmer ett praktband av den tredje boken i serien, som tillägnats honom
”till erinran om hans gärning som Norrlands nations inspektor”. Enligt mötesreferatet såldes boken vid utgångarna av ”utvalda studentskor”.
Efter högtidslandskapet följde en festlig middag i nationshuset. Till gästerna hörde Engströmers företrädare som inspektor Nils Edén, hans efterträdare
som universitetets rektor Nils von Hofsten och Uppsala läns landshövding
Sigfrid Linnér, fler än 30 tidigare kuratorer samt flera företrädare för näringslivet. De senare passade på tillfället att annonsera några donationer om sammanlagt 150 000 kronor som tillskott till nationens stipendiefonder. Middagen
avslutades med ett nytt tacktal av Engströmer, som då karakteriserade sin
inspektorstid som ”någonting av det mest uppfriskande” han upplevt i sitt liv.
Han hade stått i spetsen för nationen i 22 år, och det var längre än någon annan
sedan den sammanslagna norrländska nationen bildats 1827. Rekordet har dock
senare slagits av professor Stig Strömholm, som med början 1978 var inspektor
i inte mindre än 25 år.
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Engströmer behöll kontakt med Norrlands nation efter sin inspektorstid,
och nationen bjöd in honom till möten och fester. Så sent som på hans 75-årsdag i april 1953 uppvaktades han i bostaden av nationens kuratorer, och en månad senare var han hedersgäst på dess vårbal. Nationen blev också ihågkommen i hans testamente, enligt vilket 100 000 kronor skulle tillfalla Uppsala
universitet som en fond bärande hans namn (sid 277). Hälften av fondens avkastning skulle användas till stipendier åt ”förhoppningsfulla behöfvande juris
studerande av Norrlands nation”, medan den andra hälften skulle disponeras
för ”något för universitetet och dess syften gagneligt ändamål”, Fonden omvandlades 1996 till en stiftelse vars förmögenhet i dag uppgår till över 22 miljoner kronor. Den årliga avkastningen uppgår till omkring 700 000 kronor,
och stipendierna – som för närvarande är tre stycken – uppgår till ca 80 000
kronor per termin.
Ett annat uttryck för Engströmers sista vilja och hans starka känsla för
Norrlands nation var hans önskan om penninggåvor till nationens studenthem
som alternativ till blommor vid hans bår. Med de medel som inflöt skapades
Thore Engströmers minnesfond. Den var från början tänkt att användas för
konstnärlig utsmyckning av Norrlandsgårdarnas parkområde, men sedan 1994
används fondens avkastning i stället för finansiering av ett bostadsstipendium
i form av en månads rumshyra i Norrlandsgårdarna.
Engströmer önskade bli begravd i nationsgraven på Uppsala gamla kyrkogård, där fyra av hans företrädare som inspektorer redan vilade, nämligen
Johan Bredman, Christopher Jacob Boström, Frans Wilhelm Häggström och
Einar Löfstedt. ”Vi stanna i begrundan inför hans önskan att i en nationsgravs
gemenskap bida den absoluta ensamheten” sade Torgny Segerstedt i sitt tal vid
Engströmers jordfästning, och därmed angav han också den betydelse gemenskapen i Norrlands nation hade haft för hans liv.

För många studenter och för få lärare?
I början av 1930-talet fanns det något över 3 000 studenter vid Uppsala universitet och sammanlagt drygt 8 000 vid Sveriges universitet och högskolor. I
Uppsala hade antalet ökat med ca 50 procent under de föregående tjugo åren,
men under samma tid hade det nästan fördubblats i landet som helhet. De
allt fler studenterna och risken för att det skulle leda till arbetslöshet bland
akademiker, hade blivit ett stort diskussionsämne i universitetsvärlden när
Engströmer tillträdde som rektor 1933.
Frågan diskuterades även i riksdagen mot bakgrund av 30-talskrisen med
arbetslöshet och svaga statsfinanser. Högerpartisten och historikern Ivar Anderson föreslog i en interpellation, att en utredning borde tillsättas för att
komma till rätta med ”överbefolkningen” i universitet och högskolor, och som
en tänkbar åtgärd nämnde han tillträdesspärrar. I riksdagens debatt i maj 1933
deltog både den då sittande, en förutvarande och två blivande ecklesiastik182
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ministrar, och resultatet blev att en ”utredning rörande tillströmningen till
de intellektuella yrkena” tillsattes i oktober samma år. I dess betänkande som
kom två år senare (SOU 1935:52) föreslogs dock inga spärrar. Förslagen var i
stället att yrkesorientering skulle anordnas, universitetsstatistiken förbättras
och en ”arbetsförmedling för intellektuellt utbildade” skapas samt att en särskild utredning skulle göras av hela skol- och examensväsendet för att vidga
undervisningen mot mer praktiskt inriktade studier.
Intervjuad av Aftonbladet i juni 1933 påpekade Engströmer, att frågan om
spärrar hade diskuterats i ett par decennier, och att vissa åtgärder i den riktningen faktiskt hade vidtagits såsom propedeutiska kurser. För sin del ville
han inte se tillträde till universiteten som helt beroende av höga betyg. Det
vore, menade han, att återgå till den tid då studentexamen avlades vid ett
universitet och var en examen för tillträde till högre studier. Nu hade studentexamen en annan innebörd, men eftersom studenttillströmningen inte
visade någon vikande tendens, kunde man inte utan vidare avvisa frågan om
uppkomsten av ett akademiskt proletariat utan möjlighet till försörjning. Det
rörde sig emellertid snabbt inom den högre undervisningen, och tillträdesfrågan borde ses tillsammans med andra problem och reformförslag på området.
I Svenska Dagbladet i oktober 1933 skrev språkvetaren Erik Wellander att
en övervärdering av studentexamen och en följande överproduktion av studenter låg bakom den ökande tillströmningen till högre studier. Han föreslog
att den vita mössan inte längre skulle vara en symbol för den begärliga studentexamen utan återgå att bli ett kårtecken för studenter vid universitet och
högskolor, medan gymnasierna kunde fortsätta att fylla sin allmänbildande
uppgift. Tidningen bad rektorerna för några lärosäten kommentera förslaget,
och Engströmer trodde för sin del knappast att det skulle få den effekt Wellander önskade. En återgång till studentexamen som inträdesprov till universitetet var visserligen tänkbar, och då kunde kanske frågan om den akademiska
huvudbonaden också föras på tal, men han kunde inte se att frågan hade någon
högre grad av aktualitet. Axel Moberg i Lund och Sven Tunberg i Stockholm
var mer positiva till förslaget, även om den senare såg det som svårgenomförbart.
Vid den första nationella studentriksdagen, som hölls i Stockholm i januari 1934, diskuterades också det kärva ekonomiska läget för akademiker och
studenternas framtida försörjningsmöjligheter. Tillsammans med kronprins
Gustaf Adolf och universitetskansler Ernst Trygger deltog Engströmer i det
högtidliga öppnandet av det tre dagar långa mötet, som hade samlat omkring
150 ombud för landets studentkårer. Ord som student- och lärdomsproletariat
användes i debatten, och för att undvika ytterligare konkurrens på arbetsmarknaden önskade många studenter stänga Sveriges gränser för utländska
akademiker.
En andra studentriksdag hölls 1938, denna gång i Lund. Då diskuterades
bland annat frågan om undervisningen på universiteten, som enligt många
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studenter ofta präglades av sterila föreläsningar. Ett par veckor senare frågade Dagens Nyheter lärosätenas rektorer om hur de såg på den kritiken. För
Uppsala universitets del menade Engströmer att diktamen var en praktiskt
taget avskaffad föreläsningsform, och föreläsningar hade överhuvudtaget i
stor utsträckning ersatts av seminarier. Engströmer hänvisade även till den
bestämmelse i universitetsstadgan som medgav utbyte av hälften av antalet
föreskrivna föreläsningar mot seminarieövningar, något som han själv tidigare
flitigt använt sig av (sid 170). Hans slutsats var att antalet föreläsningar måste
vara begränsat, men han trodde inte, att de kunde avskaffas helt.
Ett konkret resultat av studentriksdagen 1938 blev en skrivelse till regeringen från Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) med begäran om förstärkning
av lärarpersonalen vid universitet och högskolor, eftersom antalet studenter
under de senaste 25 åren hade ökat proportionellt mycket mer än antalet lärare. Skrivelsen remitterades till universitet och i högskolor, och Uppsala universitets fakulteter såg i och för sig positivt på förslaget om fler lärarkrafter
men hänvisade också till de yttranden som de avgivit till den sittande docentutredningen, vars ordförande ju var universitetets rektor Thore Engströmer
(sid 156).
Studenternas engagemang för fler lärare togs upp i pressen, och när Engströmer i oktober 1939 intervjuades av Aftonbladet bekräftade han att höstens
inskrivningar var rekordhöga och att universitetet hade inte mindre än 3 600
studenter. Man hade därför ibland tvingats dubblera kurserna, men tack vare
att Uppsala universitet hade ganska många docenter med docentstipendium
kunde det ordnas utan större problem. Han höll därför inte med om att universitetet var överfullt med studenter. Dessutom spreds de ut på så många linjer att tillströmningen relativt lätt kunde hanteras. Han avslöjade också hans
docentutredning skulle komma att föreslå utökade medel för lärartjänster vid
sidan av docenterna.
Den omfattande remissbehandlingen av 1938 års skrivelse från SFS hade
lett till engagerade diskussioner vid landets lärosäten, men ärendet avslutades
med att regeringen i mars 1940 fann skrivelsen ”icke föranleda någon Kungl.
Maj:ts åtgärd”. Däremot ägde en tredje studentriksdag rum i Stockholm i februari 1943, och även om Engströmer då bara hade några månader kvar av sitt
rektorsförordnande deltog han vid konferensens öppnande tillsammans med
bland andra kronprins Gustaf Adolf, ecklesiastikminister Bagge och universitetskansler Undén. Konferensens huvudfrågor var åter undervisningens former, akademikernas arbetsmarknadsproblem och frågan om reglering av tillströmningen till universitet och högskolor.
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Studentbostäder
Inackordering var länge den vanligaste boendeformen för studenter som kom
till Uppsala från andra håll i landet. Det gällde för Engströmer och för flera studentgenerationer efter honom, och rumsuthyrning var en viktig inkomstkälla
för många Uppsalabor. Det ökande studentantalet ledde ändå till bostadsbrist,
och 1929/30 uppförde studentkåren därför ett första studentbostadshus på en
av sina tomter i kvarteret Ubbo vid Övre Slottsgatan. Det innehöll ett femtiotal rum för manliga studenter, och kom därför att kallas Gubbhyllan.
Ett annat tidigt initiativ för att lindra bostadsbristen togs 1934, då studentkåren, efter samråd med Engströmer, föreslog att kåren, universitetet och
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse skulle bilda Stiftelsen Uppsala Studentbostäder. Dess första byggprojekt skulle vara tre hus i kvarteret Angantyr, med
ett hus reserverat för teologie studerande och ett för kvinnliga studenter, men
den planen kunde inte realiseras. När stiftelsen senare bildades gick Uppsala stad in som stiftare i stället för diakonistyrelsen, och det samarbete om
studentbostäder som studentkåren, universitetet och staden därmed inledde
skulle visa sig bli av stor betydelse för utvecklingen i Uppsala på detta område.
Engströmer var ordförande i stiftelsens direktion under hela sin rektorstid, och
en framträdande roll spelades redan från början av bibliotekarien vid universitetsbiblioteket Jonas L:son Samzelius. Han blev stiftelsens ekonomidirektör,
och ledde praktiskt studentkårens bostadsbyggande i Uppsala ända till 1959.
För stiftelsens första bostadshus överlät universitetet utan ersättning ett
markområde vid Skolgatan intill Linnéträdgården, och staden gjorde ett borgensåtagande för bygglånen. Dessutom gav både universitetet och studentkåren direkta ekonomiska bidrag. Vidare skänkte Gustaf V 6 000 kronor, vilket
motsvarade anläggningskostnaden för ett rum, som därigenom kunde disponeras som ett naturastipendium. Huset byggdes 1936 i funktionalistisk stil
efter ritningar av Eskil Sundahl. Det fick över 100 rum och var alltså dubbelt
så stort som Gubbhyllan, men liksom detta var det endast avsett för manliga
studenter.
Engströmer var då rektor för universitetet, och som bördig från Sollefteå
blev han 1937 intervjuad av Sollefteå-bladet om det nya studentbostadshuset.
Han nämnde då att kungen donerat 6 000 kronor till ett ”stipendierum” i
huset, och menade att kungens exempel manade till efterföljd. Han tillade att
Norrlands nation, där han var inspektor, inte inom överskådlig tid kunde sätta
igång sådana studentbostadsbyggen i Uppsala som Värmlands och Södermanlands-Nerikes gjort, och att det därför vore värdefullt om den kunde få några
stipendierum i det nya huset. En tanke var, sade han, att man skulle sätta
upp donators namn över dörren till rummet, och donator skulle även kunna
knyta villkor om företräde till ”sitt” rum. I samma tidningsartikel påpekade
nationens dåvarande kurator Rudolf Aldskogius att Norrlands endast kunde
erbjuda nio studentrum i Uppsala åt sina nära 500 medlemmar.
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Engströmer lyckades få flera banker och företag att liksom kungen donera
6 000 kronor till ett stipendierum. Själv ville han inte vara sämre, och på sin
60-årsdag den 5 april 1939 donerade han 6 000 kronor för ännu ett stipendierum. Innehavaren skulle enligt Engströmers önskan företrädesvis vara norrlänning, och av årsredovisningarna från Stiftelsen Uppsala Studentbostäder
framgick ända in på 1960-talet vilka dessa norrländska studenter var.
När Engströmer 1943 skulle lämna rektorsuppdraget skrev han ”Några ord
av en avgående rektor” i studenttidningen Ergo, och berättade om en glad
upplevelse i samband med jakten på stipendierum. Han hade 1937 vänt sig till
bankdirektören Knut Wallenberg, som noggrant studerat byggnadskalkylerna
och instämt i att även fattiga studenter borde få bo bra. På Wallenbergs fråga
hur mycket pengar Engströmer behövde hade han liksom vid andra ”tiggerier”
i ärendet bett om medel för ett stipendierum. Han hade då fått rådet att göra
en skriftlig ansökan om anslag till ett eller flera rum och fick senare till sin
”oförställda förvåning” 60 000 kr för ändamålet, som ju räckte till tio rum. Sitt
namn på dessa ville Wallenberg dock inte ha.
Studentbostäder behövde givetvis byggas även i anslutning till andra lärosäten i landet, och inte minst i Stockholm var det ofta svårt för en student
att hitta ett boende till en rimlig kostnad. I sin senare roll som universitetskansler blev det nödvändigt för Engströmer att engagera sig nationellt i frågan
om studentbostadsbyggande, och han besökte i november 1946 utställningen
”Bostäder åt Stockholms studenter” i Stockholms högskolas kårhus.

Universitetsrektorns syn på studenterna
Inför en terminsstart eller vid slutet av ett läsår gjorde pressen ofta intervjuer
med Engströmer om utvecklingen vid universitetet och om studenternas situation. I september 1937 uppgav han till Svenska Dagbladet, att effektivitet
i studierna präglade studenterna på ett sätt, som inte hade sin motsvarighet
under hans egna studieår. Till Dagens Nyheter upprepade han i maj 1938 att
studenterna arbetade bra, och att de hade en saklig inställning till sina studier
och till samhället. Det han saknade var de vidare andliga intressen som fanns
hos tidigare studentgenerationer. Hösten 1940 återkom han till sin beskrivning
av studenterna som flitiga och skötsamma, och han noterade dessutom att de
numera inte sällan var gifta. Han pekade också på den studierådgivning som
universitetet hade byggt upp, och som arbetade för att inviga de nya studenterna i ”de akademiska hemligheterna”.
När Stockholms-Tidningen intervjuade Engströmer inför hans avgång från
rektorsposten våren 1943 beskrev han ”studentskornas inträde på studiebanan,
vilket avsevärt kultiverat sederna” som den största förändringen under hans
tid. Han gladde sig också åt de livaktiga studentnationerna, och sade sig obetingat tro på dem som lämpliga medelpunkter för studentlivet. Som mångårig
inspektor på Norrlands nation kunde han även intyga att det vid nationerna
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utövades en viss kamratlig kontroll på att studenterna verkligen läste men han
återkom samtidigt till sina tidigare uttalanden om att studenterna läste intensivt och samvetsgrant, och att det möjligen till och med fanns ett visst fog för
talet om streberaktighet.
Engströmers syn på studenterna och deras tid på universitetet utvecklade
han också i Ergo. Hösten 1940 lät han som rector magnificus införa ett öppet
brev ”Till recentiorerna” på tidningens ledarsida. Där beskrev han först den
traditionella bilden av den unges övergång från skolans ”allehanda tvång och
band” till en ”självständigt verksam mogen individ” med ”eget ansvar för sig och
sitt liv”, men sedan framhöll han att ”ett mer funktionalistiskt betraktelsesätt”
på studietiden nu gjorde sig gällande med en mer ändamålsenlig anordning av
studietiden. Det var alltså inte bara studenterna som blivit mer effektiva – universitetet strävade åt samma håll, och som exempel nämnde Engströmer den
nya studievägledningen och en ökad handledning från lärarnas sida.
Till den student som då undrade vad det blev av friheten gav Engströmer
ett ”tröstande svar”. Visst hade studierna rationaliserats och den individuella
självständigheten begränsats, men det fanns ändå rum för personlig frihet och
för att förvärva den livserfarenhet, som man ej kunde läsa sig till. Studietiden
skulle inte bara ge kunskaper och färdigheter som studenterna behövde för att
”fylla de platser och uppgifter i samhället, som må bli deras”, utan då skulle
också grundläggas den ”levnads- och människokännedom” som ”inte står i
läroböckerna eller läses från katedrarna”. En nutida rektor skulle ha uttryckt
sig annorlunda, men att livet vid ett universitet är så mycket mer än studier,
brukar fortfarande framhållas vid recentiorsmottagningar. Något förvånande
är att Engströmer i denna text till recentiorerna inte nämnde den roll som
nationerna kunde spela för nykommande studenter. I festtal när Upplands
nation 1942 fyllde 300 år, sade han i gengäld att han hade svårt att tänka sig
universitetet utan studentnationerna.
Att studier inte borde vara allt för studenterna, fick Engströmer ett nytt
tillfälle att framhålla när han invigde Vårdsätra friluftsgård för deras rekreation och friluftsliv. Vårdsätra var ett akademihemman några kilometer söder
om Uppsala, som efter en brand hade restaurerats och 1937 gjorts klart för en
ny arrendator. Akademifogden såg att studentkåren var spekulant på arrendet,
men inte en betalande sådan, och skrev till drätselnämnden att han inte kunde
förorda att en så stor summa offrades på ”studentkårens förlustelsekonto”. När
kårordföranden Gösta Knutsson anmälde, att kåren var beredd att svara för
allt underhåll om universitetet utan vederlag ställde mark och gårdens corps
de logis till förfogande, åkte hela drätselnämnden med Engströmer i spetsen
ut för att inspektera gården och dess omgivningar. Några veckor senare tillstyrkte den att universitetet upplät Vårdsätra till kåren, om den förband sig
att inte anordna offentlig servering på platsen. Konsistoriet beslöt följa drätselnämndens förslag, och med Kungl. Maj:ts tillstånd skrevs ett avtal om 25-årig
hyresfri upplåtelse till kåren.
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Invigning av Vårdsätra friluftsgård den 26 januari 1941. Studentkårens skattmästare
Jonas Samzelius talar och Engströmer lyssnar (längst t. v.). Bakom golvlampan står
Ergos redaktör Gösta Knutsson, som i sitt reportage i tidningen uppgav att Engströmers
lite trötta uppsyn vid tillfället berodde på att talet då hade pågått i 38 minuter.

I en kommentar till avtalet skrev Aftonbladet om hur Uppsala universitet
under Engströmers ledning förde en patriarkalisk regim som energiskt stödde
studentkårens olika initiativ och tog igen vad tidigare generationer underlåtit
att göra för studenternas trevnad. När invigningen skedde i januari 1941 hade
Gösta Knutsson blivit redaktör för Ergo och han skrev i ett reportage från evenemanget, att han träffat märket Bang på Fyristorg och bjudit henne på skjuts
till Vårdsätra. Resultatet blev artiklar av Barbro Alving i både Dagens Nyheter
och Upsala Nya Tidning, med lyriska beskrivningar av vintersol och skidföre.
Hon återgav Engströmers lyckönskande ord till studentkåren och gav en livfull skildring av hur rektor magnificus störtat upp ur sin vilsamma bambustol
för att rädda sällskapsrummets trasmatta från ystra glöder ur den sprakande
brasan i Vårdsätras öppna härd.
Som nytillträdd rektor hade Engströmer deltagit i diskussioner om ökande studentantal och behov av spärrar till universiteten, och tio år senare var
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dessa frågor fortfarande aktuella. I sitt arbetsprogram för 1942 talade Sveriges
förenade studentkårer åter om risken för uppkomst av ett intellektuellt proletariat, samtidigt som man ville undvika att inträdesspärrar infördes. På en
fråga från Aftonbladet om situationen i Uppsala svarade Engströmer att det
ökande antalet universitetsstuderande naturligtvis berodde på att alltfler tog
studenten, men vid Uppsala universitet hade han inte märkt någon större
trängsel. På det medicinska området hade fakulteten dock infört en reell begränsning genom att endast ett visst antal studenter kunde beredas plats på
de praktiskt inriktade övningarna. I den tidigare nämnda avgångsintervjun i
Stockholms-Tidningen medgav Engströmer också att dagens studenter inte som
på hans egen tid kunde räkna med att en akademisk examen innebar automatisk försörjning.
Sitt sista tal till nyinskrivna recentiorer i universitetets aula höll Engströmer lördagen den 3 oktober 1942. Eftersom många unga män var inkallade till
militärtjänstgöring var de kvinnliga studenterna i majoritet bland dem som
tågade in i aulan iförda sina vita mössor. Det pågående kriget satte också delvis
sin prägel på Engströmers allvarsamma tal, som refererades utförligt såväl i
lokalpressen som i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Universitetets uppgift, menade Engströmer, var att ge studenterna kunskap
och kärlek till kunskap, men han riktade också allvarsord till recentiorerna:
”Livet är ingen vädjobana, där kunskaperna allena fälla utslaget. Det är intet
stadion för frågesporttävlingar. Det ges ingen jämn kungsväg till vetandets
höjder, och den led man följer är ingalunda kantad med nöjesfält”. Det fria
akademiska livet var enligt Engströmer också en skola för viljan och karaktären, och ”i dessa omstörtningstider”, fortsatte han, ”framträder livet som
en strid, där viljan och moralen bestämma folkens och därmed individernas
öden. Vid proven i livet kommer det kanske främst an på kunskaperna, men
vid prövningarna är det på karaktären som motståndskraften beror”. Till sist
uppmanade han de nya studenterna att ”väl vårda universitetets anseende”
och ”att handla ej blott fritt utan framförallt rätt”.
Den följande våren vände sig Engströmer som tidigare nämnts direkt till
studenterna med ”Några ord av en avgående rektor” i Ergos majnummer. Inledningsvis skriver han där att rektorn vid ett stort universitet i allmänhet har
mycket mindre att göra med studenterna än vad man kunde vara böjd att tro.
Som exempel konstaterar han att rektors disciplinära befogenhet lyckligtvis
inte är så ”betydelsefull och imponerande”, som utomstående kanske uppfattar den som. Behovet av disciplinärt ingripande gentemot studenterna hade
tvärtom minskat kraftigt efter krigsutbrottet 1939, så på den punkten var
studentkontakterna få.
Därefter deklarerade Engströmer att bland det som gripit honom mest sedan han upphört att undervisa och tentera studenter, hade varit den inblick
han fått i ”många enskilda studentöden, där fattigdom och nöd, sjukdom och
andra svårigheter tävlat med studentens brinnande studiehåg om hans kraf189
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ter”. I stället för romantiska betraktelser på vers och prosa hade han mött
studenter i den hårda verkligheten, och han berättade utförligt om ett par
fall, där det ena trots allt slutat väl, men det andra inneburit så stora ekonomiska bekymmer att studierna hade måst avbrytas. Som en av de viktigaste
åtgärderna för den studerande ungdomen under de senare åren såg han därför
de statsstipendier som införts för att ”stödja medellösa begåvade studenters
möjligheter” att bedriva universitetsstudier, något som han menade var ”i stil
med det bästa inom svensk andlig kulturtradition”.
Naturligt nog tog Engströmer i sina avskedsord också upp byggandet av
studentbostäder ”för att bereda behövande studenter rum till billigt pris”. Han
berättade om det ovannämnda mötet med Knut Wallenberg i den frågan, och
vilket positivt resultat det gett, och han avslutade med att framhålla att det
alltjämt fanns ”rikligt utrymme för frikostighet både från statsmakternas och
från enskilda magnaters sida”.

Frågor om doktorsavhandlingar
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) hade tidigt en ambition att utveckla
ett register över ämnen för licentiat- och doktorsavhandlingar, och arbetet
tog fart i mitten på 1930-talet. Syftet var att undvika det dubbelarbete som
ansågs kunna bli följden av att många ville skaffa sig den högre utbildning som
krävdes på allt fler befattningar. I Uppsala fick lärare vid olika fakulteter 1935
frågan av studenttidningen Ergo hur de såg på behovet av ett sådant register.
Först ut att svara var universitetets rektor, Thore Engströmer. Vid hans
fakultet, den juridiska, var det få som avlade licentiatexamen, och disputationer var ännu sällsyntare, så Engströmer såg därför inget större behov av något
register. För det rättsvetenskapliga området menade han att nationsgränsen i
regel inskränkte antalet möjliga ämnen, och det var därför lätt att vid varje
tidpunkt få en överblick över de ämnen som var föremål för pågående avhandlingsarbete. Ett ämnesregister kunde dessutom få negativa konsekvenser, om
det kom att betraktas som en förteckning över inmutade områden, som andra
inte fick komma in på, även om det var motiverat av arbeten inom närliggande
områden.
Även företrädare för andra ämnesområden bedömde behovet av ett register
som begränsat, och fysikprofessorn Manne Siegbahn ansåg tvärtom att det
kunde vara en fördel om mer än en person behandlade samma problemområde. Ergo drog ändå slutsatsen att det var önskvärt att försöka experimentera
sig fram till en lösning så att ”sammanstötningar” kunde undvikas och ”företrädesrätt” respekteras.
Frågan blev åter aktuell när Uppsala studentkår i maj 1943 begärde ett
mindre anslag från universitetet för att kunna arvodera en lokalredaktör för
registret i Uppsala. Det omfattade då enbart teologi och humaniora, men SFS
hade beslutat att det skulle utvidgas till de juridiska disciplinerna och rekom190
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menderat sina medlemskårer att undersöka intresset för en utvidgning även
till det naturvetenskapliga området. Drätselnämnden och konsistoriet, som
under ännu några veckor leddes av Engströmer, visade dock inget intresse för
saken och avslog studentkårens begäran.
Uppsala studentkår framhärdade emellertid, och ett halvår senare, när kårerna i Lund och Stockholm fått bidrag för ändamålet av sina universitet,
återkom man med en ny ansökan. Även utan Engströmer ansåg dock drätselnämnden att universitetets medel inte borde tas i anspråk för detta, särskilt
som det rörde sig om ett återkommande anslagsbehov. Konsistoriet valde att
höra alla fakulteter och sektioner men beslöt därefter, även denna gång, att
avslå kårens ansökan. På de områden där ett register var önskvärt, var det
enligt konsistoriets mening i så fall lämpligare att det sköttes ämnesvis av
universiteten och inte av studentkårernas expeditioner. SFS fortsatte trots det
att föra ett register över avhandlingsarbeten ända till 1976.
Tidigare har nämnts hur en artikel i Svenska Dagbladet med ett radikalt
förslag om studentmössan, föranledde tidningen att be om kommentarer från
universitetsrektorerna. Något liknande utspelade sig 1937, när konsthistorikern Axel Romdahl i samma tidning föreslog att betygen på doktorsgraden
borde tas bort. Hans motivering var att betygen inte alltid gav en rättvisande
bild av avhandlingarnas kvalitet, men att de ändå kunde spela en avgörande
roll för doktorernas framtid. Engströmers kommentar gick ut på att risken för
misstag kunde användas mot all betygsättning, och att gradering av avhandlingarna var nödvändig för urvalet av docenter. På en avhandling bör en doktor
bli docent eller inte bli docent, menade han, och han tillade att livet senare
brukar rätta till eventuella misstag. Som exempel nämnde han Svante Arrhenius, som blev Nobelpristagare i kemi trots att hans doktorsavhandling först
inte räckte till en docentur i Uppsala.
Ett nytt förslag om att avskaffa betygen kom 1942. Det var Karolinska institutets lärarkollegium som funnit att betygen lett till alltmer omfattande
doktorsavhandlingar. Författarna ville ha högsta möjliga betyg, och i stället för
anspråkslösa förstlingsarbeten hade avhandlingarna mer och mer blivit forskarnas vetenskapliga livsverk. Förslaget remitterades till övriga lärosäten, och Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet fann det beaktansvärt, men önskade se en närmare utredning för att undvika ett förhastat ställningstagande.
Konsistoriet, under Engströmers ledning, bordlade därför ärendet, och när
det återupptogs hade Gunnar Dahlberg, tidigare docent i medicinsk ärftlighetsforskning och medicinsk statistik och nu professor i rasbiologi, visat att
någon nämnvärd ökning av avhandlingarnas omfattning inte hade ägt rum
sedan slutet av 1800-talet. Därmed föll förutsättningarna för förslaget, och
konsistoriet beslöt avstyrka att den graderade betygsskalan vid doktorsdisputationer skulle tas bort. Ungefär 30 år senare skedde det ändå, varefter endast
betygen godkänd och underkänd fick användas. Efter ytterligare ett tjugotal
år återinfördes möjligheten för ett enskilt lärosäte att använda andra betyg.
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Studentidrott i freds- och krigstid
”Jag är personligen mycket intresserad av idrottsfrågan” yttrade Engströmer
i en intervju i Dagens Nyheter i september 1935, då han hade varit rektor i
ett par år. Studenternas idrottsplats hade anlagts 1909, och ett gymnastikhus
för studenterna, Svettis, hade funnits sedan 1910, och Engströmer menade att
idrotten, ”med hänsyn till ungdomens nuvarande mentalitet”, var lika viktig
som gymnastiken. Därför hade universitetet anställt en instruktör från Svenska idrottsförbundet som idrottslärare, och på initiativ av Uppsala Studenters
Idrottsförening (USIF) hade konsistoriet i mars 1935 tillsatt en kommitté under rektors ordförandeskap med uppgift att göra en allsidig utredning om
studentidrotten.
Det skulle vara av stor betydelse, sade Engströmer vidare i intervjun, om
idrottskunskap kunde inordnas som ett led i universitetets övriga undervisning. Det gällde självklart blivande lärare som, vid sidan av i sin vanliga
undervisning i skolan, i stor utsträckning måste tjänstgöra som ledare och
instruktörer i idrott, men flera andra studentgrupper vid universitetet hade
enligt Engströmer också behov av idrottskunskap. Som exempel nämnde han
blivande präster och andra studerande som i någon form skulle komma att
ägna sig åt ungdomens fostran.
Sin position som rektor utnyttjade Engströmer till att ge studenterna
fritt från föreläsningar en dag i maj för de tävlingar mellan nationerna i olika
idrottsgrenar på Studenternas idrottsplats, som kom att kallas ”Studenternas
friidrottsdag”. Han brukade också påbjuda en undervisningsfri lördag i februari för den traditionella skidtävlingen mellan nationerna, och där stod för
övrigt inte oväntat hans egen Norrlands nation ofta som vinnare.
I den nämnda intervjun nämnde Engströmer även att universitetet av regeringen hade begärt 150 000 kronor av tipsmedel för att utvidga och modernisera Studenternas idrottsplats, som då var i bedrövligt skick. Något senare
stod det emellertid klart, att endast hälften hade beviljats, och Engströmer
tvingades konstatera, att med dessa medel skulle de uppgjorda planerna bara
delvis kunna förverkligas. I en ny ansökan till regeringen underströk han därför, att det fanns ett mycket stort idrottsintresse hos studenterna, och att det
var ett riksintresse att universitetet fick en modern idrottsplats. Resultatet
blev att ytterligare 100 000 kronor beviljades. Pengarna ställdes till den nämnda idrottskommitténs förfogande, och de kom bland annat att användas för en
ny byggnad med omklädnads-, dusch- och toalettrum. Ett par tillkommande
bidrag gavs senare efter ansökningar som Engströmer ingivit på konsistoriets
vägnar, och sammanlagt under femårsperioden 1935–39 beviljades ca 350 000
kronor av tipsmedel för modernisering av Studenternas idrottsplats.
I den av Engströmer ledda idrottskommittén ingick ordföranden i USIF,
anatomiprofessorn David Holmdahl, som var en energisk förespråkare för akademisk idrott. När kommittén i sin rapport våren 1939 föreslog att universite192
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tet från USIF skulle överta förvaltningen av idrottsplatsen, var det därför förankrat hos USIF, som tacksamt tillstyrkte förslaget. Universitetet sammanslog
därefter organisatoriskt driften av gymnastikbyggnaden och idrottsplatsen,
och ansvarig för verksamheten från 1940 blev en gymnastik- och idrottsinstitution, som universitetet då bildade. Den leddes av en mindre styrelse med
Holmdahl som ordförande. Till styrelsen fanns också knuten en rådgivande
nämnd med företrädare för Uppsala stad, Upplands Idrottsförbund och ett
par studentföreningar.
Under tiden hade arbetet med upprustning av idrottsplatsen fortsatt, och
den 8 maj 1941 kunde Engströmer högtidligt återinviga den i närvaro av kronprinsen och under medverkan av Allmänna Sången och Upplands infanteriregementes musikkår. I sitt tal underströk Engströmer att idrotten var oumbärlig
för ungdomens fostran och utbildning, rektorsord som USIF senare citerade i
en broschyr för nyinskrivna studenter om möjligheter till idrott och friluftsliv.
Invigningen var för övrigt kulmen på en idrottsvecka, och den avslutades med
prisutdelning av kronprinsen.
Några månader efter invigningen överlämnade Svenska gymnastik- och
idrottsföreningarnas riksförbund (nuvarande Riksidrottsförbundet) sitt förtjänstdiplom till Engströmer som tecken på förbundets uppskattning av hans
insatser vid ombyggnaden av idrottsplatsen. Gymnastik- och idrottsinstitutionen visade också sin tacksamhet mot Engströmer genom att varje år skicka
honom ett ”passepartout-kort” till idrottsplatsen, även efter det att han avgått
från rektorsposten. Sannolikt hade han dock inte tid att gå dit så ofta, och
dessutom behövde han rimligen inte visa passerkort när han var särskilt inbjuden, som till exempel när han invigningstalade vid de nordiska akademiska
mästerskapen i Uppsala i april 1947.
Redan vid sekelskiftet spelades tennis av studenter i Uppsala, och flera tennisbanor iordningställdes. Inne på Norrlands nations gård anlades till exempel
en tennisbana 1912. Den fanns kvar under hela den tid Engströmer var inspektor på nationen, och den försvann först i början av 1970-talet, då en tillbyggnad uppfördes på nationsgården. Det fanns även tennisbanor på idrottsplatsen
alltsedan dess tillkomst, och det spelades också tennis i gymnastikbyggnaden.
I slutet på 1920-talet fördes tanken fram på en särskild inomhusarena för
studenterna. Studentkåren och universitetet var beredda att medverka i finansieringen, men först sedan kåren fått en privat donation för ändamålet kunde
planerna ta fastare form. Universitet upplät då mark för en tennishall intill
gymnastikbyggnaden, och i juni 1936 slöts ett avtal mellan universitetet och
studentkåren om byggandet av hallen, och om hur den skulle utnyttjas. Uppförandet av hallen gick snabbt, och inför de planerade invigningsmatcherna
hade man i sista stund köpt nät av en fiskare i Västeråstrakten för att skydda
publiken från felslagna bollar.
Invigningsdagen i januari 1937 kom Gustaf V tennisklädd till hallen, dit
han hälsades välkommen av studentkårens ordförande Gösta Knutsson. Sedan
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Mr G (Gustaf V) samtalar med Engströmer vid invigningen
av studenternas tennishall i Uppsala den 28 januari 1937.
Till höger står landshövding Sigfrid Linnér.

spelade den 78-årige Mr G, som var hans pseudonym i tennissammanhang, en
dubbelmatch med medicinprofessorn och tidigare svenske mästaren i tennis
Olof Nylén som partner. De vann första set, medan motståndarna, två studenter från Uppsala, vann det andra. Därefter tog andra spelare över hallens
tennisbanor, medan kungen, landshövdingen Sigfrid Linnér, Thore Engströmer och Gösta Knutsson drack te i klubbrummet. På kvällen samma dag bjöd
studentkåren på middag på Värmlands nation. Kungen hade då återvänt till
Stockholm, men ordföranden i svenska lawntennisförbundet Marcus Wallenberg var där, liksom Engströmer, som höll tacktalet till kåren.
Tennishallen blev senare känd som Bollhuset, och det dramatiska så kallade Bollhusmötet ägde rum där i februari 1939. Det hade inkallats av Uppsala
studentkår och det antog en resolution med en anhållan till Konungen om ”att
den akademiska ungdomens framtida existensmöjligheter icke måtte äventyras genom att främmande intellektuell arbetskraft placeras så, att välmeriterade svenska män och kvinnor berövas möjligheten att ställa sina kunskaper i
fosterlandets tjänst” (jfr sid 127).
Sveriges Akademiska Idrottsförbund skrev 1940 till regeringen och föreslog,
att ”obligatoriska kroppsövningar” skulle införas vid universitet och högskolor
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med tanke på den rådande osäkra och farofyllda tiden. Skrivelsen var undertecknad av David Holmdahl, förbundets ordförande och ”den akademiska
idrottens främste stridsman” enligt en samtida karakteristik i Svenska Dagbladet. Regeringen begärde ett skyndsamt yttrande (Ecklesiastikdepartementets
understrykning) av universitetskanslern Undén. Han svarade att idrott vid
universiteten borde vara frivillig men remitterade ändå skrivelsen till landets alla lärosäten, och vid Uppsala universitet tillsattes en kommitté med
Engströmer som ordförande och Holmdahl som en av ledamöterna för att, i
samråd med studentkåren och nationerna, utarbeta ett yttrande.
Trots Holmdahls engagemang för saken avstyrkte konsistoriet förslaget i
mars 1941. Bland annat skulle ett obligatorium, enligt konsistoriets uppfattning, bli svårt att administrera, inte minst på grund av alla dispenser som
skulle behöva ges. Konsistoriet skrev emellertid också, att regelbundna
kroppsövningar inte bara ökade den fysiska prestationsförmågan utan även
torde främja det intellektuella arbetet, men studenterna hade inte tillräckligt
utnyttjat de möjligheter till fysisk träning som erbjöds. Universitetet skulle nu
se till att de fick bättre kontakt med Gymnastik- och idrottsinstitutionen, och
konsistoriet sade sig överväga en ambitiös reform med en särskild hälsovårdsbyrå med idrottslärare och läkare avlönade av universitetet. Den skulle ledas
av en styrelse med rektor som ordförande. Alla nyinskrivna studenter skulle
läkarundersökas i byråns lokaler, och de som inte befriades skulle inställa sig
hos gymnastik- och idrottslärarna och ange vilka kroppsövningar de önskade
delta eller inte delta i.
Den skisserade hälsovårdsbyrån kom dock inte till stånd, lika lite som den
styrelse, som under rektors ordförandeskap skulle leda verksamheten. Däremot kom Engströmer flera år senare åter i kontakt med frågan. Alla de remissyttranden som 1941 skickats till kanslersämbetet hade nämligen blivit
liggande där, och i februari 1947, då Engströmer redan hade varit tillförordnad universitetskansler i halvtannat år, anhöll han hos regeringen om att få
överlämna hela ärendet till ”1946 års utredning om den högre utbildningens
demokratisering – studentsociala utredningen”. Den leddes av blivande statsrådet Ragnar Edenman, och den avsåg, enligt vad Engströmer inhämtat, att
behandla frågor av denna karaktär.
De sakkunniga som därmed fått frågan om studenternas kroppsövningar
på sitt bord ägnade mycket riktigt ett avsnitt åt saken i sitt betänkande med
förslag angående studentsociala stödåtgärder (SOU 1948:42). De ansåg visserligen att sambandet mellan intellektuella och fysiska prestationer var långtifrån klarlagt, men framhöll ändå ”vikten av att stöd lämnas till inrättandet
av lokaler och andra anordningar för kroppsövningar, dels till avlönandet av
instruktörer o. d. för sådana ändamål, dels också till de studentorganisationer,
som verka för gymnastik och idrott”. Några ”obligatoriska kroppsövningar”
föreslogs emellertid inte, och därmed var förslaget från krigsåren definitivt
skrinlagt.
195

Internationellt arbete

Breda internationella kontakter
Engströmer var under hela sin karriär mycket internationellt inriktad, och han
hade ett stort europeiskt kontaktnät. Hans språkkunskaper var goda, och han
kommunicerade på tyska, franska och engelska. Under sina ledigheter föredrog han att vistas i Frankrike eller Italien, men han hade även många brittiska
kontakter. Både i sin ungdom och senare i sitt arbete gjorde han studieresor
till England, och i sina föredrag jämförde han ofta svenska förhållanden med
dem i England. Han var hedersledamot i Anglo-Swedish Society of Uppsala,
och han gästade ibland British Council i Stockholm.
Uppsala universitet stod i kontakt med många universitet i andra länder,
och skrivelser och telegram utväxlades, inte minst i samband med jubileer av
olika slag. Dessutom hade flera av universitetets professorer egna forskningskontakter med kolleger i andra länder. Från europeiska lärosäten kom ibland
ledande företrädare på besök till Uppsala, och representanter för Uppsala universitet besökte utländska lärosäten. Samarbetet i Norden var centralt på Engströmers tid, och han deltog själv i en rad nordiska samarbetssträvanden. Han
lärde känna kolleger i de andra nordiska länderna, och hade täta kontakter
med flera av dem. Regeringen anlitade honom ofta för internationella uppdrag,
och 1937 utsågs han till exempel till svenskt ombud vid en stor internationell
juristkongress i Paris (Semaine internationale de droit) som ägde rum i samband med det årets världsutställning i staden. Även andra svenska jurister
deltog i mötet, men Engströmer var landets officielle representant.
I ett tidigare kapitel har skildrats hur Engströmer uppfyllde sina representativa plikter i samband med utländska besök i Uppsala under hans rektorstid,
men resorna gick givetvis även i andra riktningen. Under Engströmers tid som
lärare och rektor, särskilt före andra världskrigets utbrott, kom sålunda ett
mycket stort antal inbjudningar till Uppsala universitet från andra universitet
och från lärda sällskap i hela världen. Det gällde oftast jubelfester och högtider av olika slag men ibland även vetenskapliga kongresser. Alla inbjudningar
föredrogs i det större konsistoriet, som fattade beslut om hur de skulle behandlas. Det kunde hända att de lämnades utan åtgärd, och vid andra tillfällen
beslöt konsistoriet att endast skicka ett telegram eller en hyllningsadress.
Ofta bemyndigades emellertid rektor att utse en villig och för saken intresserad professor att på plats representera Uppsala universitetet, och det förut197
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sattes då nästan alltid att detta kunde ske utan att någon kostnad drabbade
universitetet. Det är svårt att veta i vilken utsträckning Uppsala universitet
på det sättet lät sig representeras av personer, vars reskostnader inte belastade
universitetet, men det finns exempel på att det skedde både genom prorektorn von Hofsten och genom Engströmer själv.
När universitetet i Catania på Sicilien 1934 firade sitt 500-årsjubileum åkte
sålunda von Hofsten dit utan kostnad för Uppsala universitetet, och när Engströmer som rektor representerade universitetet vid en högtidlighet i Paris
1935 med anledning av 50-årsminnet av Victor Hugos död, antecknades det i
konsistoriets protokoll att ingen kostnad för detta fick drabba universitetet. I
Engströmers almanacka för 1935 står ”Victor Hugo” den 12 maj och några dagar
senare finns noteringen ”CITEJA Paris”. Hans resor till möten med CITEJA
som varade flera dagar (sid 203) betalades av staten, och Engströmer reste förmodligen några dagar tidigare till Paris, så att ingen kostnad för Hugo-jubileet
kom att drabba universitetet.
Liknande arrangemang kunde antagligen ske i andra fall, då Engströmer och
andra professorer representerade Uppsala universitet ute i Europa. I Engströmers
fall kan nämnas att han redan 1927 på konsistoriets uppdrag framförde Uppsala
universitets lyckönskningar vid en invignings- och promotionsfest i Åbo för Turun yliopisto, Finlands första rent finskspråkiga universitet. Som rektor for han
våren 1939 till Grenoble vars universitet fyllde 600 år, och han överlämnade där
en hyllningsadress från Uppsala universitet. Inbjudningar till fester och jubileer
av detta slag var ofta avfattade på latin, och den adress som överlämnades eller
skickades från Uppsala universitet skrevs då på samma språk.

Nordiskt akademiskt samarbete
När Engströmer 1933 valdes till rektor för Uppsala universitet, pågick i Finland
en intensiv och delvis hätsk debatt om svenska språkets ställning vid Helsingfors universitet. Antalet finskspråkiga studenter hade ökat mycket snabbare
än antalet svenskspråkiga, och i det svenskspråkiga akademiska Finland fanns
farhågor för en långtgående förfinskning av universitetet. I Sverige såg många
en försvagning av det svenska språkets ställning i den högre utbildningen i
Finland som en förlust för den samnordiska kulturgemenskapen, och bland
professorerna vid universitet och högskolor samlades in namn för en vädjan
till Finlands folk och folkvalda om former som tryggade den svenskspråkiga
kulturen i Finland. Engströmer och hans rektorskansli organiserade namninsamlingen i Uppsala, och själv stod han överst på en av de listor som i oktober
1934 överlämnades till de finska myndigheterna.
En annan yttring till stöd för en samnordisk universitetskultur var tillkomsten av en svensk kommitté för nordiskt akademiskt samarbete. Den bildades
på initiativ av bland annat Föreningen Norden, och liknande kommittéer tillkom senare i de andra nordiska länderna. Syftet var att främja nordiskt samar198
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bete inom akademisk undervisning och forskning, och ett mindre statsanslag
ställdes till kommitténs förfogande. Dess ledamöter utgjordes av rektorerna
vid landets universitet och högskolor, formellt utsedda av universitetskanslern, och Engströmer företrädde alltså Uppsala universitet. Som ordförande
fungerade rektorn vid Stockholms högskola Sven Tunberg, och redan vid sitt
konstituerande möte i april 1936 beslöt kommittén att till arbetet inbjuda ett
antal företrädare för landets studentkårer.
Det blev en stor kommitté, och därför skapades ett arbetsutskott bestående av Tunberg, Engströmer, en student från Lund och kommitténs sekreterare
Gerhard Hafström från Stockholms universitet. Som mål för sin verksamhet
satte kommittén bland annat avskaffande av inskrivnings- och terminsavgifter
för nordiska stipendiater, och med Engströmer som rektor och ordförande beslöt konsistoriet vid Uppsala universitet i maj 1941 om nedsatta inskrivningsavgifter för nordiska studenter.
Andra mål för kommitténs arbete var att organisera föreläsarutbyte, studieresor och sommarkurser. Kommitténs begränsade resurser försvårade emellertid arbetet, och andra världskriget lade också hinder i vägen. Ett program
för inbjudan av föreläsare från andra nordiska länder samt studiegruppsresor
från ett land till ett annat kom i alla fall till stånd som kontinuerliga nordiska
inslag i undervisningen i de olika länderna.
När Engströmer 1943 avgick från rektorsposten vid Uppsala universitet
lämnade han också kommittén för nordiskt akademiskt samarbete, men som
tf. universitetskansler inbjöds han tre år senare att delta i ett nordiskt undervisningsministermöte i Stockholm där bland annat nordiskt samarbete inom
högre utbildning och forskning diskuterades. Senare har andra nordiska organ skapats för samarbete inom utbildning och forskning, som ersatt 1936 års
kommitté.

Nordiska juristmöten
Som ett praktiskt uttryck för samhörigheten mellan jurister i de nordiska länderna inleddes 1872 en serie möten med deltagare först från Danmark, Norge
och Sverige och senare även från Finland och Island. Efter ett uppehåll under
första världskriget återupptogs mötesserien 1919, då ett elfte nordiskt juristmöte ägde rum i Riddarhuset i Stockholm med över 1 000 deltagare. Presidenten i Svea hovrätt, Hjalmar Westring, valdes till mötesordförande, och till
sekreterare utsågs en person från varje land, för Sverige Thore Engströmer.
Sådana stora nordiska juristmöten har därefter ägt rum vart tredje år med
undantag för åren runt andra världskriget. De har hållits i de nordiska huvudstäderna i en fastställd turordning, och de anses verksamt ha bidragit till
rättslikheten i Norden. Normalt har de pågått i tre dagar, och plenarföredrag
och seminarier har kompletterats med sociala aktiviteter, som på Engströmers
tid brukade innefatta ett besök av värdlandets statsöverhuvud.
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Mötena planeras av en nordisk styrelse. Det finns även en lokalstyrelse i
varje land, och i samband med 1919 års möte i Stockholm valdes Engströmer till suppleant i den svenska lokalstyrelsen. Han deltog därefter under
ett tjugotal år i samtliga nordiska juristmöten, och det bidrog kraftfullt till
utvecklingen av hans stora nordiska kontaktnät. Det tolfte mötet hölls 1922 i
Kristiania, som då ännu var namnet på den norska huvudstaden, och då övertogs Engströmers sekreteraruppdrag av hovrättsassessor Erik Lind och senare
av andra jurister.
Det trettonde mötet ägde rum i Helsingfors 1925, då Engströmer var inledningstalare i en session med ämnet ”Bör vid fall av lindrigare brottslighet eller
under vissa andra omständigheter åklagare äga underlåta åtal och domstol äga
befria från straff, oaktat en i lag med straff belagd handling konstaterats?”.
Det gällde alltså tillämpningen av det som då gick under benämningen opportunitetsprincipen, och Engströmer hade introducerat ämnet i en artikel
som före mötet publicerats i Svensk Juristtidning. Han förordade restriktivitet
beträffande skönsmässiga bedömningar av åklagare, men menade samtidigt
att en varning av polisen i vissa fall av ungdomskriminalitet kunde anses
tillräcklig, och att användning av opportunitetsprincipen kunde vara befogad
även i vissa andra undantagsfall. För domstolar var förhållandena annorlunda,
ansåg Engströmer, och de borde i detta avseende ha större handlingsfrihet än
åklagare.
Som komplement till de nordiska juristmötena, arrangerade Tore Alméns
minnesfond (sid 27) 1926 en nordisk juriststämma i Sverige som samlade
ca 350 studenter och yngre jurister från de nordiska länderna. Efter tio dagar i
Stockholm for deltagarna med extratåg till Uppsala där Juridiska föreningen,
som då leddes av Engströmer, stod för arrangemangen. De togs emot i universitetets aula av Engströmer och rektor Ludvig Stavenow, och under ett tredagarsprogram i staden fick de lyssna till ett antal föredrag. Bland annat talade
Engströmer om ”Olikheter i förutsättningarna för rättegångsreformerna i de
nordiska länderna” och samtidigt skrev han i studenttidningen Ergo en artikel
om nordisk rättsgemenskap. Programmet för juriststämman omfattade även
besök i Gamla Uppsala, en föreställning av spexet Simson och Delila och en
avskedsmiddag på stadshotellet med Engströmer som värd.
Liknande nordiska studentmöten arrangerades senare i Norge och Finland.
I dem deltog inte Engströmer, men 1936 var det åter dags för en juriststämma
i Sverige. Den ägde rum i Sigtuna och liksom 1926 ordnades en utflykt till
Uppsala. Engströmer var nu universitetets rektor, och han höll föredrag i universitetets aula över ämnet ”Ur Uppsala universitets historia”.
De stora nordiska juristmötena fortsatte med ett fjortonde möte i Köpenhamn 1928, och ett femtonde i Stockholm 1931. Engströmer deltog i båda,
och vid det senare, som hölls i Stockholms konserthus, höll han på första
dagens plenarmöte det inledande föredraget över ämnet ”Partsförhör i tvistemål”. Som brukligt hade han publicerat en artikel i ämnet före mötet. Utför200
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En del av 1926 års nordiska juriststämma ägde rum i
Uppsala under värdskap av Engströmer som ordförande
i Juridiska föreningen. I samband därmed publicerades i
Ergo denna teckning av Harry Bergman, med hyllningstext av signaturen Skolast.
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liga rapporter från mötet inflöt i huvudstadspressen, som noggrant bevakade
evenemanget, och enligt tidningarnas referat var Gustaf V närvarande vid
mötets inledning och under Engströmers anförande. På eftermiddagen samma
dag gav kungen te å Kungl. Slottet ”för mötesdeltagarna jämte damer”, inalles
ca 1 500 personer.
Det sextonde mötet ägde rum i Oslo 1934, och vid en överläggning med
de svenska deltagarna valdes då Engströmer till ledamot i den svenska lokalstyrelsen, där han varit suppleant sedan 1919. Det sjuttonde mötet hölls i
Helsingfors 1937, då Engströmer bland annat deltog i en diskussion om Nulla
poena sine lege (inget straff utan lag). Han omvaldes också till ledamot av den
svenska styrelsen. Reykjavik skulle 1940 för första gången ha varit värd för ett
nordiskt juristmöte, men en brand förstörde ångaren Stockholm, som skulle
ha tagit deltagarna till Island. Mötet blev därför uppskjutet till 1941 och sedan
inställt på grund av världskriget.
Under kriget var nordiska juristmöten uteslutna, men i stället ordnades en
juristvecka i Sverige i april 1941, i vilken ett antal jurister från Danmark och
Finland kunde delta liksom några studenter från dessa länder. Arrangörer för
mötet var den svenska lokalstyrelsen tillsammans med bland andra Juridiska
fakulteten och Juridiska föreningen i Uppsala, och de hade gemensamt utsett
en planeringskommitté med hovrättspresidenten Birger Ekeberg som ordförande och Engströmer som en av ledamöterna. Vid själva mötet valdes Ekeberg till ordförande och Engströmer till en av de två posterna som vice ordförande. Huvuddelen av mötet ägde rum i Stockholm, men de två sista dagarna
hölls det i Uppsala, och det avslutades med att deltagarna under Engströmers
ledning gick till Norrlands nation för en valborgsmässofest.
De nordiska juristmötena återupptogs efter kriget, och det första hölls 1948
i Köpenhamn. Engströmer var då tillförordnad universitetskansler i Stockholm. och deltog inte i mötet. I den föryngrade svenska lokalstyrelse som
valdes, kom han inte heller att ingå. Engströmers engagemang i det nordiska
juridiska samarbetet, som inleddes vid juristmötet i Stockholm 1919, hade
alltså avslutats 1941, drygt två decennier senare. När det tjugoandra nordiska
juristmötet öppnades i Reykjavik i augusti 1960 talade den isländske ordföranden till minnet av de jurister som avlidit sedan mötet i Helsingfors tre år
tidigare, och för Sveriges del nämnde han Nils Alexanderson, Erik Lind, Thore
Engströmer, Phillips Hult och Karl Schlyter.

Organisationer för lufträtt
Tidigare har beskrivits det pionjärarbete rörande rättslig reglering av lufttrafik
som Engströmer bedrev på uppdrag av regeringen (sid 37). Genom det förvärvade han en juridisk expertis på området som gjorde att han även anlitades
av Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK, före 1921 Kungliga Svenska Aeronautiska Sällskapet, KSAS). Han var en av representanterna för KSAS vid en
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nordisk flygkonferens i Köpenhamn 1918, och i början på 1920-talet var han
ordförande i den juridiska kommitté som KSAK tillsatt. Internationellt var
KSAK anslutet till Fédération Aéronautiqe Internationale (FAI), som bildats
1905, och under några år representerade Engströmer KSAK i FAI:s ständiga
kommitté för lufträtt. År 1923 deltog han också i FAI:s årsmöte. Det ägde rum
i Göteborg, och det var för övrigt organisationens första årsmöte i Skandinavien. Numera sysslar FAI främst med flygsport, och som dess engelska namn
har antagits World Air Sports Federation.
Utöver FAI fanns det under 1900-talets första decennier flera andra internationella organ på luftfartsområdet, med delvis överlappande uppgifter, och
Engströmer kom att verka i några av dem. För samverkan på lufträttens område bildades sålunda redan 1909 le Comité Juridique International d’Aviation
(CJIA). Det var en privaträttslig rådgivande organisation som arbetade med
frågor om luftleder, postbefordran, risker och försäkringar. Dess betydelse
minskade efter tillkomsten av CITEJA (se nedan), men Engströmer och andra
experter deltog ändå inte sällan i båda organisationernas möten.
International Law Association (ILA) grundades 1873 och finns alltjämt
kvar. Den arbetar brett på området internationell rätt, men det var först vid
ett möte i Paris 1912 som lufträttsfrågor började diskuteras. ILA:s 33:e kongress
ägde rum i Stockholm i september 1924, och Engströmer deltog då i en diskussion om en rapport från organisationens lufträttskommitté. Under kongressen
var han dessutom ordförande vid en plenarsession i riksdagens andrakammarsal, då bland annat ett förslag om en internationell kriminaldomstol diskuterades. En av mötesdagarna åkte kongressdeltagarna med extratåg till Uppsala,
där de togs emot i domkyrkan av ärkebiskopen Söderblom och på slottet av
landshövdingen Hammarskjöld. På slottet höll även Engströmer tal.
Vid en första internationell regeringskonferens om privat lufträtt i Paris 1925
skapades le Comité International Technique d’Experts Juridiques Aériens,
som blev känd under akronymen CITEJA. Dess uppgift var att utarbeta förslag till konventioner på området, och ett sekretariat för arbetet byggdes upp i
Paris med fransmannen Edmond Sudre som generalsekreterare. Sverige representerades till en början av tjänstemän på legationen i Paris, men efter något
år utsåg regeringen Engströmer till svensk delegat i CITEJA. Sverige började
då också lämna ett årligt bidrag till kommitténs verksamhet.
Valet av Engströmer som svensk delegat i CITEJA var naturligt med tanke
på hans unika kunskaper och erfarenheter på området. Han representerade
ensam Sverige, medan större länder hade flera delegater i kommittén. Dess arbetsspråk var franska, både i dokument och diskussioner, och först i mitten på
1930-talet började engelska användas parallellt med franska. Engströmer var
under nästan två decennier aktivt engagerad i CITEJA, och han deltog ibland
även i möten med de fyra underkommittéer som tillsatts för arbete på olika
områden. Han hade ett förtroendefullt samarbete med generalsekreteraren
Sudre, som bland annat besökte honom i Uppsala.
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CITEJA höll varje år ett plenarmöte, medan underkommittéerna sammanträdde både i anslutning till dessa plenarsammanträden och däremellan. Kommitténs ordförande valdes för ett år i taget, och normalt valdes en delegat från
det land där det årliga plenarmötet skulle hållas. När CITEJA på inbjudan av
den svenska regeringen höll sitt sjunde plenarmöte i Stockholm i juli 1932,
var Engströmer alltså ordförande. Inräknat utskottsmöten pågick mötet i fyra
dagar. Till de sociala delarna av programmet hörde en middag på Restaurang
Hasselbacken som regeringen bjöd på, och en lunch den avslutande mötesdagen med Stockholms stad som värd.
Till CITEJA-möten i Paris reste Engströmer flera gånger, och Dagens Nyheter publicerade i februari 1933 en ”Liten intervju med en lufträttsprofessor”
gjord av tidningens Pariskorrespondent Carl-August Bolander. Han hade stött
på Engströmer i Grand Hôtels vestibul, och inledde sin artikel med att beskriva hur ”en herre kommer klivande genom hallen, säker och hemvan som
vore han på Gillet eller Gästis i Uppsala”. Läsaren gavs sedan en skildring av
CITEJA:s arbete och de frågor som behandlades. På frågan om hur Engströmer uppfattade de olika ländernas delegater, berömde han tyskarnas saklighet,
men sade sig le roat åt italienarnas argument, att de inte vågade åka hem till
Mussolini utan att ha fått igenom sina förslag.
Engströmer reste även till Berlin, Haag, Bern, Bryssel, Budapest, Rom och
Bukarest, när CITEJA hade förlagt sina möten dit. Vid mötet i Bukarest 1937
var han för övrigt ordförande i en av underkommittéerna. Han begärde tillstånd av Justitiedepartementet inför varje möte, och eftersom de ofta tog upp
till två veckor i anspråk, begärde han också befrielse från sin undervisning
på universitetet för den tid han var frånvarande. Under sin rektorstid var han
dessutom enligt universitetsstatuterna tvungen att hos universitetskanslern
ansöka om tillstånd att få ”avlägsna sig från universitetsstaden för längre tid än
åtta dagar under lästermin och fjorton dagar under ferier”.
Under åren 1927–28 utarbetade CITEJA ett förslag till en internationell
konvention om gemensamma bestämmelser rörande internationell luftbefordran (biljetter, godshantering, skadeståndsansvar m. m.). Den antogs vid
den andra internationella regeringskonferensen om privat lufträtt i Warszawa
1929. CITEJA tog också fram ett förslag till konvention om äganderätt till
luftfartyg och om inteckningar på luftfartens område. Den presenterades 1931,
men den kom inte upp för godkännande på någon diplomatisk konferens innan
andra världskrigets bröt ut. Större framgång hade CITEJA med två förslag till
konventioner som antogs vid den tredje internationella konferensen om privat
lufträtt i Rom 1933. Den ena gällde ansvarighet för skada som luftfartyg orsakat tredje man på jordytan (tredjemansskadekonventionen), och den andra
frågor om kvarstad på luftfartyg.
För svensk del tillsatte regeringen 1933 en utredning för att bereda frågan om den lagstiftning som skulle krävas om Sverige skulle ansluta sig till
de nämnda konventionerna. Till utredare utsåg Justitiedepartementet Birger
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Ekeberg och Hugo Wikander, president respektive hovrättsråd i Svea hovrätt.
Engströmer deltog inte i själva utredningsarbetet, men han fick flera gånger
svara på frågor från Wikander och lämna upplysningar om förarbetena till
konventionerna. Efter överläggningar med företrädare för de andra nordiska
länderna föreslog utredningen att Sverige skulle ansluta sig till konventionerna
om luftbefordran och kvarstad, det vill säga två av de tre konventioner som
enligt ovan antagits vid internationella konferenser. Utredningen lämnade
även förslag till de lagar som behövdes för att införliva dessa med svensk rätt
(SOU 1936:54). Regeringen lade propositioner i november 1936 respektive december 1937, och riksdagen godkände såväl anslutning till de båda konventionerna som de tillhörande lagförslagen. Resultatet av de senare blev Lag
(1937:73) om befordran med luftfartyg och Lag (1939:6) om frihet från kvarstad
och skingringsförbud för vissa luftfartyg.
Beträffande den återstående konventionen, det vill säga tredjemansskadekonventionen, fanns skilda synsätt i försäkringsfrågor mellan de nordiska
och de angloamerikanska länderna. Först med ett tilläggsprotokoll upprättat
i Bryssel 1938 lyckades man överbrygga motsättningarna, men krigsutbrottet
medförde avbrott i det internationella lagstiftningsarbetet. När det nordiska
lufträttsarbetet återupptogs efter kriget låg fokus därför till en början just på
tredjemansskadekonventionen. Bland annat ägde ett möte rum i Stockholm i
oktober 1945, i vilket Engströmer medverkade, trots att han ett par månader
tidigare hade tillträtt uppdraget som tf. universitetskansler. Konventionen ratificerades dock endast av ett fåtal stater, däribland ingen nordisk, och 1952
antogs en ny konvention på området som utarbetats inom den 1945 bildade
International Civil Aviation Organisation (ICAO).
Engströmers nya roll som universitetskansler hindrade honom från att delta
i CITEJA:s första möte efter andra världskriget, som hölls i Paris i januari 1946.
Det därpå följande mötet skulle äga rum i Kairo i november samma år, men
för Engströmer hade svårigheterna att fortsätta som svensk delegat nu blivit
så påtagliga, att han hösten 1946 begärde hos regeringen att bli entledigad från
uppdraget som ledamot i CITEJA. Samtidigt skrev han till generalsekreteraren Sudre och meddelade sin avgång ur kommittén. Han tackade Sudre för
de många årens samarbete, och även om han fortsatt var mycket intresserad
av de frågor som CITEJA behandlade, gav hans tid honom tyvärr inte längre
möjlighet att delta i arbetet på ett tillfredsställande sätt. Sudre svarade med
att djupt beklaga hans avsägelse och uttryckte sin ledsnad över att inte få se
honom på mötet i Kairo. Det visade sig för övrigt bli CITEJA:s sista sammanträde, eftersom verksamheten därefter övertogs av en juridisk kommitté
inom ICAO.
Engströmers engagemang på lufträttsområdet var inte till någon del av affärsmässig karaktär, men när flyget började växa fram som en kommersiell
bransch kom han under sitt arbete även i kontakt med entreprenörer och affärsmän på området. En sådan var Carl Florman. Efter en karriär i flygvapnet
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och uppdrag som svensk flygattaché i London grundade han 1924 Aktiebolaget
Aerotransport (ABA). Med hänvisning till Engströmers roll som svensk representant i CITEJA erbjöd Florman honom rabatterat pris på sträckan Malmö–
Paris om han valde att åka med företagets ”nya, förstklassiga maskiner” som
var ”rymliga, väl uppvärmda och av allra modernaste Fokker konstruktion”.
Till ABA:s anställda hörde Per Norlin, som 1943 i stället blev chef för det då
grundade Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Det företaget hade
ett kontor i Paris, och en av Engströmers yngre kvinnliga släktingar fick på
dennes rekommendation anställning där 1946.
Lufträtten var på 1920- och 30-talen en disciplin med ett begränsat antal
experter, och flera länders CITEJA-delegater var, i likhet med Engströmer,
medlemmar i kommittén under lång tid. Det gemensamma arbetet ledde till
att kamratskap, och ibland vänskap, utvecklades mellan Engströmer och några
av hans kolleger. Särskilt täta och vänskapliga kontakter hade han med den
danske delegaten, överförmyndaren Laurits Ingerslev. De träffade varandra i
olika nordiska och internationella luftfartssammanhang under 25 års tid, och
brevväxlade flitigt däremellan. Sommartid umgicks de ibland i Falsterbo där
Engströmer brukade tillbringa sina ferier. De verkade också för ömsesidig tilldelning av ordnar, och det kröntes 1921 med framgång när Engströmer fick
Dannebrogorden och Ingerslev Nordstjärneorden.
CITEJA-delegaterna använde sig ibland av varandras kontaktnät för angelägenheter som inte hade med lufträtt att göra, och de fortsatte att göra det även
efter kommitténs upplösning. Tysken Otto Riese hittade till exempel 1946 en
bostad åt Engströmers systerson, som skulle vistas en tid i Lausanne, där Riese
var professor vid universitetet. Mer krävande och svårlöst var franske juristprofessorn Georges Riperts vädjan till Engströmer om hjälp att skicka förnödenheter till hans dotters fästman, som deltagit i andra världskriget och blivit
tillfångatagen av tyskarna. Av Ripert fick Engströmer adressen till fånglägret i
Tyskland och fångens nummer, och han kontaktade 1943 svenska Röda korset
för att få hjälp att sända ett paket. Svaret blev att Röda korset inte förmedlade
gåvopaket till utlandet, men efter fortsatta propåer av Engströmer meddelade
man att man antecknat fångens adress, så att hjälp eventuellt skulle kunna
lämnas senare.
Engströmer vände sig i samma ärende även till franska ambassaden i Stockholm, och i februari 1945 fick han därifrån det glädjande beskedet, att en järnvägsvagn med förnödenheter hade lämnat Sverige ett par månader tidigare,
och att den tyske lägerkommendanten meddelat att den hade anlänt i gott
skick. Efter Engströmers ihärdiga ansträngningar att bistå Ripert och hans
familj, måste det ha glatt honom mycket när han i maj 1945 fick ett brev från
dottern, som meddelade att fästmannen frigivits och återkommit välbehållen
efter en lång fotvandring genom Tyskland. Hon uttryckte stor tacksamhet för
Engströmers bemödanden, och hon hälsade från sin far.
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Europarörelsen
Tanken på ett enat Europa växte sig stark genom olika initiativ under senare
delen av andra världskriget och de närmast följande åren. Av betydelse var engagemanget från ett antal europeiska ledare och det aktiva stödet från Förenta
staterna. En viktig milstolpe var bildandet i april 1948 av The Organisation
for European Economic Co-operation (OEEC), med Sverige som en av de 18
ursprungliga medlemsstaterna. Många enskilda personer engagerade sig också
i det som gick under beteckningen The European Movement, i Sverige kallad
Europarörelsen, vars första stora manifestation var en kongress i Haag i maj
1948. Under ordförandeskap av Winston Churchill antogs där en resolution
om en politisk och ekonomisk union, öppen för alla europeiska demokratiska
stater, som respekterade de mänskliga rättigheterna.
Till Europarörelsen hörde nationella råd i flertalet västeuropeiska länder,
och ett svenskt ”Europaråd” bildades i januari 1949 vid ett möte på Jernkontoret i Stockholm. Det bestod av riksdagsledamöter, men inga ministrar,
samt företrädare för näringslivet, arbetarrörelsen, vetenskapen och pressen
– totalt ca 80 personer, som avspeglade en bred uppslutning för den europeiska enhetstanken. Framträdande medlemmar från universitetsvärlden var
Engströmer som tf. universitetskansler och rektorerna för Uppsala och Lunds
universitet. Några månader senare, i maj 1949, var Sverige ett av de tio länder
som vid en ministerkonferens i London skrev under stadgan för Europarådet,
det främsta konkreta resultatet av Europarörelsens arbete. I Sverige bidrog
utrikesministern Östen Undéns reserverade hållning till att Europarörelsen
därefter förlorade i betydelse.
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Föreningen Heimdal
Studentföreningen Heimdal grundades i Uppsala 1891, fem år innan Engströmer skrevs in vid Uppsala universitet. Till skillnad från en del av hans studiekamrater och vänner var han som student inte medlem i föreningen, men han
sympatiserade med dess konservativa ideologi. Som akademisk lärare stödde
och medverkade han ibland i dess arbete, och han blev 1916 understödjande
medlem.
Den 6 november 1832 högtidlighölls 200-årsminnet av Gustav II Adolfs
död, och allt sedan dess har den 6 november firats i Uppsala. Från början
av 1900-talet ansvarade Heimdal för arrangemangen, och formen utvecklades
till en fest i universitetets aula med högtidstal av en namnkunnig person.
Universitetets rektor Henrik Schück talade 1913 över ämnet ”Svensk enighet”,
och Thore Engströmer höll högtidstalet 1917. Året dessförinnan hade riksarkivarien Sam Clason hållit talet, och året efter talade biskopen J. A. Eklund.
Med anledning av att freden i Stolbova 1617 firats tidigare under året, hade
Engströmer som titel på sitt föredrag satt ”Gustav Adolf och Ryssland vid Stolbowafredens 300-årsminne”, och talet gavs senare under året ut i tryckt form.
Enligt referatet i tidningen Upsala var universitetsaulan fylld ”i det närmaste till sista plats”. Hjältekonungens byst var placerad nedanför estraden och
mötet inleddes med att Uplands infanteriregementes musikkår framförde en
festmarsch och en fosterländsk hymn. Därefter sjöngs nationalsången unisont,
varpå Engströmer höll sitt föredrag. Han utgick från det stolta tal som Gustav
Adolf höll till ständerna 1617, sedan kriget mot Ryssland avslutats med stora
svenska landvinster genom freden i Stolbova. Ryssland hade utestängts från
Östersjön, och en säker grund hade lagts för den svenska maktställning, som
gjorde det möjligt att på bred front ta upp kampen mot papismen och vasaättlingen Sigismund i det katolska Polen. Engströmer gjorde en historisk exposé
över instabiliteten i det ryska väldet i början på 1600-talet och menade att det
samtida Ryssland, liksom Ryssland 300 år tidigare, befann sig i ett tillstånd
av inre upplösning, som närmade sig anarki. Landet genomgick en social och
ekonomisk omdaningsprocess, vars konsekvenser för Sveriges framtid ännu
inte kunde överblickas.
Gustav Adolfs verk var, enligt Engströmer, ”vårt folks mest betydande insats till mänsklighetens utveckling, frigörelseverket från de makter, som ville
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stäcka mänsklig tanke och tvinga den religiösa övertygelsen in i fastslagna former”. Sverige spelade inte längre ”på den skådeplats, där världshistoria göres”,
men de idéer som Gustav Adolf stred och stupade för lever sitt eviga liv, och
till vården av dem ”är det svenska folket särskilt kallat, kanske också särskilt
skickat”. Även om striden i framtiden inte kommer att grunda sig på religiösa
motsättningar, kommer den även att föras i ”den nya värld som efter våra
dagars världskamp skall resa sig ur den gamlas spillror”. Striden för ideella,
allmänt mänskliga mål blev inte slutligt avgjord genom Gustav Adolfs insats,
utan den fortgår genom århundradena. Det ryska kriget för 300 år sedan hade
skapat en nationell anda, och även det framtida arbetet måste bygga på en
stark nationell grund. ”Ett folk är sitt eget ödes herre. Släktled efter släktled
bär sitt ansvar för vården av det ärvda fäderneslandet”.
Engströmers tal mottogs, enligt tidningsreferaten, med ”ihållande bifall”.
Efter talet sjöngs unisont psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. och festen
avslutades med att musikkåren spelade Wilhelm Stenhammars Sverige och
Finska rytteriets marsch. Därefter följde samkväm på Gillet då Nils Quensel,
som kort tid dessförinnan efterträtt H. S. Nyberg som Heimdals ordförande,
tackade Engströmer för hans tal, och Engströmer svarade med att tala om
de förhoppningar studenternas nationella sinnelag ingav honom. Året efter
Engströmers anförande kallades han till hedersledamot av föreningen Heimdal. Samma hedersbetygelse utdelades samtidigt till hans kollega Karl Gustaf
Westman.
Heimdal behöll genom decennierna kontakt med Engströmer, och i november 1941 ombads han medverka i den av föreningen arrangerade föreläsningsserien ”Det svenska frihetsarvet”. Som juristprofessor talade Engströmer om
”Svenskt frihetsarv inom rättskipningen”. Han konstaterade att rättsordningen
är ett system av handlingsregler, enligt vilka visst handlade är förbjudet och
annat påbjudet. Som centrala i en rättsstat och som hörnpelare i det svenska
rättsväsendet såg han fasta domstolar till skillnad mot tillfälliga kommissioner,
domare som är oberoende av den styrande makten samt offentlighet, muntlighet och lekmannainflytande i domstolsförhandlingar. Naturligt nog uppehöll
han sig alltså vid teman som var honom mer än välbekanta från hans arbete i
Processkommissionen och Processlagberedningen.
Mer aktivt än i Heimdal verkade Engströmer i Konstitutionella Förbundet, en konservativ sammanslutning, som grundats 1914. Bland initiativtagarna
till denna fanns flera medlemmar i föreningen Heimdal, och Konstitutionella
Förbundet sågs med viss rätt sågs som en utlöpare av Heimdal. Det hade en
kungatrogen och försvarsvänlig inriktning, och Engströmers engagemang för
förbundet och hans deltagande i dess arbete har tidigare skildrats i kapitlet
Politiskt engagemang (sid 88).
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Nathan Söderblom-Sällskapet
Nathan Söderblom blev professor vid Uppsala universitet 1901. Han var 1912
ledamot av det större konsistoriet, men på grund av anmält förhinder deltog
han inte i sammanträdet den 2 mars 1912, då Engströmer föreslogs till innehavare av professuren i processrätt. Som professorer ingick de emellertid därefter båda i den akademiska församlingen vid universitetet, men de sågs aldrig
där. När Engströmer tillträdde sin professur och blev medlem i församlingen,
hade nämligen Söderblom några månader tidigare deltagit i dess sammanträde
för sista gången. Han hade också lämnat det större konsistoriet, när Engströmer i mars 1914 tog plats där för första gången.
Söderblom och Engströmer möttes alltså inte i något av universitetets ledningsorgan, men när Engströmer installerades som professor i april 1912 var
Söderblom troligen på plats. Senare samma år flyttade han till Leipzig, vars
universitet kallat honom till en professur i religionshistoria, men han behöll
sin tjänst i Uppsala och undervisade där när det var ferier i Leipzig. Några år
efter sin återkomst från Tyskland var Söderblom bland åhörarna när Engströmer höll högtidstalet på 1917 års Gustav Adolfsfest. Han var en omvittnat
utåtriktad person, som tycktes känna alla och pratade med dem han mötte,
men i hans och Engströmers stora brevsamlingar finns ingen bevarad korrespondens mellan dem, vilket tyder på att de inte var personliga vänner eller
närmare bekanta med varandra. Sannolikt träffades de dock vid akademiska
festligheter och även i Upsala sparbanks huvudmannaförsamling, i vilken de
båda ingick.
Som ärkebiskop och därmed prokansler för Uppsala universitet, fattade
Söderblom flera gånger beslut rörande Engströmer och hans verksamhet inom
och utom universitetet. Både 1917 och 1929 stadfäste han sålunda den akademiska församlingens val av Engströmer som medlem i universitetets drätselnämnd. År 1927 beviljade han Engströmer en månads ledighet från undervisningen på grund av sjukdom, och 1929 godkände han såväl Engströmers
engagemang i försäkringsanstalten Gothia, som hans planering av undervisningens förläggning och en anhållan om ledighet för utrikes resa. Det har sagts
att Söderblom avsatte torsdagskvällarna för sina universitetsärenden, men
flertalet av de nämnda besluten fattades på andra dagar i veckan, och ibland
på andra platser än i Uppsala.
I januari 1941, tio år efter Söderbloms död, instiftades det ännu aktiva Nathan Söderblom-Sällskapet för religionshistorisk och bibelvetenskaplig forskning. Det organiserar föredrag och ger ut en årsskrift, och dess högtidliga årsmöte äger alltid rum på Söderbloms födelsedag den 15 januari. Engströmer
tillhörde inte sällskapets ordinarie ledamöter, men han inbjöds redan 1942,
året efter sällskapets grundande, till dess högtidssammankomst i universitetshuset med efterföljande supé på restaurang Rullan vid Kungsgatan.
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Engströmer fortsatte därefter att med intresse följa Nathan SöderblomSällskapets utveckling. Han deltog regelbundet vid dess årsmöten och kallades
1949 till hedersledamot. Enligt sällskapets stadgar bör antalet hedersledamöter
inte överstiga tio, och de bör antingen ha gjort betydande insatser på för sällskapet intressanta forskningsområden eller ”på ett erkännansvärt sätt främjat
sällskapets syften”. När Engströmer kallades 1949 fanns det endast tre andra
hedersledamöter, nämligen ärkebiskopinnan Anna Söderblom, 
ärkebiskop
Erling Eidem och förre Lundarektorn, professorn i klassisk fornkunskap och
antikens historia, Martin P. Nilsson. De två sistnämnda överlevde Engströmer,
men han var däremot närvarande vid Anna Söderbloms jordfästning 1955.
Vid årsmötet 1958, några månader efter Engströmers död, höll sällskapets
dåvarande preses, folkloristen och religionshistorikern Dag Strömbäck, en parentation över den avlidne. Han erinrade om Engströmers flitiga deltagande i
sällskapets möten, och om hur alla ledamöterna haft en bestämd känsla av,
att den korrekte ämbetsmannen och juristen på ett alldeles särskilt sätt trivts
i just deras krets. Vid måltiderna efter årsmötena hade de kunnat framlägga
och diskutera sina bekymmer och önskemål vare sig det nu gällde vetenskapens villkor i allmänhet eller, som han anspråkslöst uttryckte det, ”våra egna
tegars rätta ans”.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala
Thore Engströmer var en praktiskt verksam jurist, som ägnade mer tid åt lagstiftningsarbete och samverkan på det juridiska området än åt olika former av
forskning på det juridiska fältet. Han var under många år aktiv i Juridiska föreningen i Uppsala men inte så engagerad i akademier och lärda sällskap. Hösten
1950, då han hade varit tillförordnad universitetskansler i fem år, väcktes dock
förslag inom Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala om att välja honom till
hedersledamot, och saken kom upp till beslut vid societetens sammanträde
den 20 oktober 1950.
I enlighet med societetens stadgar genomfördes valet med sluten omröstning, och alla de tjugo närvarande ledamöterna avgav ja-röster. Engströmer
valdes alltså enhälligt till hedersledamot i Kungl. Vetenskaps-Societeten,
och mötesprotokollet hänvisar till ”hans värdefulla insatser till främjande av
den vetenskapliga forskningen”. Societetens sekreterare, astronomiprofessorn
Gunnar Malmquist, skrev dagen därpå till Engströmer för att meddela invalet,
och i ett svarsbrev sade sig Engströmer vara ”djupt rörd av den vänliga uppmärksamheten” som han skattade mycket högt.
Vid societetens nästa sammanträde, den 23 november 1950, hälsades Engströmer välkommen som ny hedersledamot av Harald Norinder, professor i
elektricitetslära och societetens preses, som därpå höll parentation över societetens bortgångne höge beskyddare och preses illustris, Konung Gustaf V.
Sammankomstens vetenskapliga föredrag hölls av professor Bertil Lindblad
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vid Saltsjöbadens observatorium och handlade om strukturundersökningar av
extragalaktiska stjärnsystem. För Engströmer manade detta första möte uppenbarligen inte till fortsättning, eftersom han därefter aldrig mer kom till
Vetenskaps-Societetens sammanträden. Vid societetens sammanträde den 8
november 1957, ett par veckor efter Engströmers död, yttrade ändå societetens preses, som då var Gunnar Malmquist, några minnesord över den nyligen
bortgångne hedersledamoten.
Vid det sistnämnda sammanträdet framfördes för övrigt också förslag om
att till hedersledamot välja filosofie doktorn Arthur Thomson, som från 1952
hade efterträtt Engströmer som universitetskansler. Förslagsställarna pekade
på den ”sällsynt kraftfulla insats som Thomson gjort för Sveriges universitet
och högskolor”, och att Engströmer inte deltagit i societetens sammanträden
hindrade dem inte från att avsluta sin framställning med: ”I detta sammanhang må nämnas, att föregående kanslerer, Östen Undén och Thore Engströmer, på sin tid valdes till Kungl. Societetens hedersledamöter.”

Andra föreningar m. m.
Engströmers stora arbetsbörda och hans många uppdrag hindrade honom från
att på ett mer aktivt sätt delta i föreningslivet. Hans mångåriga intresse för
försäkringsfrågor gjorde det dock naturligt, och kanske nödvändigt, för honom
att vara medlem i den 1932 grundade Försäkringsjuridiska föreningen, och
det var troligen hans djupa kunskaper om det engelska rättsväsendet, som
1938 motiverade hans inval som hedersmedlem i Anglo-Swedish Society of
Uppsala.
Till hans politiska engagemang för högerpartiet får kanske räknas medlemskapet i Skattebetalarnas förening som grundades 1921. Den föreningens
ledning vände sig för övrigt till Engströmer i mars 1927 med frågan vad det
skulle kosta att genomföra Processkommitténs förslag till rättegångsreform,
och som tidigare nämnts ställde regeringen en månad senare samma fråga till
en särskild utredning (sid 49).

Rotary

Rotary kom till Sverige 1926, men det dröjde ytterligare ett tiotal år innan
en Rotaryklubb bildades i Uppsala. Under tiden hade klubbar bildats i flera
andra städer, men det försök som gjorts att bilda en klubb i Uppsala i början
på 1930-talet hade misslyckats. Det var först hösten 1935 som förarbetet till
en Rotaryklubb i Uppsala tog riktig fart. Landshövding Sigfrid Linnér inbjöd
till ett möte som ägde rum den 24 november på restaurang Gillet, och bland
de drygt tjugo inbjudna mötesdeltagarna fanns Thore Engströmer, som då var
universitetets rektor. Efter en inledning av Kurt Belfrage, chef för Stockholms
fondbörs och eldsjäl i den svenska Rotaryrörelsen, gjorde Engströmer ett inlägg och menade att akademiker och företrädare för andra yrken var alltför
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åtskilda i Uppsala, och om en Rotaryklubb kunde minska klyftan mellan de
olika grupperna skulle den ha en stor uppgift att fylla.
Linnér hade i förväg avböjt en propå om bli den tänkta Uppsalaklubbens
förste president, och vid mötet föreslog professor Jöran Sahlgren, som tillhörde de drivande bland initiativtagarna, att Engströmer skulle väljas som
president. Denne undanbad sig emellertid uppdraget och föreslog i stället att
Sahlgren skulle väljas. Så blev det, och i den interimsstyrelse som valdes ingick
ytterligare ett par akademiker, medan majoriteten kom från stadens borgerskap. Klubben godkändes i mars 1936, och den så kallade charterfesten ägde
rum i oktober samma år.
Engströmer tillhörde klubbens första medlemskrets, som uppgick till ett
trettiotal personer, men redan i början av 1938 avsade han sig sitt medlemskap
med motiveringen att hans tid inte tillät honom att delta i klubbens sammanträden. Dåvarande presidenten, professor Hugo Osvald vid lantbrukshögskolan, beklagade å styrelsens vägnar hans avsägelse, men meddelade samtidigt
att han alltid var välkommen som gäst vid klubbens möten. Kanske var Engströmers avsägelse ett sätt att undvika uteslutning på grund av bristande närvaro, ett öde som senare drabbade Jöran Sahlgren, klubbens förste president.

Lärdomshistoriska samfundet

En professur i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet tillkom 1932,
med Johan Nordström som förste innehavare, och 1934 grundade han Lärdomshistoriska samfundet. Engströmer var då universitetets rektor, och på
Nordströms önskan ställde han sig till förfogande som stiftande ledamot i
samfundet. Det gjorde även prorektorn von Hofsten, som blev samfundets
förste ordförande. Medlemsrekryteringen var framgångsrik, och redan efter
ett par år hade samfundet över 2 000 medlemmar spridda över hela landet.
Nordström arbetade länge både som samfundets sekreterare och som redaktör för dess tidskrift Lychnos. Samfundets första stora projekt, vid sidan av
Lychnos, var ett omtryck av Rudbecks Atlantica, som åren 1937–50 gavs ut i
fyra band. Engströmer gick ibland på samfundets årsmöten, som alltid hölls i
Uppsala, men han tycks inte ha varit en regelbunden deltagare. Flera gånger
kolliderade mötena med andra åtaganden, och för övrigt tyckte han kanske att
universitetets ledning redan var tillräckligt representerad med von Hofsten i
ordförandestolen.

Orphei Drängar

Musiklivet i Uppsala var omfattande redan på Engströmers tid, men det finns
inga tecken på att han spelade något instrument eller sjöng i någon av körerna.
Som universitetets rektor deltog han däremot 1938–39 aktivt i rekryteringen
av director musices efter Hugo Alfvén, men som tidigare nämnts, förordade
han en annan kandidat än Sven E. Svensson, som utsågs till innehavare av
befattningen (sid 129). Alfvén hade 1910 också blivit dirigent för manskören
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 rphei Drängar, och att han lett den kören i 25 år firades 1936 med en festO
konsert i universitetets aula följt av ett så kallat Stor-OD på Norrlands nation.
Som universitetets rektor och inspektor för Norrlands nation deltog Engströmer i båda arrangemangen, och i november samma år kallades han till Farbror
i det illustra sångsällskapet.

Carl Johans Förbundet

Medicinprofessorn Israel Hwasser vid Uppsala universitet tog initiativ till Carl
Johans Förbundet, som konstituerades 1851. Det tog som sin uppgift att vårda
minnet av Karl XIV Johan och att stödja historisk forskning om hans person
och hans samtid. Engströmer invaldes i förbundet ungefär samtidigt som han
utnämndes till professor, och han blev då en av dess närmare 500 ledamöter.
Till minne av Karl XIV Johans kröning den 11 maj 1818 firades länge förbundets årshögtid den 11 maj. Vid särskilt högtidliga tillfällen, som vid 100-årsminnet av Karl XIV Johans död 1944, och vid förbundets 100-årsjubileum
1948, deltog kungen eller kronprinsen i arrangemangen, och då var också Engströmer bland de närvarande.

Frimurarorden

Engströmer blev frimurare i en loge i Härnösand redan 1904 och uppnådde
grad IV-V, men var sedan länge passiv medlem, troligen beroende på att han
bodde i Uppsala. I skrivelse till S:t Andreas Logen Elysium i Härnösand anhöll
han 1933 om att få lämna logen, men fick då svaret att ”enligt ingångna förbindelser kan befrielse från medlemskap i Frimurarorden icke erhållas”. Tjugo
år senare hörde emellertid logen av sig igen och meddelade att eftersom Engströmer betalt sina årsavgifter i över 40 år, skulle någon årsavgift inte längre
utkrävas av honom.

Visans Vänner

Samfundet Visans Vänner bildades 1936, och till grundarna hörde Evert Taube. Han skrev i maj 1944 till ”Carissimo professor magnifico Engströmer” och
berättade om en vårfest som skulle äga rum på Djurgården den 7 juni. Bland
festdeltagarna ville man se Prins Eugen, som ju bodde på Djurgården, och
Taube hade kommit överens med Ebba Bonde om att be Engströmer, att som
prinsens vän kontakta honom med en inbjudan. Engströmer hade för övrigt
dagen innan valts till medlem i samfundet, och anteckningen ”Visans Vänner”
i hans almanacka för den 7 juni tyder på att han själv också deltog i festen. En
del av programmet direktsändes i radio under rubriken ”Visans vänner sjunger
till lutor och gitarrer”.

Societas Intellectualis Seniorum Upsaliensis (SISU)

SISU är en förening för herrar över 60 år, som under sitt aktiva liv haft intellektuellt färgade arbetsuppgifter, och föreningens initiativtagare medicinpro215
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fessorn Olof Nylén inbjöd i mars 1955 Engströmer att bli stiftande medlem.
Han nämnde att både ärkebiskopen och två landshövdingar redan hade uttryckt intresse för medlemskap, och Engströmer tackade ja till propån. Även
hans svåger Per Ödman hörde till stiftarna, och han underhöll vid ett möte
bröderna med Bellmanssång till luta. I en skrift som föreningen gav ut vid sitt
tioårsjubileum 1965 fanns biografier över alla dåvarande och tidigare medlemmar, och i flertalet fall angavs deras hobby. För Per Ödman var det Bellmansforskning och Bellmanstolkning, medan det för Engströmer sades vara historia. Kanske avsågs i synnerhet rättshistoria.
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Utställningar och konst
Engströmer var under sin rektorstid en ofta sedd hedersgäst när det bjöds
på vernissage till konstutställningar. De ägde många gånger rum på studentnationerna, och då gärna med verk av konstnärer från de provinser, varifrån
nationerna rekryterade sina medlemmar. En utställning på Norrlands nation
1941 har tidigare nämnts (sid 176), och på Värmlands nation visades samma år
verk av ett tjugotal värmländska konstnärer. På Upplands nation arrangerades
året därpå den första samlade utställningen av skalden och konstnären Olof
Thunmans bildkonst. Upplands nation kom också till användning när Upplands konstförening 1943 firade tioårsjubileum med utställningen ”Uppland i
konsten före 1900”, som skildrade landskapet med teckningar, målningar och
skulpturer.
Uppsala universitets egna lokaler användes inte lika ofta, men i november
1941 upplät Engströmer universitetets ritsal för en studentsalong. I sitt invigningstal vid vernissagen lyckönskade han studenterna till initiativet, och
han såg deras lån av en lokal på universitetet som ett tecken på Alma Maters
vidsträckta omsorg om dem. Den tid var förbi, menade han, när universitetet
bara bekymrade sig om att meddela kunskaper och övervaka ett nödtorftigt korrekt uppförande från studenternas sida. På salongen hade för övrigt en
professorsvägg också smugits in, och på den kunde man bland annat se The
Svedbergs flyhänta landskap.
Norrlands nation var ofta platsen för evenemang av olika slag, och som
nationens inspektor var Engströmer för det mesta bland deltagarna. Ibland
var det han som hälsade välkommen eller invigningstalade, och i andra fall
gjorde landshövdingen det. I april 1942 öppnades till exempel utställningen
Den gamla goda tiden på Norrlands nation. Där visades 1800-talets hem- och
kulturliv i montrar, på bord och i hela miljöer. Arrangörer var Upsala kvinnoföreningars samarbetskommitté, och behållningen gick till behövande barn
i staden. Vid vernissagen var Engströmer på plats med sina vänner prins Eugen
och Ebba Bonde. Efter ett inledningsanförande av landshövdingen Sigfrid Linnér, förklarades utställningen öppnad av prins Eugen.
Engströmer satt under åren modell för inte mindre än fem porträtt. Det
första målades av David Tägtström för Norrlands nation till Engströmers
60-årsdag 1938 (sid 178). Han hade då varit nationens inspektor i 17 år. Två år
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Thore Engströmers exlibris. Kanske skall det symbolisera
Ångermanälven och dess nipor, som var Engströmers
barndomslandskap.

senare anlitades Tägtström en andra gång, när Städernas allmänna försäkringsbolag beställde ett porträtt av Engströmer. Han hade då varit styrelseordförande i denna försäkringskoncern sedan 1926 och skulle komma att kvarstå på
den posten i ytterligare tio år. Uppsala stadsfullmäktige beslöt i samband med
sitt 75-årsjubileum 1938 att låta måla porträtt av dem som dittills innehaft
posten som fullmäktiges ordförande. Engströmer hade avslutat sitt ordförandeuppdrag redan 1934, men han skulle alltså ändå porträtteras. Det kom att
ske 1941, och konstnär för detta tredje porträtt var Robert Löfgren (sid 111).
Det fjärde porträttet målades av Lasse Johnsson för Uppsala universitets räkning i samband med att Engströmer 1943 pensionerades och avgick som universitetets rektor (sid 139). Ett femte porträtt slutligen målades 1944 av den
norske konstnären Johan Castberg på dennes eget initiativ.
Engströmer kan inte sägas ha varit konstsamlare, men bouppteckningen
efter honom upptar ändå ett femtontal tavlor. Det högst värderade var ”Flygande svanar” av Bruno Liljefors, och därnäst kom en oljemålning av prins
Eugen, en av Engströmers personliga vänner. Bland verken fanns vidare två
oljemålningar av Helmer Osslund, varav den ena var en gåva från Norrlands
nation, som överlämnats till Engströmer vid ett landskap efter hans 50-årsdag.
Som ett konstverk får även räknas Engströmers exlibris, som sannolikt ska
föra tankarna till Ångermanälven och dess nipor; hans barndoms landskap.
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Teaterbyggnad
År 1841 uppfördes i Uppsala en vacker teaterbyggnad, som efter en av dess
senare ägare kom att kallas Château Barowiak. Den användes flitigt för både
teaterpjäser och studentspex men blev med åren ganska nedgången. När Engströmer som ordförande i stadens drätselkammare blev intervjuad av Aftonbladet 1929, nämnde han därför en ny teater som ett större kommande byggnadsprojekt i Uppsala. Stadsfullmäktige höll dock hårt i pengarna, och när
Dagens Nyheter 1934 intervjuade honom inför hans avgång från posten som
fullmäktiges ordförande, tvingades han konstatera att staden fortfarande saknade en modern teater. Han bedömde det som osannolikt att Château Barowiak skulle kunna repareras och menade, att man borde inrikta sig på en helt
ny teaterbyggnad, men kanske ha kvar den gamla som ett reservat.
Som rektor för Uppsala universitet kunde Engströmer agera friare på kulturområdet, och när ett upprop med inbjudan till ett opinionsmöte i teaterfrågan publicerades i april 1936, stod universitetet och Engströmer först. Därefter
följde företrädare för lokala föreningar av olika slag, och sist stod Gösta Folke
som representant för Uppsala studenters teaterförening och Karl Söderberg
för Uppsala studentkår. Opinionsmötet ägde rum den 29 april, och då antogs
en resolution som förklarade den gamla teatern som ”högst otidsenlig och primitiv”. Resolutionen avslutades med en vädjan till stadens myndigheter om att
”vidtaga omedelbara åtgärder för en snar och lycklig lösning av teaterfrågan”.
I december 1936 gavs den sista föreställningen i den gamla teatern, men
redan i februari året därpå började i stället universitetets aula att användas
som teatersalong. Det var en ensemble från Göteborg som framförde Franz
Lehárs operett Greven av Luxemburg. Enligt lokaltidningarnas recensioner
av föreställningen var det akademiska inslaget i publiken påfallande, och det
inkluderade ”rektor Engströmer själv”.
När Svenska Dagbladet inför universitetets terminsstart hösten 1937 frågade Engströmer om han på lokalområdet hade några önskemål vid sidan av
universitetets och Akademiska sjukhusets pågående och planerade byggnader,
återkom han till behovet av en ny teaterbyggnad. Nu fick man reda sig med
”allehanda provisorier” vilket inte alls var roligt. Château Barowiak revs slutligen 1939, och till provisorierna kom att höra inte bara universitetets aula utan
också stadens skolor och biografer samt studentnationernas hus och studentkårens tennishall.
Vad den ärevördiga aulan fick användas till, eller snarare inte användas
till, blev föremål för diskussion sedan swingsångerskan Alice Babs Nilsson
framträtt där i september 1942. ”Passar ’babseri’ i universitetsaulan” löd Afton
bladets fråga till Engströmer. Han svarade, att eftersom stadens fäder inte
försett Uppsalaborna med en teater eller någon annan lämplig lokal, hade
universitetet gjort en avvikelse från tidigare traditioner och upplåtit aulan
till denna ”underhållning i den lättare genren”. Det hade skett för att glädja
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stadens befolkning, och universitetet kunde återgå till mer seriösa program
om befolkningen så önskade. På tidningens fråga hur man skulle ta reda på vad
folket ansåg om saken, svarade Engströmer, att man kanske kunde ordna en
folkomröstning. Det var nog inte allvarligt menat, och någon folkomröstning
blev det inte heller, men universitetets öppna attityd bekräftades, när även
Karl Gerhard framträdde i aulan några månader senare.
Först 1951 fick Uppsala åter en fast teaterlokal, när den nya stadsteatern vid
Kungsgatan kunde tas i bruk. Den pjäs som spelades vid invigningen var Peter
Ustinovs Fyra krigares kärlek (The Love of Four Colonels), och enligt Upsala
Nya Tidnings rapport från evenemanget fanns fyra överstar från Uppsala garnison på plats i salongen. Bland premiärgästerna fanns naturligtvis också tf.
universitetskanslern Thore Engströmer, som tidningen helt korrekt benämnde honom. Den nya teaterns förste chef var Gösta Folke, som tidigare inte bara
varit ordförande i Uppsala studenters teaterförening utan också teateransvarig
i JuvenalOrden.

Kulturrådet
Med början 1920 beviljade riksdagen anslag för upplysningsverksamhet om
Sverige i utlandet, som bland annat användes för att finansiera utrikesdepartementets pressbyrå. Insatserna ansågs efterhand otillräckliga, och 1934 organiserade regeringen några konferenser med företrädare för olika kulturintressen
för att få behoven ytterligare belysta. Uppsala universitet representerades därvid av professorn i litteraturhistoria Anton Blanck. Som ett resultat av detta
planeringsarbete beslöt regeringen den 15 november 1935 att pressbyrån skulle
”stödjas och samverka med en nämnd, kallad Upplysningsnämnden, och en
rådgivande församling, kallad Kulturrådet”.
Upplysningsnämnden hade fem ledamöter med statssekreteraren i Ecklesiastikdepartementet som ordförande. Förutom en allmänt formulerad uppgift
om att följa det arbete som bedrevs för att sprida kännedom om Sverige i
utlandet och behandla frågor i anslutning därtill, hade Upplysningsnämnden
ett speciellt uppdrag. Det bestod av att i samarbete med Riksföreningen för
svenskhetens bevarande i utlandet föreslå innehavare av befattningar som
svensk lektor vid utländska universitet. De flesta lektoraten fanns i Tyskland,
där det nationalsocialistiska maktövertagandet efterhand ledde till problem
för några av svenska innehavarna.
Kulturrådet bestod av omkring 30 personer, alla utsedda av regeringen.
Det skulle sammanträda minst två gånger om året, och ledamöterna företrädde statliga kulturmyndigheter, det fria kulturlivet, universitetsvärlden
och näringslivet. Ordförande var utrikesministern, och bland akademins representanter märktes Thore Engströmer och hans rektorskollega från Stockholm, Sven Tunberg, men även professorerna Fredrik Böök, Henning Pleijel
och Torgny Segerstedt (d.ä.). Efter tyska påstötningar förnyades dock inte den
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Engströmer talar för av Utrikesdepartementet inbjudna tyska pressmän på Värmlands
nation den 28 januari 1941. Han omges av Hans Reischach från nyhetsbyrån Graf
Reischach (t. v.) och Karl Megerle från tyska utrikesdepartementet (t. h.), som båda
var engagerade i nazistisk propagandaverksamhet.

sistnämndes mandat när ledamöterna omförordnades 1939. Kulturrådet skulle
utse tre av Upplysningsnämndens fem ledamöter och därutöver med nämnden ”dryfta frågor berörande upplysningsverksamheten i utlandet angående
Sverige”. Det kan synas vara ett ganska anspråkslöst uppdrag för en så framstående församling.
Andra stater i Europa arbetade också med att informera om sitt land och
sin kultur, och vid ett möte i Kulturrådet 1938 fick rådet till exempel information av föreståndaren för Franska institutet i Stockholm, som hade bildats
ett år tidigare. Under andra världskriget var de kulturella förbindelserna med
utlandet inskränkta till ett minimum, och Kulturrådets sammanträden blev
ibland inställda. Det hindrade inte utrikesdepartementet och Kulturrådets
sekreterare, diplomaten Sven Grafström, från att utnyttja rådets ledamöter för
andra uppgifter på ”upplysningsområdet” även under krigsåren.
När departementet till exempel hade inbjudit tyska tidningsmän och journalister till Sverige 1941, var Engströmer deras guide under ett besök vid Uppsala universitet och middagsvärd på kvällen. Han erinrade i sitt hälsningstal
om den växelverkan mellan svensk och tysk vetenskap som stått sig genom
tiderna, medan Karl Megerle från tyska utrikesdepartementet i sitt tacktal
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hoppades på ett bevarande och fördjupande av vänskapen mellan de svenska
och tyska folken. Utrikesdepartementets informationsverksamhet riktades
även mot de allierade, och året efter tyskarnas besök arrangerade Engströmer
på Grafströms önskemål en middag i Uppsala för ett brittiskt pressbesök.
Den första mandattiden för Kulturrådets ledamöter avsåg tiden från grundandet till utgången av 1937, och under den tvåårsperioden deltog Engströmer,
enligt sina kalendrar, i alla fyra sammanträdena. Hans mandat kom därefter
att förnyas tre gånger, och han kvarstod formellt som ledamot ända till 1945.
Genom en ändring i instruktionen för Upplysningsnämnden och Kulturrådet
i december 1941, fråntogs emellertid rådet alla sina funktioner och sammanträdde därefter inte mer. Det kunde inkallas på kallelse av utrikesministern,
men det skedde aldrig. Upplysningsnämnden underställdes redan 1940 den
samma år inrättade Statens informationsstyrelse, och 1945 avvecklades både
Upplysningsnämnden och Kulturrådet och ersattes av Svenska Institutet.
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Vetenskapliga arbeten
I kapitlet om studier och karriär vid Uppsala universitet beskrevs Engströmers doktorsavhandling från 1908 och hans fortsatta vetenskapliga meritering
fram till professorsutnämningen 1912. Hans senare vetenskapliga verksamhet
resulterade i artiklar som publicerades i Svensk Juristtidning (se nedan) och i
universitetets årsskrifter samt, sedan han blivit rektor, i inbjudningsskrifter
till professorsinstallationer. Många av dessa artiklar hade anknytning till hans
tidiga uppdrag för olika statsdepartement, och ännu högre grad till hans senare arbete i Processkommissionen och Processlagberedningen.
Inte sällan publicerades en artikel först i Svensk Juristtidning eller i en inbjudan till en professorsinstallation för att sedan införas i universitetets årsskrift.
Sådana artiklar kunde omfatta 10–20 sidor. Det rörde sig alltså inte om stora,
breda monografier utan snarare om texter, i vilka Engströmer penetrerade en
viss aspekt av en lagstiftningsfråga. I några artiklar diskuterade Engströmer i
stället de rättsliga förhållandena på olika områden i andra europeiska länder.
En bild av Engströmers föreläsningar i processrätt ges i Civilprocessrätt.
Anteckningar efter föreläsningar av professor Th. Engströmer, som Juridiska föreningen gav ut 1933. På ca 100 sidor beskriver Engströmer där domstolsorganisationen i Sverige och olika aspekter på civilprocessen. För straffprocessen
hänvisar han till Ernst Tryggers kompendium Svensk straffprocessrätt från 1926,
och ger bara ett antal ändringar och några tillägg om totalt ett tiotal sidor.

Svensk Juristtidning
Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av en grupp framstående jurister
med justitierådet Tore Almén som den ledade, och därmed tillkom en allmänjuridisk facktidskrift för både akademiskt och praktiskt verksamma jurister.
Den förening som skulle svara för tidskriftens utgivning konstituerades vid ett
möte i januari 1916. Thore Engströmer deltog i mötet, och han blev också en
av de drygt 20 medlemmarna i föreningen. Han kom emellertid inte att tillhöra den första styrelse som då valdes, och som även skulle fungera som SvJT:s
redaktion. Ett skäl till det kan ha varit, att enligt den Anmälan som inledde
tidskriftens första nummer krävde det redaktionella arbetet, att samtliga redaktionsmedlemmar var bosatta i Stockholm. Engströmer och Lundaprofes223
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sorn C. G. Björling utsågs i stället att representera SvJT vid sina respektive
universitet i Uppsala och Lund.
För att säkerställa SvJT:s fortlevnad utfäste sig flera personer att ge ekonomiskt stöd under en treårsperiod. Några gav 500 kronor per år, medan Engströmer för sin del bidrog med 100 kronor per år. Om tidskriftens innehåll
meddelades i Anmälan, att ”ständig medverkan” hade utlovats av ett tiotal
utanför Stockholm bosatta jurister. Bland dem var Engströmer, och han levde
upp till sitt löfte genom att redan till första årgångens nummer bidra med två
bokanmälningar och tre artiklar om aktuella juridiska frågor i Sverige, Tyskland och Österrike. En av bokanmälningarna (om moratorielagar) och en av
artiklarna (om lag rörande ansvarighet för automobilskada) avsåg områden på
vilka Engströmer själv aktivt deltagit i lagstiftningsarbete i Sverige.
Engströmer fortsatte att medverka i SvJT under de följande åren, och för
sina bidrag av olika slag fick han mindre honorar från tidskriftens redaktion.
Han skrev 1917 om den nya kvacksalverilagen, som han själv arbetat med, och
1918 bidrog han bland annat med en uppsats Om parts utsaga som bevismedel
i tvistemål. I så gott som varje årgång av tidskriften infördes även notiser av
hans hand om andra länders lagstiftning och rättegångsväsen. År 1920 kom för
första gången en artikel om arbetet med den rättegångsreform, som han då var
engagerad i sedan några år tillbaka.
Kravet på redaktionsmedlemmarna att bo i Stockholm luckrades upp efterhand, och efter tre år som suppleant blev Engströmer ordinarie medlem i
SvJT:s redaktion 1933. Han hade då just tillträtt som rektor för Uppsala universitet, och flera artiklar med vilka han därefter bidrog till tidskriften, hade
han tidigare publicerat i sina inbjudningsskrifter till professorsinstallationer
vid universitetet. Mot slutet av 1930-talet började han också medverka med
minnesteckningar över avlidna kolleger och hyllningsartiklar till jubilarer.
Till hans egen 70-årsdag 1948 skrev Natanael Gärde en hyllningsartikel som
främst tog fasta på hans arbete med processlagstiftningen, åt vilket ”han skulle
komma att ägna sin mannakraft”.
Ett år efter Engströmer fyllde Karl Schlyter 70 år. Eftersom han tillhört den
innersta kretsen runt Tore Almén när SvJT grundades och länge varit dess
ansvarige utgivare, hedrade tidskriften honom med en festskrift. Den inleddes
med en av Engströmer skriven biografi om Schlyter, som hyllade honom för
hans insatser i samhällets tjänst, och inte minst för hans stöd och engagemang
vid arbetet med, och införandet av den stora rättegångsreformen. Därefter följde 35 artiklar av olika författare om skilda juridiska ämnen och frågeställningar.
Arbete som rektor och universitetskansler hindrade inte Engströmer från
att kvarstå i SvJT:s styrelse och redaktion, men till ett föreningsmöte i november 1950, meddelade han skriftligt att han inte önskade bli omvald till
styrelsen. På Karl Schlyters förslag uppdrog mötet då åt ordföranden Birger
Ekeberg, som på grund av förhinder inte var närvarade, att till Engströmer
framföra föreningens tack för hans mångåriga arbete för SvJT.
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Engströmer medverkade ofta i Svensk Juristtidning och ingick länge i dess redaktion.
I sitt bibliotek i bostaden på Kyrkogårdsgatan 5 tar han här ut en volym av den inbundna tidskriften.

”Jag äger ingen rätt att klandra Ditt handlingssätt; tvärtom skulle jag gärna
vilja följa Ditt exempel” skrev Ekeberg kort tid därefter i ett brev till Engströmer samtidigt som han tackade för det ”högt skattade arbete” denne lagt ner i
SvJT:s tjänst. Han tillade att han personligen kände ”stor saknad över att ännu
en av det gamla gardet [drog] sig tillbaka”. Till det gardet hörde ju i hög grad
även Ekeberg själv. Han hade varit i tidskriftens ledning sedan starten 1916
och avgick från ordförandeposten först 1960, vid 80 års ålder.
Engströmers efterträdare blev Ivar Strahl, som ett år tidigare blivit professor i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Uppsala universitet. Strahl hade
varit biträdande redaktör i SvJT:s redaktion ända sedan 1927 och i den egenskapen många gånger bett Engströmer om olika bidrag till tidskriften. Efter
sin avgång ur redaktionen skrev inte Engströmer fler artiklar till SvJT, men
efter hans död 1957 återkom däremot Gärde med en minnesteckning om honom, som av naturliga skäl delvis upprepade det han nio år tidigare skrivit till
hans 70-årsdag.
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Uppslagsverk
Engströmers främsta populärvetenskapliga insats var hans medverkan i uppslagsverket Nordisk Familjebok. Han tillhörde inte de ordinarie författarna i
den kända Uggleupplagan, men i ett supplementband från 1925 återfanns han
bland ”tillfälliga medarbetare”, och företaget bakom verket engagerade honom
sedan också för den så kallade Nationalupplagan i sex band, som kom ut åren
därefter. Hans huvudsakliga arbete kom emellertid att avse den tredje upplagan som utgavs under åren 1923–37. Redan i de stora annonser om det kommande verket, som publicerades i pressen hösten 1922, nämndes Engströmer
som en av medarbetarna på det juridiska området. Han kom att medverka i så
gott som alla de 23 banden, och ”Artiklar i Nordisk Familjebok” nämndes i universitetets årsskrifter bland Engströmers under året ”i tryck utgivna skrifter”.
Arbetet krävde en frekvent korrespondens med Nordisk Familjeboks redaktörer, och ibland besökte Engströmer dem också på uppslagsverkets redaktion i
Stockholm för att diskutera det juridiska stoffets uppläggning och dess fördelning på de medverkande författarna. Engströmer bidrog med artiklar och korrektur, och ibland blev han ombedd att läsa och granska vad redaktionen eller
andra författare skrivit för att undvika överlapp och säkerställa koherens och
tillförlitlighet. När han ombads skriva om saker utanför sitt eget fack, hänvisade
han till professorskolleger i Uppsala eller andra jurister. Ersättningen för utfört
arbete utbetalades för ett band av uppslagsverket i taget, och den varierade från
några kronor till närmare hundra kronor beroende på storleken av Engströmers
bidrag till bandet ifråga. Uppslagsverkets ägare anlitade honom också, mot ersättning, som juridisk rådgivare i frågor om äganderätt till dess olika tillgångar.
Ett annat verk i vilket Engströmer medverkade som ganska nybliven professor och juridisk expert var andra upplagan av Sveriges land och folk. Historiskstatistisk handbok. Första upplagan hade utkommit vid sekelskiftet, och andra
upplagan, med Josef Guinchard som redaktör, utkom åren 1914–15 i tre versioner, tysk, engelsk och svensk. Svensk rättskipning, skrev Engströmer, åtnjöt
”högt anseende för oväld och noggrannhet” men med långsamhet som sitt
största fel. I avslutningen av sitt kapitel påpekade han att ”ett omfattande nydaningsarbete pågår på rättskipningsväsendets område”. Han hade själv ännu
inte engagerats i detta arbete när tyska upplagan utkom inför Baltiska utställningen 1914, men däremot när den svenska upplagan kom ut 1915.

Festskrifter, hyllningsartiklar och minnesord
Många intressanta artiklar publiceras i festskrifter och vänböcker till jubilarer
eller till personer som avslutar sin verksamhet inom ett universitet eller någon
annan organisation, och Engströmers tid var inget undantag i det avseendet.
För utgivningen av en festskrift svarar normalt en redaktör eller en redaktionskommitté, men artiklarna granskas inte på samma sätt som inför publi226
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cering i en vetenskapligs facktidskrift. Festskrifter ges också ut i samband med
jubileer av olika slag för att bidra till deras högtidlighållande. En sådan utgavs
1929 till Juridiska fakultetens 300-årsjubileum, och Engströmer medverkade
med artikeln Några anmärkningar rörande den nya lagstiftningen om utländska
skiljeavtal och skiljedomar.
Engströmer medverkade också i festskrifter som utgavs vid andra framstående juristers högtidsdagar, och hans medverkan i festskriften till Karl Schlyters 70 årsdag har redan nämnts. Till hovrättspresidenten Erik Marks von
Würtembergs 70-årsdag 1931, och till förre universitetskanslern Ernst Tryggers 80-årsdag 1937, hade festskrifterna formen av särskilda häften av SvJT,
och Engströmer bidrog i båda med artiklar i anslutning till processreformen.
Natanael Gärde och Engströmer arbetade under många år tillsammans
med rättegångsreformen, och Gärde skrev som ovan nämnts en hyllningsartikel till ”sin vän och medarbetare sedan många år” när Engströmer 1948 fyllde
70 år. Till Gärdes egen 70-årsdag två år senare utgavs en festskrift, till vilken
Engströmer förvånansvärt nog inte bidrog. Han medverkade inte heller i den
festskrift som samma år utgavs till Birger Ekebergs 70-årsdag, trots långvarig vänskap och 15 års gemensamt arbete i redaktionen för SvJT. Han reste
inte heller upp från Falsterbo till Stockholm för att delta i uppvaktningen av
Ekeberg den 10 augusti. Samma år, det vill säga 1950, begärde han som ovan
nämnts även att få lämna den tidskriftens styrelse.
Överhuvudtaget var 1950 ett år, då Engströmer avvecklade flera av sina
uppdrag. Han var visserligen fortsatt aktiv i rollen som tillförordnad universitetskansler med allt vad det innebar av kontakter, utredningsarbete och ordförandeskap, men han fyllde 72 år i april det året och han hänvisade till åldersskäl när han avböjde fortsatt ordförandeskap i den stora försäkringskoncernen
”Städernas”. Brevväxling med vänner under hösten indikerar också att han
hade vissa hälsoproblem.
Inte mindre än tre gånger medverkade Engströmer i festskrifter till finländska kolleger. Första gången var 1921 när han bidrog med Några typer av förberedande förfarande i tvistemål i en festskrift till kanslern för Åbo Akademi
Rabbe Axel Wrede. Efter Wredes död 1938 tecknade Engströmer också hans
minne i SvJT, där han betecknade honom som ”Finlands grand old man”. Andra gången var 1929 då Engströmer medverkade med uppsatsen Den svenska
rättegångsreformens nuvarande läge när presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Karl Söderholm fyllde 70 år.
För tredje gången medverkade Engströmer i en festskrift tillägnad en finsk
jurist i samband med Otto Hjalmar Granfelts 60-årsdag 1934, och Engströmers
artikel hade titeln Några ord om rättegångsreformen i Sverige. Som professor i
processrätt hade Granfelt varit sakkunnig när Engströmer blev professor, och
i samband med Uppsala universitets 450-årsjubileum 1927 hade han promoverats till hedersdoktor av Juridiska fakulteten. Både Engströmer och Granfelt
var sakkunniga vid tillsättning av professuren i processrätt i Lund i början av
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1930-talet. De träffades också i samband med föreläsningar, brevväxlade om
juridiska och universitetspolitiska frågor och var gäster i varandras hem. Förhållandet dem emellan var alltså gott, och det var endast i Ålandsfrågan, det
vill säga frågan om Ålands nationstillhörighet, som de hade motsatta åsikter.
Hösten 1937 fick Engströmer anledning att skriva två hyllningsartiklar i
Svenska Dagbladet om personer han haft täta kontakter med. De var troligen
beställda av tidningen eftersom den skickade honom ett honorar för artiklarna. Den första avsåg Sigfrid Linnér som i september fyllde 60 år. Han hade
liksom Engströmer läst juridik i Uppsala och tagit examen ett år före honom.
Efter en karriär som hovrättsråd och statsråd hade han 1931 kommit tillbaka
till Uppsala som landshövding, och när Engströmer några år senare blivit rektor för universitetet träffades de mycket ofta vid solenna tillfällen i staden.
I den andra artikeln hyllades Ernst Trygger, som i oktober fyllde 80 år. Han
hade varit Engströmers företrädare på lärostolen i processrätt vid Uppsala
universitet, och åt det ämbetet hade han enligt Engströmer ägnat ”sjutton av
sina bästa och mest arbetsfyllda år”. Han hade därefter varit både justitieråd
och statsminister innan han 1926 blev kansler för rikets universitet. En kort tid
före 80-årsdagen hade han lämnat kanslersposten och avtackats av Engströmer som då var rektor för Uppsala universitet. Att Engströmer senare skulle
bli en av hans efterträdare på kanslersposten kunde säkert ingen av dem då
ana. Som person var Trygger, menade Engströmer, ”en av de få grand seigneurer, som vårt land numera äger”.

Föreläsningar inom och utom universitetet
Utöver de tidigare redovisade schemabundna föreläsningarna vid universitetet
var Engströmer en flitig talare ute i landet. Det gällde särskilt på 1920- och
1930-talen, då han fick många inbjudningar att hålla föredrag om Processkommissionens arbete med en ny rättegångsbalk. Ofta var det juridiska föreningar
och klubbar som hörde av sig, men även andra organisationer och sammanslutningar bad om föredrag. Också i grannländerna var intresset påtagligt, och
i Helsingfors talade han till exempel i februari 1943 två dagar i rad om svensk
rättskipning och den svenska rättegångsreformen. Det första föredraget höll
han i De vetenskapliga föreningarnas hus och det andra på Helsingfors universitet, och båda refererades i Hufvudstadsbladet.
Den 25 oktober 1933 nådde Engströmer hela Sverige samtidigt med radioföreläsningen ”Den svenska rättegångsreformen”. Att professorer höll föreläsningar i radio var inget nytt, men det hade dittills alltid skett från en studio,
medan Engströmers föreläsning var den första som radierades direkt från en
fullsatt föreläsningssal på universitetet – lärosal IV i universitetshuset. Tidigare direktsändningar från Uppsala universitet hade gällt konserter eller kårbaler, men genom förmedling av universitetets föreläsningsbyrå hade föredragsavdelningen på AB Radiotjänst nu träffat en överenskommelse med Uppsala
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universitet om en serie föreläsningar. Sju sådana sändes med en föreläsning i
månaden, och som universitetets rektor var Engströmer först ut i etern.
Dåvarande chefen för radions föredragsavdelning, Yngve Hugo, utvecklade
energiskt radions möjligheter i folkbildningsarbetet, och även om föreläsningarna från Uppsala universitet var av akademisk karaktär var de anpassade så
att de ”med behållning skola kunna avlyssnas av icke blott studenterna”, som
programtidningen Röster i Radio uttryckte det. Henrik Hahr, som senare skulle efterträda Yngve Hugo på Radiotjänst innan han blev chef för europeiska
radiounionen (EBU), skrev i studenttidningen Ergo en artikel om den nya föreläsningsformen med rubriken Sverige – en akademisk lärosal. Han framhöll
att vetenskapsmännen nu hade ”radions kosmiska resurser till sitt förfogande”
och inte längre behövde använda tid och krafter på långa föredragsturnéer.
Ett par år senare startade en annan radioverksamhet i universitetshuset.
AB Radiotjänst skapade ett nät av lokala ombud i landet, och i Uppsala valde
man en person med god kännedom om studentlivet, nämligen studentkårens
ordförande Karl Söderberg, sedermera skoldirektör i Uppsala. En radiostudio
byggdes upp i universitetshusets källare 1935, och Engströmer blev inspektor
för denna nya verksamhet. När Söderberg avgick från ordförandeposten i studentkåren efterträddes han som ”hallåman” av den nye kårordföranden Gösta
Knutsson. Som rektor hade Engströmer naturligtvis senare även andra kontakter med Knutsson under dennes tid som ordförande i Uppsala studentkår. Det
gällde särskilt deltagande och medverkan i kårens olika arrangemang.
Med Sveriges förenade studentkårer som drivande kraft gavs under några
år på 1930-talet feriekurser i Uppsala för utländska studenter, och Engströmer deltog hösten 1934 i arbetet med att planera dem. Syftet var att ge deltagarna inblick i svenskt kultur- och samhällsliv, och kurserna pågick i tre
veckors tid med föreläsningar i skilda ämnen. Det ordnades även utflykter
både till Stockholm och till sevärdheter i Uppsala och dess närhet. Kurserna
samlade omkring 60 studenter från ett femtontal länder, och den första hölls
i augusti 1935. Den öppnades av ecklesiastikministern Arthur Engberg, och
därefter höll Engströmer det första föredraget, med titeln ”Das schwedische
Prozesswesen”. Ungefär hälften av de följande föreläsningarna hölls också på
tyska, och i övrigt på engelska, svenska eller franska. Vid kursens slut fick alla
deltagarna ett av Engströmer undertecknat diplom, och varje kurs avslutades
med en fest.
När Engströmer de följande åren höll föredrag vid kursens öppnande, hade
han valt det något lättsammare ämnet ”The history of the university of Uppsala”, och dessutom talade han alltså då engelska, vilket kan ha avspeglat en
förändring i tyngdpunkten för deltagarnas geografiska hemvist. Den fjärde och
sista kursen av detta slag gavs 1938, eftersom det annalkande kriget gjorde att
verksamheten därefter upphörde. Kurserna finansierades huvudsakligen med
statliga medel, men Uppsala stad bidrog med visst ekonomiskt stöd.
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Kanslersämbetet och dess innehavare
När Uppsala universitet grundades 1477 utsågs ärkebiskopen Jacob Ulfsson
till kansler för universitetet, det vill säga dess högste styresman. Alltsedan
dess har det funnits universitetskanslerer i Sverige, även om deras uppgifter
förändrats med tiden. Ordningen med en kansler för varje universitet ersattes på 1800-talet med en kansler för rikets universitet, och 1934 års statuter för
universiteten i Uppsala och Lund (SFS 1934:216) föreskrev att ”Överstyrelsen
[för universiteten] föres av en kansler”, medan ”Styrelsen och förvaltningen på
stället handhavas av rektor, den akademiska församlingen, det större konsistoriet, det mindre konsistoriet och drätselnämnden, på det sätt dessa statuter
närmare bestämma”.
Kanslern valdes enligt statuterna av ”de akademiska församlingarna vid de
båda universiteten och lärarkollegiet vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet”. Det var ett oavlönat förtroendeuppdrag, men i en promemoria från
Ecklesiastikdepartementet hösten 1936 föreslogs att ersättning skulle utgå för
arbetet. Som skäl angavs universitets- och högskoleorganisationens tillväxt
samt en önskan att inte begränsa kretsen av möjliga innehavare till personer
som var ekonomiskt oberoende. Som ersättning föreslogs 21 000 kronor om
året, som var lönen för justitieråd, regeringsråd och landshövdingar. Statskontoret ansåg i ett remissyttrande att det räckte med 17 000 kronor motsvarande lönen för hovrättspresidenter och generaldirektörer.
Med Thore Engströmer som ordförande antog konsistoriet vid Uppsala universitet ett enhälligt yttrande i frågan i januari 1937. Skälen för ersättning för
kanslersuppdraget ansågs ”vägande”, men konsistoriet underströk samtidigt att
ändringen inte fick innebära någon inskränkning av universitetens självständighet. Beträffande ersättningsnivån ansåg konsistoriet att förslaget från statskontoret var för lågt men avstod från att ge något motförslag.
Kansler sedan tio år tillbaka var den nästan 80-årige Ernst Trygger, ledamot
för högern i riksdagens första kammare och tidigare juristprofessor i Uppsala
och statsminister. Han stod i begrepp att lämna uppdraget, och i sitt yttrande
över departementets promemoria avstyrkte han bestämt ”varje åtgärd i syfte
att förvandla kanslern till en avlönad statsfunktionär”. I en proposition i februari 1937 föreslog regeringen trots det att kanslern skulle få ersättning med
19 000 kronor om året (prop. 1937:114). Riksdagens statsutskott anslöt sig till
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Vid avskedshyllningen för universitetskanslern Ernst Trygger i Uppsala den 13 september 1937 syns fr. v. ärkebiskop Erling Eidem, Ernst Trygger, justitieminister Karl Gustaf
Westman, tillträdande universitetskanslern Östen Undén och Thore Engströmer.

Statskontorets förslag om 17 000 kronor, men i debatten i första kammaren
sade Trygger, att om riksdagen i strid med hans uppfattning skulle besluta om
arvode till kanslern, borde beloppet vara det i propositionen föreslagna och
inte det lägre belopp statsutskottet föreslagit. Riksdagen beslöt emellertid att
följa utskottets förslag.
”Med djup smärta tar Uppsala akademistat i dag avsked av sin kansler” sade
Engströmer, när Trygger inför sin avgång besökte Uppsala universitet i september 1937. I festmiddagen på Gillet samma dag deltog för övrigt inte mindre än fyra av Engströmers företrädare som rektor nämligen Henrik Schück,
Ludvig Stavenow, Östen Undén och Otto Lagercrantz.
Inför valet av efterträdare till Trygger bjöd Engströmer i januari 1937 sina
rektorskolleger vid Lunds universitet och Karolinska institutet, Martin P.
Nilsson och Gunnar Holmgren, på middag för samråd om saken. En huvudkandidat var Östen Undén, som tidigare varit rektor för Uppsala universitet,
men i Lund markerade man stödet för sin sittande rektor, genom att i ett
provval där ge honom fler röster än Undén. I det slutliga valet blev emellertid
uppslutningen kring Undén praktiskt taget enhällig även i Lund. Han blev
alltså den förste kanslern med ersättning för uppdraget. Vid sitt första besök
i Uppsala efter valet hälsades han välkommen av Engströmer, som gladde sig
över en kansler som kom ”direkt ur universitetets egna led”.
Undén hade tidigare varit statsråd, och i juli 1945 blev han utrikesminister
i den rent socialdemokratiska regering, som ersatte krigstidens samlingsreger232
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ing. Det har ansetts sannolikt, att han räknade han med att återvända till kanslersämbetet efter några år som utrikesminister. I stället för att begära avsked
från kanslersposten, önskade han nämligen att den paragraf i statuterna skulle
tillämpas, enligt vilken Kungl. Maj:t på förslag av kanslern kunde förordna en
tillförordnad kansler för ämbetets uppehållande om ”kanslern anmäler sig för
någon tid vara förhindrad att bestrida ämbetet”.
En vecka innan ministerutnämningen blev offentlig, skrev han sålunda ett
förtroligt brev till Engströmer, som då var pensionär sedan två år tillbaka, och
frågade honom om han var villig att ta emot ett förordnande som tillförordnad kansler. Han hade först frågat Uppsala universitets prokansler ärkebiskop
Erling Eidem, som brukade ta kortare vikariatsförordnanden, men denne hade
avböjt. Undén motiverade inte varför han nu vände sig till Engströmer, men
han kände ju väl till dennes kvalifikationer och visste att han var expedit i sin
ämbetsutövning. De politiska åsiktsskillnaderna dem emellan spelade tydligen mindre roll. Undén klargjorde avslutningsvis i sitt brev att Engströmer
som tillförordnad kansler skulle få ett tillägg till sin pension, så att hans samlade inkomst skulle bli densamma som för en ordinarie kansler.
Engströmer bodde, som brukligt på somrarna, på hotell Falsterbohus när
han fick brevet, och med vändande post skickade han ett positivt svar till Undén, som då vistades i Fiskebäckskil. Han tackade för det ”synnerligen vänliga
erbjudandet” och utgick från att de uppdrag han hade i olika bolagsstyrelser
inte skulle utgöra något hinder i sammanhanget. Kort tid därefter utsåg regeringen Engströmer till tillförordnad kansler från den 1 augusti 1945, och han
blev därmed efter Trygger och Undén den tredje kanslern i rad som tidigare
varit juristprofessor vid Uppsala universitet.
I universitetets årsredogörelse för 1945/46 skrev rektor Nils von Hofsten
att universitetet hade ”rik erfarenhet av sin förutvarande rektors skicklighet,
klokhet och förståelse för den vetenskapliga forskningens och undervisningens krav”, och att valet av tillförordnad kansler därför ”väckt stor tillfredsställelse”. Dagens Nyheter konstaterade i en ledare att det kanslersämbete som
Undén lämnade, nu hade lagts i ”goda händer” och tidningen karakteriserade
Engströmer som ”den kanske driftigaste administratören bland Uppsalas rectores magnifici”.
Med tjänstledighet från uppdraget kvarstod alltså Undén formellt som universitetskansler. Det kunde som sagt tyda på att han räknade med att återvända
till kanslersämbetet efter en tid i regeringen, men så blev alls inte fallet. Sex år
senare var han fortfarande utrikesminister och tjänstledig från kanslersposten,
men vid banketten efter doktorspromotionen i Uppsala den 31 maj 1951 lät han
undslippa sig att hans avskedsansökan låg i statssekreterarens skrivbordslåda.
Där låg den dock ytterligare ett halvår, innan den blev beviljad, och Undén
lämnade posten som universitetskansler först vid utgången av 1951.
Engströmers förordnande som tillförordnad kansler blev alltså långvarigt,
och det kan noteras att det hela tiden stod ”Kanslern för rikets universitet”
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och ingenting annat på hans brevpapper. Han tjänstgjorde som kansler ända
tills Undén formellt avgick vid årsskiftet 1951/52, men då avgick alltså även
Engströmer vid 73 års ålder. En ny ordinarie kansler kunde därför väljas med
tillträde från den 1 januari 1952.

Arbete som universitetskansler
Om Engströmers senare år som rektor hade präglats av krigsårens knapphet
med uteblivna investeringar och nedskärningar av anslag, så blev hans kanslerstid desto gynnsammare för universitetens och högskolornas utveckling.
Förslag om utbyggnad kom från 1945 års universitetsberedning, och Tage Erlander lade under sin korta tid som ecklesiastikminister fram två propositioner som inledde en epok av upprustning utan motsvarighet i universitetsvärldens historia (prop. 1946:244 och prop. 1946:273).
Den kraftiga utbyggnaden av Sveriges universitets- och högskoleorganisation under andra hälften av 1940-talet ledde också till att antalet ärenden som
enligt universitetsstatuterna skulle avgöras av kanslern växte snabbt. Enbart
antalet kanslersbeslut avseende Uppsala universitet ökade under Engströmers
ämbetstid från omkring 500 läsåret 1945/46 till över 900 läsåret 1951/52. Några
ärenden kunde gälla större frågor, men det stora flertalet ärenden var av rutinkaraktär som mindre anslag ur universitetets reservfond, docentförordnanden, forskarstipendier, examensfrågor, kursavgifter, tjänstledigheter, dispenser, vikariatsarvoden, löneklassuppflyttningar och fördelning av dyrtidstillägg.
Kanslern var i princip oförhindrad att ta egna initiativ, men mängden inkommande ärenden tog så gott som fullständigt kanslersämbetets resurser i
anspråk. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) framhöll 1948 i en skrivelse till
regeringen, att den ”ständigt ökade strömmen av löpande ärenden tillåter [–]
icke kanslern att taga de nya initiativ och verkställa de utredningar, som ingå
i hans åligganden”, och studenterna hade enligt SFS ”nödgats konstatera, att
ämbetet saknat erforderliga medel, då det gällt att till behandling upptaga de
många brännande centrala högskolefrågor, som väntade på sin lösning”.
Det var emellertid inte bara ”löpande ärenden” som inkom till kanslersämbetet och krävde beslut av kanslern. Till de större frågor som hanterades hörde
lärosätenas anslagsframställningar, eller riksdagspetita, som de då benämndes.
Vid behandling av dessa kallade Engströmer ibland till sig de ansvariga för ett
lärosäte eller besökte det själv. Han hade möjlighet att tillstyrka ett flertal
långtgående förslag från universitet och högskolor, men när önskemålen blev
för många fordrades prioritering och sinne för diplomati. Därom vittnar en
formulering i ett brev han skrev till rektorn för Lunds universitet efter ett
besök där. Efter att ha tackat för en lärorik och angenäm vistelse tillade Engströmer: ”Vi hålla nu på att med ledning av allt vi erfor göra oss en föreställning af hvad som bör med utsikt till framgång begäras hos statsmakterna för
ditt universitets räkning”.
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En annan grupp av ärenden, som omvärlden noga bevakade, var utlåtanden inför regeringsbeslut om tillsättning av professorer. År 1949 yttrade sig
Engströmer i 45 sådana ärenden. Ett av dem, som blev mycket uppmärksammat, gällde en professur i kyrkohistoria med missionshistoria vid Uppsala
universitet. Inför riksdagens beslut om att inrätta tjänsten hade Engströmer
utan framgång föreslagit att ämnet i stället borde vara kyrkohistoria särskilt
missionshistoria. Oenighet om ämnets innebörd, och därmed om kompetenskraven, ledde till att docent Hans Cnattingius, som inkompetensförklarats av
alla de sakkunniga ändå fick förord av konsistoriet. Efter ett överklagande av
docent Bengt Sundkler återkom ärendet till universitetet, som avstyrkte besvären med röstsiffrorna 13 mot 10. Inför Engströmers slutliga avgörande tog
flera dagstidningar ställning för den ene eller andre kandidaten. Med motiveringen att de sakkunnigas yttranden inte kunde ignoreras valde Engströmer
till slut att förorda Sundkler som innehavare av professuren, och det blev även
regeringens beslut.
Remisser av betänkanden och utredningar var också en relativt omfattande
ärendegrupp, och antalet remissyttranden från kanslersämbetet uppgick till
ett drygt tjugotal om året. Bland andra förekommande ärenden som Engströmer, enligt egen uppgift, ägnade viss tid åt kan nämnas beslut om nya utbildningskurser och köp och försäljning av universitetens fastigheter.
Kanslersämbetets lokaler fanns en trappa upp på Västra Trädgårdsgatan 4
i Stockholm, och där hade Engströmer besökstid en timme varje tisdag och
fredag. Han hade stöd av en avlönad kanslerssekreterare, och den ordinarie
personalen bestod därutöver av ett kanslibiträde och en vaktmästare. För
handläggning av inkommande ärenden fanns det dessutom en amanuens vars
tjänstgöring utökades från deltid till heltid under Engströmers kanslerstid.
Den ökande arbetsbelastning som följde av upprustningen av universitet och
högskolor under Engströmers mandattid ledde också till att en f.d. kanslerssekreterare och ytterligare en handläggare engagerades på arvodesbasis, samt
att ett extra skrivbiträde anställdes. För vissa ärenden tillkallade Engströmer
också sakkunniga utifrån.
Någon delegation förekom inte, utan kanslern fattade och undertecknade
alla beslut, eller kanslersresolutioner som de även kallades. Det skedde efter
föredragning av kanslerssekreteraren, eller för enklare ärenden av amanuensen. Vissa mera omfattande ärenden kunde också föredras av de arvodesanställda personerna, som båda hade juridisk utbildning. Det totala antalet för
kanslern föredragna ärenden uppgick vid slutet av Engströmers tid på posten
till över 3 000 om året.
Mot slutet av Engströmers kanslerstid medförde det statsfinansiella läget
en viss budgetär åtstramning. När han i februari 1951 uttalade sig om läget
inför det påbörjade året, som skulle bli hans sista på kanslersposten, menade
han sålunda att de nya institutioner som redan byggts måste få sin utrustning,
men att det inte var möjligt att räkna med nysatsningar av samma slag som
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tidigare. Det kan tilläggas att statsmakternas ökade anslag till universitetsoch högskolevärlden under Engströmers tid som kansler inte motsvarades av
lika stor välvilja beträffande kanslersämbetets egna resursbehov. Engströmers
upprepade petita om medel för rektorskonferenser under hans ordförandeskap föranledde sålunda ingen åtgärd från regeringens sida.
Det är tydligt att Engströmer bemödade sig om att med noggrannhet och
oväld ta ställning i de frågor som hanterades av kanslersämbetet, men ämbetets tyngd i den politiska beslutsprocessen var samtidigt begränsad. Makten
låg i regeringskansliet, och mycket av planerings- och utredningsarbetet anförtroddes åt särskilda kommittéer, som fick sina direktiv från ansvarigt fackdepartement. Som ordförande i sådana sakkunnigkommittéer spelade Engströmer en väl så viktig roll som på kanslersposten för utvecklingen av den högre
utbildningen och forskningen i landet. Som kansler kunde han dock agera när
det gällde universitetslärarnas lönefrågor, och i sin dagbok för den 13 januari
1951 antecknade Tage Erlander: ”Engströmer hos mig i går om professorslöner”.
De representativa plikter som hörde till kanslersämbetet var omfattande,
och Engströmer fick inbjudningar till alla akademiska festligheter i landet. När
han deltog var han hedersgäst, särskilt om ecklesiastikministern inte kunde
närvara. Högskolorna i Stockholm hade länge gemensamma professorsinstallationer och doktorspromotioner, och från 1946 års promotionsceremoni i Blå
Hallen finns skildrat hur de promoverade bugade sig två gånger, en gång för
de kungliga och en gång för Engströmer. Allt var dock inte fest. Lärosätena
passade ibland på att utnyttja universitetskanslerns besök för att mer i enrum
beskriva sina problem och påminna om sina önskemål i hopp om positiva
ställningstaganden från hans ämbete i kommande budgetprocesser.
Engströmer deltog och höll hälsningstalet när Medicinska högskolan i Göteborg 1949 invigdes som en ny statlig högskola under kanslersämbetet, och
när den 1954 slagits samman med Göteborgs högskola återkom han som f. d.
universitetskansler till invigningen av det därigenom bildade Göteborgs universitet. Överhuvudtaget tackade han ofta ja till universitetens och högskolornas inbjudningar, och ibland kunde hans tidsschema bli ansträngt, särskilt
vid slutet av ett läsår. Som exempel kan nämnas månadsskiftet maj–juni 1947,
då promotionen i Stockholm på fredagen följdes av promotion i Lund på lördagen och rektorsskifte i Uppsala på måndagen. Landets juridiska fakulteter
var naturligt nog särskilt angelägna om hans närvaro, och när de till exempel
organiserade en gemensam konferens i Uppsala i september 1945, var Engströmer en självklar gäst.
Kanslern för rikets universitet bjöds även in till andra evenemang på olika
håll i Sverige. I Stockholm var han med när kronprinsen i april 1950 invigde
BARK (Binär Aritmetisk Relä-Kalkylator), Sveriges första datamaskin som utvecklats av Matematikmaskinnämnden. I Lund deltog han i Tegnérfester, och
i Uppsala i nationsjubileer , inspektorsskiften och akademistatens middagar
för avgångna professorer. Han var också med när statsminister Tage Erlander
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tog första spadtaget för The Svedbergs cyklotronbygge i Uppsala och när anläggningen invigdes 1949.
Till Engströmers kanslersuppgifter hörde att inför varje promotion besluta
om venia promovendi, det vill säga tillstånd att promovera doktorer. Det fanns
inte någon särskild bestämmelse om promotion av hedersdoktorer, men i analogi med de vanliga doktorspromotionerna ansågs det nödvändigt att inhämta
kanslerns godkännande även för promotion av hedersdoktorer. För att undvika
negativ publicitet efter eventuella avslag, valde en del dekaner att först skriva
privat till Engströmers bostad för att få hans godkännande under hand, innan
de officiellt skickade sina förslag till kanslersämbetet.
Som universitetskansler mötte Engströmer ofta kungahusets medlemmar.
Det gällde särskilt kronprins Gustaf Adolf, och de båda syntes tillsammans
vid många invigningar och andra solenna tillfällen både i universitetsvärlden
och i samhället i övrigt. Engströmer deltog även i sorgehögtiderna vid arvprins Gustaf Adolfs jordfästning i februari 1947. Gustaf V bjöd in honom till
middagar på slottet, bland annat för Nobelpristagare, och när han höll sina
trontal var Engströmer bland åhörarna. En vecka före kungens gravläggning i
november 1950 erinrade Engströmer i en skrivelse med sorgkant universitet
och högskolor om lämpligheten av att ”i den mån så låter sig göra” inställa
undervisningen under tiden för kungens jordfästning. Själv gick han som ”representant för vetenskapens Sverige” (Svenska Dagbladets formulering) i processionen från kungliga slottet till Riddarholmskyrkan, och deltog därefter i
Gustaf VI Adolfs lunch på slottet.
I mitten på 1940-talet framfördes för första gången tanken på en högskola
eller ett universitet i Umeå, och vid ett besök i staden 1947 sade ecklesiastikministern Josef Weijne sig vara tilltalad av idén. Underlaget för ett akademiskt lärosäte i staden var emellertid inte stort, och det var endast ett 50-tal
studenter från Övre Norrland som årligen skrevs in vid landets universitet
och högskolor. Det fanns dessutom andra norrländska städer som ansåg sig
mer lämpade än Umeå som lokaliseringsort för högre utbildning. För att föra
Umeås sak framåt reste en delegation därifrån till Stockholm i februari 1949
för att uppvakta i frågan med planer och budgetförslag. Statsrådet Weijne var
emellertid sjuk, och i stället uppvaktades universitetskanslern Engströmer.
Han blev enligt en redogörelse i Västerbottens Folkblad ”förtjust värre och
ställde sitt intresse och sitt inflytande till förfogande”. Det var enligt tidningen
det första tecknet på att ”överheten såg med tillfredsställelse på verket, och
universitetskanslerns attityd väckte en hel del hopp till liv”.
Förhoppningarna i Umeå ökade när Josef Weijne senare meddelade, att
också han skulle göra vad han kunde för att förverkliga det planerade lärosätet, men för Umeåborna var det tydligt att Engströmers tidiga stöd för stadens
ambitioner på den högre utbildningens område spelade en viktig roll. Stegen
mot ett universitet följde i rask takt de följande åren. År 1951 togs beslut om
att det så kallade femte exemplaret av allt svenskt tryck skulle tilldelas det
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bibliotek som byggts upp i Umeå. En odontologisk högskoleklinik startade
1956, och beslut om medicinsk utbildning fattades året därpå. Sedan allt fler
utbildningar startat de följande åren beslöt riksdagen slutligen om ett universitet i Umeå som invigdes 1965.

Universitetskanslern och studenterna
En av de första frågor Engströmer fick lösa som nyutnämnd kansler var en
oväntad följd av andra världskriget. Det gällde svensktalande officerare och
soldater i de amerikanska trupper som fanns kvar i Europa efter kriget. Som
belöning för deras insatser under kriget önskade det amerikanska högkvarteret erbjuda dem ett halvårs vistelse i Sverige för universitets- eller högskolestudier, och ecklesiastikministern Georg Andrén utsåg i juni 1945 Engströmer
till ordförande i en nämnd som skyndsamt skulle undersöka möjligheten av
att ta emot 200 av dem för högre studier i Sverige. Engströmer fick faktiskt
uppdraget en månad innan han tillträdde som kansler, vilket kan tyda på att
han redan då var påtänkt för kanslersposten.
Nämnden arbetade snabbt och överlade i juli med representanter för det
amerikanska högkvarteret och den amerikanska legationen i Stockholm samt
med företrädare för bland annat Sverige-Amerika stiftelsen och Sveriges Förenade Studentkårer. Soldaterna skulle fördelas på universiteten i Uppsala och
Lund och högskolorna i Stockholm och Göteborg, och ett förslag togs fram om
en kurs, som skulle ge deltagarna en bild av svensk kultur och svensk forskning samt en allmän grund för fortsatta studier i olika ämnen. Redan i slutet
av juli rapporterade nämnden till regeringen och föreslog att den amerikanska
propån skulle ges ett positivt svar.
När Dagens Nyheter i slutet av augusti frågade Engströmer om saken, uppgav han därför att ett par hundra svensktalande studenter från de amerikanska
trupperna i Europa, skulle studera i Sverige under vårterminen 1946. Det visade sig emellertid att demobiliseringen av de berörda trupperna gick fortare
än beräknat, och soldaterna skickades hem till USA i stället för att resa till
Sverige för studier. I november 1945 avslutade därför nämnden sitt uppdrag
med en redogörelse för sitt arbete ställd till regeringen.
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) såg universitetskanslern som en självklar högsta representant för universitets- och högskolevärlden, och när organisationen hade synpunkter eller önskemål att framföra, var en skrivelse till
kanslern ett naturligt steg att ta. Engströmer träffade dessutom ofta de ledande
företrädarna för SFS, särskilt vid större möten av olika slag. Han var sålunda
bland hedersgästerna när organisationen i mars 1946 firade sitt 25-årsjubileum
i Göteborg, men eftersom ecklesiastikministern Tage Erlander också hörde till
de inbjudna, var det han och inte Engströmer som höll högtidstalet den gången.
Två år senare deltog Engströmer i SFS:s studentriksdag i Uppsala i mars
1948. Tidigare möten av detta slag hade ägt rum mot bakgrund av det många
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såg som akademikernas nödläge på arbetsmarknaden, men nu ansågs det snarare råda brist på akademiskt utbildade personer. I sitt inledningsanförande
framhöll SFS-ordföranden Nils-Otto Witting dessutom att studenterna bör
verka för hela samhällets utveckling och inte vara en isolerad intressegrupp,
som bara ser till de egna fackliga och ekonomiska problemen.
Vid banketten på studentriksdagens avslutningsdag satt Engströmer mellan Witting och Uppsala studentkårs ordförande Folke Rudberg, och med det
följde skyldigheten att framföra gästernas tack. I det tal han höll, tog han upp
två frågor, som i hög grad angick studenterna, och de uppskattade säkert vad
de fick höra. För det första hade Engströmer noterat en tendens till ständigt
ökande krav för examina, något som han menade måste motverkas. För det
andra pekade han på nödvändigheten av att studenterna hade möjlighet att
studera ”utan alltför stora bekymmer för det dagliga brödet”. Han välkomnade
också den debatt som studentriksdagen fört om internationella frågor och såg
studentopinionen som ”en ton i det ackord som är vår andes stämma i världen”.
Även som kansler hade Engströmer ibland möjlighet att särskilt vända sig
till Uppsalas studenter. Ett sådant tillfälle var studentkårens 100-årsjubileum i
mars 1949. I rikssalen på Uppsala slott höll han då högtidstalet vid en bankett
för 650 personer, inklusive kronprinsparet och statsministern. Enligt Svenska
Dagbladet tecknade han med säker hand tidsläget för 100 år sedan, då behovet av ett samlande organ för gemensamma opinionsyttringar ledde till att
studentkåren skapades. Enligt referatet i Upsala Nya Tidning var det ”ett anförande med lagom blandning av historia och utblick mot de senaste årens
händelser”.
I sitt tal framhöll Engströmer studietidens betydelse för studenterna och
deras familjer och övriga omgivning, och hur den ofta bidragit till deras materiella välfärd men även gagnat gemensamma intressen och varit till nytta
för universitetet. Det fanns emellertid i bilden av studentlivet genom tiderna
också ett trotsigt inslag av opposition, menade Engströmer, och nämnde studentprotesterna mot den tyska inmarschen i Danmark 1848 och demonstrationerna ungefär hundra år senare vid universiteten i Oslo och Prag. Talet
avslutades med en önskan om att studenterna ”då de tar sina korporativa rättigheter i anspråk måtte låta leda sig av sina ungdomliga ideal, om de möta
våld och väld, egennytta och feghet”.
En annorlunda evenemang organiserades av Stockholmsstudenterna i oktober 1949. Det kallades Studentdagarna, och det var ett för sin tid ovanligt framsynt initiativ med syftet att vidga och stärka studenternas kontakter
med övriga grupper i samhället. Engströmer deltog i en del av arrangemangen
och lovordade arbetet med att skapa kontakter mellan studenterna och ”det
utanför högskolorna pulserande livet”. Alternativet att arbeta vid sidan om
studierna var vanligare i andra länder än i Sverige. Det motverkade visserligen studenternas isolering och bidrog till att finansiera deras studier, men
det förlängde också studietiden. Engströmer föredrog därför ett förbättrat och
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Uppsala studentkår firade 100-årsjubileum den 12 mars 1949. På första bänk i rikssalen
på Uppsala slott sitter ärkebiskop Erling Eidem, universitetskansler Thore Engströmer,
utrikesminister Östen Undén, statsminister Tage Erlander, kronprinsessan Louise, kronprins Gustaf Adolf och riksmarskalk Birger Ekeberg. Högtidstalet hölls av Engströmer.
Mellan Undén och Erlander syns rektor Nils von Hofsten.

rationaliserat stipendiesystem som tillägg till studentdagar och andra sätt att
stärka studenternas kontakter med samhället utanför lärosätena.
Under sitt sista år som kansler återkom Engströmer, i februari 1951, i en
intervju med Svenska Dagbladet till de frågor han tagit upp vid studentriksdagen tre år tidigare. De överdrivna fordringarna för grundexamen vid universiteten berodde enligt honom på att en del professorer drev sina krav i
höjden i omedvetet nit om sitt ämne. Det gav studenterna en felaktig bild av
vissa ämnens betydelse, och det förlängde deras studietid, tills de kanske en
dag tog tåget någon annanstans med tentamensboken i fickan. Studenterna
borde samla mod och säga ifrån, menade Engströmer, och han pekade på att
de hade stora möjligheter att göra det i undervisningsnämnderna. Själv skulle
han bidra så gott han kunde när han tog ställning till förslag till kursplaner.
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Liksom vid 1948 års studentriksdag tog han också upp stipendiesystemet och
menade att antalet naturastipendier borde ökas i takt med det stigande studentantalet. Han medgav samtidigt att möjligheterna för det på kort sikt inte
såg gynnsamma ut.

Prokanslersinstitutionen
På Engströmers tid fanns i Sverige endast två universitet, och de hade var
sin prokansler. Vid Uppsala universitet var rikets ärkebiskop självskriven prokansler sedan 1626, och för Lunds universitet innehades ämbetet av biskopen
i Lunds stift. Förutom att fullgöra kanslerns uppgifter vid förfall för denne,
skulle prokanslererna hålla sig underrättade om universitetens alla angelägenheter och bistå universiteten med råd och upplysningar. Enligt 1908 och 1916
års universitetsstatuter hade de också vissa egna befogenheter. Dit hörde att
bevilja kortare tjänstledigheter, och då även utse vikarier. J. A. Ekman, som
var ärkebiskop vid seklets början, beviljade till exempel Engströmer befrielse
från undervisningsskyldigheten under några veckor 1911.
Ekmans efterträdare Nathan Söderblom fattade flera beslut rörande Engströmer, som redovisas på annan plats (sid 211), och även Söderbloms efterträdare Erling Eidem fattade beslut gällande Engströmer. Han fastställde till
exempel 1932 den akademiska församlingens val av Engströmer till prorektor,
och ett år senare beslöt han befria honom från undervisningsskyldighet under
hans första rektorsår. På samma sätt som prokanslern kunde rycka in vid förfall för kanslern, kunde rektor ersätta prokanslern, när denne hade förhinder.
Engströmer skrev exempelvis 1930 till prokanslern Söderblom och begärde
två veckors tjänstledighet för att delta i ett möte i Paris med den internationella lufträttskommittén CITEJA (sid 203), men ledigheten beviljades ”under
förhinder för prokanslern” av rektorn Östen Undén.
Innan 1908 års universitetsstatuter trätt i kraft hade prokanslererna även
haft inflytande vid utnämning av professorer. Lärare och studenter som värnade om universitetens självständighet hade därför från början av 1900-talet
ifrågasatt hela prokanslersinstitutionen. Kritiken gällde inte minst prokanslerernas agerande i samband med ett par uppmärksammade professorstillsättningar – en i Lund och en i Uppsala. Förslag om att modifiera eller avskaffa
prokanslersämbetet hade även framförts i motioner vid en rad riksdagar alltsedan 1910-talet. I likalydande motioner i riksdagens båda kamrar 1925 yrkades till exempel på en utredning om upphörande av biskoparnas självskrivna
roll som prokanslerer, och att ett särskilt vicekanslersämbete i stället borde
inrättas.
I avsnittet om Engströmers deltagande i utvecklingen av formerna för professorstillsättningar nämndes att ecklesiastikminister Sam Stadener 1930 tillkallat sakkunniga för utredningsarbete på det området (sid 156). De fick två
år senare tilläggsdirektiv av Stadeners efterträdare, Arthur Engberg, att även
241

HAN LEDDE ETT UNIVERSITET OCH STYRDE EN STAD

utreda och lämna förslag om prokanslersinstitutionen, och om hur kanslersämbetet skulle utövas när ämbetet var ledigt, eller när kanslern för någon tid
var förhindrad att ägna sig åt uppgiften. De beskrev i sitt betänkande (SOU
1933:10) de föregående decenniernas debatt om prokanslersinstitutionen och
noterade sedan, att antalet ärenden som avgjorts av prokanslererna var begränsat. De ansåg vidare prokanslersämbetet vara otidsenligt och drog därför
slutsatsen att ämbetet var ”icke blott överflödigt utan även direkt olämpligt”.
Efter detta ställningstagande återstod för de sakkunniga att hitta en ny lösning av frågan om ställföreträdare för kanslern. De diskuterade två alternativ;
dels att denne utsågs genom val på samma sätt som kanslern, dels att Kungl.
Maj:t förordnade vikarie efter förslag av kanslern. En majoritet förespråkade
det senare.
När betänkandet remissbehandlades vid Uppsala universitet i september
1933, deltog Engströmer som nybliven rektor i Juridiska fakultetens behandling av frågan. Fakulteten beslöt ansluta sig till den minoritet i utredningen
som föreslagit att en verklig vicekanslersbefattning skulle inrättas, och att dess
innehavare skulle väljas av de fem lärosätena på samma sätt som vid val av
kansler. Det stod enligt fakultetens mening ”i bättre överensstämmelse med
grundtanken om universitetens självstyrelse” än det förslag som utredningens
majoritet lagt fram. Föga anade förstås Engströmer då, att han ett drygt decennium senare av Kungl. Maj:t skulle utses till tillförordnad kansler med stöd av
den ordning han och fakulteten nu avstyrkte.
Fakultetens förord för en vald vicekansler innebar inte ett yrkande på att
prokanslersämbetet skulle avskaffas. Prokanslerernas befattning med tjänstledigheter och vikariat kunde mycket väl upphöra, vilket ett par av de sakkunniga hade föreslagit i ett särskilt yttrande, men fakulteten hade inget intresse
av att själva ämbetet försvann. Konsistoriet, som sammanträdde en månad
senare med Engströmers som ordförande, fann det ”uppenbart, att de förutsättningar, på vilka i äldre tider ärkebiskopens resp. biskopens i Lund självskrivenhet att bekläda prokanslersämbetet vilat, icke längre är för handen”, men
ansåg ändå att det ”icke i och för sig är en tillräcklig grund för upphävande
av en historisk tradition”. Dessutom var det enligt konsistoriets mening bra
med i universitetsstäderna bosatta prokanslerer. Liksom Juridiska fakulteten
avstyrkte alltså konsistoriet, att prokanslersinstitutionen skulle avskaffas. En
förändring av den gällande ordningen ansågs inte ”vara något reellt intresse för
Uppsala universitet”.
Regeringens beslut i frågan kom i maj 1934 i form av en kungörelse (SFS
1934:216), varigenom prokanslererna och deras uppgifter helt försvann ur universitetsstatuterna. Enligt en övergångsbestämmelse skulle emellertid den
dåvarande ärkebiskopen och den dåvarande biskopen i Lund behålla sina
prokanslersämbeten så länge de kvarstod i sina kyrkliga tjänster. För Uppsala universitet betydde det, att Erling Eidem förblev prokansler under hela
Engströmers rektorstid och ända till 1950 då han gick i pension. De särskilda
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befogenheter, som varit knutna till prokanslersämbetet, följde dock inte med i
denna övergångsbestämmelse. Kvar fanns endast några paragrafer om att innehavaren borde hålla sig informerad om universitetens angelägenheter och vid
behov ge råd och föreslå åtgärder för att ”främja universitetets väl och anseende”.
Engströmer var inte kyrkligt aktiv, men som rektor inbjöds han regelbundet till biskopsvigningar och prästmöten, de senare åtföljda av middag i
ärkebiskopsgården. Eidem var en lika regelbunden deltagare i universitetets
högtidligheter, och ibland sågs han även bland middagsgästerna i Engströmers
bostad. Som notabiliteter i staden var de båda dessutom ofta inbjudna att
övervara andra organisationers olika festligheter eller högtidliga evenemang,
och de träffades därför ofta i sådana sammanhang.

Utredning om kanslersämbetet
Den flod av dagliga ärenden som inkom till kanslersämbetet och skulle avgöras där, ledde ibland till att frågor som kanske krävde mer överväganden blev
fördröjda. Som rektor skrev Engströmer 1942 till Undén och påminde om några ärenden som ”lär ligga hos kanslersämbetet”, och när han själv blivit kansler
överlämnade han 1947 ett flertal ännu ej avgjorda ärenden, som kommit in under åren 1943–46, till 1945 års universitetsberedning för fortsatt handläggning.
Enligt universitetens företrädare var kanslersinstitutionen i själva verket
belastad med många ärenden, som utan olägenhet skulle kunna slutbehandlas
vid de enskilda lärosätena, och 1949 fick Engströmer som tillförordnad kansler
regeringens uppdrag att vara ordförande i en utredning om kanslersämbetets
uppgifter och organisation. Att pröva möjligheterna till decentralisering till
lärosätena var en huvuduppgift för utredarna, men de fick också i uppdrag
att göra en översyn av bestämmelserna om val av kansler. Även sedan Undén
klargjort att han inte hade för avsikt att återkomma till kanslersposten, höll
Engströmer honom informerad om utredningens arbete, och i juni 1951 överlämnade han till ecklesiastikministern betänkandet Universitetskanslersämbetets uppgifter och organisation m.m. (SOU 1951:37).
I linje med de direktiv utredningen haft, föreslog den decentralisering från
kanslern till de lokala akademiska myndigheterna på ett flertal områden. Under rubriken samverkan mellan universitet och högskolor förde den också
fram förslag om en anslagspost för rektorskonferenser och för den typ kanslerskonferenser som Engströmer tidigare utan framgång ansökt om medel för.
Beträffande val av kansler föreslogs att valmanskåren skulle utvidgas till att
även omfatta professorerna vid landets högskolor, men eftersom antalet röstberättigade då skulle bli stort föreslogs att valet skulle genomföras av elektorer
utsedda vid lärosätena.
Med tanke på att Engströmer varit tillförordnad kansler i mer än fem år
när de sakkunniga avgav sitt betänkande, var det inte förvånande, att de även
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behandlade frågan om vad som borde ske när kanslern för en längre tid var
förhindrad att sköta sitt uppdrag. De diskuterade möjligheten att återinföra
någon form av prokanslersinstitution, men avvisade slutligen den tanken på
grund av ”svårigheten att finna lämpliga personer”. Utan att explicit referera
till Engströmers långvariga uppdrag som tillförordnad kansler, menade de sakkunniga att universitetens rätt att välja kansler i praktiken upphävs när Kungl.
Maj:t vid en längre tids frånvaro för den ordinarie kanslern utser en tillförordnad innehavare av ämbetet. De föreslog därför ett tillägg till bestämmelserna
om rätt för Kungl. Maj:t, att vid längre tids förhinder för kanslern förordna
om val av tillförordnad kansler enligt samma regler som för val av ordinarie
kansler.
Uppsala universitet tillstyrkte i sitt remissyttrande över betänkandet de
sakkunnigas förslag om decentralisering av en rad ärendetyper och att kanslersval kunde ske med hjälp av elektorer utsedda inom de olika universiteten.
Till skillnad mot de sakkunniga ansåg universitetet också att en för alla universitet och högskolor gemensam prokansler borde väljas på samma sätt som
kanslern, men när en förordning om ändringar av universitetsstatuterna kom
i november 1951, visade det sig att regeringen följt utredningens förslag. Kanslern skulle utses av Kungl. Maj:t efter val av elektorer utsedda av lärosätena,
och val av prokansler vid förhinder för kanslern skulle bara ske om detta hinder kunde ”antagas bli av längre varaktighet”. I andra fall skulle Kungl. Maj:t
liksom dittills utse en tillförordnad kansler (SFS 1951:715).

Särskilda kanslersuppdrag
Statens medicinska forskningsråd

Till uppdraget som kansler för rikets universitet hörde ordförandeskap i ett
antal olika organ på vitt skilda områden. Ett av dem var det medicinska forskningsrådet, och som tidigare nämnts var Engströmer ordförande i den utredning som resulterade i att rådet inrättades. Att kanslern skulle vara rådets
ordförande var dock inget förslag från den av Engströmer ledda utredningen
utan resultatet av regeringens beredning av ärendet och det följande riksdagsbeslutet. När Engströmer i november 1944 skrev under utredningens betänkande, kan han alltså inte ha trott att han mindre än ett år senare själv skulle
vara ordförande i forskningsrådet.
När Östen Undén sommaren 1945 skrev och frågade Engströmer om han
var villig att bli tillförordnad kansler, påpekade han att kanslern ex officio
inträder som ordförande i det medicinska forskningsrådet. Det var det enda
särskilda uppdrag han nämnde i sitt brev, vilket tyder på att han såg det som
en viktig uppgift. För Engströmer var det säkert också givande att organisera
och leda en helt ny verksamhet. När han intervjuades av Upsala Nya Tidning i
januari 1952 efter att just ha avgått som kansler, nämnde han ordförandeskapet
i Statens medicinska forskningsråd som ett av de mest intressanta inslagen i
244

Kansler för rikets universitet

kanslersarbetet. Det hade gett honom en överblick över den medicinska forskningen i landet, och han gladde sig särskilt åt att läkarna ute på lasaretten med
stöd av rådet kunde fortsätta sitt forskningsarbete.

Medelhavsinstituten

Svenska Institutet i Rom grundades 1925 med uppgift att främja kännedomen
om antikens kultur och att stödja svensk humanistisk forskning inom berörda
områden. Kronprins Gustaf Adolf hörde till initiativtagarna och var den förste
ordföranden i institutets styrelse med universitetskanslern som vice ordförande. Kronprinsen kvarstod som ordförande till 1938, då institutet förstatligades. Kanslern Östen Undén övertog då ordförandeposten, medan kronprinsen
fick ställning som hedersordförande. Ända till mitten av 1960-talet ingick det
därefter i universitetskanslerns uppgifter att vara ordförande i institutets styrelse. När Undén blev utrikesminister 1945, och Engströmer förordnades att
uppehålla kanslersämbetet, övertog han därför också posten som ordförande
i styrelsen för institutet.
Sveriges envoyé i Rom, Erik Sjöborg, skrev 1930 i ett brev till Engströmer
om hans ”kärlek till detta sköna land”, det vill säga Italien, och för Engströmer
var det säkert ett mycket välkommet uppdrag att bli ordförande i styrelsen
för Svenska Institutet i Rom. Han var dessutom personligt bekant med institutets förste föreståndare, Axel Boëthius, och redan i februari 1927 hade
han i samband med en resa i Italien besökt institutet och skrivit sitt namn
i dess gästbok. När Engströmer tillträdde som styrelseordförande för institutet, hade Boëthius visserligen sedan länge lämnat föreståndarskapet för en
professur i Göteborg, men han hade i stället blivit styrelsens sekreterare, och
i den egenskapen korresponderade han och Engströmer flitigt om budgetfrågor, fastighetsärenden, personalproblem, prioritering av sökande till stipendier
och andra institutsangelägenheter.
Under Engströmers kanslerstid grundades också Svenska institutet i Aten.
Det konstituerades 1946, men invigdes först 1948. Ursprungligen var det helt
inriktat på arkeologi, men senare breddades verksamheten till att omfatta
även andra delar av Greklands antika kultur. Kronprinsen var från början
ordförande i institutets styrelse med Engströmer som vice ordförande, men
senare övertog Engströmer ordförandeskapet och behöll det så länge han var
kansler. Hans professorskollega från Uppsala Axel W. Persson var en framstående arkeolog, som vid den tiden verkade i Grekland, och när han avled efter
ett slaganfall 1951, åtog sig Engströmer att vara ordförande i en kommitté som
organiserade genomförandet av den arkeologiska expedition till Labranda i
sydvästra Turkiet som Persson hade planerat.
Sekreterare i Aten-institutets styrelse under Engströmers ordförandetid
var Einar Gjerstad, professor i klassisk fornkunskap och antikens historia
vid Lunds universitet, och han skrev ganska ofta till Engströmer om protokollsformalia men också om praktiska frågor som inredning till institutet och
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bokförvärv till dess bibliotek. Föreståndare för institutet under samma tid
var arkeologen Åke Åkerström, och han behöll det uppdraget ännu några år
därefter. Han kände till Engströmers svaghet för förstklassiga hotell och goda
restauranger, och inför ett privat besök av denne i Aten 1953, var han inte sen
att ge honom rekommendationer på det området.
Till instituten i Rom och Aten kom 1949 Axel Munthes villa på Capri. I enlighet med hans testamente blev Villa San Michele då statens egendom och
ställdes under överinseende av Svenska institutet i Rom. För att renovera fastigheten och sköta museiverksamheten bildades 1950 Stiftelsen San Michele.
Under styrelsen för institutet i Rom leddes den av en delegation med Engströmer som ordförande och kronprinsen, sedermera Gustaf VI Adolf, som hedersordförande. Eftersom Byggnadsstyrelsen och privata donatorer svarade för
renovering och inredning, medan stiftelsen tog hand om entréavgifterna, kunde verksamheten utvecklas och San Michele bli ett välbesökt kulturcentrum.
Som en rationaliseringsåtgärd sammanträdde ibland San Michele-delegationen
och styrelserna för instituten i Rom och Aten samma dag, och när kungen
deltog i mötena hölls de på Stockholms slott.

Längmanska kulturfonden

Alltsedan sin tillkomst har Längmanska kulturfonden haft universitetskanslern som ordförande. Till grund för fonden ligger en donation av den finlandssvenske affärsmannen och kulturvännen Erik Johan Längman, en av den finska
sågverksindustrins pionjärer. Han hade visserligen gjort konkurs två gånger,
men senare skapat en stor koncern inom skogsbranschen. Enligt det testamente han skrev några år före sin död skulle hans efterlämnade förmögenhet
delas mellan Finlands och Sveriges ”alla stånd och folkklasser”. I testamentet fanns också en rad komplicerade bestämmelser om medlens uppdelning i
olika fonder, som skulle förräntas och nå olika i testamentet angivna belopp,
innan någon utdelning fick ske.
En av de svenska fonderna, B-fonden, nådde det föreskrivna beloppet 1918,
och regeringen fastställde då stadgar för Längmanska kulturfonden, som denna fond kom att benämnas (SFS 1918:925). Enligt dessa skulle avkastningen
från fonden användas för att främja vetenskap, konst och litteratur, och en
särskild nämnd hade uppgiften att bedöma ansökningar och besluta om bidrag för olika, i stadgarna angivna ändamål. Självskriven ordförande skulle
vara ”kanslern för rikets universitet eller vid förfall för honom av Kungl. Maj:t
förordnad ställföreträdare”.
Sedan Engströmer utsetts att från augusti 1945 vara tillförordnad kansler,
förordnades han i september samma år att ”vid förfall för kanslern för rikets
universitet vara dennes ställföreträdare såsom ordförande i Längmanska kulturfondens nämnd”. Under Östen Undéns tid i regeringen var detta ”förfall”
permanent, och Engströmer ledde därför fondens beslutande nämnd i sex år,
från det att han utsågs till tillförordnad kansler till sin avgång från detta upp246
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drag vid utgången av 1951. Sekreterare i fonden var Engströmers kollega, Uppsalaprofessorn i straffrätt Folke Wetter. Längmanska kulturfondens annonser
i pressen om anslag och ansökningsmöjligheter var därför undertecknade av
Engströmer och Wetter, och fondens postadress var Uppsala. Sammanträdena
hölls dock normalt i Stockholm.
Nämndens ledamöter utsågs av regeringen på förslag av universitet och
andra organisationer. Deras arvode hade 1919 fastställts till 500 kronor om
året, och det hade trettio år senare inte ändrats. På Engströmers förslag skrev
nämnden därför 1951 till Kungl. Maj:t och föreslog en höjning med 50 procent
till 750 kronor. Sedan Statskontoret yttrat sig i ärendet, fattade regeringen
beslut om en arvodeshöjning att gälla från 1952, men höjningen stannade vid
blygsamma 20 procent, och det nya arvodesbeloppet blev alltså 600 kronor.
Eftersom Engströmer då hade lämnat ordförandeposten, kom han för övrigt
själv inte i åtnjutande av den uppjusterade ersättningen.
En väsentligt större förändring under Engströmers ordförandetid gällde den
så kallade C-fonden. Bestämmelserna om denna i Längmans testamente hade
med åren blivit föråldrade och verklighetsfrämmande. Riksdagens revisorer
föreslog därför 1950 att den i stället skulle tas i anspråk i enlighet med testators allmänna inställning och överföras till, och sammanslås med B-fonden.
Längmanska kulturfondens nämnd behandlade frågan i januari 1951 och tillstyrkte livligt förslaget. Nämnden framhöll att realvärdet av dess disponibla
medel hade blivit lägre än när kulturfonden 1918 inledde sin verksamhet, och
om förslaget genomfördes skulle fondens storlek öka med omkring 50 procent.
De för utdelning av bidrag disponibla medlen skulle samtidigt öka till omkring
100 000 kronor per år. Med oförändrad organisation skulle nämnden då på ett
mycket mer verkningsfullt sätt kunna ”fullgöra sin kulturfrämjande uppgift”.
I riksdagen tillstyrktes förslaget av statsutskottet (betänkande 1951:143),
och i maj 1951 gav riksdagen sitt godkännande. Kungl. Maj:t beslöt därför,
att C-fonden per den 30 juni 1951 skulle överföras till och sammanslås med
B-fonden, och det bekräftades i kungörelsen (1951:746) angående ändring i
vissa delar av Längmanska kulturfondens stadgar. Ändringarna innebar inte
någon förändring av fondens ändamål, som fortsatt var att ”främja vetenskaper
och sköna konster, litterära arbeten och skrifters gratis utdelning till allmoge”,
men de klargjorde att fonden utökats till att bestå av både B- och C-fonden i
Längmans ursprungliga donation.
Som ny universitetskansler övertog Arthur Thomson ordförandeskapet för
Längmanska kulturfonden från 1952, men Engströmer behöll uppdraget som
ställföreträdare. Thomson var dock plikttrogen, och Engströmer behövde aldrig rycka in som ordförande, men han stod kvar som ställföreträdare ända
till sin död 1957. En kort tid därefter anmälde nämnden till Kungl. Maj:t att
Engströmer avlidit och anhöll samtidigt om att en ny ställföreträdare skulle
utses. Som sådan förordnades 1958 landshövdingen i Uppsala län, Elis Håstad.
Beträffande fondens senare utveckling kan nämnas att dess stadgar upphävdes
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av regeringen 1997. Fonden omvandlades då till en oberoende stiftelse, men
stadgarna för denna överensstämmer till stora delar med de tidigare av Kungl.
Maj:t fastställda, och universitetskanslern är fortfarande självskriven ordförande i fondens styrelse.

Nationalkommittén för geodesi och geofysik

Kungl. Vetenskapsakademien föreslog i februari 1923, att Sverige skulle ansluta sig till International Union for Geodesy and Geophysics (IUGG), som
hade grundats 1919. Akademien rekommenderade också, att en svensk nationalkommitté för geodesi och geofysik samtidigt skulle skapas för att svara för
kontakterna med IUGG och stödja svensk forskning inom området. Regering
och riksdag följde förslaget och en nationalkommitté tillsattes. Dess stadgar
fastställdes av Kungl. Maj:t, som också utsåg universitetskanslern Carl Swartz
till kommitténs förste ordförande.
Utan att det var inskrivet i stadgarna, blev det därefter en traditionell kanslersuppgift att vara ordförande i nationalkommittén för geodesi och geofysik.
Efter Swartz kom Ernst Trygger, och Östen Undén, och Engströmer blev den
fjärde kanslern i rad att inneha uppdraget. Kommittén i sin helhet sammanträdde oftast bara en gång om året, och mötena ägde rum på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), som då låg på Fridhemsgatan i
Stockholm. Viktiga punkter på dagordningarna var kommitténs internationella kontakter, medan löpande ärenden mellan kommittésammanträdena
hanterades av sektioner för geodesi respektive geofysik. I dessa sektionsmöten
deltog inte Engströmer.
Sedan Engströmer i februari 1952 begärt och beviljats entledigande från
ordförandeuppdraget, utsågs Arthur Thomson som den femte kanslern i rad
att vara ordförande i kommittén. Några år in på hans kanslerstid upphörde
emellertid denna, med tanke på kommitténs uppdrag, något säregna automatik, och till ny ordförande efter Thomson utsågs professorn och chefen för
Sveriges geologiska undersökning Nils H. Magnusson.

Farmaceutiska institutet

Farmaceutiska institutet grundades i Stockholm 1837. Dess verksamhet bedrevs i Apotekarsocietetens regi till 1881, då staten övertog ansvaret för institutet och utbildningen av apotekare. Förre landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld ledde institutets styrelse från 1935 till 1939, då ordförandeuppdraget
övergick till universitetskanslern Östen Undén. Enligt den stadga för institutet som antogs 1943, skulle ordföranden förordnas av Kungl. Maj:t, och universitetskanslern var alltså inte självskriven för uppdraget. När Undén 1945
lämnade kanslersämbetet, och Engströmer utsågs till tillförordnad kansler,
valde regeringen ändå att låta honom överta även denna ordförandepost. Att
leda styrelsen för Farmaceutiska institutet blev alltså ett av de ganska många
ordförandeuppdrag som Engströmer då övertog från Undén. Med uppdraget
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följde naturligt vissa kontakter med Apotekarsocieteten, och Engströmer deltog ibland i dess årssammankomster.
Farmaceutiska institutets ställning i förhållande till universitetskanslern
diskuterades av en utredning om ”Organisationen av den farmaceutiska undervisningen och därmed sammanhängande frågor” som i september 1948 avgav
sitt betänkande (SOU 1948:46). De sakkunniga noterade att kanslern ”sedan
åtskilliga år tillbaka” hade tjänstgjort som ordförande i institutets styrelse, och
de ansåg att det varit ”synnerligen fördelaktigt för institutet”. Styrelsen hade
dragit ”nytta av kanslerns administrativa erfarenhet och intima kännedom om
det akademiska undervisningsväsendet” och de sakkunniga föreslog att denna
ordning skulle permanentas genom att införas i stadgan för institutet. Utredningen ledde till en reformering av apotekarutbildningen, men någon stadgeändring beträffande styrelsens ordförande gjordes inte.
Frågan om institutets ställning kom åter upp i den utredning om universitetskanslersämbetets uppgifter och organisation som Engströmer själv ledde,
och som avgav sitt betänkande i juni 1951 (SOU 1951:37). Där framhölls, att
den personliga anknytningen till kanslern kunde ha medfört ”vissa fördelar”
för institutet, men det ansågs principiellt lämpligare, att det liksom de flesta
akademiska läroanstalter organisatoriskt låg direkt under kanslersämbetet.
Ingen förändring i det avseendet skedde dock innan Engströmer lämnade ordförandeuppdraget våren 1952.
Den av Engströmer ledda utredningen hade föreslagit att frågan om institutets inplacering i högskolevärlden skulle bli föremål för en särskild utredning, men det dröjde till 1957 innan en ny utredning om farmaceutiska
institutet tillkallades. Den föreslog bland annat att institutet skulle flyttas till
Uppsala och ombildas till en farmaceutisk fakultet vid Uppsala universitet
(SOU 1964:48). Så skedde också, och därmed försvann även institutets särskilda styrelse.

Val av efterträdare och avsked från ämbetet
Kanslersämbetet behövde som ovan nämnts en ny innehavare från den 1 januari 1952, och val skulle äga rum den 10 december 1951. En dryg vecka dessförinnan skrev Engströmer till Undén att han naturligtvis inte ville lägga sig i
detta kanslersval, men han ville ändå göra Undén uppmärksam på en sak som
bekymrade honom. Vissa kretsar i Uppsala hade fört fram Dag Hammarskjöld
som kanslerskandidat, och denne hade vid en underhandsförfrågan i allmänna
ordalag förklarat sig intresserad, men inte kunnat ge besked om han kunde
lämna sin post som konsultativt statsråd i utrikesdepartementet med så kort
varsel. Det var visserligen, enligt Engströmer, långt ifrån säkert att Hammarskjöld skulle få majoritet bland elektorerna, men eftersom en ny kansler måste
tillträda ämbetet och sköta arbetet från den 1 januari, var ovissheten beträffande Hammarskjöld på den punkten besvärlig.
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Om Hammarskjöld inte kunde bli fri från statsrådsämbetet vore det bra,
menade Engströmer, att det klargjordes för valmännen eller åtminstone för
anhängarna av hans kandidatur, och han frågade Undén om denne, som Hammarskjölds närmaste i regeringen, ansåg att något kunde och borde göras för
att klargöra läget. Undén, som befann sig i Paris, svarade med vändande post.
Han hade inte talat med Hammarskjöld om saken, men insisterade bestämt på
att han skulle stanna längre i regeringen än vad anhängarna av hans kandidatur
tycktes räkna med. Han tillade att han var säker på att Tage Erlander var av
samma mening, och att det alltså var verklighetsfrämmande att Hammarskjöld skulle kunna träda i funktion som kansler från årsskiftet. ”Kort sagt, jag
vill inte släppa honom den 1 januari”, avslutade Undén sitt brev.
Det är osäkert om Engströmer förde detta svar vidare till dem som var
engagerade i det kommande kanslersvalet, men när de 33 elektorerna från
de olika lärosätena sammanträdde för att välja kansler fick Hammarskjöld en
röst. Landshövdingen i Malmöhus län, Arthur Thomson fick 22, högerriksdagsmannen och direktören Karl Wistrand nio, och en röst var blank. Kungl.
Maj:t bekräftade valet av Thomson genom att ”i nåder kalla och utnämna”
honom att från den 1 januari 1952 vara kansler för rikets universitet. Thomson
hade ett förflutet som docent i finanshistoria, och senare även i statskunskap,
vid Lunds universitet, men han hade också varit riksdagsledamot för socialdemokraterna och kanslichef i Statens arbetslöshetskommission.
Några dagar efter sin avgång intervjuades Engströmer av Upsala Nya Tidning om sina erfarenheter av kanslerstiden. Han lyfte då först fram den upprustning av universiteten som inletts i mitten av 1940-talet och nämnde särskilt tillkomsten av de medicinska och naturvetenskapliga forskningsråden.
Nu hoppades han att humanisternas behov i framtiden skulle kunna tillgodoses bättre. En sak som bekymrade honom var, att materialanslagen till universiteten inte räknats upp i takt med det sjunkande penningvärdet, och som
rubrik över intervjun hade tidningen satt ”Dyrtid får ej äventyra universitetens standard.”
Engströmer pekade även på de nya högskolor som tillkommit, och på den
decentralisering av arbetsuppgifter från kanslersämbetet, som beslutats på
förslag av den utredning han lett. De yngre akademikernas och studenternas
situation hade också intresserat honom, och han gladde sig åt de doktorandoch licentiandstipendier som inrättats, och som han gärna ville se fler av. En av
de svåraste arbetsuppgifterna under hans kanslerstid hade varit att bedöma de
sökandes kompetens inför professorstillsättningar. Han hade fått syssla med
allsköns vetenskap och till exempel läst åtskilligt med filosofi och teologisk
etik, även om ingen kunnat begära att han skulle sätta sig in de sökandes hela
produktion.
Tidigare har nämnts universitetskanslerns grannlaga uppgift, att föreslå fördelning av begränsade resurser med hänsyn till olika universitets och högskolors behov. Olika intressen skulle vägas mot varandra, och övriga universitet
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och högskolor bevakade säkert att Engströmer inte favoriserade sitt eget tidigare lärosäte. Ett tecken på att så inte skedde, var kanske Lunds universitets
uppvaktning av Engströmer efter hans avgång. Lundauniversitetets rektor, juristprofessorn Ragnar Bergendal, uppsökte i februari 1952 Engströmer i dennes
bostad i Uppsala och överlämnade Lunds universitets minnesmedalj och en
hyllningsadress med universitetets tack för hans insatser som kansler.
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Bosatt i Uppsala och sommargäst i Falsterbo
När Thore Engströmer 1896 kom till Uppsala som ung student bodde han liksom de flesta andra recentiorer inackorderad i någon Uppsalabos lägenhet. Efter ett år på Börjegatan 3 flyttade han till Kungsgatan 63, där han var inackorderad hos bruksförvaltare Fahlroth i tre år till en kostnad av drygt 80 kronor i
månaden. Han bodde senare även på några andra adresser i Uppsala, men från
1908 och trettio år framåt hyrde han lägenhet på Järnbrogatan 1, nuvarande
S:t Olofsgatan 1, några år i uppgång 1B och senare i uppgång 1A. Fastigheten
ägdes under en tid av major Carl Reuterskiöld, som var släkt med Engströmers
professorskollega vid Juridiska fakulteten, Carl-Axel Reuterskiöld.
Carl Reuterskiöld representerade liksom Engströmer under många år högern i Uppsala stadsfullmäktige. Senare verkade han som direktör i Stockholms
stads brandstodsbolag, samtidigt som Engströmer var ordförande i styrelsen
för Städernas Allmänna Brandstodsbolag. De hade därför på 1930-talet kontakter i arbetet, och båda bolagen hade för övrigt sina kontor på Skeppsbron i
Gamla Stan i Stockholm. Flera år senare fick Reuterskiöld tidig information av
Engströmer om en eventuellt blivande landstingsdirektörstjänst i Uppsala län,
som sedan kom att besättas av hans son Gustaf Reuterskiöld (sid 95).
Uppsala universitets förmögenhet bestod länge mest av jord- och skogsegendomar, men från 1920 förvärvades även hyresfastigheter. Det var ett sätt
att placera kapital med god avkastning, och det bidrog till att tillförsäkra den
växande akademistaten bostäder i staden. En av de första stadsfastigheterna
som köptes var den där Engströmer bodde, och från 1920 var universitetet
därför inte bara Engströmers arbetsgivare utan även hans hyresvärd. Detsamma gällde sedan han 1939 flyttat till ett av universitetet nybyggt hus på
Kyrkogårdsgatan 5. Dess läge ”måste betraktas som ett av de allra yppersta
i Uppsala” hade universitetet skrivit i sin anhållan till regeringen om att få
bygga huset, och Engströmers lägenhet om 180 m2 på tredje våningen rymde
matsal, salong, gästrum, arbetsrum och sovrum samt, med separat ingång, kök
och jungfrukammare för hushållerskan. Den lämpade sig väl för representation och annan gästfrihet, och Engströmer bodde där till sin död 1957.
Engströmer vistades ofta i Stockholm flera dagar i följd, och då tog han inte
sällan in på hotell i stället för att åka fram och tillbaka till Uppsala. Hans favorithotell var länge Hotell Örnsköld, ett litet familjeägt hotell på Nybrogatan.
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Dit adresserades då också hans post, och där tog han även emot besök. Senare
bodde han ofta på dåvarande Hotell Alexandra på Drottninggatan, men när
han deltog i officiella besök eller i internationella kommittéer som sammanträdde i Stockholm var det ofta lämpligare att bo på samma hotell som övriga
deltagare, och då blev det inte sällan Grand Hôtel.
Som ung fick Engströmer brev från kamrater i Sollefteå som retfullt skrev
om hans romanser, men han förblev ogift hela livet. Från drygt 30 års ålder
hade han däremot alltid kvinnlig hjälp i sitt hem i Uppsala. Det var ogifta
kvinnor som bodde i ett hembiträdesrum eller motsvarande i hans olika lägenheter. Från 1911 och fem år framåt hade Engströmer sålunda hjälp av en
dam vid namn Klara Lindvall, som var betydligt äldre än Engströmer, och som
i mantalslängden stod upptagen som städerska.
Lindvall efterträddes 1917 av Hilda Katarina Molin, som var något yngre än
Engströmer och liksom denne från Sollefteå. Hon stannade i drygt fem år, och
i de årliga mantalslängderna angavs hon som anställd av Engströmer och oftast
benämndes hon hushållerska. Hennes efterträdare, Henrika Jansson, som var
något äldre än Engströmer, hade också titeln hushållerska. Hon arbetade för
Engströmer i inte mindre än 15 år, men i samband med att han 1939 flyttade
till Kyrkogårdsgatan fyllde hon 65 år, och det var kanske anledningen till att
hon lämnade sin anställning. I det testamente Engströmer skrev redan 1933
stadgade han om ett legat till henne, men när testamentet öppnades efter
Engströmers död, var hon inte längre i livet.
Engströmers bostad på Kyrkogårdsgatan 5 hade som ovan nämnts en jungfrukammare med egen ingång, och dit flyttade Martha Linnéa Olsson född i
Lomma i Skåne år 1900. I mantals-längderna benämns hon ibland hushållerska, liksom sin företrädare, men oftare husföreståndarinna. Hon var en verklig
trotjänarinna och arbetade åt Engströmer ända till hans död, det vill säga i
nästan tjugo år.
En hushållerska eller husföreståndarinna svarade på den tiden normalt för
matinköp, matlagning, tvätt och städning, och att ha tjänst hos Engströmer
var ingen sinekur. Som rektor för Uppsala universitet och senare universitetskansler hade han omfattande representativa plikter, och även vänner och
bekanta bjöds ofta på middag i hans hem. Under sitt långvariga inspektorskap
för Norrlands nation kunde han visserligen förlägga en del representation till
nationslokalerna på Västra Ågatan, men det var ändå i sin bostad som han
oftast var värd när professorskolleger och andra stod på gästlistan.
Engströmer bodde alltså i lägenhet under hela sin tid i Uppsala, men 1927
förvärvade han en stor villa på Kåbo med adressen Södra Rudbecksgatan 4.
Säljare var översten Otto Almquist, partikollega till Engströmer i Uppsala
stadsfullmäktige. Han hade låtit bygga villan ett 15-tal år tidigare, och han
behöll inteckningar i fastigheten för det lån han gav Engströmer i samband
med dennes köp. Det finns inget som tyder på att Engströmer hade för avsikt
att själv bo i villan. I stället hyrde han ut den, men villans storlek gjorde det
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svårt att hitta intresserade hyresgäster, och redan 1929 sålde han fastigheten.
Köpare var Jöran Sahlgren, som året därpå blev professor i nordisk ortnamnsforskning vid Uppsala universitet, och som bodde där med sin familj ända till
1972. För att finansiera sitt köp tog Sahlgren ett lån av Engströmer, och som
säkerhet för detta fick Engströmer inteckningar i en av Sahlgren ägd fastighet
i Skåne.
I avsnittet om Engströmers arbete i Processkommissionen beskrevs hur
Johannes Hellner, som av regeringen fått i uppdrag att förbereda en rättegångsreform, 1916 samlade Engströmer och övriga deltagare i arbetet med utredningsuppdraget i den villa han köpt i Falsterbo (sid 44). Engströmer tog in
på det stora Falsterbohus, som öppnat 1908. Det hade redan under öppningsåret besökts av Gustaf V på hans eriksgata, och särskilt efter 1911 års utbyggnad med ett casino, hade det utvecklats till ett fashionabelt lyxhotell, som
konkurrerade med de sydeuropeiska badorterna om svenska och utländska
celebriteter.
I augusti 1916 bedrevs ett koncentrerat utredningsarbete i Falsterbo, och
för Engströmer var det sannolikt hans första vistelse där. I brev till vännen
och kollegan Karl Gustaf Westman berättade han om badortslivet, och hur
han mer eller mindre mot sin vilja drogs in i kretsar och bland människor som
var honom obekanta. Det har, skrev han, ”sina stora obehag åtminstone med
mitt lynne, men det har ibland också sina behag”. I den internationellt färgade
”överklasspöbelpubliken” skymtade fram ”en och annan individ av intresse”,
och efterhand kom uppenbarligen ”behagen” att överväga, eftersom Engströmer senare i livet både frivilligt och ofta återkom till Falsterbohus.
Det rådde krigstillstånd i Europa 1916, och i brevet till Westman skildrade
Engströmer också det han såg som ”ett storartat spioneri för ententens räkning” i Falsterbo. Medierna var ”damer av dansk eller okänd extraktion” och
objekten bland hotellgästerna var ”oförlåtligt lättsinniga svenska officerare,
särskilt från flottan”. Westman var vid denna tid statsråd i den av Hjalmar
Hammarskiöld ledda regeringen, och även om riksdagen tidigare under året
fastslagit Sveriges neutralitet i det pågående världskriget, var Engströmer säkert medveten om att regeringen allmänt uppfattades som i huvudsak tyskvänlig.
Året därpå sammanträdde Processkommissionen åter i Falsterbo. Från Sollefteå hade Engströmer med sig ett kilo kaffe till arbetskollegan Karl Schlyter,
som denne hade bett om, och till Falsterbohus medförde han på hotellets
uppmaning sina ransoneringskort för bröd och socker. Utan tillgång till gästernas ransoneringskort hade etablissemanget, under tiden för första världskriget,
svårt att leva upp till den standard man ville erbjuda. När ransoneringskorten
återkom på 1940-talet, var det med sitt kaffekort Engströmer välkomnades till
Falsterbohus.
Processkommissionen sammanträdde senare mest i Stockholm, men Engströmers uppskattning av livet i Falsterbo visade sig genom att Falsterbohus
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Köpman Eric Rydbeck, Thore Engströmer och generalkonsul Josef Sachs på golfbanan i
Falsterbo.

under de följande decennierna var hans fasta tillflyktsort på sommaren. Han
levde där ett rikt socialt liv och skaffade sig många vänner bland de övriga
sommargästerna från Stockholm, Malmö och Lund. Man badade och promenerade, spelade golf och tennis och åt god mat i restaurangavdelningen. Utflykter till travderby på Jägersro utanför Malmö var också en del av nöjesutbudet.
Till Engströmers umgänge i Falsterbo hörde köpmannen Eric Rydbeck och
estetikprofessorn Evert Wrangel, båda från Lund. I folkmun kallades dessa tre
vänner för ”strandskatorna”, när de under en paus i golfspelet vandrade ner mot
havet för att sitta på en bänk under några eftermiddagstimmar. Vänskapen
med Rydbeck blev livslång, och de brevväxlade flitigt. Till Kyrkogårdsgatan i
Uppsala skickade tobakshandlaren Rydbeck de cigarrer Engströmer behövde
för sina bjudningar, och ibland anskaffade han för Engströmers räkning en gås
som levererades till Uppsala i tid för årets Mårtensmiddag. I andra riktningen
skickade Engströmer bland annat ett nummer av Ergo, i vilket han förmanade
recentiorerna att även reflektera över sådant som inte står i läroböckerna eller
läses från katedrarna, och i sitt svar hoppades Rydbeck att någon skulle följa
den kloke mannens anvisningar.
Andra personer som Engströmer träffade och umgicks med i Falsterbo var
dispaschören och konstsamlaren Conrad Pineus, generalkonsuln Josef Sachs,
historiemålaren Gustaf Cederström samt prins Eugen. Sommartid publicerade Stockholmstidningarna namnlistor över årets badgäster i Falsterbo, till
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exempel under rubriken ”En titt i gästboken”, och Engströmer hörde alltid till
dem som då räknades upp. Bland trogna besökare i Falsterbo fanns också prins
Gustaf Adolf och hans familj, och när Vecko-Journalen på somrarna gjorde
reportage därifrån, fanns både Engströmer och Hagasessorna på tidningens
bildsidor.
Livet i Falsterbo bestod emellertid inte bara av nöjen. En del av hans arbete
som professor i Uppsala följde med till sommarboendet i Skåne, och han erbjöd till exempel sina studenter att komma till Falsterbo för att tentera. Några
tackade ja till det erbjudandet, men andra ville inte resa så långt utan föredrog att invänta hans återkomst till Uppsala. Som ordförande i Uppsala stads
drätselkammare och i styrelsen för Städernas Allmänna Brandstodsbolag fick
Engströmer under Falsterbovistelserna även ta emot och svara på frågor från
stadens respektive bolagets tjänstemän. Ibland var det bara en underskrift
som behövdes, men andra gånger var det mer komplexa frågor som hanterades
postvägen.
Under sin rektorstid var Engströmer i tjänst även sommartid, och som tidigare nämnts behövde han då universitetskanslerns tillstånd även för relativt
kort bortovaro från Uppsala. Under ferietid var gränsen två veckor, och inför sina månadslånga sommarvistelser i Falsterbo begärde och fick han därför
varje år kanslerns godkännande. Tjänstemännen på universitetet skickade ofta
ärenden som fordrade hans ställningstagande till Falsterbo, varifrån han svarade med vändande post. Även som universitetskansler arbetade han senare
på samma sätt, och många resolutioner av kanslern för rikets universitet är
dagtecknade i Falsterbo.
Det var ingen hemlighet var Engströmer befann sig under sommarmånaderna, och även enskilda professorer skickade sina frågor och önskemål direkt
till Falsterbohus. Professorn i historisk geologi och paleontologi, Carl Wiman,
passade också på att nämna att hans institution saknade bärnsten från Skåne i
sina samlingar, och att det därför vore välkommet om Engströmer utan besvär
kunde hitta någon sten på stranden efter en tid med pålandsvindar.
Engströmer bjöd också in släkt och vänner till Falsterbohus. Sommaren
1940 bokade han rum och fönsterbord i matsalen åt sin bror, bankdirektören
Folke Engströmer och hans fru Dory, och var deras värd under ett par veckor.
Enligt Aftonbladets reporter, som då besökte hotellet, var den svarta tavlan i
portierlogen som ett utdrag ur adelskalendern. Där fanns både Trolle, Bonde
och Trolle-Bonde, Wachtmeister och Mörner, men dessutom fanns där professor Engströmer från Uppsala och bankdirektören med samma namn.
Själv disponerade Engströmer varje sommar rum 336, medan Ebba Bonde,
som från 1942 ibland gjorde honom sällskap till Falsterbo, då brukade hyra
rum 335. Under andra världskriget var Falsterbohus tidvis en flyktingförläggning, men hotellverksamheten upphörde inte, lika lite som gästernas badliv
och rekreation. I en intervju med Svenska Dagbladet i juli 1949 prisade Engströmer golfbanan som ”en sea-side course i internationell klass”, och ännu i
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Sommaren 1944 har hotellets bagagevagn en gång fått ersätta bilen till golfbanan i
Falsterbo. På den parkbänk som ställts på vagnen sitter från vänster prins Eugen, fru
Bernström, danske ministern i Stockholm Johan C. W. Kruse och Thore Engströmer.
På kuskbocken sitter Josef Sachs.

början på 1950-talet tillhörde han de återkommande gästerna. Han ”hör ihop
med Falsterbo” ansåg personalen på Falsterbohus.
Storhetstiden för Falsterbohus led emellertid då mot sitt slut. Sommaren
1951 skrev en krönikör i Svenska Dagbladet om det ”gigantiska Falsterbohus”
som levde ”på minnen från fornstora dar”, och inte längre var den luxuösa plats
societetsreportagen tidigare skrivit om. Mätt med 50-talets mått uppfattades
det i själva verket som ganska spartanskt. Gästerna fick ta trapporna upp till
sina rum, eftersom huset saknade hissar, och det fanns inte telefon på rummen. Enligt uppgift till krönikören fanns det dock två rum som var utrustade
med telefon, varav universitetskanslern Thore Engströmer disponerade det
ena. Omkring tjugo år senare förändrades allt, när hotellet och restaurangen
stängde och Falsterbohus omvandlades till bostadsrätter.

Livsnjutare med ordnar
Om Engströmers hushållerska Martha Linnéa Olsson läste ICA-kuriren blev
hon säkert glad för det beröm hon fick i en intervju med Engströmer, som
tidningen publicerade i mars 1944. Den presenterade sig vid den tiden som
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”Husmödrarnas speciella mat- och hushållstidning”, och dess ”flygande reporter” Eva
Byttner intervjuade och skrev regelbundet
under vinjetten ”Vad kända män helst äter”.
Till dessa män hörde direktörer, advokater,
överläkare och teaterchefer, men alltså även
professor Engströmer. Han hade visserligen
lämnat sitt rektorsuppdrag året innan och
var inte längre rector magnificus vid Uppsala
universitet som rubriken gjorde gällande,
men hushållerskan var densamma och Engströmers matpreferenser hade förmodligen
inte heller förändrats.
Ärter och fläsk var alltså enligt Engströmer det bästa han visste. Hur ofta han verkligen åt det är svårt att veta, men klart är att
han även uppskattade kulinariskt mer avancerade rätter. Han tyckte om god mat och
goda drycker. När han var ute och reste gick
han gärna på de bästa restaurangerna, och
på sommarferierna njöt han av köket på det
fashionabla Falsterbohus. ”Det är få människor som har samma förmåga som farbror
Thore att njuta av livet” skrev brorsdottern
Thea till honom när hon gratulerade honom
på hans 75-årsdag.
Uppsala universitet hade vid den tiden
inga representationslokaler, och särskilt under sin rektorstid bjöd Engströmer ofta på
middag i sin bostad. Av bouppteckningen
efter hans död framgick att det i hushållet fanns ganska stora uppsättningar glas
för drycker som champagne, sherry, rödvin, portvin och konjak. Det fanns vidare
karaffer av kristall, en stor servis med 144
pjäser samt bestick av olika slag i bland annat silver och nysilver. Det hela räckte gott
och väl för att duka upp till en middag med
20–25 gäster.
Till de inbjudna hörde professorskolleger
med fruar, ledande företrädare för Norrlands
nation samt stadens honoratiores såsom ärkebiskopen och landshövdingen. I sina tack-

Engströmers matpreferenser enligt
ICA-kuriren 1944.
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brev skrev de inte sällan om charmanta bjudningar och utsökta måltider, eller
om trevliga gåsmiddagar, om det var i november. Engströmers hushållerska fick
också del av lovorden, och Upsala Nya Tidnings chefredaktör Axel Johansson
bad till exempel om sin hälsning till hans ”älskvärda husföreståndarinna” efter
en middag hos Engströmer. Även ordföranden i NK:s styrelse Josef Sachs, som
besökte Engströmer i Uppsala 1949 månaden innan han dog, bad honom hälsa
husföreståndarinnan och tacka henne för visad omtanke.
Engströmer uppskattade fransk gastronomi, och hösten 1925 lyckades han
få en motvillig direktör på Sprithandelsbolaget i Uppsala, att för hans räkning
beställa hem en låda med 12 hellitersflaskor av en speciell cognac som han
hade smakat på den klassiska Restaurant Drouant i Paris. De drycker som
serverades vid hans bjudningar var även i övrigt valda med omsorg. Hos vinfirman Tegnér & Wilcken i Stockholm, där han hade ett konto, beställde han
ganska stora kvantiteter kvalitetsviner. När kontot behövde fyllas på, skickade
Engströmer en postremissväxel, och när det märkliga en gång hände att en
flaska Château Montrose var tom vid ankomsten till Uppsala, kunde firman
kreditera kontot direkt. Axel Johansson frågade efter en middag hos Engströmer vad det var för en utmärkt sherry som serverats, och den cognac som
bjöds efter maten kunde som sagt vara specialbeställd.
Under Engströmers aktiva tid florerade ordensväsendet. Förtjänstordnar
var viktiga signaler om innehavarnas ställning och eftertraktade tecken på
samhällets uppskattning av medborgarnas insatser. Till god ton i sällskapslivet
hörde att rekommendera vänner och arbetskamrater till ordensutmärkelser,
och ecklesiastikministern Karl Gustaf Westman beklagade 1915 i ett brev till
vännen och professorskollegan Engströmer, att det hade legat utanför möjligheterna för honom att ordna så att han det året blev Riddare av Nordstjärneorden.
Med tanke på Engströmers uppdrag i Processkommissionen menade Westman, att ett förslag till utmärkelse borde komma från Justitiedepartementet,
men han antog att det dessförinnan krävdes ytterligare någon tids arbete i
kommissionen. Det visade sig krävas fem år, och först 1920 blev Engströmer
Riddare av Kungl. Nordstjärneorden. Samma år blev han Kommendör av 2:a
klassen av Finlands Vita Ros’ orden, och året därpå Kommendör av 2:a graden av Dannebrogorden. När han 1922 blev kommendör av 2:a klassen av St.
Olavs Orden, hade han blivit dekorerad av alla de fyra nordiska länderna. I
Nordstjärneorden uppflyttades han successivt i graderna och blev 1942 Kommendör med stora korset. Han uppflyttades till högre ordensgrader även i de
övriga nordiska länderna och blev Kommendör med storkors i St. Olavs Orden
och Kommendör i Finlands Vita Ros’ orden och i Dannebrogorden. Under sin
rektorstid tilldelades han 1936 den polska orden Polonia Restituta och 1937
Tjeckoslovakiska Vita Lejonets Orden.
Som rektor förväntades Engströmer också verka för att ordnar tilldelades
förtjänta professorer vid de olika fakulteterna. En teologiprofessor skrev och
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föreslog att en kollega skulle upphöjas ”ett pinnhål i Nordstjärnan”, och tillade,
att det skulle ”hälsas med stor glädje av fakulteten, som – ehuru teologisk –
givetvis har sin del av denna världens fåfänga”. Andra agerade i egen sak som
till exempel en av Engströmers juristkolleger. Han var riddare av Nordstjärneorden och hade inte föreslagits till kommendörsgraden, vilket han jämställde
med att ”offentligen ställas vid skampålen” som en ”överårig Nordstjärneriddare”.
En gång fick Engströmer själv nöjet att överlämna Nordstjärneorden till
en person som utsetts till innehavare av denna dekoration. Det var vid Åbo
Akademis 30-årsfest i september 1948. Som tillförordnad universitetskansler
representerade han då de svenska universiteten och högskolorna och höll tal
om Åbo Akademi som anknytningspunkten i Finland för hela den nordiska
kulturen. Enligt Dagens Nyheters referat plockade han efter sitt tal upp ett
rött etui ur byxfickan med Nordstjärneordens kommendörstecken, som han
på kungens vägnar överräckte till akademins rektor, teologiprofessorn G. O.
Rosenqvist.
I början av 1952 fick Engströmer brev från två personer som båda sade
sig ligga bakom att han utnämnts till Commendeur de la Legion d’Honneur,
det vill säga den franska hederslegionen. Ett var från Parisuniversitetets rektor Jean Sarrailh, som tackade för det mottagande han fått under ett nyligen avlagt Sverigebesök, och som tillade att han direkt vid hemkomsten tagit
kontakt med det franska utrikesdepartementet i ärendet och nu trodde sig
veta att dekretet låg hos presidenten för underskrift. Avsändare av det andra
brevet, som kom några veckor senare, var Frankrikes Stockholmsambassadör,
som meddelade att presidenten på hans förslag tilldelat Engströmer hederslegionens kommendörstecken för hans långvariga och aktiva tillgivenhet till det
franska språket och kulturen. Ett rimligt antagande är kanske att initiativet
kom från Sarraihl, och att ambassadören tillstyrkt hans propå.

Kontakter med syskon och släktingar
Thore Engströmers ungdomsvänner fanns framförallt bland manliga studiekamrater. Under några år skrev han visserligen förtroligt vänskapliga brev till
Hedda Nordling i Paris, men den kontakten tog 1908 ganska plötsligt slut
(sid 264). Knappt tio år senare hade han en nära relation med Thyra Bexelius,
som var väsentligt yngre än han själv. Hon gifte sig emellertid 1918 med professorn i nationalekonomi Sven Helander, medan Engströmer förblev ogift.
Thores bror Folke gifte sig däremot med Dory Bexelius, syster till Thyra, och
när han 1922 blev biträdande direktör i Uplands Enskilda Bank flyttade han
med sin familj till Uppsala och bosatte sig på Järnbrogatan 10, endast ett kvarter från Thore Engströmers dåvarande bostad på Järnbrogatan 1. Dory och
Folke fick sex barn, och i den stora familjens liv deltog Thore på många sätt.
Broderns familj var i viss mån även hans familj.
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När Engströmer vistades i Uppsala åt han till exempel alltid söndagsmiddag
hos brodern och svägerskan, och när de var bortresta kunde några av barnen
bo hos Engströmer. Dessa betraktade honom som en andra pappa, och på söndagseftermiddagarna tog han ofta ut dem på bio. Ett par av barnen samlade
under några år frimärken, och till universitetet kom många frankerade brev.
Oftast var det Tage, den ende sonen i familjen, som på lördagarna hämtade
veckans skörd på Engströmers rektorskontor i universitetshuset.
Julafton firade Engströmer i broderns hem, och han kom då med julklappar till alla barnen. Dagen därpå bjöd han på juldagsmiddag i sitt hem, med
brodern Folkes och systern Annas familjer. Det blev ett långbord, med många
gäster, och hans hushållerska fick hjälp av inhyrd personal. Efter maten var det
dans och lek, och Engströmer deltog med liv och lust i familjernas traditionella jullekar, varav några var ganska vilda.
Även på sin 60-årsdag 1938 bjöd Engströmer in till stor familjemiddag i sin
bostad, och en 15-årig brorsdotter höll då ett långt rimmat tal ”till våran kära
Farbror Thore”. Hon visste då inte, att Engströmer redan fem år tidigare i sitt
testamente föreskrivit om legat på 2 000 kronor till vart och ett av syskonbarnen. Engströmer använde också sina svenska och europeiska kontakter för att
skaffa arbete och boende åt sina syskonbarn, både i Sverige och utomlands.
Om Engströmer var generös och godhjärtad mot sina syskonbarn, var det
flera andra som också bad om hans hjälp. Det fanns i hans omgivning inte så få
personer som hade ekonomiska svårigheter och som vände sig till Engströmer
för att få stöd. I första hand gällde det den tre år yngre brodern Gösta, som
ofta blev bönhörd när han bad om pengar, lån eller borgensförbindelser. Han
försökte återgälda stödet genom att bland annat skicka sin storebror ransoneringskuponger som han inte själv behövde.
Engströmer hade många kusiner, särskilt på sin mors sida. Hans moster
Maria Hedberg (f. Högberg) och morbrodern Per Johan Hedberg hade sålunda
inte mindre än tio barn. Några av dem delade Engströmers intresse för affärer, och som unga investerade de ibland tillsammans med honom i företag i
gruv- och trävarubranscherna. Deras affärer var dock inte alltid lyckosamma,
och det slutade ibland med konkurser. Tre av dem skrev många brev till Engströmer, som ofta handlade om penningproblem, och Engströmer ställde inte
sällan upp med lån eller borgen. De frågade ibland också om möjligheterna
till anställning i de företag och organisationer som Engströmer verkade i, och
åtminstone i något fall kunde han medverka till att en av kusinerna fick en
agentur för ett försäkringsbolag.
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Vänner och bekanta
Raoul och Hedda Nordling

Affärsmannen Gustaf Nordling växte upp i Ångermanland och avlade mogenhetsexamen i Härnösand, liksom Engströmer gjorde ett par decennier senare. Han kom till Paris 1878 och blev där efter en kort tid delägare i en svensk
trävaruagenturfirma. Han gifte sig med den två år yngre fransyskan Jeanne
Scapre, och paret fick sex barn. År 1896 blev han svensk generalkonsul, och
familjen var väletablerad och välkänd i svenskkolonin i Paris. Gustaf Nordling
var troligen även ett känt namn i sågverksbygderna i Ådalen, men det var först
under en resa till Paris 1904, som Engströmer lärde känna familjen närmare.
Han blev god vän med sonen Raoul och blev uppenbarligen förtjust i den
yngre dottern Hedda.
Med Raoul Nordling gjorde Engströmer resor i Frankrike, och en tid brevväxlade de flitigt. Nordling hade begränsade kunskaper i svenska och skrev
sina brev på franska. Engströmer hade kunskaper i franska från läroverket i
Härnösand, men han skrev sina brev på svenska. Under Engströmers arbete
med den doktorsavhandling han lade fram 1908, fick han av Nordling dokumentation om det franska försäkringsväsendet. De hade även gemensamma
intressen på sågverks- och trävaruområdet, och Nordlings trävaruagentur representerade till exempel Björknäs AB, som hade både Engströmer och hans
far som delägare.
Som ung arbetade Raoul Nordling i sin fars företag, och han blev 1905, endast 22 år gammal, utnämnd till svensk vicekonsul. Hans arbete var krävande
och han reste ofta till Sverige i affärer utan att ha tid att träffa Engströmer,
vilket denne en gång irriterat noterade i ett brev. Även om det blev glesare
mellan deras möten och brev, behöll de kontakten med varandra i frågor som
engagerade dem. Nordling kände exempelvis till att Engströmer blivit styrelseledamot i Uplands enskilda bank, och i ett brev 1925 varnade han honom
och banken för en belgisk trävaruhandlares dåliga affärer. Han utnämndes
1926 till svensk generalkonsul efter sin far.
Engströmer reste senare ganska ofta till Paris som svensk delegat i internationella kommittéer, och träffade då ibland Nordling, och även under Engströmers tid som rektor för Uppsala universitet hade han kontakt med Nordling
vid några tillfällen. På dennes önskan skrev han till exempel i januari 1934 till
norska stortingets Nobelkommitté och tillstyrkte ett franskt förslag om att
professorn och journalisten Paul Desjardins skulle få Nobels fredspris. Engströmer fick dock inte se denna franska aktion krönas med framgång, utan det
årets pristagare blev den brittiske politikern Arthur Henderson, som ledde
nedrustningskonferensen i Genève.
År 1942 tog Nordling åter skriftlig kontakt med Engströmer, och då gällde
det den franske lektorn vid Uppsala universitet, Pierre Letellier, vars mor var
orolig för honom eftersom han inte hört av sig till henne på länge. Letellier
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hade kommit till Uppsala 1940, men blivit sjuk drygt ett år senare, och vistades på ett sanatorium. Om detta kunde Engströmer lätt ge besked eftersom
han var bekant med Letellier, som dessutom några månader tidigare skrivit
till honom om ”la douceur d’être malade en Suède” och tackat för det stöd
Engströmer gett honom i kontakterna med den svenska vården.
För eftervärlden är Raoul Nordling främst känd för den roll han som svensk
generalkonsul i Frankrike spelade dagarna innan de allierade intog i Paris i
augusti 1944. Med hjälp av sin yngre bror Rolf Nordling och genom direktkontakter med den tyske militärbefälhavaren Dietrich von Choltitz lyckades
Nordling få flera tusen politiska fångar frigivna, och kraftfullt bidra till att
staden undgick den förstörelse som Hitler beordrat. Om Nordling därefter
hade kontakt med Engströmer, har det i all fall inte resulterat i några bevarade
brev av hans hand.
Hedda Nordling var två år yngre än Engströmer och 24 år gammal när de
1904 träffades i Paris. Han uppvaktade henne med blommor, och på julafton
samma år skrev han ett första brev till henne, som följdes av många fler. Han
bad om hennes foto och han betygade sin vänskap. Efter unionsupplösningen
1905 kan man i ett par av deras brev spåra en viss misstämning dem emellan,
eftersom Engströmer anklagade Oscar II för att ha varit svag, medan Hedda
var glad över att det inte blivit krig och menade, att om kungen varit svag så
var det en lovvärd svaghet.
Brevväxlingen fortsatte emellertid, och Engströmer var den som skrev flitigast. Breven från Hedda är vänliga, men de andas också återhållsamhet och
viss förvåning över Engströmers förtrolighet och hans upprepade vänskapsbetygelser. Hon ber honom komma tillbaka till Paris så att de kan mötas igen
och se om vänskapen håller, och sedan Engströmers disputerat våren 1908
återsågs de i den franska huvudstaden. Mötet avlöpte emellertid inte väl, och
enligt ett brev som Hedda skickade till Engströmer ett par månader, senare
hade de knappt haft något att säga varandra, och hon hade uppfattat honom
som kylig och främmande. Även om hon avslutade brevet med att skriva om
hur hon respekterade och uppskattade honom och om den djupa vänskap
hon kände för honom, var relationen dem emellan av allt att döma därmed
avslutad. Hedda ägnade senare mycket tid åt familjens hus i Cepoy några mil
söder om Paris, där hon dog ogift 1949, och där både hon och Raoul ligger
begravda.
Engströmers bekantskap med Raoul Nordling fortsatte däremot som framgått ovan länge än, och även med andra familjemedlemmar, som bodde i Paris, hade Engströmer sporadiska kontakter under lång tid. Raouls mor, Jeanne
Nordling, skrev till honom 1909 och berättade om familjens hälsotillstånd,
och 1911 skickade hon ett upprop för en insamling av medel till en svensk
kyrka i Paris. Rolf Nordling, som var den yngste i familjen, hjälpte 1924 Engströmer att hitta en fransk barnflicka åt familjen Ameln i Uppsala, som ingick
i Engströmers bekantskapskrets. År 1934 hade Rolf Nordling också, liksom
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brodern Raoul, kontakt med Engströmer i lanseringen av Paul Desjardins som
Nobelpristagarkandidat.

Ivan Atmer

Ivan Atmer och Engströmer började läsa juridik i Uppsala samtidigt, hösten
1896. De tillhörde olika studentnationer, Stockholms respektive Norrlands,
men de träffades ofta i Juridiska föreningen (sid 55) där de båda var medlemmar. De hade uppdrag i föreningen, höll föredrag i skilda ämnen och deltog i
mötesdiskussioner. Efter att ha avlagt hovrättsexamen i december 1901 lämnade Atmer universitetet för tjänstgöring i bland annat Svea Hovrätt. Han
anställdes 1909 i Nils Setterwalls advokatbyrå i Stockholm, där han senare
blev delägare, innan han 1939 öppnade egen advokatrörelse.
Engströmer var visserligen också intresserad av praktiskt juridiskt arbete,
men han stannade ändå kvar som lärare på universitetet. Däremot åtog han
sig ofta konsultuppdrag på det juridiska området, och på Setterwalls advokatbyrå hörde Atmer till dem som gav honom uppdrag. Engströmer och Atmer
träffades även i sociala sammanhang i Uppsala, och Engströmer var en ofta
sedd gäst på Atmers smokingmiddagar. I ett brev i juli 1929 berättade Atmer
att han varit och sett på gården Hallkved i Funbo socken öster om Uppsala.
Han beskrev den som en mycket vacker egendom, och hoppades kunna köpa
den för ett rimligt pris. Förvärvet blev mycket riktigt av, och Engströmer kom
sedan ofta dit på familjen Atmers sommarpartyn.
Vänskapen mellan Engströmer och Atmer, som börjat under studietiden,
blev livslång, och de hörde av sig till varandra i såväl sorg som glädje. När Engströmers mor avled 1931 skrev Atmer om förlusten av en ”klok och arbetsam
mor och husmor”, och 1946 uppvaktade Engströmer både Ivan Atmer på hans
70-årsdag och Atmers fru Elsa på hennes 50-årsdag. De båda välmeriterade
juristerna kunde ibland också skämta med varandra, men professorn Engströmer uppskattade inte när han av advokaten Atmer blev kallad Lill-Thore för
att skilja honom från Lång-Tore, som var en annan vän till familjen.

Karl Gustaf Westman

Karl Gustaf Westman var två år äldre än Engströmer och kom också till Uppsala två år före honom. De kom senare att bli professorskolleger vid Juridiska
fakulteten, men till skillnad mot Engströmer inledde Westman inte sin akademiska karriär med juridiska studier. I stället skrevs han 1894 in vid Filosofiska
fakulteten, där han avlade kandidatexamen 1897 och licentiatexamen 1904.
Han blev filosofie doktor året därpå, och doktorsavhandlingen Svenska rådets
historia till år 1306, sågs länge som ett standardverk om uppkomsten av den
svenska stormansklassen. Med början 1902 skrev han också en rad rättshistoriska uppsatser. Han blev 1910 professor i rättshistoria vid Juridiska fakulteten
och utgav 1912 Den svenska nämnden, dess uppkomst och utveckling, som blev
hans rättshistoriska huvudarbete.
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Westman och Engströmer blev så småningom nära vänner, och de umgicks
flitigt i Uppsala, både innan de blivit professorer och därefter. Det var en
vänskap mellan två ungkarlar. Westman gifte sig först vid 58 års ålder, och
Engströmer förblev ogift livet ut. Ferier och helger tillbringade de länge hos
sina respektive föräldrar i Linköping och Sollefteå. De besökte även varandras
föräldrahem och framförde ofta hälsningar från föräldrarna i sina brev. Till
Uppsala medförde Engströmer norrländska specialiteter både för egen och för
Westmans räkning, och när Engströmer var i Sollefteå eller utomlands, utförde Westman olika uppdrag åt honom i Uppsala. När Engströmer 1911 sökte
professuren i processrätt vidimerade Westman hans meritförteckning, och
året därpå deltog han i Juridiska fakultetens beslut att föreslå honom till innehavare av professorsämbetet. Engströmer deltog i sin tur i fakultetens beslut
att kalla Westman till hedersdoktor i samband med 1917 års reformationsfest
vid universitetet.
Brevväxlingen mellan Engströmer och Westman var länge mycket frekvent,
särskilt under ferietid då de inte vistades i Uppsala. I deras efterlämnade brevsamlingar finns ett hundratal bevarade brev eller kort från Westman till Engströmer, och den senare skrev lika flitigt i andra riktningen. Till enkla födelsedagshälsningar och vykort från utrikes resor kom längre brev med personliga
rapporter om deras respektive verksamheter. Båda var politiskt intresserade,
vilket ibland sätter sina spår i breven i form av synpunkter på inrikespolitiska
frågor, särskilt sedan Westman 1914 blivit ecklesiastikminister för Nationella
partiet i den av Hjalmar Hammarskjöld ledda ämbetsmannaregeringen. Under
första världskriget kommenterar Westman ibland också Sveriges förhållande
till de krigförande länderna.
Till en del handlar breven också om dem själva och om deras vänskap, och
de tackar varandra för tid de tillbringat tillsammans. Särskilt sedan Westman
1914 blivit ecklesiastikminister förebrår emellertid Engströmer honom ofta
för vad han uppfattar som en tendens hos denne att vilja dra sig undan och
lossa de vänskapliga banden dem emellan, medan Westman återkommande
försäkrar att han inte har den ringaste sådan önskan. När Engströmer ser sig
förflyttad till en blygsam plats i skuggan av Westmans nya vänner med namn,
inflytande och ställning, svarar denne med att ”umgängeslivets nödtorftiga
hövlighet” inte bör förväxlas med verklig vänskap. Efter några år med en sådan, delvis konfliktfylld relation, kommer de uppenbarligen fram till en mer
normalt kamratlig bekantskap. Breven domineras av sakfrågor, och tonen är
vänskapligt kollegial.
Westman invaldes 1919 i riksdagens första kammare som företrädare för
Jordbrukarnas Riksförbund. Det gick 1921 samman med Bondeförbundet,
och Westman kom att bli en av detta partis förgrundsgestalter med ministerposter från 1936 till 1943. Engströmer engagerade sig i stället lokalpolitiskt
i Uppsala, satt i stadsfullmäktige för Allmänna valmansförbundet från 1913
och blev 1928 ordförande i drätselkammaren. Med deras ökade ämbetsplikter
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och uppdrag blev deras relation efterhand inte lika tät som tidigare, men de
släppte inte kontakten med varandra. Engströmer skickade ofta kort från sina
många utländska resor, och Westman hörde av sig när Engströmer 1930 tagits
in på Samariterhemmet efter en olyckshändelse.
När Östen Undén 1929 valdes till Uppsala universitets rektor, hade ett antal professorer i den akademiska församlingen röstat på Westman, och vid
1933 års rektorsval var hans namn åter bland dem som nämndes. Han avböjde
emellertid att kandidera med motiveringen, att han kunde tjäna universitetets
intressen bättre genom att stanna kvar i riksdagen. Engströmer, som då var
prorektor, stod däremot till förfogande, och sedan han tillträtt rektorsämbetet
hörde Westman till hans första middagsgäster. När Westman tre år senare i
stället blev justitieminister var Engströmer bland gratulanterna. Som tidigare
nämnts var Westman också den justitieminister som 1941 svarade för propositionen om en rättegångsbalk, ett lagstiftningsprojekt som Engströmer hade
arbetat med alltsedan 1914.
På grund av sjukdom avgick Westman i augusti 1943 ur regeringen, och i
stället började han ägna mer tid åt sitt intresse för folkminnesforskning. Han
var preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur alltsedan
den stiftats 1932, och han började nu skriva uppsatser i olika kulturhistoriska
frågor för publicering i akademiens årsböcker. Så sent som ett par veckor före
sin död i januari 1944 skickade han några av dem till Engströmer, som i en
minnesteckning om Westman i Svensk Juristtidning särskilt nämner den om
bältespänningens förekomst i Sverige. Några år senare beviljade för övrigt Engströmer, som då var tillförordnad universitetskansler, medel ur universitetets
reservfond så att omkring 400 volymer av Westmans efterlämnade boksamling kunde bindas in, innan de ställdes upp i juridiska seminariets bibliotek.
I den nämnda minnesteckningen erinrar Engströmer också om alla de lagar
på olika rättsområden, som tillkom under Westmans tid som justitieminister,
och naturligt nog nämner han i det sammanhanget särskilt 1942 års stora rättegångsreform. Han berör också Westmans mycket kritiserade ingripanden
mot tryckfriheten under krigsåren och menar att de bestämdes ”av hänsyn till
värden som för honom varit högre”. Som person var Westman, i Engströmers
beskrivning, intelligensaristokrat med utsökt stilistisk smak och ett utpräglat
estetiskt sinne, och hur mycket tid han än ägnade åt politiken var han ”för
mycket skeptiker för att vara en verklig handlingsmänniska”.

Axel Johansson

Axel Johansson, Upsala Nya Tidnings legendariske chefredaktör, var tio år
äldre än Engströmer. Han kom till Uppsala 1886 för att studera teologi, men
ägnade huvuddelen av sin tid åt sällskapsliv inom studentvärlden, särskilt i litterärt och politiskt intresserade kretsar. Han tillhörde 1891 grundarna av den
konservativa föreningen Heimdal och var föreningens förste ordförande, men
orienterade sig senare i mer liberal riktning och lämnade Heimdal. Han blev
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journalist på Dagens Nyheter 1899 och kom 1901 till Upsala Nya Tidning, vars
chefredaktör han var från 1903 ända till sin död 1948. Efter ett flertal aktieköp
kontrollerade han som majoritetsägare också tidningen ekonomiskt.
Johansson hade vänner i den akademiska världen, men det fanns även personer vid universitetet som han ogillade och kritiserade. Engströmer hörde
snarare till hans vänkrets än till hans fiender, även om de som trätobröder
ibland kunde hamna i motsatta positioner i politiska och andra frågor. Brevväxlingen dem emellan, som pågick under många år, var förtrolig till innehållet och, med något undantag, vänlig i tonen. De var dessutom ofta gäster vid
varandras middagsbjudningar.
Universitetets verksamhet intresserade i hög grad Axel Johansson. I sina
krönikor tog han ibland ställning i akademiska befordringsärenden, inte minst
inom den teologiska fakulteten. Han bekämpade vidare den roll som prokanslersinstitutionen gav kyrkan och ärkebiskopen i universitetets liv. Han underströk gärna att Upsala Nya Tidning även var universitetets tidning. ”För övrigt
torde jag vara den svenske publicist som mest konsekvent kämpat för Uppsala
universitets intressen”, skrev han i ett brev till Engströmer 1932. Han utsågs
trots det inte till hedersdoktor vid någon av universitetets fakulteter, men ett
par studentnationer valde honom till hedersledamot.
I Uppsalas politiska liv spelade båda framträdande roller, Johansson med
en liberal och radikal framtoning och Engströmer med en tydligt konservativ
profil. Skillnaderna märktes till exempel tidigt i försvarsfrågan som ledde till
1914 års konstitutionella konflikt. Meningsskillnaderna hindrade dem emellertid inte från att samarbeta i stadens och i landstingets beslutande organ, och
Johansson kunde i ett brev till Engströmer nöjt konstatera att deras ”borgerliga
front” mot socialdemokraterna hade fungerat. När Engströmer lämnade stadsfullmäktige var det Johansson som uttalade fullmäktiges tack med många
uppskattande ord, och vid Johanssons 75-årsdag framförde Engströmer, som
nyss avgången rektor, universitetets hyllning till jubilaren vid en subskriberad
middag på restaurang Gillet.
Måndagen den 2 augusti 1948 dominerades Upsala Nya Tidning av nyheten
om att Axel Johansson avlidit föregående lördag. Engströmer, som då var tf.
universitetskansler, var bland dem som i tidningen bidrog med minnesord om
den bortgångne. Deras mångåriga samarbete i stadsfullmäktige och i landstinget karakteriserade han med orden ”ibland var vi ense och ibland oense”.
Bland Johanssons egenskaper hade han fäst sig vid hans stridbarhet, slagfärdighet och självständighet, men han lyfte även fram hans ”stora tillgivenhet för
Uppsala universitet” som ”tog sig många vackra uttryck och var en värdefull
tillgång för universitetet”.

268

Det sociala och det privata

Prins Eugen och Engströmer på den senares 65-årsdag den
5 april 1943.

Prins Eugen

Som rektor för Uppsala universitet meddelade Engströmer vid ett sammanträde med konsistoriet i september 1935, att han den 1 augusti sänt ett lyckönskningstelegram till prins Eugen på dennes 70-årsdag, och att prinsen svarat
med ett tacktelegram. Även andra kungligheter ägnades liknande uppmärksamhet av universitetet, men det är möjligt att prinsen och Engströmer kände
varandra sedan tidigare. I varje fall kom de senare att bli goda vänner och
umgås regelbundet. Engströmer bjöds ofta till middagar på Waldemarsudde,
och han var även gäst på Örgården, prins Eugens sommarvilla i Örberga vid
Vättern. De var dessutom ofta tillsammans i Falsterbo, där de båda tyckte om
att vistas sommartid (sid 256).
I sina årliga nyårshälsningar under 1940-talet tackar prinsen Engströmer för
”mycken gemensam trevnad” under året som gått eller för ”innehållsrika och
trevliga stunder jag haft tillsammans med dig” och liknande formuleringar.
Han adresserar sina brev till ”Kära Engströmer” och avslutar dem med ”Din
tillgivne Eugen”, medan Engströmer naturligt nog är mer formell i sin del av
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korrespondensen. Han skriver sina brev till ”Ers Kungliga Höghet” och använder samma uttryck i själva brevtexten. Senare kom det dock att förenklas till
”Ers Höghet” eller ”Prinsen”. Han brukade avsluta sina brev ”Med tillgivenhet
och vördnad”.
Prins Eugen hade studerat i Uppsala, och han kom ganska ofta tillbaka till
staden för att delta i olika högtidligheter och andra evenemang. Ett sådant
tillfälle var när han i april 1942 invigde en utställning på Norrlands nation med
titeln ”Den gamla goda tiden” om 1800-talets hem- och kulturliv. Engströmer,
som då var inspektor för Norrlands nation, tog tillfället i akt och gjorde upp ett
heldagsprogram för prinsen i Uppsala. Det innefattade både lunch och middag
i Engströmers bostad och ett besök på Vårdsätra friluftsgård vid Mälaren, som
universitetet hyresfritt upplåtit åt studentkåren. Själva utställningen invigdes
i närvaro av lokala honoratiores som landshövdingen och borgmästaren, och
till vernissagegästerna hörde även Ebba Bonde (se nedan).
Redan 1904 hade målningar av prins Eugen ställts ut i Uppsala på initiativ
av studentföreningen Verdandi, och han hade 1933 varit representerad på en
konstutställning på Göteborgs nation arrangerad av den då nybildade Uplands
konstförening. Han ställde givetvis ut även i Stockholm och på andra orter,
och i december 1943 visades hans verk på Konstnärshuset i Stockholm i närvaro av såväl kungen som kronprinsparet, och då hörde även Engströmer till
vernissagegästerna. När prinsen i februari 1946 återkom till Uppsala med en
separatutställning i stadsbibliotekets Liljeforsrum, bjöd Engströmer honom
på lunch dagen före utställningens öppnande, och var sedan tillsammans med
honom på vernissagen.
Prins Eugen skrev ingen självbiografi, men han gav ut två böcker med brev
han hade skrivit, och som han senare återfått, eller till vilka han hade sparat
koncept. Den första boken, Breven berätta, kom 1942, och i den var de flesta
skrivna till hans mor, drottning Sofia. Prinsen vände sig till några vänner, inklusive Engströmer, för att få synpunkter på breven innan boken färdigställdes. Engströmers råd var att breven var väl värda att publicera. De gav, enligt
hans mening, en inblick i den aktuella tidens kulturliv och dessutom en bild
av författaren. Den andra boken, som fick heta Vidare berätta breven, innehöll
brev till en rad olika personer, varav många konstnärer. När dess utgivning
firades på Waldemarsudde 1945 var Engströmer bland gästerna, och han framhöll i ett tackbrev några dagar senare, att memoarer kan präglas av en senare
tids uppfattning av händelser och människor, medan avsända brev förblir autentiska.
Engströmer och prins Eugen höll kontakt med varandra så länge prinsen
levde. På Engströmers 65-årsdag 1943 var den då 77-årige prinsen bland gästerna, och när Engströmer från balkongen till sin bostad tog emot hyllningarna
från Norrlands nations studenter, kom prinsen efter ett tag ut och ställde sig
vid hans sida. När prins Eugen fyllde 80 år den 1 augusti 1945 åkte Engströmer
upp från Falsterbo till Waldemarsudde, och tillsammans med Karl Gerhard
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och Conrad Pineus uppvaktade han med en statyett av Stig Blomberg. Efter
uppvaktningen åkte prinsen till Falsterbo för att vila upp, och enligt tidningen
Expressen spelade han där golf och badade dagligen ”med sin gode vän professor Engströmer från Uppsala”.
Sommaren 1947 var de båda som vanligt i Falsterbo, men sedan prins Eugen
drabbats av en hjärtattack och åkt hem, skickade Engströmer hälsningar till
hans 82-årsdag den 1 augusti. Prinsen tackade Engströmer med ett telegram
till Falsterbohus mindre än två veckor innan han avled på Waldemarsudde
den 17 augusti.

Ebba Bonde

Ebba Wallenberg föddes som yngsta dotter till bankdirektör Marcus Wallenberg och hans fru Amalia f. Hagdahl. Hon gifte sig 1920 med den drygt tjugo
år äldre OS-ryttaren och hovstallmästaren greve Carl Bonde, med vilken hon
fick sönerna Jan och Peder. Familjen bodde på Hörningsholms slott på Mörkö
i Södermanland, som sedan 1700-talet tillhört släkten Bonde. De levde där
ett aktivt sällskapsliv, och till deras många gäster hörde ofta prins Eugen, som
enligt samtida skildringar blommade upp som person genom sin vänskap med
den spirituella och festglada, trettio år yngre grevinnan Bonde. Även i Stockholm sågs Ebba Bonde ofta ute i nöjesvimlet. Hon var omtyckt av många, men
betraktades av en del som excentrisk. Hon levde länge skild från sin man, och
1941 upplöstes äktenskapet. Hennes varma vänskap med prins Eugen bestod
däremot. De gjorde resor tillsammans, och på hans fester och middagsbjudningar på Waldemarsudde uppträdde hon ibland som värdinna.
Kanske var det hos prins Eugen som Engströmer lärde känna Ebba Bonde.
Hon var en person med många vänner, och till den kretsen kom också Engströmer att höra. Tillsammans med konstnärer, skådespelare och diplomater var han på 1940-talet ofta gäst på mottagningar, soaréer och middagar
i hennes hem vid Östermalmstorg i Stockholm. Ibland gjorde Bonde även
Engströmer sällskap under hans sommarboende i Falsterbo. Flera i Bondes
stora bekantskapskrets såg Engströmer som hennes förtrogne vän, och diplomater och andra bjöd dem tillsammans på middagar och mottagningar. En
lista med personer och telefonnummer i Engströmers fickalmanacka för 1944
börjar med Carl Juhlin Dannfelt, som var direktör för Städernas Allmänna
Brandstodsbolag, där Engströmer var mångårig ordförande (sid 68), men som
nummer två kommer Ebba Bonde. Lite längre ner på listan finns även hennes
son Peder (se nedan).
Under andra världskriget deltog Bonde i antifascistiska och antinazistiska
rörelser, och hon visade under och efter kriget en ny sida av sig själv genom att
med intensitet och kraft engagera sig i en omfattande humanitär hjälpverksamhet för barn i krigsdrabbade länder som Finland, Belgien och Polen. Hon
tillhörde 1941 grundarna av Hjälpkommittén för Belgiens barn, även kallad
Astridbarnen, till minne av drottning Astrid. Prins Carl var ordförande i kom271
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mittén och Bonde i dess arbetsutskott. Även Engströmer ingick i kommittén,
och tillsammans med prins Carl och ärkebiskopen Eidem och ytterligare ett
par personer undertecknade han ett upprop om stöd till verksamheten. Bidrag
flöt in på olika sätt, bland annat genom kyrkokollekter, och totalt samlade
kommittén in ett par miljoner kronor.
Från början var avsikten att nödlidande belgiska barn skulle beredas tillfälligt boende i Sverige, men trots godkännande av den tyska militärförvaltningen i Belgien, visade det sig vara praktiskt omöjligt. I stället inrättades
ett så kallat Astridhem i Spa i belgiska Ardennerna, för ett hundratal barn,
och dessutom ordnades utspisningar i Bryssel, Liège, Charleroi och ett antal
andra städer. I arbetet deltog även den svenske generalkonsuln i Bryssel, affärsmannen Karl Erik Hedborg, som i ett brev till Engströmer i december 1946
tackade för de gångna årens gemensamma arbete tillsammans med ”vår kära
Ebba”. Han beklagade också att Engströmer inte hade kunnat delta i projektets
avslutningsfest i Spa.
Vice ordförande i kommittén för Astridbarnen var den tidigare envoyén
i Bryssel, Gustaf von Dardel. Han var under 1940-talet svensk ambassadör i
Köpenhamn och skrev 1945 till Engströmer om sin upprördhet över att det delats ut massor av belgiska ordnar, men att ”Ebba som gjort mer för Belgien än
alla de andra tillsammans ej blivit ihågkommen”. Om Engströmer, som kände
Bonde väl, trodde att hon skulle vara beredd att ta emot en belgisk dekoration,
så skulle han använda sina kontakter i Belgien för att försöka utverka en sådan.
Som tidigare nämnts var Engströmer även engagerad i Finlandshjälpen.
Detsamma gällde Bonde, även om de arbetade på olika sätt. I Bondes lägenhet vid Östermalmstorg träffades de i mars 1946, vid ett avskedsparty för
Josephine Baker, som hade gett konserter i Stockholm och nu skulle åka till
Finland för en välgörenhetskonsert. På Bondes önskan lovade Baker att ta med
sig en sändning barnkläder dit. Enligt Gala-Peter i Expressen var där för övrigt
en stor skara damer i lägenheten från föreningen Stockholms damsällskap,
som Bonde var vice ordförande i. Antalet herrar var enligt tidningen betydligt
färre, och förutom Engströmer nämns endast Bakers presskontaktman Jules
Berman och en vinimportör.
Efter kriget arbetade Bonde också för att Sverige och svenska familjer skulle ta hand om föräldralösa barn från Tyskland. De ansträngningarna utgjorde
huvudtemat i en intervju som Barbro Alving gjorde med henne inför hennes 50-årsdag och som publicerades i Dagens Nyheter den 19 november 1946.
Själva 50-årsdagen, två dagar senare, firades med en middag i Engströmers hem
i Uppsala. Till den hade Engströmer bjudit flera av Bondes närmaste vänner,
och bland gästerna fanns därför även prins Eugen, som för övrigt hade ordnat
hennes 40-årsfest tio år tidigare.
Bondes hälsa var periodvis vacklande, men full av iver och verksamhetslust
ville hon inte lyssna på läkarråd om vila. Gustaf von Dardel skrev redan 1942
till Engströmer och bad honom försöka ”förmå vår gemensamma vän Ebba att
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Engströmer firade sin 65-årsdag med middag i bostaden. Snett framför honom i bildens
mitt står prins Eugen och snett framför denne sitter Ebba Bonde. Brodern Folke Engströmer står längst till vänster och han fru Dory är nummer två från höger.

nu verkligen sköta sin dyrbara hälsa”, och när han i augusti 1945 gratulerade
Engströmer till kanslersuppdraget skrev han även bekymrat om hennes försämrade hälsa, som oroat hennes läkare. Även Engströmers vänner från hans
somrar i Falsterbo, som blivit bekanta med Bonde, hörde ibland av sig till
honom med frågor om hur det stod till med henne och med uppmaningar till
vård.
Tidvis var Bonde också, mer eller mindre mot sin vilja, intagen för vård,
både i Sverige och utomlands. När Engströmer 1945 hade besökt henne på ett
sjukhus, skrev han till prins Eugen och skildrade de otillfredsställande förhållanden under vilka hon levde där. Han hade av läkarna på platsen fått löfte om
förbättringar, men han ringde ändå också till Amalia Wallenberg, Bondes mor,
för att berätta om sina intryck, och brevledes informerade han även brodern
Jacob Wallenberg.
Engströmer hade även i andra sammanhang en del kontakter med Bondes
familj. Till Amalia Wallenberg skickade han blommor på hennes födelsedagar,
och efter hennes makes död var han åtminstone en gång bjuden på lunch hos
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henne. Han bjöd också in Bondes bröder Jacob och Marcus till universitetets
promotionsfester. Ebba Bonde överlevde Engströmer med två och ett halvt
år, men under hennes sista år tvingade sjukdom henne till ett mer overksamt
liv. I november 1956, mindre än ett år innan Engströmer avled, reste de dock
tillsammans med flyg från Stockholm till Rom.

Peder och Jan Bonde

Ebba Bondes yngste son Peder Bonde hade redan under sin tid som elev på Sigtunaskolan kontakt med Engströmer. Som redaktör för gymnasistföreningen
Utile dulcis tidskrift Vi och vårt bad han i november 1940 Engströmer om
en artikel till detta föreningsblad. Engströmer var inte ovillig och i april 1941
upptogs två sidor i tidskriften – inklusive hela förstasidan – av en artikel med
rubriken ”Skoltvång och akademisk frihet” med ”Professor Thore Engströmer”
som författare. De teman han utvecklade var i huvudsak desamma som när
han ett halvår tidigare skrev ett öppet brev ”Till recentiorerna” i studenttidningen Ergo (sid 187). För sina läsare på gymnasiet berättade han emellertid
dessutom minnen från sin egen skolgång; om hur de som misslyckades fick ”gå
till sjöss”, och om hur skolans ordningsregler lästes upp för eleverna vid varje
terminsstart.
Efter studentexamen i Sigtuna kom Bonde hösten 1942 till Uppsala, där han
började studera juridik, men redan följande vår blev han inkallad till värnpliktstjänstgöring. Engströmer, som då var rektor för universitetet, stödde
hans ansökan om uppskov med militärtjänsten. I en skrivelse till regementschefen i april 1943 underströk han sålunda att det ”för den unge mannen och
hans framtid är av stor vikt att han får fortsätta sina studier”. Ansökan blev
trots det avslagen, och under ett års tid tjänstgjorde Bonde vid Norrlands dragonregemente (K4) i Umeå. Han var fortfarande omyndig när hans morfar,
häradshövding Marcus Wallenberg, avled sommaren 1943. Engströmer ansökte
då om godmanskap för honom, troligen för att kunna tillvarata hans intressen
vid arvskiftet.
När Bonde återkom till Uppsala hösten 1944 engagerade han sig i nationslivet parallellt med sina återupptagna studier, och läsåret 1947/48 var han förste
kurator i Stockholms nation. Han avlade juris kandidatexamen i maj 1948
och lämnade därefter Uppsala för tingstjänstgöring i Göteborg. Kontakterna
mellan Bonde och Engströmer tycks därefter inte ha varit så frekventa, men
de brevväxlade 1950 angående gratifikation åt en trotjänarinna hos familjen
Bonde. Något år senare skrev Engströmer också ett rekommendationsbrev för
Bonde, som då arbetade i Stockholms Enskilda Bank, men som ville studera
vid Columbia University i New York. Enligt en person som senare träffade
Bonde vid olika tillfällen brukade han inte sällan tala om Engströmer och då
använda uttrycket ”Mammas professor”.
Engströmer hade också kontakt, om än inte särskilt omfattande, med Peder
Bondes två år äldre bror, Jan Bonde. Han studerade inte i Uppsala utan avlade
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civilekonomexamen i Stockholm och arbetade senare i Paris. Sina brev till
Engströmer undertecknade han med ”Professorns tillgivne Jan”, och de handlade till stor del om hans mor Ebba. När han och hans familj 1951 skulle fira jul
i Genève, där modern då vistades, bad Engströmer honom att köpa blommor
till henne, och i ett brev från Bonde året därpå tackade han Engströmer, som
skrivit till honom och berättat att Ebba hade varit pigg och på gott humör när
de senast träffades.

Bortgång och testamente
Thore Engströmer avled i hemmet efter en tids sjukdom den 21 oktober 1957
vid 79 års ålder. I Upsala Nya tidning fanns dagen därpå en dödsannons undertecknad av Folke och Dory Engströmer (bror och svägerska), Anna och
Per Ödman (syster och svåger), syskonbarnen samt Gun Engströmer (änka
efter brodern Gösta, som avlidit ett år tidigare). Det angavs i annonsen att
jordfästningen skulle äga rum i domkyrkan och att den avlidnes minne likaväl
som med blommor kunde hedras med gåva till Norrlands nation för dess studenthem. Ett par dagar senare hade nationen också satt in en egen liten annons
som uppmanade ”alla i staden varande medlemmar” att närvara vid jordfästningen. Engströmer hade under sin aktiva tid haft mer kontakter med Upsala,
den andra lokaltidningen, men den hade övergått till att bli en veckotidning
och hade ingen information om Engströmers bortgång.
Redan samma dag som dödsannonsen publicerades, infördes i Upsala Nya
Tidning också ett kort minnesord av Torgny Segerstedt, universitetets dåvarande rektor. Han erinrade om Engströmers framgångsrika universitetskarriär, och uppehöll sig särskilt vid den viktiga roll han spelat under krigsåren,
med ord snarlika dem som använts av Engströmers efterträdare som rektor,
Nils von Hofsten, efter 1943 års rektorsskifte. Segerstedt avslutade med att
beskriva Engströmers arbete som kansler efter pensioneringen från Uppsala
universitet, varigenom han fick ”en arbetsdag, som var vida längre än de flesta
människors, till stort gagn för landets hela vetenskapliga liv”.
Vid jordfästningen i domkyrkan den 25 oktober paraderade studentkårens
och nationernas fanborg i koret och fyra studenter bildade en hedersvakt vid
kistan. Närvarande, förutom anhöriga och vänner, var Torgny Segerstedt, de
tidigare rektorerna Nils von Hofsten och Fredrik Berg, prorektor Gunnar Blix,
Engströmers efterträdare på professuren i processrätt Per Olof Ekelöf och ett
stort antal andra medlemmar av akademistaten. Uppsala stad representerades
av stadsfullmäktiges förste och andre vice ordförande Karl Söderberg respektive Blenda Ljungberg och Uppsala läns landsting av tillförordnade landstingsdirektören Per Elfvik. Från Norrlands nation hade kommit dess inspektor,
ovannämnde Blix, nationens kuratorer och många andra nationsmedlemmar.
Andra närvarande var förre landshövdingen Sigfrid Linnér och representanter
för organisationer som Engströmer arbetat för eller haft kontakt med.
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Förslaget i dödsannonsen om gåvor till Norrlands nation hade skapat en
minnesfond för det ändamålet (sid 182), men blomstergärden vid båren var
ändå omfattande med över tjugo kransar från akademiska och andra organisationer. Officiant var ärkebiskop Erling Eidem, som i sitt griftetal uttryckte
vemod över att Engströmer inte längre var en medvandrare, men även tacksamhet för hans livsverk för universitet, stad och land. Musik framfördes av
en stråkkvartett ur Kungl. Akademiska kapellet och en dubbelkvartett ur
Orphei Drängar.
Ett minnestal vid båren hölls av Segerstedt. Han mindes Engströmers sista
välkomnande av recentiorer till universitetet i oktober 1942, då han förmedlat
en livssyn till de nya studenterna. ”Att söka göra rätt för sig, är varje människas
främsta plikt” hade Engströmer sagt, och för honom innebar det att ta ansvar
och att våga handla, menade Segerstedt. Han citerade även Engströmers ord
om att universitetens främsta uppgift var att lära människor tänka och handla
självständigt, och att kunskap och lärdom måste paras med klokhet, vilja och
moral. Engströmer hyste kärlek till det fosterländska, men misstrodde den
nationella självtillräckligheten och såg, enligt Segerstedt, med oro på hur man
under hans rektorstid i nationalismens tecken rest skrankor för den fria forskningen och det internationella samarbetet.
”Vi tro att han fann glädje i sin långa arbetsdag”, fortsatte Segerstedt, sedan
han helt kort berört några av Engströmers krävande uppdrag i det allmännas
tjänst. Han var inte en man som ofta visade sina känslor, och ”vi veta föga om
hans ensamhet och hans längtan efter gemenskap” slutade Segerstedt innan
han framförde universitetets, studenternas och stadens tack till ”en man som
gjort rätt för sig, en man som förvisso gjort sin plikt”.
Torgny Segerstedts tal vid Engströmers bår trycktes senare i Landsmannahälsning från Norrlands nation och Föreningen Norrländska Uppsalakamrater.
Där infördes också en minnesteckning av preceptorn i religionshistoria CarlMartin Edsman, som varit nationens förste kurator under Engströmers sista
inspektorsår. ”Med vördnad, tacksamhet och saknad dröja nu många norrländska studentårgångar vid minnet av sin avhållne förre inspektor” skrev Edsman.
Engströmers handlande på nationen hade präglats av rättrådighet, oväld och
saklighet. Han hade trivts väl med studenternas ungdomliga respektlöshet,
samtidigt som han uppskattat hävdvunna former och gammaldags sirlighet.
Natanael Gärde skrev både en längre levnadsteckning i Svensk Juristtidning
och ett kortare minnesord i Svenska Dagbladet. Den förra inledde han med
att konstatera, att genom Engströmers död hade ”en av förgrundsgestalterna
inom den svenska juridiken under det tilländalupna halvseklet gått ur tiden”.
Många av landets främsta lagstiftare hade utgått från de akademiska lärarnas
krets och ”till dessa utvalda hörde Engströmer”. Gärde nämnde också, att Engströmers krafter tagits i anspråk även för flera andra maktpåliggande uppdrag,
och att han inte ”alltid [hade] så lätt att finna tid för alla sammanträden och
konferenser, som påkallade hans närvaro”. Den olägenheten hade dock mer än
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väl uppvägts av ”den friskhet och starka rytm som det praktiska livet skänkte
honom, och som därmed kommo även lagstiftningen tillgodo”.
Dödsbodelägare efter Engströmer var hans bror Folke och hans syster
Anna. De var båda närvarande vid bouppteckningen, som påbörjades i november 1957 och avslutades i mars 1958, och de godkände det testamente, som
Engströmer hade upprättat i februari 1933, det vill säga mer än 24 år innan han
avled. Som första punkt i detta angavs, att universitetets juridiska seminarium
fick ta vad det önskade av hans juridiska bibliotek, och av bouppteckningsprotokollet framgick att seminariet hade för avsikt, att ta hand om huvuddelen
av den litteraturen.
Den andra punkten i testamentet föreskrev, att vart och ett av hans syskonbarn skulle erhålla 2 000 kronor, vilket 1958 utgjorde omkring 25 000 kronor
i nutida penningvärde. Beloppet skulle fritt få disponeras av barnen när de
uppnått 21 års ålder. Punkt nummer tre var ett legat om 3 000 kronor till
den hushållerska som arbetade för honom när testamentet skrevs, men som
inte längre var i livet när det öppnades. Den fjärde punkten var den mest
omfattande, och den innebar skapandet av en fond som skulle tillfalla Uppsala universitet, och som närmare beskrivs nedan. Slutligen skulle, enligt den
femte punkten, återstående tillgångar tillfalla arvingarna, men om vad som
återstod översteg 20 000 kronor skulle 10 000 kronor tillfalla Städernas Allmänna Brandstodsbolag att användas för utländska studieresor för bolagets
tjänstemän (sid 72). Det återstod ett betydande belopp efter de fyra första
punkterna i testamentet, och 10 000 kronor ställdes därför till brandstodsbolagets förfogande.
Bouppteckningen visade att större delen av tillgångarna utgjordes av värdepapper. Av svenska statens premieobligationer fanns det omkring 400 stycken,
men huvuddelen av förmögenheten bestod av aktier i ett femtontal företag.
Det samlade börs- eller marknadsvärdet för dessa värdepapper uppgick till
över 500 000 kr, motsvarande 6,5 miljoner kronor i nutida penningvärde. Den
tyngsta posten bestod av nästan 300 aktier i Almqvist & Wiksells Boktryckeri
AB, och därnäst kom 250 aktier i Trafik AB Grängesberg-Oxelösund.
Av en utförlig artikel i Upsala Nya Tidning den 8 november framgick att
Uppsala universitet hörde till testamentets destinatärer. Dagen därpå yttrade
Torgny Segerstedt några minnesord om den avlidne vid ett sammanträde med
konsistoriet, och han nämnde då ”att universitetet i dagarna fått nya bevis på
att universitetets framtida väl legat Engströmer varmt om hjärtat”. Det han
främst syftade på var, att av Engströmers kvarlåtenskap skulle enligt testamentet ett belopp om 100 000 kronor tillfalla Uppsala universitet för att där
bilda den ovan nämnda fonden bärande hans namn.
Fonden bestod till ca en tredjedel av aktier i Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, medan resten var likvida medel. Av den årliga avkastningen skulle en,
efter penningvärdets ändringar, lämplig del läggas till kapitalet och återstoden
delas i två lika delar. Den ena hälften skulle gå till en besparingsfond, som
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konsistoriet när som helst kunde använda ”för något för universitetet och dess
syften gagneligt ändamål”. Med detta allmänt formulerade ändamål tillhör
den de donationer som för Uppsala universitet är särskilt värdefulla genom
den möjlighet de ger att disponera avkastningen för olika uppkommande och
angelägna behov. Som exempel kan nämnas tillfälliga utbildningskurser och
rekrytering av personal för nya uppgifter.
Den andra hälften av avkastningen skulle användas ”till stipendier åt förhoppningsfulla behöfvande juris studerande af Norrlands nation” (sid 182), och
Engströmer hade lagt till att de inte fick tilldelas en studerande som tagit
studentexamen mer än tre år tidigare. Norrlands nation upprättade ett förslag
till reglemente, som fastställdes av konsistoriet i oktober 1959. Där föreskrevs
att stipendiater skulle utses av konsistoriet på förslag av Norrlands nations inspektor efter hörande av nationens stipendiekommitté. Stipendieutdelningen
förlöpte oftast utan problem, men 1969 överklagades ett beslut av en manlig
student, som tagit studenten fyra år tidigare och därför förklarats obehörig.
Han yrkade att ett av dessa år borde räknas bort eftersom han då fullgjort
sin värnplikt, men konsistoriet avslog överklagandet, och i beslutsunderlaget
påpekades att donationsföreskriften var avfattad av en person ”som i särdeles
hög grad besatt förmåga att klart och uttömmande ange sina önskemål”.
Det kan tilläggas att med stöd av den stiftelselag som trädde i kraft 1996
beslöt universitetet omvandla Thore Engströmers fond till en stiftelse. Utan
någon förändring av ändamålet har den därmed blivit en egen juridisk person,
som dock fortfarande förvaltas av Uppsala universitet. Stiftelsens kapital har
successivt växt, och uppgår i dag till över 22 miljoner kronor.
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Thore Engströmer hörde till den lilla andel av hans jämnåriga som gick i läroverket och tog studentexamen, men till skillnad från många andra professorer
i Uppsala kom han inte från en akademikersläkt. Han växte upp med en far
som var mycket engagerad i Sollefteås utveckling, och insåg sannolikt tidigt
vikten av samhälleligt användbara kunskaper. Kanske var det därför han började studera juridik, och både hans doktorsavhandling om försäkringsrätt och
hans professur i processrätt rörde aktuella och samhällsrelevanta förhållanden.
Knappt hade Engströmer tillträtt sin professur förrän regeringskansliet började anlita honom för en rad utrednings- och lagstiftningsuppdrag. De flesta
av dem hade inget som helst samband med ämnet för hans professur, men
departementen hade behov av en kvalificerad jurist som kunde granska författningar och skriva lagtext. Engströmer ställde villigt upp med sin tid och
sin kompetens, och uppdragen gav honom dessutom ett tillskott till hans professorslön.
Ett av uppdragen var emellertid i hög grad relaterat till processrätt, nämligen arbetet med den stora rättegångsreformen. Ett mångårigt och slitsamt
arbete kröntes med framgång, när den nya rättegångsbalken antogs 1942. Engströmer fick erkännande och lovord som tack för sina insatser, men lagens
tillkomst kom i högre grad att knytas till de båda justitieministrarna Gärde
och Westman. Det rättvisa i det kan diskuteras.
Samtidigt som Engströmer arbetade med lagstiftningsfrågor, fick han allt
fler ledningsuppdrag vid universitetet. Det var inte något man ansökte om,
men Engströmer stod till förfogande, hade uppenbarligen ett gott självförtroende, och lät sig gång på gång väljas. Kulmen nådde hans universitetskarriär
när han 1933 valdes till rektor. Sex år senare bröt andra världskriget ut, och
rektorsuppdraget förändrades dramatiskt. Statsanslagen skars ner och resursbristen var stor. Universitetet isolerades från den vetenskapliga utvecklingen
i omvärlden, och de manliga studenterna kallades in till långa militärtjänstgöringar. I stället för att leda utbyggnad av universitetet och dess infrastruktur
fick Engströmer ägna tid och kraft åt besparingsåtgärder och åt att bygga upp
försvar mot fruktade luftangrepp.
I början på 1900-talet var lärarna vid Uppsala universitet politiskt aktiva i
betydligt högre utsträckning än i dag. Det gällde inte minst professorerna vid
Juridiska fakulteten, och för Engströmers del sträckte sig det lokalpolitiska
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engagemanget över mer än trettio år. Under sin tid som ordförande i stadens
drätselkammare, och senare som ordförande i stadsfullmäktige, var han utan
tvivel Uppsala stads ledande lokalpolitiker i ett drygt decennium. Ingen klandrade honom för att han därvid också tillvaratog universitetets intressen. Det
sågs tvärtom som naturligt.
Ännu tydligare var hans dubbelroll när han som ledande landstingsman
kraftfullt verkade för utbyggnad av det till universitetet hörande Akademiska
sjukhuset. Han hade redan på 1910-talet varit ledamot av sjukhusets direktion, och under stor del av 1930-talet var han på samma gång rektor för universitetet och ordförande i landstingets förvaltningsutskott, det planerande och
verkställande organet inom Uppsala läns landsting.
Genom sitt arbete i de olika politiska uppdragen fick Engströmer en betydande erfarenhet av att arbeta i miljöer, som fordrade förhandlingsförmåga och
taktisk skicklighet. Det var kanske de egenskaperna som gjorde att han ibland
kallades för Uppsala universitets förste moderne rektor. Efter sitt mångåriga
ledamotskap i universitetets konsistorium och drätselnämnd hade han dessutom skaffat sig en överlägsen, och i detalj gående kunskap om universitetets
angelägenheter, som bidrog till hans obestridda auktoritet på rektorsposten.
När Engströmer gått i pension och avslutat sin universitetskarriär, vidtog
några år med stora utredningsuppdrag. Därefter kom emellertid, som en total
överraskning, uppdraget att vara tillförordnad kansler för rikets universitet
Det varade i över sex år och sammanföll till stor del med en enastående upprustning av Sveriges universitets- och högskoleväsen. Även om Engströmer
inte kunde ta åt sig äran av den utvecklingen, kom han under dessa år ändå att
uppfattas som den främste företrädaren för den svenska universitetsvärlden.
Till Engströmers offentliga uppdrag kom styrelseuppdrag i näringslivet och
framförallt ett långvarigt och arbetskrävande ordförandeskap i Städernas Allmänna Brandstodsbolag och dess dotterbolag. Sammantaget axlade han en arbetsbörda som rimligen pressade honom mer än en gång. I hemmet avlastades
han av en husföreståndarinna, och uppdraget han fått av studenterna i Norrlands nation att vara deras inspektor gav honom avkoppling och stimulans.
För flera av Engströmer stora och viktiga uppdrag tillbringade han mycket
tid i Stockholm, men han var dessutom en ovanligt flitig långresenär både privat och i tjänsten. Hans internationella uppdrag förde honom ut i Europa, och
han umgicks med kolleger i många av Europas huvudstäder. Privat utforskade
och trivdes han i länder som Frankrike och Italien, och han ansågs vara en
person som inte bara kunde arbeta hårt utan också njuta av livet.
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