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Lilla Karin frågar om Thorilds filosofiska verksamhet
Thorild mötte och samtalade med många medresenärer på Uppsalas 
bussar. Ibland kunde dessa vara mycket unga, som lilla Karin i april 
1976. Karin frågade då vad Thorild gjorde när han arbetade. ”Läsa” sa 
jag. ”Vad mera då?” frågade Karin. ”Skriva” – ”vad mera då?” ”Tänka” 
– ”vad mera då?” ”Inget mera, det räcker” sa jag. ”Ska Du inte rita?” 
frågade Karin.
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Förord

I mitt arbete med denna bok om Thorild Dahlquist har jag fått mycket 
hjälp av flera personer som jag på detta sätt vill tacka.

Gun Dahlquist (dotter till Thorilds broder Germund) har lotsat mig 
till åtskilliga dokument som varit av värde för mitt arbete och lämnat 
synpunkter på tidiga utkast till boken. Hon har dessutom generöst de-
lat med sig av sin fotosamling. Birgitta Dahlquist (dotter till Thorilds 
broder Arne) har också vänligen granskat mina texter. Märta Henschen 
(Ann-Mari Henschen-Dahlquists syster) har hjälpt mig med flera per-
sonkontakter. Lars Henschen (Ann-Mari Henschen-Dahlquists bror) 
har bistått med uppgifter om familjen Henschen. Thorilds kollega, lek-
tor Per Ericson, har bistått med många minnen från hela den tid som 
Thorild verkat som lärare. Docent Lennart Åqvist har hjälpt mig med 
flera relevanta referenser. Professor Anders Jeffner har bidragit med 
minnen av Thorild och stött mina planer på att publicera denna bok. 
Professor Dagfinn Føllesdal, Oslo, har i ett brev givit mig flera värde-
fulla upplysningar om Thorilds filosofiska intressen. Thorilds brevvän 
Thomas Mautner, bosatt i Australien, har vänligen ställt några äldre 
brev från Thorild till honom till mitt förfogande. 

Mycket hjälp har jag fått av Thorilds nära vän docent Kaj Børge Han-
sen, som själv gjort en stor insats för att bevara alla de dokument som 
rör Thorild. Kaj Børge har förmedlat kontakter med Thorilds anhöriga 
och visat på vissa dokument som finns bevarade på Filosofiska institu-
tionen i Uppsala. Kaj Børge har också, såsom framstående logiker, hjälpt 
mig att tolka och bedöma Thorilds licentiatavhandling som inkluderas 
i denna bok. Han har dessutom tillsett att avhandlingens original legat 
till grund för denna boks avbildning. 

Mycket betydelsefull har också varit den hjälp jag fått av min vän, 
professor Bo Petersson, som under lång tid brevväxlade med Thorild. 



10

I ett sent skede av mitt arbete har jag fått ett stort stöd från Thorilds 
brevvän från den sista tiden av Thorilds levnad, professor Thure Sten-
ström. Denne har ställt hela sin korrespondens med Thorild till mitt 
förfogande. Jag vill också tacka bibliotekarierna vid specialläsesalen på 
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva för deras hjälpsamhet; detta 
gäller särskilt Caroline Chevallier, som lagt ner mycket arbete på kata-
logiseringen av Thorild Dahlquists arkiv.

När arbetet med denna bok påbörjades levde fortfarande Thorilds 
hustru Ann-Mari Henschen-Dahlquist. Eftersom Ann-Mari mot slutet 
av sitt liv var gravt demenssjuk hade jag mycket kontakt med Ann-Ma-
ris gode man, Kristina Segerstedt. Kristina gav mig mycket stöd i mitt 
arbete och var beredd att ge mig tillåtelse att publicera alla de texter 
av Thorild (tre artiklar samt brev och dagboksanteckningar) som jag 
använt mig av i boken. 

Efter Ann-Maris död i maj 2016 har Ann-Maris dödsbo upphovs-
rätten till dessa texter. Dödsboet, representerat av Ann-Maris syskon 
Märta Henschen, Carin Axling och Lars Henschen och Thorilds brors-
barn Gun, Martin, Torsten och Roland Dahlquist (barn till  Germund 
Dahlquist) samt Birgitta och Sven-Gunnar Dahlquist (barn till Arne 
Dahlquist) har givit mig den slutliga tillåtelsen till att publicera  Thorilds 
texter.

Vid färdigställandet av boken har Acta-seriens redaktör professor 
Ulf Göranson och Martin Högvall på Grafisk service bistått mig med 
många värdefulla kommentarer och praktiska rekommendationer. 

Några ord om bokens titel. Jag är inte den förste som lanserar benäm-
ningen ”Sokrates i Uppsala” på Thorild Dahlquist. Thure Stenström 
presenterade en gång Thorild för en gästande kollega och kallade då 
Thorild just för Uppsalas Sokrates (12.9.1991). Thorild kände sig först 
smickrad av detta epitet, som Stenström förstås tilldelat honom i den 
bästa välmening. Men Thorild kom senare att reflektera över det fak-
tum att Sokrates ju ansågs vara en mycket ful person och att han enligt 
senare forskning bedömts vara en mycket reaktionär person. Då blev 
epitetet inte lika tilltalande. Jag tror dock att benämningen idag för de 
flesta bara har en positiv innebörd. Dessutom överensstämmer Sokrates 
mest kända filosofiska egenskap med en som Thorild hade i hög grad, 
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nämligen förmågan att förlösa viktiga tankar hos dem som han samta-
lade med. 

Till sist ett ord om mitt tilltal. Jag har tillåtit mig att genomgående 
använda förnamnet ”Thorild” och sällan hela namnet. Detta är betingat 
av att alla människor som vistades i Thorilds närhet använde (och tilläts 
använda) hans förnamn. Det skulle för mig kännas nästan uppstyltat att 
benämna honom ”Dahlquist”. 

Tullinge i september 2017
Lennart Nordenfelt
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Inledning

Under mer än 60 år fanns en man i Uppsala, som var känd bland de fles-
ta uppsaliensare, i synnerhet bland stadens studenter och akademiker. 
Det var en man av medellängd, som med åren blev en smula kutryggig 
och då gav ett närmast kortvuxet intryck. Han hade ett vackert tjockt 
hår, först ganska mörkt men med tiden silvergrått och sedan nästan vitt. 
Han var nästan alltid strikt klädd i mörk kostym och bar vintertid gärna 
en basker på huvudet. Mannen höll huvudet ofta något på sned, när han 
vandrade fram, och gav nästan alltid den förbipasserande ett vänligt 
leende. Under armen hade han en bok eller en tunn portfölj. Det var en 
man som utstrålade mildhet. Man förstod genast att det var en vänlig 
man som inte kunde göra någon illa.

Mannens namn var Thorild Dahlquist. Han var son till missionsdi-
rektorn Gunnar Dahlquist och skalden och psalmförfattaren Siri Dahl-
quist. Han var född 1920 i Uppsala, tog studenten i Uppsala 1937 och 
var sedan under resten av sitt liv verksam i det akademiska Uppsala. 
Thorild studerade främst filosofi och blev lärare i detta ämne under 50 
år. Han avled 30 oktober 2009.

Thorild var inte vilken filosofilärare som helst. I själva verket var 
han en enastående lärd och skarpsinnig lärare, som givit många senti-
da akademiker deras första lärospån i filosofi. Han har också, främst i 
informella samtal, inspirerat och, genom sitt encyklopediska vetande, 
undervisat många kolleger, inte minst filosofiprofessorer, om viktiga fi-
losofiska och andra angelägenheter. 

Det märkliga med denne lärde man var att han också var genuint 
personintresserad och gärna talade med vem som helst som kom i hans 
närhet. Det var inte bara så att han länge undervisade i sitt ämne på 
alla nivåer. Han mötte många personer, främst studenter, som inte hade 
någon bakgrund alls i filosofi, och gav dem en första orientering i sin ve-
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tenskap. Men Thorild var också mycket intresserad av andra ämnen och 
gav sig gärna in på samtal om företeelser i arkeologi, språk, teologi och 
historia, och för den delen också om grundläggande naturvetenskap. 
Mycket gärna talade han med folk om klassisk musik, som, vid sidan 
av filosofin, var hans huvudintresse. Flera av Thorilds närmaste vänner 
delade hans intresse för både filosofin och musiken.

Författarinnan Ruth Halldén som skrev om Thorild i Dagens Nyhe-
ter vid hans 80-årsdag minns honom så här:

Det är mycket som är märkligt med denna andens man, inte minst hans 
människointresse. Han ville hjälpa de yngre studenterna att tänka, att 
förstå sig på livet, att ta ansvar. Hans öppenhet och hans obegränsade 
nyfikenhet på allt mänskligt kom oss yngre att bli direkta och förtroliga.

Thorilds personintresse resulterade inte bara i otaliga samtal med 
människor i och utanför universitetsbiblioteket Carolina Rediviva (som 
vid sidan av hemmet och institutionen var hans huvudsakliga vistel-
seort). Det innebar också att han skrev mängder av brev, till vänner, 
kolleger, elever och andra studenter. Han skrev också ibland, opåkallat, 
brev till myndighetspersoner och politiker, någon gång för att applådera 
men ofta också kritisera något politiskt uttalande eller beslut. Thorild 
var, trots sin typiska mildhet, också en person med civilkurage och 
kunde uttrycka sig bestämt, ibland t.o.m. hårt, när han ansåg att det 
behövdes. Lyckligtvis finns många av Thorilds brev bevarade i avskrift, 
avskrifterna gjorda av honom själv eller hans hustru Ann-Mari. Många 
är också Thorilds dagböcker, förda under mer än 40 år. (Mer om dessa 
källor nedan.)

Det är viktigt att understryka att Thorild inte bara var en Uppsala-
provinsens man. Även om han inte blev känd för allmänheten utanför 
Uppsala var han mycket välbekant för alla etablerade filosofer i hela 
Norden. I många fall hade han bistått dem med råd och dåd, inte minst 
kommit med värdefulla sakupplysningar. Detta gällde förstås i första 
hand de lokala filosofiska storheterna som Ingemar Hedenius, Konrad 
Marc-Wogau, Stig Kanger och Lars Bergström. Men kontakterna utan-
för Uppsala var många. Thorild upprätthöll en intellektuell brevväxling 
med professorena Anders Wedberg och Dag Prawitz i Stockholm; han 
kom bl.a. med djuplodande kommentarer till Wedbergs filosofihistoria. 
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Thorild hade nära relationer med professorerna Sören Halldén, Man-
fred Moritz och Göran Hermerén (Lund) liksom med professorerna 
Ivar Segelberg, Håkan Törnebohm och Mats Furberg (Göteborg). Fur-
berg talade gärna om Thorild som den stora kraftkällan i svensk filosofi. 
Men också nordiska storheter som Georg Henrik von Wright (Helsing-
fors), Knut Erik Tranøy och Dagfinn Føllesdal (Oslo) tillhörde Thorilds 
vänner och beundrare. 

Dahlquist var en av de starkaste och tydligaste förkämparna för den 
analytiska, ”vetenskapliga”, filosofin i Sverige. I en tid då denna filosofi 
fått många konkurrenter på de europeiska, inklusive svenska, univer-
siteten kan det vara av vikt att påminna sig hur de bästa argumenten 
bakom den analytiska filosofin gestaltar sig. Thorild Dahlquist formule-
rade under sin levnad många av dessa argument. 

Om boken
I denna bok önskar jag, framförallt med utgångspunkt i Thorilds egna 
ord, från dagböcker och brev, att ge en bild av denna märkvärdiga per-
son. Eftersom det finns så litet i tryck av hans hand är det, menar jag, 
viktigt att visa att han hade enastående kunskaper i filosofi, men också 
att han artikulerade viktiga filosofiska och politiska ståndpunkter. Jag 
finner det också angeläget att försöka skapa denna bild, innan alltför 
många av Thorilds bekanta som kan berätta något viktigt om honom, 
gått ur tiden. Jag har alltså gjort en del intervjuer, dels med några av 
Thorilds släktingar, särskilt brorsdottern Gun Dahlquist, men också 
med kolleger och vänner i Uppsala.

Jag var själv elev till Thorild, särskilt under åren 1964–1968, men 
delvis också senare fram till min disputation 1974. Därefter hade jag 
sporadiskt kontakt med honom, senast hösten 2006. Jag var dock aldrig 
nära vän med Thorild och tillhörde inte den inre kretsen av hans brev-
vänner. 

Det kan möjligen tilläggas att jag aldrig heller försökte bli nära vän 
med Thorild. Jag hyste så stor respekt för honom både som filosof och 
människa att det aldrig blev aktuellt att försöka närma sig honom på 
det sättet. Det hör till bilden att Thorild var en man med en mycket 
strikt livsföring. Han rökte inte, drack inte alkohol, och undvek helt det 
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”livliga” studentlivet. Han gick bara undantagsvis bort på bjudningar till 
andra människor. Jag antog (dock felaktigt) att, om man inte själv delar 
denna livsstil, så är det inte rimligt att försöka bli nära vän med honom. 

Thorilds efterlämnade handskrivna material är den största och vik-
tigaste källan till att teckna hans livsöde. Det finns en fullständig räcka 
av dagböcker från år 1971 till 2004. Han har också i den fina samling-
en av anteckningsböcker kallad Le Rouge et Le Noir (efter färgerna på 
böckernas omslag) samlat avskrifter av många (troligen flertalet) av alla 
de brev han skrivit från 1991 fram till månaden före sin död i oktober 
2009. Skälet till mitt antagande att denna avskriftssamling är närmast 
fullständig är att även mycket korta och triviala brev är medtagna. 
Avskrifterna gjordes ibland av honom själv, men ofta har hans hustru 
Ann-Mari hjälpt honom. Särskilt avskrifterna av breven från de senare 
åren torde ha gjorts av Ann-Mari. De är mycket prydligt textade och 
lätta att tyda. Dessa anteckningsböcker är 85 till antalet. Varje bok har 
100 sidor. Totalt rör sig alltså detta om 8 500 sidor. Dagböckerna från de 
34 åren har drygt 375 sidor per år (varje månad har någon extrasida som 
utnyttjats). Sammanlagt finns således i dessa två samlingar ca 21 000 
sidor text.

Denna dokumentsamling har helt nyligen (hösten 2016) i hög grad 
kompletterats, sedan Thorilds och Ann-Mari Henschen-Dahlquists ge-
mensamma lägenhet på Prästgårdsgatan 13 D i Uppsala kunnat tömmas 
på sitt innehåll. En stor mängd ytterligare brev, inte minst från tidigare 
år, och andra dokument har då kommit i dagen. Jag har fått förmånen 
att gå igenom också denna samling och har kunnat ta hänsyn till dess 
innehåll. Särskilt min bild av Thorilds studenttid har därmed kunnat 
fördjupas.

Man kan förstås spekulera i om Thorild faktiskt skrev för eftervärl-
den. Jag tror att han då och då tänkte så under de tio sista åren, när han 
(eller Ann-Mari) gjorde så prydliga avskrifter av breven. Man kan ock-
så notera att avskrifterna ibland innebär en viss redigering av original-
breven. Thorild diskuterar faktiskt saken något med litteraturvetaren 
och brevvännen Thure Stenström och konstaterar då att Thure, som 
en berömd och mycket produktiv professor, naturligtvis i likhet med 
flera andra i hans situation, bör överlämna sin brevsamling till univer-
sitetsbiblioteket Carolinas arkiv. Och så vågar Thorild uttrycka tanken: 
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”Men, men, tänker Du att också våra epistlar skall sparas till eftervärl-
den? Då blir det en hämsko i våra skrivanden, låt oss inte tänka så.”

Det finns, särskilt bland de senare av Thorilds brev, mycket intres-
santa texter, varav flera är direkt publicerbara miniessäer över något 
filosofiskt, musikaliskt eller litterärt ämne. Dagböckerna har också sitt 
intresse, eftersom Thorild där ibland tar upp mera privata ting. Man kan 
där följa hans glädjeämnen, hans besvikelser och våndor. Men framfö-
rallt får man en mycket innehållsrik genomgång av det filosofiska livet, 
särskilt i Uppsala men också i övriga Sverige. Thorild hade ett enormt 
behov av att följa med när det gällde vad som publicerades i filosofiäm-
net och strävade nog efter att läsa allt som gavs ut. Det torde i varje fall 
inte ha funnits en doktorsavhandling i filosofi, ventilerad i Sverige, som 
han inte läst eller i varje fall skaffat sig en god överblick över. Härtill 
kommer att han också gärna läste avhandlingar i teologi, litteraturve-
tenskap, historia, statskunskap, arkeologi och t.o.m. latin.

Thorild redogjorde i dagböckerna också i detalj för sin undervisning, 
för vilka kurser han gav och vilka elever han hade. (Detta gällde inte 
minst de colloquier som Thorild höll under de sista decennierna av sitt 
aktiva liv. Se närmare i kapitlet om Thorild som lärare.) Ibland finns 
också listor på de betyg han utdelade. Den f.d. elev som vill veta om 
han eller hon faktiskt deltog i undervisningen om t.ex. Quines logik i 
september 1979, och vill veta vilket betyg han eller hon fick, kan troli-
gen ta reda på detta i Thorilds material. Thorild intresserade sig särskilt 
för de akademiska kamperna om att nå de, fram till år 2000, fortfarande 
fåtaliga professurerna i filosofi. Han följde procedurerna inför utseendet 
av sakkunniga, han studerade ingående innehållet i sakkunnigutlåtan-
dena, liksom den skriftväxling som ofta följde efter publiceringen av 
utlåtandena. Och han noterade förstås själva utnämningen av den nye 
professorn. Inte sällan resulterade detta i att Thorild skrev ett långt 
gratulationsbrev till den nyutnämnde, som han ju ofta redan kände väl. 
Under hela denna långa process informerade Thorild alla sina brevvän-
ner i detalj om utvecklingens gång.

Thorilds tryckta produktion är mycket begränsad. Vid sidan av den 
rent akademiska publiceringen (mer om denna nedan) finns några tid-
ningsartiklar, där Thorild ger sitt bidrag till två tidningsdebatter. Den 
första gäller det s.k. Lars Gustafsson-ärendet, där författaren Lars Gus-
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tafsson utsattes för beskyllningen att i sin doktorsavhandling 1978 ha 
plagierat ett arbete av Helsingforsfilosofen Erik Stenius. Thorild ingrep 
där till Gustafssons försvar vid två tillfällen. Den andra debatten gäller 
filosofiutbildningen i Uppsala. Några medlemmar av Uppsalas studentkår 
anklagade vintern 1990 den filosofiska institutionen i Uppsala för att ha 
svikit sin tradition av att vara ett bildningsämne och ett ämne med rele-
vans i samhällsdebatten. Thorild griper då vid två tillfällen in till institu-
tionens försvar. Båda dessa debatter får ett fylligt utrymme i denna bok.

Thorild skrev brev till många personer men, med några undantag, 
bara till skandinaver och framför allt svenskar. I särklass står sysko-
nen Gerti, Arne och Germund, som han under alla år höll en mycket 
nära och varm kontakt med. Korrespondensen med brodern Arne, som 
var lärare och kyrkomusiker i Malmköping, var särskilt omfattande. 
Här handlade breven naturligt nog ofta om klassisk musik, men intres-
sant nog skriver Thorild till honom också detaljerat om filosofi. Här-
näst finns en grupp akademiker som kom att etableras som Thorilds 
särskilda brevvänner. De var ofta, men inte enbart, filosofer. I början 
fanns den belgisk-svenske filosofen Andries Mac Leod med bland dessa. 
Denne var en person som Thorild beundrade i högsta grad. Thorild höll 
honom för en av samtidens främsta svenska filosofer. En annan nära 
brevvän var filosofilektorn i Visby, Hans Nystedt, fram till dennes död 
1996.  Nystedt upplät sitt hus i Visby under 16 somrar åt Thorild och 
Ann-Mari som kunde fira sina semestrar där. Thorilds elev och senare 
kollega, filosofiprofessorn i Linköping, Bo Petersson liksom kollegan och 
Hägerströmspecialisten, Thomas Mautner, sedan många år bosatt i Aus-
tralien, var två andra. Särskilt under de sista 20 åren intog litteraturpro-
fessorn Thure Stenström positionen som Thorilds närmaste brevvän. 
Några kvinnliga akademiker, bland dem germanisten Charlotta Brylla 
och juristen Therese Björkholm, har också korresponderat ganska flitigt 
med Thorild. Härtill kommer åtskilliga personer, inte minst svenska 
filosofer, som då och då förekommer i brevsamlingen.

En viktig person bland Thorilds vänner skrev aldrig brev, nämligen 
Göteborgsprofessorn i filosofi, Ivar Segelberg. Denne telefonerade där-
emot desto mer. Ibland kunde det bli ansträngande för Thorild, inte 
minst när samtalen kom sent på kvällarna, innan Segelbergs sömnmedel 
hade börjat verka. Dessa samtal blev också mycket långa och det före-
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kom många informationsutbyten i dem, delvis rapporterade i Thorilds 
dagböcker.

Om bokens begränsningar
Thorilds huvudintresse var förstås filosofin, där han nådde det mäster-
skap som jag skall försöka teckna något av i denna bok. Men han hade 
också breda och djupa litterära intressen. Han läste, inte minst mot slu-
tet av livet, mycket skönlitteratur, allt från dramatik och prosa till lyrik. 
Thorild hade också flera favoriter bland 1900-talets författare. Som den 
främste räknade han Pär Lagerkvist. 

Thorilds stora intresse vid sidan av filosofin var dock den klassiska 
musiken, särskilt opera. Han spelade dock inte något instrument. Han 
konstaterar i ett sent brev till Thure Stenström: ”Själv hör jag till den 
bedrövliga sorts människor som inte utövar något slag av musik, men 
lyssnarglädjen är intensiv såväl sommartid som vintertid, särla som arla.” 
Thorild var verkligen en hängiven konsument, dels och mycket gärna 
av levande musik, men dels också av grammofonmusik och den musik 
som erbjöds av Sveriges Radio. Thorild och hustrun Ann-Mari var i 
många år medlemmar av föreningen Drottningholmsmusikens vänner 
och de reste varje sommar på flera arrangemang på Drottningholm och 
i övriga Stockholm. Det bör tilläggas att Ann-Mari var en flitigt utövan-
de blockflöjtist och deltog i flera av Uppsalas mindre ensembler.

Thorild var inte bara en person som högt uppskattade musik; han 
var också mycket kunnig om musik och visar detta på flera sätt i sina 
texter. En någorlunda heltäckande bild av Thorilds livsgärning borde 
därför innehålla ett fylligt avsnitt om hans förhållande till musiken. Jag 
har dock i denna bok (med undantag för ett kort avsnitt på ss. 93–94) 
tillåtit mig att huvudsakligen begränsa mig till Thorilds förhållande till 
filosofi och politik och i viss mån hans förhållande till litterära verk. 

Några etiska synpunkter
Att använda material av det privata slag som jag gjort i denna bok inne-
bär att man måste göra viktiga etiska överväganden. Jag har gjort så-
dana överväganden tillsammans med Thorilds närmaste anhöriga och 
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med Ann-Mari Henschen-Dahlquists gode man, Kristina Segerstedt. 
Ann-Mari, som avled i maj 2016, led under de sista åren av sitt liv av en 
allvarlig demenssjukdom.

Det bör framhållas att Thorild nästan alltid – undantaget är när han 
ibland refererar till egna tillkortakommanden – skriver mycket balan-
serat och vederhäftigt. Hans grundinställning till sina medmänniskor 
är mycket positiv och han är snar till beröm. Han visar gärna sin upp-
skattning av och beundran för sina filosofkolleger. (Detta till skillnad 
från inställningen hos flera av dessa kolleger själva.) Detta innebär inte 
att Thorild är okritisk, vilket tydligast framgår i flera av hans mera po-
litiska ställningstaganden. Thorild kan också någon gång, framför allt 
i dagboksanteckningarna, visa ett tydligt ogillande, av personliga eller 
moraliska skäl, av vissa personer i sin omgivning. Jag har nästan helt av-
stått från att beröra sådana attityder, när det gäller nu levande personer.

Jag har också avstått från att referera och kommentera Thorilds nog-
granna analyser av de många akademiska konkurrenser som han följt. 
Thorild uttrycker då ibland egna värderingar av nu levande filosofers 
styrkor och svagheter (oftast i de privata dagböckerna). Jag har inte 
ansett att en redogörelse för dessa specifika värderingar är av betydelse 
för en fyllig bild av Thorild. Viktigt är å andra sidan att beskriva Tho-
rilds egna positioner i den filosofiska debatten och vilken slags filosofi 
han pläderade för. Detta blir särskilt tydligt i avsnittet om filosofin i 
Uppsala ss. 140–146.
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Thorild Dahlquists föräldrar och syskon

Thorild Dahlquists föräldrar var Gunnar Dahlquist (1884–1945), som 
var en framstående folkkyrkoman och ledande aktör i den svenska 
missionens tjänst, och Siri Dahlquist, f. Jonsson (1889–1966), diktare 
och psalmförfattare, som följde sin make troget i hans prästgärning och 
även delvis i hans missionsgärning. De gifte sig 1911 och de blev först 
(1913–19) prästfolk i Degerfors. 1920 till 1925 återvände de till Uppsa-
la, där Gunnar var t.f. missionsdirektor vid Svenska Kyrkans Mission 
(SKM). Han återgick till församlingsarbete i Tranås 1925–28. Därefter 
kallades Gunnar som direktor för SKM, en tjänst som han innehade till 
1937. Gunnar insjuknade i en allvarlig reumatism år 1934 och från den 
återhämtade han sig aldrig. Han tvingades steg för steg att lämna alla 
sina uppdrag. Siri fick delvis överta dessa uppdrag. 

Gunnar Dahlquist kom från ett hantverkarhem i Stockholm. Dit 
hade hans föräldrar flyttat från Östergötland. I flera generationer hade 
hans förfäder varit skräddare. Gunnars familj var fattig och de hade 
inga möjligheter att på egen hand bekosta högre studier åt Gunnar. Som 
en räddande ängel inträdde då bankiren Louis Fraenkel (1851–1911), 
verkställande direktör vid Stockholms Handelsbank. Denne hade till 
 Gunnars rektor på Norra Latin meddelat att han gärna ville bli mecenat 
åt någon duktig och lovande student. Rektorn valde ut Gunnar för detta 
ändamål och därmed kunde Gunnars studier bli finansierade ända fram 
till licentiatexamen.

Gunnar hade tidigt stora forskningsambitioner men fick tyvärr gan-
ska snart problem. Han hade velat skriva om pietismens källskrifter, 
men han hindrades i sitt uppsåt av den tyske professorn Reinhold 
 Seeberg, som han träffade i Berlin 1910. Denne ville förbehålla ämnet åt 
en av sina elever, Wilhelm Koepp, som sedermera skulle bli professor i 
Greifswald. Till olyckan för familjen Dahlquist hörde att Koepp senare 
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skulle bli en aktiv företrädare för Deutsche Christen, en klart antisemi-
tisk kristen rörelse.

Gunnar fick byta ämne och nöja sig med att ta en licentiatexamen i 
teologisk etik 1911 för Einar Billing och gick sedan ut i prästtjänst. Han 
prästvigdes för Karlstads stift 1911 och blev kapellpredikant i Degerfors 
och Karlsdal 1913. Gunnars engagemang gick därefter mer och mer över 
till missionen. Han verkade t.ex. i Indien i över ett år, mars 1920 till maj 
1921 (dvs. under den period då Thorild föddes). Gunnar vistades också 
i missionens tjänst i Rhodesia 1932–33. Om denna resa kunde Siri i sin 
minnesskrift om sin man (En arbetsdag för Guds rike) berätta följande:

Han var medveten om sitt privilegium att få vara ombud för tusende 
missionsvänners kärlek. Han framförde ofta en hälsning från dessa många, 
många, vilket bland de klipska karangerna gav honom det glada namnet 
Den store Läraren Monga Monga! Vid något av de otaliga besöken på 
oländiga vägar fick han för första gången verkligen hednapredika, för med-
människor, som inte förut fått möta budskapet om Kristus. 

Gunnar upphörde dock inte helt med sin akademiska gärning. Han kom 
att undervisa i missionshistoria vid Uppsala universitet år 1924. Enligt 
Thorild var det troligen första gången som detta ämne förekom vid uni-
versitetet. Gunnar delade intresse för ämnet med Siri. I en samlingsvo-
lym om Nathan Söderblom (1931) skrev han en uppsats om  Söderblom 
och missionen. ”Den uppsatsen”, säger Thorild i ett brev till brodern 
Arne, ”har för mig alltid varit det intressantaste i pappas författarskap 
– möjligen vid sidan av studien Arbetarungdom (Karlstads stifts julbok 
1922) … Pappas Söderblomsuppsats är ju välstrukturerad och ”välma-
tad” – helt i nivå med Liedgrens, Auléns, Manfred Björkquists och de 
andras essäer i denna minnesvolym, som Karlström så snabbt lyckades 
få fram.” Efter 1930 förhindrades dock Gunnar av sina många arbets-
uppgifter och senare av sin allvarliga reumatiska sjukdom från ett mer 
kvalificerat akademiskt författarskap. Från och med 1937 var Gunnar 
rullstolsburen och behövde kontinuerlig hjälp. Han stannade formellt 
kvar i missionsstyrelsens tjänst men kunde inte ta på sig några ansträng-
ande uppgifter. Gunnar hann dock uppleva att få bli teologie heders-
doktor i Uppsala 1945.
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Siri Jonsson flyttade med sina föräldrar Per och Hedvig Jonsson, båda 
folkskollärare, till Stockholm 1895. 1896–1907 bodde Siri med föräld-
rarna på Söder i Stockholm. Hon tog studenten på Wallinska skolan i 
Stockholm. Enligt sin memoarbok Livets sånger genomgick hon tidigt 
i sitt liv tre väckelser: först en musikalisk-poetisk, bl.a. genom tidiga 
upplevelser av Händel och Haydn i Katarina kyrka; därefter en social, 
med bakgrund i nykterhetsrörelsen, vars ideal hon blir trogen hela livet; 
sedan en religiös, som blir utgångspunkten för hennes kristna liv. 

Siri var 18 år, då hon med stora förväntningar reste till Svenska stu-
dentmötet med kristligt program i Huskvarna, 29 juli till 4 augusti 1907. 
Detta möte blev en vändpunkt för henne själv men också för Uppsala 
kristliga studentförbund (UKSF). Många av de framträdande ungkyrko-
männen var där. Vid detta möte ”drabbades” både Gunnar och Siri av 
missionen. 

Gunnar och Siri Dahlquist som nygifta, 1911. Foto: A. Larsson.
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Under alla studieår var Siri aktiv i Kristliga studentförbundet och i 
ungkyrkorörelsen. Betydelsefullt för hennes utveckling blev ett besök i 
Oxford på den kristliga världsstudentrörelsens konferens 1909.  Detta är 
omtalat i boken Livets sånger. Hon var aktiv i en Oxfordgrupp i Uppsa-
la. Men hon blev inte helt tillfredsställd med denna rörelse. Hon deltog 
aldrig i den ideologiska MRA-aktiviteten (Moral Re-Armament).

1911–12 vikarierade Siri som lärare i kristendomskunskap i olika 
flickskolor. Ett moment i denna undervisning gav upphov till hennes 
version av den kända psalmen: ”Verka tills natten kommer”. Hon skulle 
för en klass klargöra skillnaden mellan reformert och luthersk syn på 
kallelsen. Som representant för den reformerta synen anförde hon det 
engelska originalet och en i svensk frikyrklighet spridd översättning. 
För att illustrera en mer luthersk syn skrev hon sin egen version. Den 
infördes i 1920 års psalmbokstillägg och 1937 års psalmbok och, med 
uteslutning av en vers, i vår nu gällande psalmbok (Sv.ps. 585).

Siri blev år 1913 Sveriges tredje kvinnliga teologie kandidat, den and-
ra i Uppsala efter Emilia Fogelclou, och fick höga betyg. Hon önskade 
doktorera och skriva om Fredrika Bremer. Nathan Söderblom, hennes 
lärare på den tiden, ogillade dock detta, eftersom han inte fann att 
Fredrika var en av de stora andliga diktarna i Sverige. Istället skulle Siris 
kall bli, vid sidan av all praktisk församlings- och föreningsverksamhet, 
att vara skald och psalmförfattare. I antologin Unga psalmer medverka-
de Siri med fem psalmer, bl.a. ”Efter uppgörelsen”, liksom en version av 
”Gud som haver barnen kär”. Den fick titeln: ”Mor beder med barnet”.

I en artikel i Idun år 1919 beskrev Siri sin kyrkosyn och sin syn på 
prästämbetet. Hon hade valt att följa Adolf von Harnacks (1851–1930) 
lära. Enligt honom var prästämbetet ursprungligen inte ett liturgiskt 
ämbete, utan innebar att vara lärare i kristendom. Kvinnor som präs-
ter vid mannens sida kunde därför inte vara en principiell omöjlighet. 
Men Siri drev inte kvinnoprästsaken aktivt. Hon förespråkade en er-
känd kvinnlig kyrkotjänst, parallell med diakonissans, som skulle vara 
av pedagogisk natur. 

Siri var teologiskt sofistikerad och reagerade därför kraftigt, när hon 
mötte magiska föreställningar hos sina församlingsmedlemmar. Hon 
kände sig beklämd, när hon träffade personer som t.ex. ville behålla 
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vattnet från ett dop i tron att detta vatten hade en magisk kraft. För Siri 
var det angeläget att hålla en skarp gränslinje mellan religion och magi.

Siri deltog under 38 år i styrelsen för Svenska kvinnors missionsför-
ening. Hon samarbetade där nära med Märta Tamm-Götlind. De båda 
reflekterade tillsammans om konfirmationens innebörd. De ansåg inte 
att ungdomar i 14–15-årsåldern var mogna att ta till sig trosbekännel-
sen. De menade därför att konfirmationshögtiden inte bör innehålla 
en bekännelsehandling. Ofta saknar en sådan handling inre täckning. 
Dessutom menade de att det finns bibeltexter, ofta använda i konfirma-
tionen, som kan verka i antisemitisk riktning och som kan såra männi-
skor av judisk härkomst. I en skrivelse till biskopsmötet (se Grönqvist 
2012, s. 92) förespråkade de därför att konfirmationen skulle bestå av en 
förbön för ungdomarna och ett välkomnande till kyrkan. Denna insats 
gav ett resultat år 1956 i ett omfattande biskopsbetänkande.

Siri bodde 1946–1966 som änka på Götgatan 11 i Uppsala. Under 
denna tid bedrev hon en betydande litterär aktivitet. Hon publicerade 
fyra böcker på 50-talet: Livets sånger (som kommit ut i fyra upplagor), 
Led milda ljus, En lyftad skål och Pilgrimer hälsa varandra. Dessutom 
skrev hon en (långt senare publicerad) biografi över sin man Gunnar: 
En arbetsdag för Guds rike. I boken En lyftad skål skriver hon om sina 
psalmversers tillkomst. Hon berättar där också att diktstudium var en 
ganska sen företeelse i hennes liv. ”Jag skrev tyvärr det mesta först och 
läste andras poesi sen.” Så småningom spelade dock andras poesi en stor 
roll för Siri. Pär Lagerkvist blev hennes favoritdiktare och i allmänhet 
favoritförfattare. ”Jag tror att Pär Lagerkvists Aftonland var den sista 
diktsamling som mamma upplevde i djupet av sin själ”, skriver Tho-
rild till brodern Arne (1996) ”liksom Lagerkvists Barabbas var det sista 
prosaverk som starkt engagerade henne”. (Lagerkvist blev också Tho-
rilds svenska favoritförfattare.)

Diktboken Liv och längtan hade kommit redan 1925. Siris böcker 
uppmärksammades i flera recensioner över åren. Thorild och syskonen 
gladde sig särskilt över att Sven Stolpe hade skrivit en översvallande 
anmälan av en nyutgåva av Livets sånger. ”Den var införd i Aftonbladet 
på Stalins dödsdag, dvs. i ett nummer som säkerligen blev mycket spritt 
och läst. Sannolikt bidrog Stolpes entusiastiska recension till att Livets 
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sånger sedan gick i fyra upplagor.” (Brev till Germund Dahlquist sep-
tember 1996.)

År 1953 kunde Siri presenteras som författarinna till två av våra mest 
sjungna psalmer: ”Verka tills natten kommer”, och ”Gud som haver bar-
nen kär” (som egentligen är en bearbetning av en 1700-talsförlaga). Av 
hennes psalmer i Den svenska psalmboken 1986 verkar endast passions-
psalmen: ”Den kärlek Du till världen bar”, användas idag. Den sjungs 
ofta under senare delen av fastlagstiden och på långfredagen. Psalmen: 
”Låt nya tankar” räknas dock till psalmbokens främsta missionspsalmer.

Det är helt uppenbart att moder Siri var den av de två föräldrarna 
som starkast påverkade den unge Thorild. Han kom ju att leva ihop 
med henne under en lång tid också som vuxen student. Thorild var 
synnerligen fäst vid henne och älskade hennes diktning. Han noterade 
när Siris psalmer spelades vid gudstjänster, inte minst i Sveriges Radio, 
och han gladdes när Siris gärning uppmärksammades. Varje jul satte 
sig Ann-Mari och Thorild och tog fram och läste de dikter som fanns 
intagna i Livets sånger.

Som alltid vid jularna tar vi fram Livets sånger. Denna gång högläste jag 
inte bara texten om adventets och julkretsens sånger utan också mammas 
mycket välskrivna inledning till kapitlet om hemmets och församling-
arnas rytm … Tidigare jular har vi också tagit med avsnittet Jultoner i 
barndomskapitlet; det innehåller mammas egen ”Ett ensamt ljus i granen”. 
(Brev till Arne Dahlquist 24.12.1992.)

Så lyder ”Ett ensamt ljus i granen”:

Tack för vår jul, Herre Jesus Krist. 
Ett enda ljus på en ensam kvist 
Håller helgen kvar till sist. 
Glädjen har tystnat. Gemenskapens brus 
Gått till ro i ett mättat hus. 
Nu är min stund vid mitt ensamma ljus. 
Skuggan av granen kring väggar och vrår 
Upp emot taket sin välvning slår: 
Betlehems grotta som förr kring mig står.
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Det är anmärkningsvärt att Thorild så mycket intresserade sig för 
Siris religiositet och för hennes kristna budskap. Thorild blev nämligen 
redan i tidiga år en uttalad ateist. Han avstod också från att konfirmera 
sig i Svenska kyrkan, även om han aldrig formellt trädde ut ur den. Han 
övervägde dock sent i livet att utträda, framför allt när ärkebiskop K.G. 
Hammar intog en klart Israelfientlig attityd. Thorild beskrev sin håll-
ning som ”icke-militant ateism”.

Thorilds syster Gerti har sent i livet (efter Thorilds död) berättat 
om Thorilds beslut att inte konfirmera sig. När detta blivit bekant för 
föräldrarna kallades Thorild in till fader Gunnar, som ville få veta om 
motiven bakom beslutet. Tydligen blev Thorilds svar tillfredsställande. 
Föräldrarna återkom inte senare till frågan.

Thorild och Ann-Mari i julstämning, slutet av 50-talet. Foto: Gerti Dahlquist.
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Thorilds syskon
Brodern Bengt, 1914–1936, var sedan 1931 universitetsstuderande i hu-
maniora. Han var en mycket begåvad och mångsidig person. Bengt stu-
derade flera ämnen, inklusive litteraturhistoria och teoretisk filosofi. 
Han var också aktiv i Sveriges förenade studentkårer och anordnade 
internationella sommarkurser. Snart fördystrades dock hans liv av svåra 
depressioner. Efter att ha fått avslag på en ansökan att bli utrikesredak-
tör för Nya Dagligt Allehanda tog han sitt liv. Bengts tragiska självmord 
var den tyngsta händelsen i Gunnars, Siris och Thorilds liv. 

Systern Gerti, 1916–2010, hade genomgått en hushållsskola och skötte 
länge hushållet åt sin mor. Efter moderns död anställdes hon vid eng-
elska institutionens bibliotek i Uppsala. Gerti hade en mycket stark 
känsla för, och mycket goda kunskaper om, sin egen släkt. Hon var ett 
starkt stöd åt pappa Gunnar och mamma Siri, särskilt under deras sjuk-
domsperioder. 

Brodern Arne, 1917–2003, var lärare, kantor och amatörkompositör i 
Malmköping. Han tonsatte bl. a. flera av Siris dikter. Han främsta mu-
sikaliska insats var kompositionen och framförandet av operan De sju 
dödssynderna till Selma Lagerlöfs grundtext.

Betydelsefullt var att Arne på gamla dar komponerade opera, både barno-
pera med text av Zacharias Topelius och opera för vuxna med Selma 
Lagerlöfs ”De sju dödssynderna” som underlag. Arne dirigerade själv 
orkestern, men i [detta fall] hade han en regissör vid sin sida. ”De sju 
dödssynderna” uppfördes i Katrineholm och Mellösa med stor och starkt 
applåderande publik i båda fallen. (Brev till Matilda Dahlquist 30.3.2007.)

Brodern Harald, 1922–23, dog som spädbarn i mässling. Enligt uppgif-
ter från mamma Siri återger hennes dikt ”Det omedvetna leendet” (Liv 
och längtan 1925, s 28) vad hon upplevde vid sitt helt späda barns död. 
”Under sömnen de första levnadsveckorna tänds ibland ett ljusskimmer 
över barnens anlete, som är något av det skönaste som livet bjuder oss 
att se – det är som en uppenbarelse av en hemlig ljuskälla: Barn när du 
ler, stilla mig undret sker: anletet det fördolda, leende klart jag ser.”

Yngste brodern Germund, 1925–2005, var matematiker och professor 
i numerisk analys vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm men 
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hade också verkat som gästprofessor i Stanford, USA. Han var också en 
framstående amatörpianist, framför allt med inriktning mot jazzmusik. 
Germund fick glädjen att ta emot tre hedersdoktorat, från Hamburg, 
Helsingfors och Linköping. ”Alla utmärkelser är fåfänglighet”, konstate-
rade Thorild i ett sent brev, ”men litet glädje kände nog Germund ändå”. 
I sitt brev till Germunds son Martin Dahlquist skriver Thorild vidare: 

[Den berömde] matematikern Lennart Carleson var närvarande vid 
80-årsseminariet för Germund. Senare har Carleson rönt uppmärksam-
het som mottagare av det i Norge utdelade Abel-priset … Då sades att 
skapande matematiker kan indelas i problemknäckare och teoribildare. 
Carleson hör till problemknäckarna, Germund till teoribildarna. Gränsen 
är förstås inte skarp. (Brev till Martin Dahlquist 30.3.2007.)

Familjen Dahlquist samlad år 1933. Överst från vänster: Bengt, Arne och Gerti. 
Nedre raden: Siri, Germund, Thorild och Gunnar.
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I ett brev riktat direkt till Germund (15.6.2002) reflekterar Thorild över 
de namn som Gunnar och Siri tilldelat sina barn:

Alla sex syskon utom Bengt (vars namn ju är Benedictus) erhöll genuint 
nordiska namn. Någon undrade om våra föräldrar haft ett litet svärmeri 
för det fornnordiska, men det hade de aldrig. (I ungkyrkligheten fanns 
ett inslag av fosterländskhet men icke av göticism.) Det fornsvenska ”ger” 
(som i Ditt namn) betyder visst ”spjut”; om vår pacifistiska mamma vetat 
det, skulle måhända både Du och Gerti ha fått andra namn.* 

* Som källor till detta kapitel har jag främst använt mig av Siris böcker, 
liksom av boken om Siri Dahlquist (red. Grönqvist 2012). Jag har också 
studerat Thorilds egna mycket fylliga anteckningar om sina föräldrar. Dessa 
är deponerade i hans  Carolinaarkiv.
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Thorild Dahlquists liv och gärning 
i korthet

Ungdomsår
Det finns ganska fåtaliga uppgifter om Thorild Dahlquists tidiga liv. 
Han har inte efterlämnat några dagböcker från ungdomen och det finns 
ytterst få brev från den tiden som kan ge några upplysningar. Mest in-
formation om denna period får man av Thorilds sena hågkomster, sär-
skilt från de allra sista åren av hans liv, som han förmedlat i brev.

Thorild föddes i Uppsala 17 mars 1920. Pappa Gunnar var då under 
5 år t.f. missionsdirektor. Men Gunnar var frånvarande från familjen 
just under Thorilds första levnadsår och deltog i ett missionsprojekt i 
Indien. Det finns några dokument kvar från Thorilds dop i april 1920, 
som visar att flera av svenska statskyrkans toppar, bl.a. professorerna 
Johannes Lindblom och Einar Billing, var närvarande vid dopmiddagen. 
Gunnar och Siri Dahlquist hade en stark ställning i svensk kristenhet; 
de var inte minst nära vänner med ärkebiskopparet Söderblom. När 
Thorild sent i livet påmindes om Johannes Lindbloms närvaro vid mid-
dagen gladdes han. ”Lindblom är en av de 1900-talsteologer jag känner 
beundran inför … han var bl.a. en fin och rejäl antinazist under Hitler-
åren, i skarp motsats till sin kollega i Lund, Hugo Odeberg.”

Tidigt i Thorilds liv ändrades situationen och under några få år 1925–
28 bodde familjen i Tranås, där Gunnar var kyrkoherde i Säby försam-
ling. Kyrkoherdebostället hade nyligen flyttats från prästgården vid den 
medeltida församlingskyrkan Säby, en knapp mil söder om staden, till 
mangårdsbyggnaden Ängaryd i stadskärnans utkant. Den unga staden 
Tranås med sina många frikyrkokapell hade då ännu ingen egen för-
samlingskyrka. Gunnar och Siri arbetade hårt för att en sådan skulle 
komma till stånd. Projektet lyckades till sist, men Gunnar och Siri fick 
aldrig uppleva den nya kyrkan som invigdes 1930.
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I småskolan var Thorild klasskamrat med den kände radiomannen 
Lennart Hyland. Men de kom aldrig senare att ha närmare kontakt. 
Thorild erinrade sig ibland med viss värme tiden i Ängaryd. Härom 
vittnar följande sena brev från Thorild till en gammal klasskamrat.

Detta är en liten hälsning från en gammal lekkamrat, en hälsning från ett 
mycket avlägset livsskede, från ”en långt försvunnen stund” för att tala 
med Heidenstam. (Jag ger mig tillkänna på grund av att jag såg intervjun 
med Dig i TranåsPostens minnesnummer om Lennart Hyland.)

Mina föräldrar Siri och Gunnar Dahlquist var prästfolk i Ängaryd un-
der tre år på 20-talet, 1925–28. Med all sannolikhet har Du inget som helst 
minne av mig. Men jag har Dig i ett mycket gott minne. Jag fick komma 
och leka hemma hos Dig en gång. Du bodde då inte så långt från Äng-
arydsskogen. Detta är nog den enda lekepisoden från den tiden som jag 
har ett distinkt och fint minne av. Jag tyckte att vi hade väldigt roligt, 
så namnet Ingrid Ode är sedan dess inpräglat i mitt medvetande. Jag var 
själv klasskamrat med Lennart Hyland i småskolan. I början av 30-talet 
var Lennart Hyland på en körresa till Uppsala. Vi träffades då, men sedan 
har vi inte setts. (Brev till Ingrid Ode-Söderståhl 6.7.1993.)

År 1928 flyttade familjen tillbaka till Uppsala. Pappa Gunnar blev på 
allvar missionsdirektor och skulle stanna på den positionen till dess 
att sjukdom tvingade honom att träda tillbaka. Thorild fortsatte sin 
skolgång i Uppsala, först i Balders folkskola och övergick därefter till re-
alskolan och gymnasiet på Katedralskolan. Han var mycket tidigt intel-
lektuellt intresserad. Det första ämnesområdet som starkt fångade hans 
intresse var arkeologin. Redan vid 12 års ålder började Thorild, enligt 
egen utsago, sin tillvaro som låntagare på Carolina Rediviva.* Då lånade 
han flitigt allt han kunde komma åt, särskilt av assyrisk-babylonisk ar-
keologi. Han älskade sumererna, detta korthalsade och kulturskapande 
folk, som han själv uttryckte det. Men också babylonierna och hettiter-
na fascinerade. Den brittiske arkeologen Leonard Woolley som utgrävt 
Ur i Kaldéen var hans idol. Thorild berättar för sin bror Germunds 
sondotter Matilda Dahlquist om detta tidiga intresse:

* Detta är anmärkningsvärt eftersom en så ung person inte har rätt att vara 
låntagare på universitetsbiblioteket. I praktiken måste föräldrarna ha funge-
rat som låntagare.
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Du undrar kanske varför jag inte fortsatte med [arkeologi] och studerade 
ämnet vid universitetet. Jo, jag fann snart att jag var på tok för opraktisk. 
Jag skulle ha blivit en dålig grävare och min brist på praktisk konkret fan-
tasi skulle ha hämmat min förmåga att identifiera de uppgrävda föremå-
lens funktioner, att förstå hur de använts. Ett abstrakt ämne som filosofi 
passade bättre för mig och i det undervisade jag vid Uppsala universitet i 
49 år. (Brev till Matilda Dahlquist 23.1.2007.)

Thorild kunde också (år 1932) engagera sig i sin fars missionsresa till 
Rhodesia och ställde i brev till honom många frågor om faderns upp-
levelser. Han undrar nyfiket om fadern fått träffa några hottentotter 
och bushmän, ty vanliga ”negrer har han förstås sett många av”. Thorild 
berättar också att han börjat samla mynt och att han skulle mycket 
tacksamt ta emot några sydafrikanska mynt.
Det dröjde innan Thorild på allvar fick upp ögonen för skönlitteratur.

Skönlitterär läsning på eget initiativ och stora litterära upplevelser blev 
först under studentåren inslag i min tillvaro. Men de var tidigt förberedda 
genom högläsning i hemmet; Björnstjerne Björnsons Fortellinger;  Birger 

Bild av Ängaryds prästgård, vykort utgivet av Tranås kommun.
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Sjöbergs Kvartetten som sprängdes, romaner av Hjalmar Bergman och an-
nat fick jag del av på detta sätt, långt innan gymnasiets obligatoriska lek-
tyr av Det går an och Röda rummet och det övriga i den litterära kanon 
tagit sin början.

Jag var också med om en litterär förberedelse av ett helt annat slag. På 
20-talet och det tidiga 30-talet förekom i somliga hem ett sällskapsspel 
”Litteraturspelet”, som även vuxna kunde leka med i. Det var ett kort-
spel, där på varje kort fanns ett namn och porträtt på en författare, ti-
teln på en av dennes böcker och dessutom ett mer eller mindre välvalt 
citat från denna bok. Alla författare tillhörde 1800-talets båda sista och 
1900-talets båda första decennier. Mycket tydligt minns jag ett kort med 
Selma  Lagerlöfs namn och porträtt, Gösta Berlings saga, ett citat ur den-
na begynnande med: ”O forna tiders kvinnor!”. Minns också Gustaf af 
 Geijerstam och Boken om lillebror, Tor Hedberg och Johan Ulfstierna, 
Gustaf Fröding och Stänk och flikar. Dessa boktitlar var fantasieggande för 
barn. (Brev till Katarina Båth 9.7.2007.)

Också filosofin fick vänta fram till studenttiden. Men Thorild berättar 
på flera ställen i sina brev att hans första konfrontation med filosofin 
skedde redan år 1931, när hela Uppsala flaggade på halv stång vid pro-
fessor Adolf Phaléns frånfälle. Thorilds äldre bror Bengt förklarade då 
att en av Sveriges främsta filosofer gått ur tiden.

Thorild var en mycket duktig skolelev. Redan i realskolan visade han 
sina framfötter genom att skriva uppsatser som de ordinarie lärarna inte 
riktigt kunde bedöma. En lärare uppmuntrade Thorild att besöka den 
legendariske orientalisten H.S. Nyberg för att få kommentarer till en av 
Thorild författad text om babylonierna. Sagt och gjort. Thorild sökte 
upp den berömde professorn i hans hem, blev vänligt bemött och fick 
sin uppsats kommenterad.

Thorild hoppade över en klass i skolan. Han gick direkt från första 
till tredje ring i latingymnasiet. Man skulle kunna anta att Thorilds lä-
rare tyckte det var meningslöst för honom att genomgå hela latinlinjen, 
eftersom hans kunskaper, inte minst i språk och klassisk kultur, var så 
stora. Efter att ha konsulterat Thorilds betygsböcker från gymnasieti-
den är jag dock mera tveksam. Visst hade Thorild fina betyg. Han hade 
stort A i kristendom redan från första ring. Han hade höga betyg i latin 
och de moderna språken. Men han hade B i matematik och B? i fysik i 
latinlinjens första ring, där dessa ämnen fortfarande förekom. Till bilden 
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hör att Thorild under hela gymnasietiden var befriad från gymnastik, 
men också från de övriga övningsämnena teckning och musik! Thorild 
hade också en anmärkningsvärt hög frånvaro från skolan, över hundra 
timmar en viss termin. Fram tonar alltså en ganska komplicerad bild.

Thorild var uppenbarligen en ambitiös och duktig elev på många 
områden, men också en yngling som var sjuklig och hade personliga 
problem. Detta framkommer tydligt i senare brev.

Det är således en smula höljt i dunkel varför Thorild skulle hoppa 
över en klass. Han omvittnar själv att det inte blev helt lyckligt för 
honom. Thorild lärde aldrig helt känna vare sig de tidiga eller de sena-
re klasskamraterna. En reflexion över detta finns i följande dagboksan-
teckning.

På bussen var min gamla LI4 kamrat Greta Andersson från Rimbo med 
(sjuksköterska och bondmora i trakten). Hon hälsade vänligt, jag uttryckte 
min förvåning över att hon kände igen mig efter bara ett klasskamratsår. 
Greta sa då att hon själv och jag hade haft svårigheter med matematiken. 
Själv hade jag erinrat om att jag hade hoppat över LII4 och därför kommit 
ifrån henne och de övriga LI4 kamraterna. Ja, detta är ett trist minne; den-
na episod har nog spelat en stor roll för min attityd till mig själv de båda 
senaste åren. I det följande skall jag nog sluta med den ytliga principen: 
Räkna de lyckliga stunderna blott. (Dagboken 17.10.1977.)

Från den senare gymnasieklassen fick Thorild dock några vänner som han 
behöll hela livet. Den främsta bland dessa var Annie Wedberg, f. Lind-
qvist, som han regelbundet brevväxlade med. Hon underrättade Thorild 
om övriga klasskamrater och om de olika jubileumstillfällena. Thorild 
kom att tacka nej till de flesta sådana sammankomster. Men ett undan-
tag var femtioårsjubileet av studentexamen år 1987, som han med glädje 
deltog i. En annan av klasskamraterna, som deltog i detta jubileum, var 
straffrättsprofessorn Alvar Nelson. De två behöll en vänskaplig relation 
hela livet. Nelson hade på 50-talet verkat för att Thorild skulle få ha hand 
om filosofiundervisningen för teologerna i Uppsala. Thorild uttryckte i ett 
sent brev till honom (26.5.2000) sin stora tacksamhet över detta.

Thorild berättar i sena brev att han redan som gymnasist på 30- talet 
var intresserad av teologiska frågor. Han studerade facktidskrifter i äm-
net och deltog i de då på teologiska fakulteten förekommande Olaus 
Petriföreläsningarna. Nathan Söderblom var initiativtagaren till dessa 
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föreläsningar, vilka möjliggjordes av en stor donation. Thorild skriver: 
”På [Söderbloms] tid var jag för grön att vara med, men jag blev långt 
senare Carolina-vän med Söderbloms siste OP-föreläsare, Sven Lönborg, 
författaren till trebandsverket Dike och Eros. … Han tyckte att det var 
en beundransvärd storsinthet från Söderbloms sida att ge honom upp-
draget att OP-föreläsa, eftersom Lönborg några år tidigare hade angripit 
Söderblom i GHT i någon aktuell fråga” (Brev till Thure Stenström 
19.9.2006.) Thorild lyssnade framförallt på flera berömda tyskspråkiga 
föreläsare. Till dessa hörde Emil Brunner och Martin Buber. Särskilt 
den senare gjorde stort intryck på Thorild.

I ett brev till docent Folke Holmström (13.6.1938) berättar Thorild 
om att han sedan tre år tillbaka bedrivit studier i Nathan Söderbloms 
tankevärld och önskar dryfta problem i dessa studier med Holmström. 
(Thorilds teologistudier började alltså när han var 15 år gammal!) Tho-
rild visar redan i detta brev att han har stora detaljkunskaper i ämnet. 
I ett något senare brev till en [ej namngiven] vän från januari 1939 be-
kräftas teologiintresset: ”Den systematiska teologin har ända sedan mitt 
första gymnasieår varit mitt stora intresse Att få göra en insats inom 
den moderna, med rent vetenskapliga metoder arbetande, Lutherforsk-
ningen har länge varit en dröm för mig … Min problematik kan sam-
manfattas i frågan: Hur är systematisk teologi såsom vetenskap möjlig? 
Eller kanske borde man snarare ställa frågan så: Är systematisk teologi 
såsom vetenskap möjlig? Ty i den mån som den systematiska teologin 
inte uppgår i idéhistorisk utforskning av den kristna tankens historia 
(t.ex. Lutherforskning) och sålunda blir en disciplin inom den allmänna 
moral- och religionshistorien, måste dess vetenskapliga legitimitet göras 
till föremål för omprövning.” 

Det är fascinerande att ta del av den unge Thorilds upptagenhet av 
teologi och reflexioner kring teologisk vetenskap. Kanske spelade hans 
dubier om teologins vetenskaplighet en viktig roll för att han också 
mycket tidigt valde en ateistisk livshållning. Men detta beslut hade nog 
också andra mer personliga skäl. (Se nedan.) 

En mycket traumatisk händelse i Thorilds liv var brodern Bengts 
självmord, som skedde ett knappt halvår innan Thorild skulle gå upp 
i studentexamen. Bengt, som var en hyperintelligent och hyperkäns-
lig person, drog sig de sista åren mer och mer tillbaka från familjen. 
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Han var fåordig och melankolisk. Thorild säger i en dagboksanteck-
ning från oktober 1980: ”Jag tänkte på personlighetsförändringen före 
Bengts bortgång; den intellektuellt högvitale, aktive Bengt blev mycket 
dämpad, talade inte längre om väsentligheter utan ägnade sig åt etymo-
logiska detaljer.” Till sist (hösten 1936) kastade sig Bengt i Fyrisån och 
hittades där efter några dagar.

Folke Holmström skriver om detta i boken Någon är alltid hos oss: 
Bibelns återklang i modern dikt. (Verbum 1972.)

Den lille Harald var inte den enda av makarna Dahlquists barn som kall-
lats bort före föräldrarna. Det gäller också deras äldste son Bengt, född 
1914 och död 1936. Av honom har jag ett personligt intryck. Innan Gunnar 
Dahlquist kallades tillbaka till Uppsala såsom missionsdirektor, var han 
ett par år kyrkoherde i Tranås, och då hölls sommaren 1928 ett gymna-
sist- och studentmöte med kristligt program på Gripenberg, Carl Gustaf 
Wrangels stolta träslott från 1600-talet. Som resesekreterare för Gym-
nasiströrelsen hade jag i uppdrag att organisatoriskt förbereda mötet och 
då såg jag för första gången äldste sonen i prästgården, som sedan up-
penbarade sig som sommarmötets yngste deltagare i ny grå mössa efter 
avlagd realexamen. Man glömde inte så lätt den lilla tunna gestalten, som 
redan i urvuxna kläder syntes ha lätt att växa ut inrotade tankar. Han 
var ovanligt brådmogen, överbegåvad, med stora undrande ögon öppnade 
ut mot livet, ögon där också något av ungdomlig världssmärta skymtade 
på djupet. Med intensivt intresse, med nervöst känslig och kritisk upp-
märksamhet, lyssnade han till allt som förekom. Det var redan då något 
oroväckande sprött, något oändligt fint och ömtåligt över denne vardande 
unge man. Det dröjde heller inte länge, innan livets börda av ansvar blev 
för tung för hans ambitiöst högt spända strävan. Efter några års fram-
gångsrika studier i Uppsala tog han sitt liv. Man fann honom en morgon i 
Fyrisån. Den sjuke fadern reste sig andligen till ny kraft och livsvilja, ty nu 
behövdes han. Modern Siri skrev efter mer än tjugo år en dikt, publicerad 
i tidskriften Vår lösen i november samma år, som blottar hur hon fann 
mening i det skenbart meningslösa och därmed tro, hopp och kärlek att 
härda ut. (S. 223.)

Thorild som stått Bengt mycket nära var förstås förkrossad. Thorilds 
egen skygghet och nervositet kom att förstärkas och han gick in i stu-
dentlivet med en stor känsla av osäkerhet.

Trots detta startade Thorild redan första studenthösten ett ambitiöst 
projekt. Han tänkte sig att på rekordtid ta teol.fil-examen och började i 
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detta syfte läsa grekiska och hebreiska på Fjellstedtska skolan i Uppsala. 
Tanken var att redan till nästkommande höst ha denna examen klar. 
Men anspänningen var för stor och Thorild fick på sommaren 1938 helt 
ge upp detta försök. Istället beslutade han att byta miljö och påbörja 
studier i Göteborg med inriktning mot filosofi och religionshistoria. Va-
let av Göteborg var betingat av att Thorilds äldre bror Arne flyttat dit 
och börjat sin lärargärning. Arne hade, tack vare sina höga betyg, fått 
göra debut i det eftersökta Göteborg. Thorild och Arne delade bostad 
på Vallgatan i Göteborg.

Thorild fick alltså i Göteborg sin första systematiska bekantskap med 
filosofi som universitetsämne. I ett långt senare brev till Hans Nystedt 
17.10.1993 sammanfattar Thorild denna tid:

På den tiden innehade den berömde nykantianske filosofen Ernst Cassi-
rer en personlig professur i Göteborg. Cassirer nödgades p.g.a. sin judiska 
härkomst lämna Tyskland vid Hitlers Machtübernahme 1933 och erhöll 
denna professur genom landshövding Malte Jacobssons utmärkta initia-
tiv. Jag gick på föreläsningar och seminarier för Cassirer liksom för hans 
svenska kollega Gunnar Aspelin. Särskilt Cassirer var en stor upplevelse. 

Syskonen Dahlquist, Arne, Germund, Gerti och Thorild, ca 1944.
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Han föreläste givetvis på tyska, men vi fick ställa frågor på svenska. Under 
min alltför korta sejour föreläste han om upplysningstidens filosofi och 
om Kant. Cassirer var både elegant och givande; efter emeriteringen läm-
nade han Sverige och dog i USA 1946. Trots att Cassirer vid ankomsten 
till Sverige var ganska gammal lärde han sig svenska och skrev tre böcker 
i svensk idéhistoria: om drottning Christina och Cartesius, om Thomas 
Thorild och om Axel Hägerström. Mina hågkomster från Göteborg domi-
neras helt av Cassirer. Det myckna regnandet spelade liten roll. 

I de samtida breven hem under höstterminen 1938 verkar det som om 
Thorild trivdes utmärkt som ung filosofistuderande under Cassirers och 
Aspelins ledning. Han jobbade på bra och deltog vid de första examina-
tionstillfällena. Men snart, i februari 1939, kommer de första varnings-
tecknen:

Den utväg som filosofiska studier i Göteborg öppnade för mig verkar ha 
spärrats. Jag har nu försökt skriva en uppsats för Aspelin men jag har 
inte förmått. Intellektuellt är jag väl rustad men det är psykiskt, det är 
omöjligt för mig. Vad mina tvångsföreställningar innebär är inte lätt att 
säga. Det är inte en allmän oförmåga att ge form och gestalt åt tankar, det 
är djupare och svårare … Det religiösa är naturligtvis mer ett problem 
än en glädjekälla; just i dagarna har min tanke bragt i dagen avgörande 
teoretiska betänkligheter mot gudstron … Bengt påpekade en gång för 
mig i ett minnesvärt samtal hur glädjelösa de för andra så givande åren 
kring 20 varit för honom … På samma sätt säger jag att jag inte haft något 
av verklig glädje under mina tre studentterminer, den fjärde börjar inte 
lovande. (Brev till Gunnar och Siri Dahlquist 12.2.1939.)

Tillbaka i Uppsala

Thorild fick lämna Göteborg utan några studieframgångar och upp-
sökte istället, som han sa, ”en nervläkare i Kungliga huvudstaden”. ”Det 
är en dyrbar sak – men inget är ju mera kostsamt än att låta psykiska 
hämningar få förgifta livet och förstöra det ena efter det andra av ens 
studieår” (Brev till en icke namngiven vän sommaren 1939.) 

Märkligt nog blev Thorild trots sina besvär inkallad till militärtjänst-
göring, våren 1940. Han blev ”läkarbiträde” vid Svea Trängkår i Skövde. 
Besöket hos krigsmakten blev dock kortvarigt.
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Strax efter kl 7 igår morse fick jag under pågående övning order att in-
ställa mig hos bataljonsläkaren Adolf Persson. I anslutning till ett samtal 
han haft med bataljonschefen meddelade han mig att jag skulle fara hem. 
Mina nerver skulle nog hindra mig att fungera om det en gång gäller allvar. 
Min utbildning i krigets värv synes alltså meningslös även om jag i och 
för sig förmodligen skulle klara av den ganska bra … Men jag är tacksam 
att jag slapp att ansöka om befrielse. (Brev till Gunnar och Siri Dahlquist 
7.7.1940.)

På det sjukintyg som utfärdades (6.4.1940) inför entledigandet står att 
Thorild led av en ”svårare neurosform”. 

I och med höstterminen 1940 återvänder Thorild till universitetsstu-
dier i hemstaden Uppsala och han kommer helt att ägna sig åt filosofi. 
Av allt att döma mår han då tidtals bättre och han gör snabbt framsteg 
i sina studier. Till att börja med var hans professor, åtminstone formellt, 
Anders Karitz, som dock inte alls tillfredsställde Thorilds bildnings-
hunger. (Se mitt kapitel om Karitz i Konrad Marc-Wogau, 2015.) Turligt 
nog fanns det alternativa föreläsare. I särklass stod Konrad Marc-Wogau, 
som hade flera universitetskurser i Uppsala långt före sin professorsut-
nämning 1946. Thorild var en av Marc-Wogaus flitigaste elever och del-
tog nästan omedelbart i dennes högre seminarium. Han kom också som 
ung student med viktiga synpunkter på sin lärares manuskript till den 
kunskapsteoretiska boken Die Theorie der Sinnesdaten (utgiven 1945). 
Detta är omnämnt i Marc-Wogaus eget förord till den tryckta boken.

I ett brev till en ung filosofkollega från Göteborgstiden (tyvärr saknas 
namn och datum på brevhuvudet; det kan gälla sedermera professorn i 
vetenskapsteori, Håkan Törnebohm, som också deltagit i Cassirers se-
minarier; brevet torde hur som helst härröra från år 1943) framkommer 
att Thorild på kort tid tagit logikämnet till sitt hjärta:

I själva verket planerade jag ett mycket omfattande brev till Dig, ett brev 
i vilket jag skulle betunga Dig med redogörelser för vissa resultat av lo-
gistisk natur, som jag tror mig ha kommit fram till. Genom vissa mycket 
olyckliga tillfälligheter kom jag in i en mörk depressionsperiod, och jag 
blev inte i tillfälle att ge den avrundning åt min tankegång som var nöd-
vändig. Sålunda blev mitt brev till Dig oavslutat – och Din eventuella 
pekoralsamling ett opus fattigare. Emellertid är jag egoistisk nog att vilja 
återkomma med dessa pekoralistisk-logistiska resultat. Du är faktiskt den 
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enda student med vilken jag kan diskutera de logiska spörsmål varom här 
är fråga. Emellertid kan jag inte börja med det i detta brev, ty jag fruktar 
att det då kan gå med det som med det förra som aldrig blev skickat! – 
Gärna skulle jag vilja ta upp G.H. von Wrights nyutkomna arbete ”Logisk 
empirism” till diskussion. [Första upplagan av denna bok utkom 1943.] Det 
är ett mycket populärt arbete, som kräver betydligt mindre av sin läsare 
än Eino Kailas ”Den mänskliga kunskapen”, vilket ju också framträder 
med anspråket att vara en introduktion till den logiska empirismen. Det 
hindrar inte att von Wrights bok har mycket att ge även mera avancerade 
filosofer som Du och jag. Emellertid innehåller boken vissa misstag och 
otillfredsställande analyser, som jag gärna skulle vilja kommentera och 
höra Ditt omdöme om.

Det är anmärkningsvärt att Thorild tidigt, och huvudsakligen på egen 
hand, förkovrat sig så snabbt i modern logik. Han läste bl.a. den världs-
berömde amerikanske logikern W. V. Quines banbrytande arbete 
Mathematical logic, som ännu inte hade blivit uppmärksammat i svensk 
filosofi. Därmed grundlade Thorild en aktningsvärd expertis i formell 
logik, som bl.a. visade sig i hans licentiatavhandling om klasslogiska pa-
radoxer år 1949. Thorild författade också redan som 23-åring artikeln 
om ämnet logik i Bonniers Konversationslexikon, en text som sedan 
skulle återanvändas av Marc-Wogau i boken Filosofisk uppslagsbok från 
1963. (Mera om avhandlingen senare.)

Thorilds lärare (Marc-Wogau och Hedenius) hade tidigt uppfattning-
en att Thorild bedrev avancerade licentiatstudier med inriktning mot 
logik. De skrev också mer än gärna intyg åt honom, när han av olika 
anledningar behövde understöd. Så här låter ett intyg från Marc-Wogau, 
undertecknat 30.10.1944:

Fil. stud. Thorild Dahlquist bedriver sedan flera år tillbaka intensiva licen-
tiatstudier i teoretisk filosofi, dels inom olika områden av den symboliska 
logiken (speciellt teorin om sanningsfunktionerna och den modala logi-
ken) dels inom kunskapsteorin (speciellt formallogikens tillämpning på 
kunskapsteoretiska spörsmål). Dessa studier är nu så långt framskridna, 
att det kan väntas att resultaten av dem skall bli offentliggjorda inom en 
ej alltför avlägsen framtid. Undertecknad, som under flera år följt Thorild 
Dahlquists studier och därvid kunnat konstatera hans uppslagsrikedom i 
fråga om problemställningar och stringens vid genomförandet av en tan-
kegång, kan intyga hans utomordentliga fallenhet för ämnet.
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Det bör understrykas att Marc-Wogau redan år 1944 alltså talar om 
Thorilds ”intensiva licentiatstudier” sedan flera år tillbaka. Thorild var 
officiellt då bara filosofie studerande.

Thorilds tidiga logikintresse är intressant eftersom han senare i sin 
lärargärning nästan aldrig undervisade i formell logik. Han kunde för-
visso ta upp logiska ämnen i de högre seminarierna, men ägnade sig då 
inte åt tekniska och formella problem. Kanske hämmades Thorild en 
smula av att några av de lärare som kom efter honom till institutionen 
(Sören Halldén, Erik Götlind och Lennart Åqvist) var sådana utprägla-
de specialister i logik. 

Men Thorild behöll under hela sitt liv ett stort intresse för logik. 
Han visar också i flera dagboksanteckningar att det roade honom att 
lösa logiska problem. Han påvisade ibland brister i gästföreläsares bevis 
av vissa satser som var viktiga i deras framställning och ägnade tydli-
gen åtskilliga stunder åt att reparera dessa bevis eller finna alternativ 
till dem.

Thorilds studentår inföll till stor del under andra världskriget. Han 
har berättat att detta kom att prägla hans studenttid i högsta grad. Kri-
get fick en särskild påtaglighet, eftersom Uppsala fick ta emot en stor 
kontingent studenter som flytt från sina hemländer. Särskilt många var 
studenterna från Norge och de utgjorde ett mycket starkt inslag i Tho-
rilds umgänge under denna tid. Oro och ångest hör till Thorilds väsent-
ligaste minnen under de första krigsåren, oro för att Hitler skulle lyckas 
krossa hela Europa, inklusive Sverige, och under de senaste krigsåren 
ångest för vad Hitler höll på med i sina koncentrationsläger.

Thorilds i särklass gladaste och ljusaste studentminne hänför sig till 
7 maj 1945, den dag Tyskland kapitulerade och Norge blev fritt. Han 
befann sig på Carolina men höll telefonkontakt med sina anhöriga som 
hade tillfälle att kontinuerligt följa radions nyhetssändningar. Rätt som 
det var fick Thorild höra att det efterlängtade meddelandet kommit. 
Han sprang till de många flyktingstudenterna i Carolinas A-sal; de rusa-
de ut och efter dem praktiskt taget alla de andra i läsesalarna. Spontana 
glädjemanifestationer fyllde staden denna unika dag.

På filosofiska institutionen lärde Thorild känna Ann-Mari Henschen, 
som senare skulle bli hans hustru. Hon började studera filosofi några år 
senare än Thorild, men blev tidigt amanuens på den filosofiska insti-
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tutionen och kvarstod i den befattningen, så småningom upphöjd till 
assistent, ända till 1968. (Mer om Ann-Mari nedan.)

Den stora tragiken för Thorild var dock att han hade stora hämningar 
inför större prestationer. Detta visade sig tidigt i en tentamensskräck. 
Han tog aldrig någon examen på vanligt sätt utan fick dem först genom 
sina lärares aktiva ingripande. Thorild kommenterade långt senare det-
ta förhållande och fann att det var en ödets ironi att han själv skulle 
komma att tentera så många studenter.

Det uppstod tidigt en mytbildning om hur Thorild tagit sina exami-
na. Många undrade t.o.m. om det över huvud fanns en licentiatavhand-
ling eller om Thorild fått sina examina på helt okonventionella sätt. 
Om detta tog Thorild själv bladet från munnen i ett sent brev till Bo 
Petersson. Jag har tidigare hört en helt överensstämmande version från 
professor Marc-Wogau, som var hans examinator.

Som ung student var jag neurasteniker, delvis en följd av en äldre mycket 
begåvad broders suicidium några månader före mina studentskrivningar, 
delvis en fortsättning av nervsvårigheter under mina realskoleår. Ett av ut-
trycken för mitt nervelände var en svårartad tentamensskräck. Denna var 
väl känd för mina tre Uppsalaprofessorer: Marc-Wogau, Hedenius och Se-
gerstedt junior. Marc-Wogau och Segerstedt ansåg sig berättigade att skriva 
in betyg åt mig utan någon tentamen: i Fil.kand-examen gav Segerstedt 
mig 1 ½ i sociologi, Marc-Wogau 3 i teoretisk filosofi. I Fil.lic-examen gav 
mig Marc-Wogau också 3 utan tentamen (dock hade jag i vanlig ordning 
inlämnat en licentiatavhandling om de logiska antinomierna, där en central 
detalj var min upptäckt av ”bottenlöshetsparadoxen”); många år senare fick 
jag genom Quines bok Set Theory and its Logic reda på att mitt lilla fynd 
hade föregripits av en rysk matematiker i en fransk matematisk tidskrift [så 
tidigt som 1917]. Men Ingemar var en korrekt ämbetsman som ville ha ett 
slags tentamen. På vår gemensamma väg till Carolina från Philologicum, där 
filosofiska institutionen låg, tog han upp ett filosofiskt samtal; jag vill min-
nas att det handlade om ”the naturalistic fallacy” i Principia Ethica [av G.E. 
Moore]. Samtalet fortsatte på hans ämbetsrum. Så småningom märkte jag 
att det var ett slags tentamen: han ställde frågor fastän han väl kände svaren. 
Hur jag reagerade på detta minns jag ej. Slutet på visan blev emellertid att 
han förklarade sig beredd att skriva in 2 ½ i Fil.kand-examen; någon tenta-
mensbok hade jag ju inte tillreds, den detaljen fixades senare – jag tog ut Fil.
kand- och Fil.lic-examina 1949 på en och samma dag. Mycket ovanligt men 
inte unikt i Uppsala universitets annaler. Hans Zetterberg gjorde så, men 
han hade förvisso tenterat på vanligt sätt. (Brev till Bo Petersson 4.9.2007.)
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Tillvägagångssättet var förvisso okonventionellt, men de inblandade 
professorerna kände i hög grad till Thorilds lärdom och kompetens. 
De hade i själva verket redan lärt sig en hel del av honom. Men länge 
undrade man om existensen av licentiatavhandlingen. Fanns det alls 
något exemplar kvar? Universitetsbiblioteken saknar hans manus. På en 
förfrågan kunde Thorild själv inte finna sin text. Sent omsider (2014) 
fann Thorilds vän Kaj Børge Hansen, som gått igenom  Thorilds och 
Ann-Maris lägenhet, ett exemplar av avhandlingen som är på ca 20 sid-
or. (Texten är inkluderad i denna bok.)

Lärartjänst
Det tog mycket lång tid innan Thorild tog mod till sig att börja under-
visa. Detta skedde år 1953, då han redan var 33 år. 

Min första termin var ht 1953, då Pär Lagerkvists Aftonland kom ut. Jag 
lyckades få in ett citat från den färska volymen i ett moralfilosofiskt sam-
manhang. (Brev till Bo Petersson 28.3.2001.)

Ända fram till dess hade han varit en ”överliggare” i Uppsala, längsta 
tiden utan examen. Det innebar förvisso inte att han varit sysslolös. 
Tvärtom, han grundlade under 40-talet sin osedvanliga lärdom i filoso-
fiska och andra ämnen. Men han hade inga egna inkomster, och levde 
fram till tiden för sitt äktenskap som en fattig inneboende hos sin mor 
Siri på Götgatan i Uppsala. Han innehade dock under ett år (1943) ett 
s.k. Burmanstipendium, som var en välkommen men tillfällig inkomst-
källa. Göteborgsdocenten Sven Wermlund, som tänkt söka samma sti-
pendium, avstod från att göra detta för att göra det möjligt för Thorild 
att få det. Thorild har i flera brev och anteckningar uttryckt sin tack-
samhet för denna Wermlunds altruistiska gärning.

Vid sidan av sina studier var Thorild och Ann-Mari aktiva inom stu-
dentföreningen Verdandi i Uppsala. (Ann-Mari skulle bli föreningens 
första kvinnliga ordförande år 1953.) Thorild var ideologiskt aktiv och 
var med om att formulera föreningens program. I Studenthandboken 
för 1948 (utgiven av Uppsala Studentkår) formulerar Thorild detta pro-
gram på följande sätt (framställningen förkortad):
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Verdandi … skall upprätthålla en för liberalismen och arbetarrörelsen 
gemensam tanketradition, vilken kort kan karakteriseras som radikal hu-
manism och till vars väsentliga strävanden hör:

1. Ge vidgat utrymme åt den kritiska reflektionen …
2. Hävda opinionsbildningens och den andliga kulturens frihet gent-

emot statliga likriktningstendenser;
3. Slå vakt om rättssäkerheten …
4. Gentemot över- och medelklassegoistiska tänkesätt poängtera att 

social rättvisa innefattar mycket mer än tryggandet av existensmini-
mum för alla;

5. Gentemot framhävandet av nationella intressen förfäkta en aktiv 
internationalism.

Thorild, troligen i Dalarna 1953.
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Thorild deltog också i redaktionskommittén för föreningens mycket 
populära småskriftsserie. Han berättar i ett brev om att kommittén en 
gång startade en religionsvetenskaplig serie av småskrifter. Tanken var 
att främmande religioner skulle presenteras av egna anhängare och inte 
genom svenska protestantisk-kyrkliga glasögon.

Jag tror att vi bara hann med två häften: ett om judisk tro av en rabbin 
och ett om grekisk-ortodox kristendom, skrivet av en som rysk-ortodox 
bekännare välbekant finländsk diktare: Tito Colliander … I denna form 
av religiös tro ingår ju magiska inslag: gudomen påverkas av yttre cere-
monier, inte bara av ”ett förkrossat hjärta” och den troendes inre liv och 
sinnelag. Sådana magiska drag finns ju också i protestantisk sakraments-
lära men de är mycket mer framträdande i östkristendomen och i den 
romerska katolicismen. (Brev till Bo Petersson 6.1.2007.)

Thorild förblev medlem i Verdandi till mars 1968. Då avslutade han 
dock sitt medlemskap i protest mot Verdandiledningens ställnings-
tagande i Mellanöstern-konflikten. Verdandisterna hade just kommit 
med ett uttalande där Israel fördömdes för sina ”mord” på araberna.

Lärargärningen skulle bli Thorilds största insats i livet. Han var till 
en början extralärare, främst i teoretisk filosofi, men gjorde tidigt också 
en stor insats som filosofilärare på den teologiska fakulteten. På 50- och 
60-talen innehöll den teologiska grundutbildningen ett ganska stort 
sjok av filosofisk orientering. Thorild var särskilt lämpad att ta hand 
om denna undervisning. Genom sin bakgrund, som son till fadern mis-
sionsdirektorn och modern psalmförfattarinnan och inte minst genom 
sina omfattande teologistudier, förstod han teologernas intressen och 
attityder. 

Thorild skulle aldrig disputera på vanligt sätt. Hans skrivhämningar 
höll i sig, trots att han kämpade mycket och länge mot dessa. Alla i 
omgivningen uppmuntrade honom dock att försöka. Hans lärare och 
mentor, Konrad Marc-Wogau, gjorde allt för att stödja honom och för-
sökte flera gånger finna en tjänst åt honom, som han skulle vara behörig 
att söka. Den år 1969 nyutnämnde professorn i teoretisk filosofi, Stig 
Kanger, skrev (31.3.1969) ett långt brev till Thorild, där han enträget 
anbefaller honom att försöka disputera. Kanger, som tillbringat ett år i 
USA, hade noterat att den gamla doktorsgraden höll på att avskaffas i 
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Sverige för att ersättas av en mindre krävande doktorsexamen. Men han 
hade samtidigt fått veta att man fram till 1974 skulle kunna disputera 
för den gamla graden. Det började alltså bli bråttom för Thorild om han 
skulle få den ”finare” doktorsgraden.

Jag skulle personligen vara mycket glad och uppleva det som en stor heder 
för mig, om Du ville disputera i Uppsala på en teoretisk-filosofisk avhand-
ling. Och för den teoretiska filosofins utveckling i Uppsala skulle detta 
utan tvekan vara till stor fördel. 

Och Kanger fortsätter på ett kanske mera överraskande sätt: ”När det 
gäller den oundvikliga betygsfrågan så har jag inte den uppfattningen 
att ”det akademiska rävspelets regler” kräver att betygsfrågan tas upp 
först efter disputationen. Tvärtom anser jag att betyget klargörs innan 
avhandlingen går till trycket, ja, t.o.m. innan manuskriptet slutredigeras. 
Låt mig tillägga att jag tryggt räknar med ett Laudatur.” Kanger ställde 
alltså i utsikt att Thorild skulle få högsta betyget på sin avhandling utan 
att han hade sett en rad text!

Det blev dock ingen positiv respons från Thorilds sida på detta för-
slag. Den driftige Stig Kanger gav ändå inte upp. ”Om Thorild inte vill 
disputera på vanligt sätt så får vi göra honom till hedersdoktor!” Kanger 
inlämnade redan nästföljande år ett förslag om detta till Historisk-filo-
sofiska fakulteten, ett förslag som fick ett omedelbart bifall. Fakulteten 
beslutade år 1970 att göra Thorild till hedersdoktor. Man anförde dock 
i kommentarerna till detta beslut att det var mycket ovanligt att en 
akademiker, nästan helt utan egna publikationer, kunde belönas med 
ett hedersdoktorat. Fakultetens fullständiga motivering lyder:

Fil. lic. Thorild Dahlquist har i mer än 30 år tillhört Uppsala universitet. 
Han har där som lärare i filosofi utfört en högt skattad gärning. En stor 
del av Sveriges aktiva filosofer har omvittnat sin tacksamhetsskuld till 
honom. De flesta av de upsaliensiska doktorsavhandlingarna inom äm-
net under senare år har influerats av hans handledning, i många fall på 
ett avgörande sätt. Dahlquists egna specialiteter är filosofiens idéhistoria 
och modern språkfilosofi. Genom hedersdoktoratet visar fakulteten sin 
uppskattning av Dahlquists framstående forskargärning och hans mycket 
betydelsefulla insatser som lärare och vetenskaplig handledare. 
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Hedersdoktor med fast tjänst
Thorild var alltså nu filosofie doktor. Det blev därmed möjligt att tillde-
la honom en tjänst som forskarassistent. Stig Kanger, som, understödd 
av rektor Torgny Segerstedt, drev detta ärende med kraft, yrkade på att 
Thorild skulle bli forskarassistent på livstid. Också detta var något sär-
deles ovanligt, men fakulteten accepterade och de flesta applåderade. 
”Vi måste ju ha råd med åtminstone en Sokrates i detta samhälle”, ytt-
rade en av ledamöterna i fakulteten (Torgny Säwe-Söderberg). Därmed 
skedde en radikal förvandling av Thorilds situation. Han hade fått en 
skräddarsydd lärar- och forskartjänst, som särskilt skulle inriktas mot 
teoretisk filosofi. Thorild påtog sig nu en stor undervisningsbörda och 
gav långa och innehållsrika kurser både på grundnivå och på forskarut-
bildningsnivå. Huvudsakligen gällde detta teoretisk filosofi, men Tho-
rild hade också stora intressen i praktisk filosofi, främst moralfilosofi 
och religionsfilosofi. Han höll gärna s.k. colloquier i dessa ämnen. (Om 
colloquierna, se ss. 72–76.) 

Thorild fortsatte genom åren sitt ”hyperakademiska” liv. Han gick på 
nästan alla professorsinstallationer, även sådana som kunde gälla kvant-
fysik och ortopedi [de flesta professorsinstallationer i Uppsala under 
Thorilds aktiva tid skedde individuellt och inte som numera kollektivt]. 
Han säger i en dagboksanteckning på 70-talet: ”Liksom åtskilliga Upp-
salabor brukar jag gå på professorsinstallationer i allehanda ämnen med 
motiveringen: alltid lär man sig något. Förvisso är det ibland så att fö-
reläsningen är alltför avancerad och – om sanningen skall fram – alltför 
tråkig för att ge riktig behållning. Men det akademiska kapellets insats 
vid en installation har alltid något att ge.” Det var alltså i själva verket 
musiken som var huvudmotivet till dessa besök.

Thorild gick också på många doktorsdisputationer; naturligtvis alla i 
filosofi i Uppsala och Stockholm, men också många andra, i de flesta hu-
manistiska och teologiska ämnen, men också flera samhällsvetenskapli-
ga. Som han själv konstaterar i sin dagbok, så hade han under ett visst år 
deltagit i ca 20 disputationer. Han var då inte heller bara en passiv åhö-
rare utan gjorde efteråt (i dagbok och brev) fylliga sammanfattningar 
av disputationerna. Thorild påtog sig själv två uppdrag som fakultetsop-
ponent, för Bo Petersson (i praktisk filosofi) 1973 och Carl-Reinhold 
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Bråkenhielm (i religionsfilosofi) 1975. Dessa två blev så småningom 
professorer, Petersson i filosofi i Linköping och Bråkenhielm i empirisk 
livsåskådningsforskning i Uppsala. Vid några senare tillfällen fungera-
de Thorild också som ledamot av betygsnämnden för en doktorsav-
handling. Det mest omtalade tillfället avsåg författaren Lars Gustafs-
sons disputation i Uppsala år 1978. (Se avsnittet om plagiatdebatten på 
ss. 132–139.)

Thorild upprätthöll många vänskapsrelationer livet ut. Flera ur den 
äldre generationen avled dock under 70- och 80-talen. Thorilds kanske 
närmaste vän från tidiga år var Andries Mac Leod, den belgiske filo-
sofen och matematikern som flyttade till Sverige för att fördjupa sig i 
de stora Uppsalafilosofernas skrifter, särskilt Hägerströms och Phaléns. 
Mac Leod var själv en mycket framstående filosof, men han gjorde ald-
rig någon konventionell filosofisk karriär. Han kom att framleva un-
der mycket enkla förhållanden, dels i Dalarna, dels i Uppsala, där han 

Thorild på promotionsmiddagen på Uppsala slott år 1970. Foto: Uppsala Nya Tidning.
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deltog i flera av filosofiska föreningens sammanträden. ”I 50-årsåldern 
 bosatte han sig i Sverige och ägnade sig från den stunden helt åt filoso-
fiskt författarskap, prestigefri och utan karriärtankar. Hans hängiven-
het för filosofin var utomordentlig. Det fanns ett starkt drag av Spinoza 
i hans väsen”, menade Thorild (intervju i Västgötacorrespongen 1986). 
En gång hörde jag Thorild jämföra sig själv som filosof med Mac Leod. 
”Mac Leod är en riktig tänkare”, sa Thorild ”vi andra yngre här på insti-
tutionen är bara resonörer.” Mac Leod avled i mars 1977.

Thorild beundrade Mac Leod mycket och ville skriva artiklar, kanske 
en hel bok, om hans filosofi. Denna önskan kvarstod ända till några år 
före Thorilds död. År 2006 berättade Thorild i ett telefonsamtal till mig 
att han in i det sista hade velat skriva en text om Mac Leods praktiska 
filosofi men att han då hade givit upp försöket.

En annan vän var den originelle filosofiprofessorn i Göteborg, Ivar 
Segelberg. Denne hade efter sin disputation i Göteborg under några år 
tjänstgjort som lärare i teoretisk filosofi i Uppsala och då lärde Thorild 
förstås känna honom. De upprätthöll därefter en intensiv telefonkon-
takt. Segelberg besökte också Uppsala ganska flitigt, uppskattad som 
han var av de båda professorerna Hedenius och Marc-Wogau.

Thorild månade också om filosofidocenten från gamla tider, Harald 
Morin. Denne hade verkat i Uppsala under 20- och 30-talet och hade 
varit nära bekant med framträdande filosofer som Carl Hellström och 
Gunnar Oxenstierna. Morin disputerade 1940 på en avhandling om Bo-
ströms filosofi. Thorild, personintresserad som han var, intervjuade gär-
na Morin om förhållandena i Uppsala under dennes aktiva tid.

Bland Thorilds vänner i övrigt framstår särskilt två personer, littera-
turprofessorn Thure Stenström och filosofidocenten Kaj Børge Hansen. 
Båda stod Thorild nära sedan flera decennier tillbaka fram till Thorilds 
död. Hansen, som var dansk medborgare, kom till Uppsala 1974 som 
ung student för att studera logik. Han stannade kvar i Uppsala och 
disputerade år 1996. Hansen bedrev sina studier huvudsakligen på uni-
versitetsbiblioteket Carolina och träffade där Thorild mycket ofta och 
fick tillfälle att samtala med honom om filosofi och musik. Han delade 
Thorilds musikintresse och gick gärna på konserter med honom. Mot 
slutet av Thorilds och Ann-Maris liv gjorde Hansen en stor insats för att 
bistå dem båda med många praktiska ting.
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Thure Stenström hade också mycket kontakt med Thorild, konsul-
terade honom ofta i filosofiska frågor och inledde en med tiden alltmer 
intensiv korrespondens med honom. Breven mellan dem är legio och 
de är mycket innehållsrika. Detta framgår mycket tydligt i mitt urval 
av brev i kapitlet ”Thorild i några filosofiska och andra ämnen”. Thure 
Stenström sammanfattar i memoarboken I alma maters tjänst (ss. 166–
167) sina intryck av Thorild på följande sätt:

Under dessa år hade jag också lyckan att träffa en filosofisk mentor, som 
fick stor betydelse för mitt liv och fortsatta arbete, den mirakulöst lär-
de och generöse Thorild Dahlquist. Denne blide peripatetiker – ibland 
kallad Uppsalas Sokrates – har i Carolinas korridorer lärt mig mycket 
om europeisk filosofihistoria. För generationer av Uppsalastudenter och 
Uppsalaprofessorer har han varit en kunskapskälla utan like. I sin krafts 
dagar hade han hela den humanistiska avhandlingslitteraturen på sina fem 
fingrar. Thorild ägde den suveräna överblick som är så sällsynt i specia-
liseringens tid. Klassisk musik och Platons dialoger, om allt visste han 
besked. Och vad han inte på stående fot kunde meddela om Aristoteles 
eller Spinoza, Frege eller Quine var förmodligen inte värt att veta. Men 
framför allt har hans kritiskt prövande hållning och människovänlighet 
lärt mig mycket om vad filosofin kan tillföra oss i form av human levnads-
konst. Allt som allt – jag räknar det som en favör att, om också bara under 
en kortare period av min utbildning, ha fått dröja vid Bertrand Russells 
väsentliga fråga: ”Is there any knowledge in the world which is so certain 
that no reasonable man could doubt it?” Det är och förblir vetenskapens 
grundfråga. Att någon gång stanna upp inför och begrunda den, borde 
vara ett obligatorium för varje ung humanist.   

Thorild reste mycket litet. Han kommenterar detta ibland i sina brev. 
Han frågar sin bror Germund på ett ställe: ”Skrev Du också resefantas-
ier när Du var liten? Mitt första ”litterära” försök tillkom i Tranås när 
jag var 7 år. Titeln var: En resa från Partien till Leygrizien. I motsats till 
Dig men i likhet med Kant har jag just inte gjort några verkliga resor i 
livet; småskolepysens fantasiresa mellan fiktiva länder har en unik posi-
tion i mitt levnadslopp.” (Brev till Germund 7.12.2003.) På andra ställen 
antyder Thorild att han kort och gott aldrig varit tjusad av att resa, ”av 
att komma bort från det invanda och att se något nytt.” Dock, tillägger 
han: ”Amsterdam är en av de storstäder jag skulle ha velat se. För Anne 
Franks skull, för Spinozas skull och för Rembrandts skull.”
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Thorild överdrev dock en smula. Han levde inte helt som en Kant 
i Königsberg. Som just nybliven student, sommaren 1937, blev Tho-
rild inbjuden av pappa Gunnars kollega professor Ihmels till Leipzig 
i Tyskland. Ihmels var direktor för Luthermissionen i Leipzig. Gunnar 
Dahlquists tanke var säkert att Thorild, som då var plågad av psykiska 
besvär, skulle kunna skingra tankarna och få nya vyer. Uppenbarligen 
blev det också en riktigt lyckad vistelse. Thorild fick resa runt mycket 
i det lutheranska Tyskland (Lützen, Breitenfeld, Wittenberg och Dres-
den). Däremot fick han inte resa till Berlin. Det är en farlig stad, tyck-
te pappa Gunnar. Thorild besökte många kyrkor och lyssnade ofta på 
Bach-konserter i dessa kyrkor. Men, som han skrev hem till pappa: ”Jag 
har besökt många slott och kyrkor men Säby kyrka väcker ändå varma-
re känslor i mitt inre.” 

Thorild reste, som nämnts, till Göteborg år 1938 för två terminers 
studier. Något besök i Lund förekom också på 50-talet för att delta i en 
disputation. Han reste till två nordiska filosofikongresser, Lillehammer 
1965 och Åbo 1966. Men i övrigt höll han sig mest hemma. Den stora 
förändringen kom år 1979 då Thorild och Ann-Mari inbjöds av lektor 
Hans Nystedt att tillbringa några sommarveckor i hans villa i Visby. 
De reste då till Gotland och Nystedts inbjudan återkom sedan i 16 år, 
faktiskt fram till dennes död 1996. Veckorna på Gotland innebar en 
stor vederkvickelse för både Thorild och Ann-Mari. Då hängav de sig åt 
musiken och gick på allt vad de kunde finna i det rika gotländska mu-
siklivet. Ann-Mari stannade ofta kvar längre på Gotland och for vidare 
för att besöka paret Hedenius, som hade sommarställe i Katthammar-
svik. Men Thorild återvände efter sin tvåveckorsperiod på Gotland till 
studierna på Carolina. 

Ganska sent i livet avbröts lugnet i Thorilds liv. Han råkade ut för en 
mycket traumatisk händelse. Thorild rånades av två ungdomar och slogs 
brutalt till marken. Uppsala Nya Tidning skriver: ”En man i 80-årsål-
dern [Thorild Dahlquist] blev sent på tisdagskvällen brutalt nedslagen 
och rånad i närheten av sin bostad i centrala Uppsala. Mannen hade 
tagit bussen hem och när han steg av följde två ynglingar efter honom. 
På gården till hans bostad slog ynglingarna ner honom och tvingade till 
sig hans plånbok.” (UNT 28.10.1998.) Thorild blev förstås förtvivlad över 
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detta attentat och colloquiet påföljande dag blev (för en gångs skull) 
inställt. Men det framgår att Thorild ändå hämtade sig förvånansvärt 
snabbt från händelsen. Han tröstades av filosofvännerna så snart nyhe-
ten om rånet spritt sig. En stor skara samlades på institutionen och gav 
Thorild en vacker blombukett. 

Men Thorild noterade att det var besvärligt att återställa sin identitet 
eftersom alla identitetshandlingar, som låg i plånboken, stulits. I övrigt 
har Thorild senare inte återkommit i sina dagboksanteckningar med 
några kommentarer till denna episod.

Thorild var intellektuellt aktiv långt in i ålderdomen. Han höll sina 
colloquier fram till maj 2002 och han deltog i flera av institutionens 
aktiviteter fram till dess. Men så småningom hämmades han mer och 
mer av sina hjärtbesvär. De hindrade honom då nästan helt från att 
lämna bostaden, och alla planer på systematisk filosofisk forskning fick 
skrinläggas. Thorild hade, som nämnts, länge hyst en förhoppning att 
slutföra en text om Andries Mac Leods praktiska filosofi, men detta 
projekt kunde aldrig realiseras. Han skriver dock så sent som  september 
2005 till Thure Stenström: ”Har återupptagit mina forskningsförsök om 
Andries Mac Leod, den belgiskfödde Uppsalafilosofen som avled 1977. 
Denne mycket skarpsinnige tänkare var i huvudsak teoretisk filosof 
(med universitetsbakgrund i matematik och fysik), men han gjorde 
också tre originella och högintressanta insatser i praktisk filosofi, och 
det är dessa jag vill presentera och kritiskt analysera.” I ett sent brev till 
Thomas Mautner (pingsten 2009) konstaterar Thorild dock: ”Min hjärt-
sjukdom har nu tagit den obehagliga vändningen (för mig helt oväntad) 
att jag inte kan stå på benen och alltså inte kan gå. Jag kommer aldrig 
mera ut, aldrig till Carolina, aldrig till något intellektuellt evenemang.”

Men en aktivitet blomstrade desto mer under de sista åren, ända 
fram till slutet: brevskrivandet. Från sjuksängen kunde Thorild skriva 
flera brev om dagen runt om till sina många brevvänner.
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Om Thorilds filosofiska hållning 
Thorild hade mycket bestämda uppfattningar om vilket slags filosofi 
som är värd att bedriva. Han var en hängiven analytisk filosof. Det-
ta är en paraplybeteckning för en filosof som huvudsakligen ägnar sig 
åt logisk analys av centrala begrepp och teorier inom det filosofiska 
området. Dessa begrepp och teorier kan gälla klassiska filosofiska pro-
blem, som frågan om varats natur, relationen mellan kropp och själ, 
eller frågor om det goda och rätta, men de kan också röra empiriska 
vetenskaper; grundbegrepp och teorier inom fysik, biologi och histo-
ria har särskilt ofta blivit föremål för studium av analytiska filosofer. 
Den analytiska filosofin utvecklades under 1900-talet, framförallt av 
tänkare som Bertrand Russell och G.E. Moore, liksom av de s.k. logis-
ka empiristerna i Wien (särskilt Rudolf Carnap och Moritz Schlick). 
Parallellt med denna utveckling i Europa fanns en grupp av svenska 
filosofer ( Hägerström och Phalén) som utarbetade en liknande metod 
för filosofisk verksamhet (”Uppsalaskolan”, se Thorilds karakteristik av 
denna skola i ett senare kapitel. Se också min sammanfattning i boken 
om Konrad Marc-Wogau 2015.) 

Thorild använde också gärna beteckningen ”vetenskaplig” filosofi för 
de analytiska filosofernas sätt att arbeta. Han ansåg att ”vetenskaplig” 
var en adekvat benämning, eftersom dessa filosofers resonemang och 
resultat skall kunna efterprövas också av andra forskare än upphovs-
mannen (intersubjektivitetskravet). Deras framställningar skall vara 
fria från motsägelser (det logiska kravet) och de begrepp som används 
måste vara klara (klarhetskravet). Alla empiriska och matematiska ve-
tenskaper strävar att uppfylla dessa krav, menade Thorild. Ett veten-
skapligt arbete är misslyckat om det inte uppfyller dessa krav.

Många, men inte alla, analytiska filosofer har inkluderat formell logik 
i den analytiska filosofin. De gamla Uppsalafilosoferna gjorde det inte. 
De förhöll sig avvaktande till den formella logikens möjligheter att lösa 
grundläggande filosofiska problem. Men Thorild tillhörde tillskyndar-
na. Han hade, som redan framgått, en stark övertygelse om den formella 
logikens stora möjligheter att föra det filosofiska arbetet framåt.

Det är intressant att Thorild var (och till sin död förblev) ganska dog-
matisk om den analytiska filosofins särställning. Han hade ju en enastå-
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ende lärdom också om många andra typer av filosofi och han ansträngde 
sig alltid att förstå vad han läste. Han kunde ju också beundra många av 
de klassiska filosoferna, särskilt Platon och Aristoteles. (Det hörde för-
stås till bilden att han mest beundrade deras ”analytiska” resonemang.) 
Men han hade stora svårigheter att acceptera och ta till sig också de 
främsta av 1900-talets kontinentala filosofer. Thorild hade särskilt svårt 
för Martin Heidegger, men därvidlag var det inte bara Heideggers filo-
sofi som spelade en roll för hans bedömning. (Se nedan på ss. 77–78 om 
Thorilds Heideggertentamina.)

I maj 2002 gjorde jag, tillsammans med professor Bo Petersson, en 
intervju med Thorild om filosofin i Uppsala. Själv hade jag under många 
år som lärare på den tvärvetenskapliga Temainstitutionen i Linköping 
”mjukats” upp betydligt när det gällde inställningen till andra filosofier 
än den analytiska. Jag hade i synnerhet kommit att uppskatta några av 
den hermeneutiska filosofins främste, t.ex. fransmannen Paul Ricoeur. 
Men när jag försökte pejla Thorilds inställning till sådana filosofer fick 
jag kalla handen av honom. Jag fann det anmärkningsvärt att Thorild, 
även på gamla dar, bibehöll sin hårda inställning till alternativa filosofier. 

Thorilds professorer
Thorild hann möta och samarbeta med åtskilliga professorer i filosofi, i 
första hand på Uppsala universitet. Den förste var den säregne Anders 
Karitz som var professor i teoretisk filosofi mellan 1932 och 1946. Karitz 
var inte så lyckosam i denna roll. Han var skygg och paranoid till sin 
läggning. Han representerade också, enligt den unge Thorilds mening, 
en föråldrad filosofi. Karitz hade en närmast hätsk inställning till Upp-
salafilosofin och intresserade sig inte för formell logik, som ju tilldrog sig 
Thorilds största intresse på den tiden. (För en närmare karakteristik av 
Karitz, se min Konrad Marc-Wogau 2015.)

Det blev därför av stor betydelse att professuren i praktisk filosofi, 
efter en lång vakans fram till 1938, gick till Torgny T. Segerstedt och att 
Karitz fick Konrad Marc-Wogau som sin extralärare i teoretisk filosofi. 
Marc-Wogau skulle ju sedermera (1946) efterträda Karitz på professu-
ren. Thorild fick därmed två mycket kvalificerade mentorer, som han 
skulle ha en mycket god relation till genom hela sin yrkesgärning. Till 
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att börja med samarbetade Thorild främst med Marc-Wogau, som in-
tressemässigt låg honom närmast. Marc-Wogau uppmuntrade  Thorilds 
studier i logik. Marc-Wogau var själv då inne i en period när han öns-
kade skaffa sig större expertis som formell logiker. Thorild å sin sida 
understödde Marc-Wogau genom att aktivt följa framväxten av boken 
Die Theorie der Sinnesdaten, Marc-Wogaus främsta kunskapsteoretiska 
arbete, och han intresserade sig mycket för Marc-Wogaus Hägerström-
studier. Marc-Wogau blev Thorilds huvudlärare och examinator. Han 
var också den person som först anställde Thorild som lärare på insti-
tutionen.

Av stor betydelse för både Thorild och Ann-Mari var Ingemar Hede-
nius ankomst som professor i praktisk filosofi. (Segerstedt valde att byta 
professur år 1947 och blev Sveriges förste professor i sociologi.) Hedeni-
us förde med sig en stor sakkunskap i moral- och rättsfilosofi också från 
ett historiskt perspektiv. Boken Om rätt och moral från 1941 innebar ett 
genombrott för Hedenius version av den s.k. värdenihilismen, nämligen 
teorin att värdesatser, t.ex. satser som ”denna handling är rätt”, inte be-
skriver något sakförhållande och därmed inte kan vara vare sig sanna 
eller falska. Boken blev mycket prisad också i juristkretsar och den var 
länge ett standardverk i den svenska universitetsutbildningen i prak-
tisk filosofi. Hedenius stora engagemang i tros- och livsåskådningsfrågor, 
först genom boken Tro och vetande (1949), gjorde att Uppsala sattes på 
kartan också för en större allmänhet. Intresset för filosofistudier ökade 
och förutsättningarna för lärartjänster blev större inom ämnet.

Thorild och Ann-Mari skulle komma att stå mycket nära både 
Marc-Wogau och Hedenius under alla deras verksamma år. Ann-Mari 
gjorde det i hög grad genom sin tjänst som amanuens (senare assistent) 
vid institutionen, då hon assisterade dem båda. Thorild gjorde det ge-
nom att han ständigt uppehöll en filosofisk diskussion med dem, privat 
och under deras seminarier. Såvitt jag kan bedöma lyckades Thorild 
länge upprätthålla en lika god relation till de båda professorerna. Detta 
är, vågar jag säga, en anmärkningsvärd prestation. Vänskapen mellan 
Marc-Wogau och Hedenius var mycket bräcklig (som jag försökt redo-
göra för i min Marc-Wogaubok). Dessa två, som i ungdomen hade samar-
betat mycket väl på de analytisk-filosofiska barrikaderna, kom i konflikt 
när de sökte samma professur 1946, den professur som Marc-Wogau se-
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dermera fick. Relationen mellan dem blev aldrig senare densamma och 
under vissa perioder var den direkt fientlig. Men Thorild och framfö-
rallt Ann-Mari förmådde att kryssa skickligt. De kom egentligen aldrig 
i strid med någon av professorerna. (Thorilds relation till Hedenius blev 
dock sämre efter det att Hedenius uttryckt sitt missnöje med Thorilds 
artikel om Uppsalafilosofin år 1977. Se min redogörelse på ss. 184–185.) 
Deras lojalitet mot dem båda var hela tiden obruten.

När jag nu studerat Thorilds privata dokument, dagböckerna och 
breven, inser jag att Thorild egentligen var mest upptagen av Hede-
nius, av både hans person och verk. Thorild var en stor beundrare av 
Hedenius, dels som skarp analytisk filosof, men också som stilist. Han 
njöt av att läsa Hedenius essäer och att lyssna till honom som talare 
och debattör. Hedenius uppträdde ju flitigt i det offentliga livet. Jag 
erinrar mig en gång på 60-talet då Hedenius och Stockholmsfilosofen 
Harald Ofstad hade ett panelsamtal på en av Uppsalas studentnationer. 
De diskuterade religion och skälen för och emot en gudstro. Det blev 
en lysande och mycket njutbar föreställning. Thorild hade också varit 
närvarande i publiken och konstaterade efteråt: ”Det är inte många i 
detta land som skulle kunna föra en diskussion i dessa ämnen på en så 
hög nivå.”

Thorild delade många av Hedenius ståndpunkter i filosofiska frågor. 
Han fann, trots sin bakgrund i en kyrklig miljö, att Hedenius religions-
kritik var mycket träffande. Thorild var också, som nämnts tidigare, 
övertygad ateist. Men han hade intagit denna hållning redan som ung 
student, långt före Hedenius skrifter i ämnet. Thorild kommenterar 
sin ateism i en sen brevdiskussion med Thure Stenström (midsommar-
dagen 2004). ”[Våra inställningar till kristendomen] har sin bakgrund 
i de kristendomsvarianter som vi först konfronterades med i livet. Du 
mötte en asketisk form av frikyrklighet; jag [mötte en kyrklighet som 
präglades] av frimodighet och frejdighet. Mitt avståndstagande från 
kristendomen är ju generellt mera deciderat än Ditt. Du kallar Dig 
bara agnostiker; jag är ateist. Men Ditt argument om kristendomens 
”gränslösa och genuina livshat” avstår jag – liksom Ingemar Hedenius 
– ifrån.”

Thorild ansåg också att Hedenius variant av värdenihilism i metae-
tiska frågor var mycket övertygande (även om han menade att det fanns 
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lika goda argument för en viss form av värdeobjektivism). Däremot ac-
cepterade Thorild aldrig den ståndpunkt som Hedenius hade inom den 
normativa etiken, nämligen den utilitaristiska idén att det moraliskt 
rätta handlandet alltid är det som har de nyttigaste (eller minst dåliga) 
konsekvenserna, dvs. sådant handlande som skapar största möjliga nyt-
ta till det största möjliga antalet människor. Hedenius utvecklade sin 
version av nyttomoralen i flera av sina skrifter. Den mest utarbetade 
framställningen finns i Om människans moraliska villkor (1972). Det är 
dock inte helt klart vilken normativ etik som Thorild själv förordade. 
Men man kan anta att den låg nära Immanuel Kants pliktetik.  

Torgny T. Segerstedt var under flera decennier borta från det ”dagli-
ga filosoferandet”. Trots att han längsta tiden egentligen var professor i 
sociologi bemödade han sig hela tiden om att upprätthålla sin filosofis-
ka identitet. Hans mest uppmärksammade livsgärning var att fungera 
som Uppsala universitets rector magnificus under mer än två decen-
nier (1955–1978). Men Segerstedt blev mot slutet av denna period ock-
så ledamot av Svenska Akademin (1975) och lämnade heller aldrig det 
universitetsakademiska arbetet. Efter pensioneringen blommade Seger-
stedt åter upp som en flitig författare, då främst i idéhistoriska ämnen. 
Thorild fick under Segerstedts senaste decennium åter nära kontakt 
med honom och behandlade även några av Segerstedts texter på sina 
colloquier. 

Efter de ”gamle”, Hedenius och Marc-Wogau, kom Stig Kanger på 
stolen för teoretisk filosofi (1968) och Lars Bergström på den prak-
tisk-filosofiska lärostolen (1974). Thorild hade förstås mycket också med 
dem att göra. Men om jag förstår dagböckerna rätt inskränkte sig deras 
kontakter till arbetsrelationer. Thorild blev inte nära vän med någon av 
dem. Han högaktade dem båda som filosofer. Och han beundrade i syn-
nerhet Kangers stora logiska kompetens. Kanger var en internationell 
berömdhet inom bevisteori och modal logik. Men något nära filosofiskt 
samarbete, som var fallet under Marc-Wogaus och Hedenius tid, upp-
stod inte mellan dem och Thorild. 

På filosofiska institutionen fanns under Thorilds mest aktiva tid ock-
så några andra lärare och forskare som betydde mycket för miljön och 
som Thorild uppskattade. Sören Halldén och Erik Götlind tillhörde 
de första docenterna. Halldén var nog den mest mångsidige, en fors-
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kare som kunde pendla mellan teoretisk och praktisk filosofi. Han var 
en skicklig logiker, men också mycket intresserad av moralfilosofi och 
livsåskådningsfrågor. Halldén gjorde en ganska snabb karriär; han blev 
professor i Lund i teoretisk filosofi 1964 och fortsatte med forskning 
bl.a. i vetenskapsteoretiska ämnen. Särskilt Ann-Mari upprätthöll en 
nära kontakt med både Sören och hans fru, författaren Ruth Halldén, 
även under dessas Lundatid. Götlind började som logiker och veten-
skapsteoretiker, fortsatte bl.a. inom estetik. Han kom under det sena 
60-talet att lämna den filosofiska institutionen för att istället ägna sig åt 
psykoanalysens teori och praktik. (Se Thorilds närmare karakteristik av 
Götlinds forskning ss. 156–158.) 

Lennart Åqvist blev docent i praktisk filosofi år 1960. Han dispu-
terade på ett filosofihistoriskt ämne men övergick till att nästan helt 
arbeta inom fältet tillämpad logik. Åqvist var mycket produktiv och 
introducerade sina logiska system inom flera områden, bl.a. språkfiloso-
fi, moralfilosofi och sedermera alltmer inom juridik. Åqvist blev efter 
sina docentperioder medarbetare på juridiska institutionen på Uppsala 
universitet. (Se mera om Åqvist ss. 156–157.)

Hjalmar Wennerberg blev docent i teoretisk filosofi på en avhandling 
om pragmatismen 1962. Wennerberg fortsatte med främst filosofihisto-
risk forskning (om Descartes och Berkeley) men övergick på 70-talet till 
en tjänst som gymnasielärare.

I Uppsala fanns filosofer också utanför den filosofiska institutionen. 
På teologiska fakulteten fanns sedan länge ämnet religionsfilosofi, vil-
ket intresserade Thorild i hög grad. Professor Anders Jeffner hade un-
der många år varit en av de ledande företrädarna för detta ämne. Han 
förkovrade sig som student mycket brett och studerade delvis på den 
”profana” filosofiska institutionen och hade då bl.a. Thorild som lärare. 
Jeffner har omvittnat att Thorild spelade en stor roll för hans inriktning 
av sitt avhandlingsarbete som handlade om 1700-talsfilosoferna Joseph 
Butler och David Hume. Också Ann-Mari Henschen blev en viktig per-
son för Jeffner genom att hon kom att fungera som andre opponent vid 
Jeffners disputation år 1966.

Flera lärare och forskare ur den något yngre generationen på filoso-
fiska institutionen skulle betyda mycket för Thorild, och han för dem, 
under hans sista aktiva decennier. Hit hör förstås professorerna  Krister 
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Segerberg (teoretisk filosofi) och Sven Danielsson (praktisk filosofi) 
samt docenterna (sedermera professorer) Sören Stenlund, Sten Lind-
ström, Wlodek Rabinowicz och Jan Österberg.

Några av Thorilds egenskaper
Flera av Thorilds särskilt framträdande egenskaper belyses indirekt i 
den följande framställningen. Hit hör, på den positiva sidan, hans ena-
stående intellektuella nyfikenhet och öppenhet, hans intellektuella 
skärpa och energi, hans stora vänlighet och generositet och hans stora 
civilkurage. På den mera negativa sidan framträder hans blyghet och 
nervositet, hans hämningar och fallenhet för överdriven självkritik. Jag 
skall här nämna några egenskaper som inte är lika uppenbara i den fort-
satta framställningen.

Thorild var förvånansvärt konventionell i flera av sina beteenden. 
Det yttrade sig på olika sätt. Mest iögonfallande var hans klädsel. Tho-
rild var genomgående mycket propert klädd, från början alltid i mörk 
kostym. På 60-talet började ett nytt skede och han kunde sommartid 
uppträda i en fortfarande proper men ganska uppseendeväckande ljus 
kostym. Förhållandet kommenterades en gång av en Carolina-kollega 
(professor Carl-Göran Andrae 1.7.1997) som framhöll att ”Du och Stig 
Strömholm är de enda på Carolina som bär slips i denna värme”. 

Men Thorilds konventionalism yttrade sig också i hans noggrannhet 
med att iaktta korrekt titulatur, när han riktade sig till andra männi-
skor. Inte minst gällde detta professorstiteln, som länge för Thorild var 
den finaste titel man kunde bära. På alla brev fyllde Thorild nogsamt i 
mottagarens akademiska titel. Intressant nog gör han detta också i sin 
dagbok. Trots att han i flera fall var Du och bror med vederbörande 
professor eller docent, skriver han i dagboken oftast: idag träffade jag 
professor Kanger och docent Wennerberg. En smula komiskt blir det 
när han efter ett dagspass på Carolina gör upp en hel lista på Dagens 
professorer, dagens docenter och dagens licentiater. Även uttrycket da-
gens ”non-professorer” förekommer om personer som ännu inte nått 
professors rang. (Dagboken 27.8.1992.) Dessa var alltså personer han 
mött och samtalat med under dagen.
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Thorilds benägenhet att uppmärksamma människors ställning gällde 
också andra områden. När han skrev brev till en biståndsminister eller 
till en hovsångerska noterade han förstås deras titlar. Och Thorild un-
dantog inte kungahuset. Han skrev visserligen aldrig brev till kungen 
eller någon annan i kungahuset, men han noterade nogsamt i sin dag-
bok att kungen och drottningen närvarat vid ett årsmöte med Drott-
ningholmsmusikens vänner, där Thorild och Ann-Mari också deltagit. 
Thorild kunde också berätta om att mamma Siri och syster Gerti varit 
mycket intresserade av kungahuset och att de beundrat vissa av dess 
medlemmar. Thorild fällde inte någon ironisk kommentar i detta sam-
manhang. Thorild kunde också prisa kronprinsessan Victoria ”som har 
mer idealistiska vyer än ”la jeunesse dorée” på Stockholms inneställen.” 
(Brev till Gerti Dahlquist 14.4.2002.)

Thorilds vördnad för professorspositionen minskade dock drastiskt 
under det sista decenniet av hans levnad. Thorild var mycket kritisk 
mot den stora reform som innebar att en ordinarie universitetslektor 
skulle kunna befordras till professor utan konkurrens. Detta innebar 
inte bara att professorskollektivet blev mycket större. Professorns status 
hade i ett slag devalverats. Det innebar också att de akademiska kon-
kurrenser, som fyllt Thorilds liv med så mycket spänning och innehåll, 
nu praktiskt taget helt försvann.

En annan egenhet hos Thorild – som delvis ligger i linje med hans 
allmänna vetgirighet – var att han kunde intressera sig för, och vara 
nyfiken på, alla möjliga förhållanden i sina medmänniskors liv. Det kun-
de gälla deras släktskapsförhållanden, deras äktenskap och deras favo-
ritsysselsättningar. Särskilt intressant var det förstås om en person var 
barnbarn till en nobelpristagare eller kusin till ett statsråd. Men ibland 
kunde intresset också gälla mycket triviala ting som var man hade sin 
bostad och om man cyklade eller åkte buss till hemmet. För det mesta 
var förstås allt detta ett utslag av positivt människointresse från Tho-
rilds sida. Men kanske det inte alltid upplevdes så. 

En mycket viktig och av de flesta mycket uppskattad egenskap hos 
både Thorild och Ann-Mari var deras orubbliga lojalitet mot sitt ämne, 
sin institution och dess företrädare. De talade väl om den uppsalien-
siska filosofin (se t.ex. Thorilds inlagor i tidningsdebatten om Uppsala-
filosofin ss. 140–146) och de försvarade dess företrädare. De var ock-



62

så mycket olyckliga och ville ingripa om de fann någon intern schism 
inom institutionen. Ibland kan man tycka att de gick till överdrift. Ett 
exempel: Konrad Marc-Wogaus elev Hjalmar Wennerberg intresserade 
sig under en period för 1700-tals-filosofen George Berkeley, något som 
också Marc-Wogau gjort i hög grad. Wennerberg dristade sig på ett se-
minarium att gå till angrepp mot en av sin lärares teser om Berkeley och 
detta i Marc-Wogaus närvaro. Den angripne själv bevarade sitt lugn och 
reagerade inte märkbart. Thorild och Ann-Mari däremot fann Wenner-
bergs kritik otillständig. Så skall man inte bete sig mot sin lärare, ver-
kade de tycka. Denna känslighet är intressant. Wennerberg gjorde inget 
som helst personangrepp, han framlade bara en akademisk kritik av det 
slag som är helt ”comme il faut” i den vetenskapliga världen. Dessutom 
är det ju en typ av kritik (jag uttalar mig nu inte om Wennerbergs spe-
cifika argument) som Thorild och Ann-Mari själva anfört, i varje fall 
när det gäller kolleger utanför den egna institutionen.

Thorild var också mycket lojal mot sina nära vänner. Han var syn-
nerligen känslig för kritik som riktades mot en vän. Vid ett tillfälle 
reagerade Thorild mycket skarpt mot en kritisk synpunkt som en gång 
framfördes mot Thorilds mycket nära vän Andries Mac Leod. Mac 
Leod hade ett mycket särpräglat yttre. Han var liten, satt och kutryggig 
och brydde sig inte om sin klädsel. Men något som särskilt uppmärk-
sammades var Mac Leods synnerligen pipiga röst. När Mac Leod höll 
en föreläsning kunde hans stämma ibland göra det svårt för publiken 
att tillgodogöra sig föreläsningens innehåll. En av Thorilds brevvänner 
skrev en gång en text i vilken Mac Leods röst karakteriserades, just 
med ordet ”pipig”. Thorild blev utomordentligt upprörd över detta ord-
val och gav uttryck för detta i ett brev. Han blev så arg att vänskapen 
med brevvännen för en tid var hotad. Konflikten ebbade dock, som tur 
var, ut efter en tid och den normala korrespondensen återupptogs. 

Fast de flesta kanske inte trodde det var Thorild också en ganska 
humoristisk person som kunde glädja sig åt goda skämt. Ett av dem 
som han gärna berättar i sina brev gäller The Oxford Philosopher, som 
han fick läsa om i boken Looking for Philosophy (1972) av F.E. Sparshott. 
Det hör då till bilden att Oxfordfilosofi (ofta kallad vardagsspråkfilo-
sofin) inte var den form av filosofi som låg högst i Thorilds rangordning 
av filosofiska skolor i den analytisk-filosofiska världen. Citatet lyder: 
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”The  Oxford philosopher says to every other philosopher. I don’t un-
derstand what you say. And this is not a confession of failure but a cry 
of triumph …” (Dagboken 19.7.1992.) 

En anekdot i en helt annan genre som tilltalade Thorild, och som 
han gärna spred till sina brevvänner, är den följande: På en gravsten 
från 1700-talet kunde man läsa om en gumma som avlidit dagen före 
sin 90-årsdag: ”Hon levde ett liv i dygd i nittio år sånär som på en dag.” 
En förbipasserande yttrade: ”Den dagen unnar man henne verkligen!” 
(Brev till Thomas Mautner 22.8.2002.) I dagboken talar Thorild också 
om en självupplevd episod ute på stan i Uppsala. Thorild berättar med 
viss förtjusning om hur han, då iförd basker, mötte en mycket ung dam, 
som tilltalade honom med orden: ”Tjänare pastorn, vilken sexig mössa 
Du har!”

Till sist bara en kommentar om den egenskap som man kanske kan 
förvänta sig av en andens man. Thorild var en extremt opraktisk per-
son. Jag tror att nästan allt som krävde manuell verksamhet i hemmet 
fick skötas av Ann-Mari. En kvinnlig bekant till Ann-Mari och Thorild 
klagar en gång över sin oförmåga att ens kunna byta lampor i hem-
met. Hon utbrister: jag borde ha en karl att hjälpa mig med lamporna. 
Thorild noterar då stillsamt att ibland räcker det inte med en karl för 
att utföra detta uppdrag. Han hade just fått hjälp av Ann-Mari i ett 
liknande ärende. 

Om Ann-Mari
Thorild gifte sig år 1955 med Ann-Mari Henschen (1924–2016). De 
hade förlovat sig 1951. Därmed startade ett livslångt och uppenbarligen 
mycket lyckligt äktenskap. Ann-Maris föräldrar var Tord Henschen, lä-
rare i naturvetenskapliga ämnen, och Hildur, som efter Konstfacksstu-
dier länge arbetade som teckningslärare. De bodde och verkade i Hö-
ganäs, från 1923 till slutet av 30-talet, där de fem äldsta barnen föddes. 
Därefter låg deras hem i Strängnäs, där den yngste sonen föddes, och 
där Hildur som änka (efter Tords död 1946) levde kvar till sin död 1998.

Ann-Mari levde i högsta grad vid Thorilds sida och stödde honom 
i många, inte minst praktiska, avseenden. Härmed inte sagt att äkten-
skapet var utan gnisslingar. Thorild och Ann-Mari hade många gånger 
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olika åsikter och kunde gräla. Men detta gällde oftast mindre väsentliga 
ting. De kom normalt överens i filosofiska sammanhang. De var näs-
tan helt överens i politiska frågor, särskilt när det gällde kampen mot 
antisemitismen och försvaret av Israel (se ss. 126–127). De delade också 
åsikter och omsorg om de mest utsatta personerna i samhället. Thorild 
och Ann-Mari kom själva att ta ansvar för två förståndshandikappade 
skyddslingar (se ss. 115–116). 

I samband med äktenskapet flyttade Thorild och Ann-Mari ihop och 
bosatte sig i en lägenhet i Stabby (Prästgårdsgatan 13 D) i Uppsalas norra 
delar. Där bodde de kvar i hela sitt liv. Lägenheten var inte stor så de 
hade stundtals behov av en extra ”arbetslägenhet” i stan. De skaffade 
också en sådan och den utnyttjades huvudsakligen av Thorild.

Ann-Maris syster Carin har berättat att Ann-Mari drömde om att 
få ett litet radhus, där hon kunde ha en avskild del för sig för att bl.a. 
kunna ta emot sin släkt och sina vänner utan att samtidigt behöva störa 
Thorild. Det var nog också så att Ann-Maris vänner inte alltid var Tho-
rilds vänner. Men något sådant husprojekt realiserades aldrig.

Ann-Mari hade startat sina universitetsstudier år 1943 med nordiska 
språk som huvudämne. Hon tänkte sig att licentiera och kanske dokto-
rera i detta ämne. Då var det ännu vanligt att de som hyste sådana planer 
tog ett par universitetsbetyg i latin, men Ann-Mari ville vara ett strå 
vassare och tog istället betyg i sanskrit med jämförande språkvetenskap. 
I den komparativa delen studerade hon bl.a. ett indianspråk och ett in-
diskt språk, prakrit. Hennes professor var den originelle och lärde Hel-
mer Smith. Ann-Mari funderade på att fortsätta med hans ämne i stället 
för att återvända till nordiska språk. Men hon kunde aldrig uppbringa 
riktigt intresse för innehållet i de indiska texterna. Hon översatte en 
skrift av Walther Eidlitz om indisk mystik men blev aldrig fascinerad av 
sådant. Mycket i indisk kultur stötte bort henne. Hon började istället att 
läsa filosofi för Hedenius och Marc-Wogau och intresset för filosofin tog 
överhanden. Ann-Maris språkintresse levde emellertid vidare. På gamla 
dar försökte hon sig på både swahili och ryska. 

Ann-Mari levde på många sätt sitt eget liv. Hon engagerade sig tidigt 
i föreningslivet, var föreningen Verdandis första kvinnliga ordförande 
1953–54 och var länge ordförande i Uppsalaavdelningen av Internatio-
nella Kvinnoförbundet för fred och frihet. Ann-Mari företog flera resor 
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i Sverige och även utomlands utan att ha Thorild vid sin sida. Thorild 
var, som nämnts, inte någon stor resenär. Ann- Mari tog på eget bevåg 
körkort och skaffade, trots Thorilds ogillande, en bil som hon ofta an-
vände. Bilen visade sig vara mycket praktisk, vilket Thorild så småning-
om motvilligt erkände.

Ann-Mari var själv en hängiven filosof och en mycket stor person-
lighet. Filosofiskt kom Ann-Mari dock att hamna i skuggan av Thorild 
och hon hämmades i sin egen forskning av Thorilds improduktivitet. 
Hon avstod helt från att försöka doktorera före Thorild, och när denne 
till sist blivit hedersdoktor var det uppenbarligen för sent för Ann-Mari 
att ta upp systematisk forskning. Hon hade tänkt sig att skriva en av-
handling i praktisk filosofi om begreppet rättvisa. Men hennes hand-

Ann-Mari Henschen-Dahlquist år 1960. Foto: Ingemar 
Hedenius.
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ledare Hedenius skulle snart pensioneras (han gick också i förtid) och 
Ann-Mari tappade då hoppet om en doktorsavhandling. ”Hedenius går 
i förtid. Hoppet släcks för Amis rättviseavhandling. Vi blir nu det älds-
ta paret på institutionen.” (Dagboken 21.10.1972.) Ann-Mari hade dock 
långt tidigare (1961) tagit en licentiatexamen på en utmärkt avhandling 
i teoretisk filosofi: An Essay on ”Can”. Denna avhandling uppmärksam-
mades långt senare av professor Sören Halldén i dennes bok Det analy-
tiska greppet.

Också Ann-Mari var lärare i filosofi. Hon började i Uppsala tidigt 
som extralärare på grundnivå i logik och moralfilosofi. Efter 1976 var 
hennes lärargärning huvudsakligen förlagd till Stockholms universitet 
och gällde teoretisk filosofi. Hon valde Stockholm, eftersom hon där 
kunde vikariera som universitetslektor och alltså fick en bättre ut-
komst. Hon trivdes mycket bra med sina kolleger och institutionens 
prefekt, logikern Dag Prawitz, men inte lika mycket med storstadens 
studenter. De var mer oppositionella och kritiska än uppsaliensarna, 
tyckte Ann-Mari och det fanns nog stunder då hon hade svårt att orka 
med sin situation. Jag vet detta eftersom jag då var kollega med henne 
på samma institution.

Också Ann-Mari hade sina våndor när det gällde att producera sig 
i tid. ”Ami återkallar för andra gången sin dödshjälpsartikel … Amis 
oförmåga att fatta definitiva beslut har nog aldrig manifesterat sig så …” 
(Dagboken 28.11.1978.) Men i praktiken var Ann-Mari mera produk-
tiv än Thorild vad avser tryckta texter. Hon skrev flera recensioner av 
 filosofisk litteratur, bl.a. om Hägerström och Hedenius. Ann- Mari utgav 
också, tillsammans med professor Sören Halldén, en mycket använd 
antologi med livsåskådningstexter: Handbok för tveksamma: en livs-
åskådningsantologi, år 1968. Men framför allt färdigställde hon år 1993 
den värdefulla bibliografin över Ingemar Hedenius författarskap, som 
blev prisad i flera dagstidningsrecensioner. Litteraturvetaren Germund 
 Michanek kallade denna bok ”ett dignande bord” i en recension i Upsala 
Nya Tidning 3.12.1994.

Liksom Thorild uppträdde Ann-Mari nästan alltid som en mycket 
kultiverad, ordentlig och kontrollerad person, som inte nedlät sig till att 
gyckla eller komma med billiga skämt. I ljuset av detta är det intressant 
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att Ann-Mari författat följande dikt som Thorild långt senare citerar i 
ett brev till systern Gerti.

Idag vill jag göra allt som man inte får
Cykla på Stora torget tvärs över alla spår
Ropa polis potatisgris
Bara vara näsvis
Jag vill stämma upp en sång på Carolina
Och sätta Gunillaklockan igång. 
(Brev till Gerti Dahlquist 3.2.2001.) 

Det är viktigt att framhålla att Ann-Mari bidrog enormt, inte bara till 
Thorilds välfärd, utan också till trevnaden på filosofiska institutionen i 
Uppsala under alla de år hon var amanuens och assistent där. Hon fick 
alla studenter, inte minst de utländska, att känna sig varmt välkomna.
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Thorild Dahlquist som lärare

Thorild Dahlquists stora yrkesinsats var lärarens. Han undervisade på 
filosofiska institutionen i Uppsala i totalt 50 år, formellt i ca 33 år. Hans 
insats på detta område var enastående. Han var som lärare utomordent-
ligt väl förberedd, makalöst kunnig inom det fält han undervisade på, 
men samtidigt pedagogisk i sitt framställningssätt och, sist men inte 
minst, lyhörd för åhörarnas reaktioner. Han besvarade alltid de frågor 
som ställdes från auditoriet – om inte alltid direkt, så vid något senare 
tillfälle. Han lyssnade gärna till kommentarer, också kritiska, på de teo-
rier han behandlade och höll samtalet igång på en hög teoretisk nivå.

Samtidigt präglades hans framställning, också inför nybörjare, av en 
viss skygghet. Thorild var i grunden en mycket blyg person. Han ta-
lade ganska lågmält och han vände sig inte mot publiken under själva 
föreläsandet. Han tittade då helst åt sidan eller i golvet och ville up-
penbarligen inte distraheras av att se människors blickar riktade mot 
sig. Det var uppenbart att Thorild tänkte starkt även när han föreläste. 
Även om föreläsningen förstås var preparerad, så gick Thorild under 
föreläsningen medvetet igenom sin argumentation. Han ”återtänkte” 
sin föreläsning. Efteråt vände han sig mycket tydligt till åhörarna och 
inväntade deras frågor och kommentarer. Och då tittade han dem mera 
frimodigt i ögonen.

Thorild kunde mitt i allt detta ofta visa sin osäkerhet. Han var inte 
bara i grunden blyg, han kunde också vara nervös inför en undervis-
ningssituation. Det kunde förvåna oss som unga elever att Thorild, av 
alla människor, skulle kunna vara nervös, och nästan stamma, när han 
talade om något ganska elementärt ämne. Denna nervositet kunde han 
dock till sist nästan alltid behärska, till skillnad från hur det var i forsk-
ningssituationen, något som jag behandlar senare, ss. 104–108.
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De allra flesta av Thorilds elever fängslades av hans framställning. 
Det var något ganska unikt att ha en lärare som kunde utstråla så myck-
et av lärdom och samtidigt av skarpsinne. Många gamla elever kom till-
baka, även när de tagit sina examina, för att åter höra Thorild föreläsa. 
Detta gällde särskilt på de s.k. colloquierna, som blev hans huvudsakliga 
föreläsningsforum under de två sista decennierna av hans aktiva tid.

En av de mer namnkunniga personer som tidigt uppmärksammade 
Thorilds kompetens och pedagogiska förmåga var författaren Lars Gus-
tafsson. Han skrev 28.4.1958 ett privat brev till Thorild med följande 
lydelse:

Härmed har jag äran inbjuda fil.lic. Thorild Dahlquist till ett informellt 
och privat samtal över ämnet: ”Vagueness, ambiguity and related con-
cepts”, i min bostad. Jag överlåter åt Dig att föreslå tid, eftersom Du är den 
ende gästen. Adressen är Ö. Slottsgatan 5 B. Om Du föredrar någon annan 
lokal, så gärna det. Hälsningar, Lars Gustafsson.

Men inte riktigt alla elever var entusiastiska. Bland de teologistude-
rande som Thorild undervisade på 60-talet fanns några personer som 
var totalt ointresserade av filosofi och som inte alls kunde fångas av 
Thorilds försiktiga och trevande föreläsningskonst. Thorild uppmärk-
sammades på detta förhållande av några av teologiska fakultetens lärare 
och blev då naturligt nog ganska bedrövad.

Thorild föreläste över många av filosofins områden. Han deltog i 
undervisningen på grundnivå och tog då särskilt hand om filosofihis-
torien. Kurslitteraturen i filosofihistoria utgjordes alltsedan ca 1960 
huvudsakligen av Justus Hartnacks Filosofiska problemställningar och 
på nästa betygsnivå av Anders Wedbergs Filosofins historia samt delar 
av Konrad Marc-Wogaus antologi Filosofin genom tiderna. Det senare 
verket, i fem band, innehåller ett omfattande urval av originaltexter 
av filosofins klassiker i svensk översättning. Thorild var mycket förtjust 
i dessa verk. Han ansåg att Wedbergs filosofihistoria i sitt slag var en 
av världens främsta filosofiska handböcker. Han menade därmed att 
Wedberg kanske mer än någon annan på ett analytiskt sätt tar sig an 
de klassiska filosoferna och ofta utsätter dem för kritik. Där är inte tal 
om att bara referera vad Platon har sagt; det gäller också att ta ställning 
till vad  Platon kan ha menat på ett djupare sätt samt att ta ställning 
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till om Platon kan ha haft rätt. Wedbergs sätt att bedriva filosofihisto-
ria var ingalunda oomtvistat bland filosofer och idéhistoriker. En av de 
starkaste kritikerna var estetikdocenten Teddy Brunius, som startade 
en tidningsdebatt härom i Upsala Nya Tidning. Jag har refererat denna 
debatt i min bok om Marc-Wogau (2015).

Men Thorild föreläste också, särskilt när han blivit forskarassistent, 
på högre nivå. Till att börja med hade språkfilosofin en stor plats i hans 
undervisning. Thorild hade under 1960-talet ägnat mycket energi åt 
att studera och forska om språkvetenskapliga ämnen. Han planerade 
ju också länge att göra en avhandling om sättsadverbialens logik (se 
närmare ss. 98–100).

Senare hade Thorild företrädesvis specialkurser om någon samtida 
större filosof. Thorild föreläste mer än gärna om Rudolf Carnap och om 
W.V.Quine, två logiker som Thorild beundrade storligen. Men på den 
högre nivån valde Thorild ofta äldre filosofer, främst kanske Platon och 
Aristoteles, men också mer och mer genom åren den svenska filosofins 
främste. Han kunde föreläsa om Boström, men hellre om Hägerström 
och Phalén. Även vännen Andries Mac Leod kunde bli föremål för Tho-
rilds studier. I de senare fallen (Phalén och Mac Leod) gjorde Thorild i 
själva verket originalforskning och där fanns mycket som han borde ha 
publicerat. (Mig veterligt finns dock inte nu några sådana tillgängliga 
manus.) Thorild hade i sina kurser en tydlig inriktning på teoretisk 
filosofi, men han gav flera kurser också i värdeteori. Detta gällde förstås 
i hög grad när han talade om Hägerströms filosofi.

En omfattande Hägerströmkurs på 1980-talet inleddes av Thorild på 
följande sätt:

Hägerströms betydelsefullaste insatser ligger på moral-, rätts- och reli-
gions filosofins områden. Men också hans arbete inom den teoretiska fi-
losofin har sitt stora intresse, och i denna kurs skall accenten läggas där 
– särskilt kommer hans kunskapsteori att beaktas. I vissa centrala teore-
tisk-filosofiska frågor kan man urskilja två faser i Hägerströms utveckling 
(efter ungdomsskrifterna): den första får sitt viktigaste uttryck i den svår-
fattliga skriften Das Prinzip der Wissenschaft (1908), den andra i hans egen 
s.k. Selbstdarstellung (1929), dvs. hans framställning av sin egen filosofi i 
det stora tyska samlingsverket Die Philosophie der Gegenwart in Selbst-
darstellungen. Botanisten och filosofen är det ojämförligt lättillgängligaste 
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av Hägerströms arbeten inom den teoretiska filosofin. Man kan studera 
denna skrift på två sätt: dels som en inledning till studiet av en viktig 
problemgrupp i den allmänna kunskapsteorin, dels som en introduktion i 
karakteristiskt Hägerströmskt tänkesätt – närmare bestämt Hägerströms 
tankegångar i den första fasen. Den andra fasen illustreras i kurslitteratu-
ren med ett avsnitt just ur Selbstdarstellung och med en uppsats om kraft-
föreställningar (som även belyser Hägerströms rättsfilosofiska åskådning). 
Ett problem som tränger sig på i varje Hägerström-läsare gäller sambandet 
mellan hans moralteori och hans ståndpunkt i ontologi och kunskapsteo-
ri. Somliga har menat sig finna ett intimt sammanhang och fattar Häger-
ströms moraliska ställningstaganden som tillämpningar av hans resultat 
inom den teoretiska filosofin. Andra anser däremot, att dessa båda delar 
av hans tänkande är oberoende av varandra, de pekar på att de författare 
som mest influerat hans moralteori – Meinong, Westermarck m.fl. – inte 
delar hans kunskapsteoretiska och ontologiska ståndpunkter. Detta skall 
belysas i undervisningen. (Dokument från Thorilds arkiv på Carolina.)

Thorilds colloquier
Thorilds stora gärning som lärare kom att krönas av hans långa serie 
av ”colloquier”. Detta var ett slags organiserade filosofiska samtal som 
Thorild anordnade regelbundet alltifrån 70-talet och fram till 2002. 
Lägg märke till att Thorild officiellt pensionerades redan 1986. Den sis-
ta terminen, våren 2002, var en av de mest aktiva med inte mindre än 
åtta colloquier. Det allra sista colloquiet, om ett ämne i Marc-Wogaus 
filosofi, avhölls 15 maj 2002. 
Thorilds egen presentation av företeelsen är den följande:

Det latinska substantivet ”colloquium” betyder ”samtal”. Våra filosofis-
ka samtal behandlar skiftande teman ur filosofins alla discipliner och är 
öppna för alla intresserade, oberoende av studienivå och studieriktning. 
Program anslås månatligen på institutionen.

Det var verkligen sant att samtalen kom att gälla alla tänkbara filoso-
fiska ämnesområden. Filosofihistorien fick en stor plats. Den grekiska 
antika filosofin omhuldades särskilt. Flera samtal kom också att handla 
om den svenska filosofihistorien, som ingen annan lärare på institu-
tionen (med undantag för den åldrade Marc-Wogau) behärskade. Men 
även andra ämnen kunde ifrågakomma, allt från formell logik till kun-
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skapsteori, etik och religionsfilosofi. Ett colloquium handlade om ärke-
biskop Nathan Söderbloms syn på Sokrates. 

Samtalen liknade i långa stycken vad vi normalt kallar seminarier. 
Någon person (ofta Thorild själv) inledde med ett kort föredrag, varpå 
deltagarna gjorde inlägg och ställde frågor kring det tema som skulle 
uppmärksammas. Till skillnad från vanliga seminarier gällde dock att 
Thorild, även när han inte var den officielle inledaren, alltid var or-
dentligt förberedd och ofta kunde ge en fyllig skriftlig inledning till 
colloquiet. Som ett exempel på en sådan innehållsrik inledning tar jag 
upp Thorilds presentation av en tidig colloquieserie om Adolf Phalén 
och antikens filosofi. Phaléns filosofi hade då aktualiserats genom C.E. 
Sjöstedts utgivning av Phaléns efterlämnade manuskript. Thorild skulle 
sedermera i detalj redogöra för denna utgåva i årsskriften Lychnos under 
åren 1990–1996 (se närmare i bibliografin).

En av de märkligaste händelserna i landets humanistiska och filosofis-
ka kultur under 70-talet är utgivningen av Adolf Phaléns efterlämnade 
manuskript; det är genom initiativ och insats av Phaléns lärjunge C.E. 
Sjöstedt som denna posthuma edition kommit till stånd. I stor utsträck-
ning rör det sig om föreläsningsserier, som Phalén givit under sin tid som 
professor i teoretisk filosofi här i Uppsala (1918–1931). Fem volymer har 
utkommit i rask följd. De tre första innehåller begreppsanalytiska utred-
ningar av flera i kunskapsteorins eller ontologins centrala teman: bl.a. det 
psykofysiska problemet, möjligheten att mäta psykiska företeelser, be-
greppen kausalitet, rörelse, verklighet och omdöme. Den fjärde och femte 
volymen tar upp historiskt material, närmare bestämt kunskapslärans ut-
veckling under antiken fr.o.m. försokratiker och sofister t.o.m. Plotinos …

Phalén skiljer mellan ett filosofiskt och ett ”litteraturhistoriskt” sätt att 
studera filosofins historia; själv ägnar han sig uteslutande åt det förra. Vad 
Phalén avser med filosofisk metod i detta sammanhang skall ingående be-
lysas och exemplifieras i denna serie. Väsentlig för den av Phalén tillämpa-
de metoden är en strävan att återföra motsägelser mellan olika åskådningar 
och även motsägelser inom en och samma åskådning på en i det naturliga, 
förfilosofiska föreställningssättets fundamentala begrepp förefintlig dia-
lektik. Redan härav framgår att Phaléns metod är en helt annan än den 
som kommer till användning i t.ex. Anders Wedbergs filosofihistoria. Med 
skillnader i metodisk approach sammanhänger påfallande differenser i ur-
valet av stoff. Ett exempel: Plotinos, som hos Wedberg endast får ett kort 
omnämnande, ägnas i Phaléns fjärde volym en mycket utförlig analys.



74

Det tyngst vägande avsnittet av Phaléns framställning av antiken behand-
lar Aristoteles; det upptar hela den femte volymen. Vid sidan av Gö-
teborgsfilologen Ingemar Dürings internationellt kända, helt annorlunda 
inriktade, arbeten är nog detta det mest betydande som någon svensk 
forskare presterat i fråga om Aristoteles. Phalén framlägger icke blott ett 
stort antal högintressanta – men ej alltid lättlästa – analyser av enskilda 
aristoteliska begrepp och resonemang; han ger också en ny belysning av 
de logiska relationerna mellan det aristoteliska systemets huvuddelar. Ett 
av hans resultat gäller förhållandet mellan metafysiken och kunskapslä-
ran: ”Det är ej riktigt att sätta emot vartannat metafysikens uppfattning 
av det varande som enskilt och kunskapslärans av kunskapen om det va-
rande som kunskap om det allmänna. En motsats föreligger visserligen i 
föreställningssättet, men denna motsats föreligger redan inom metafysi-
ken och inom kunskapsläran.” Phalén klarlägger också sambandet mellan 
den formallogiska teorin om syllogismerna å ena sidan och metafysiken 
och kunskapsläran å andra sidan.

I Platonavsnittet analyseras bl.a. de olika bestämningarna av förhållan-
det mellan varseblivning, ”mening” (doxa) och vetande, och den i Platons 
åskådning betydelsefulla principen att uppfattningar som är olika till ar-
ten måste ha olika föremål. Platons explicita ståndpunkter i ontologin 
håller sig ju alltid inom den objektiva idealismens ram, men Phalén visar, 
att den i den subjektiva idealismens historia förfäktade tesen att verk-
ligheten och tänkandet sammanfaller är en logisk konsekvens av Platons 
kunskapslära, en konsekvens som alltså Platon själv ej dragit. (Dokument 
från Thorilds arkiv på Carolina.)

Mitt andra exempel kommer från ett senare år (1990) då Thorild ger en 
bred introduktion till terminens colloquier.

I höst blir ledmotiven två: antik och svensk filosofi. På några colloquier 
knyter vi samman de båda och samtalar kring den svenska Platonforsk-
ningens historia. På bokhandelsdisken ligger just nu Holger Thesleff: Pla-
ton (förlaget Pegas 1990), en monografi på drygt 300 sidor. Det första be-
tydande (även internationellt uppmärksammade) svenska Platonarbetet 
skrevs av Sigurd Ribbing, Christopher Jacob Boströms kollega och me-
ningsfrände. På vägen från Ribbing till Thesleff möter en lång rad forskare 
med mycket olika infallsvinklar, t.ex. Nathan Söderblom och Ingemar 
Hedenius.
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Andra ”antikämnen” vi kan diskutera: Demokritos’ kunskapsteori, moti-
veringen för tankelagarna hos Aristoteles, ett logiskt system hos judiska 
rabbiner vid vår tideräknings början, några relativistiska argument i kun-
skapsteori och etik hos Sextos Empeirikos, Boëthius om Guds förutve-
tande och människans viljefrihet.

Andra ”svenskämnen” vi kan ta upp: den bortglömde lundensiske filo-
sofen Paul Cavallin (verksam kring det senaste sekelskiftet, den förste 
svensk som refererar till Frege), den bortglömde uppsaliensiske filosofen 
Harry Meurling (gradualavhandling om Spinoza 1928), ett bortglömt ung-
domsarbete av Konrad Marc-Wogau (som bl.a. torde innehålla det förs-
ta exemplet på att Frege ingående diskuteras i Sverige). (Dokument från 
Thorilds arkiv på Carolina.)

Mitt tredje exempel från 1999 gäller en då nyutkommen antologi om 
kvinnliga filosofer genom tiderna.

Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning heter en förnämlig antologi, 
som nyligen utgivits av Anna-Karin Malmström-Ehrling; den ger underlag 
för ett par av vårens colloquier. Först av texturvalets sju damer är den från 
musikhistorien välkända Hildegard von Bingen på 1100-talet, som inte 
bara var kompositör utan också filosof; sist kommer upplysningstänkaren 
Mary Wollstonecraft; den Locke-inspirerade Catharine Trotter är också 
en av dem som särskilt skall uppmärksammas i våra samtal. Antologin 
är försedd med mycket informativa inledningar. Man kan hoppas att den 
kommer att följas av en volym innehållande kvinnliga 1800-talstänkare, 
tillsammans med Susan Stebbing, Susanne Langer, Elizabeth Anscombe, 
Susan Haack och andra kvinnliga 1900-talsfilosofer med klart vetenskap-
lig hållning. (Dokument från Thorilds arkiv på Carolina.)

Thorild kunde inte bara förbereda sina colloquier med lärda introduk-
tioner. Han kunde också efteråt sammanfatta vad som blivit sagt un-
der seminariet. En gång (1989) behandlades en uppsats om Augustinus 
och viljebegreppet, författad av den finländska filosofen Ghita Holm-
ström-Hintikka. Uppsatsen var en del av hennes kommande avhand-
ling: Action, purpose and will, 1991. Författaren hade själv förhinder och 
kunde inte närvara vid seminariet. Thorild lovade då att efter semi-
nariet till henne sända en resumé av seminariediskussionen. Sagt och 
gjort. Thorild skrev ett 14-sidigt (!) brev till Ghita. Han inledde brevet 
med att ge en kort presentation av de närvarande personerna och han 
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antydde på vilka olika sätt de hade bidragit till seminariediskussionen. 
Därpå följde en detaljerad redogörelse för de olika argument som hade 
framförts. Här följer ett kort utdrag ur Thorilds eget resonemang.

Jag sa, att den som hävdar att Augustinus var nyskapande med sitt vol-
untasbegrepp [viljebegrepp] kan förlägga innovationen antingen till den 
fenomenologiska analysen av viljandets kvalitativa beskaffenhet eller till 
den ontologiska spekulationen om viljandets substrat – eventuellt till bå-
dadera. I förra fallet kan man mena att Augustinus till skillnad från tidi-
gare tänkare fått syn på att det i viljandet finns något kvalitativt specifikt, 
artskilt från såväl det kognitiva uppfattandet som önskandet och begäran-
det, något för avgörandet eller beslutsfattandet karakteristiskt. (Man kan 
t.ex. hävda att Sokrates’ kända insiktsdeterminism röjer att han i viljandet 
ser någonting kognitivt, och att inte heller Aristoteles, som dock bestämt 
vänder sig emot insiktsdeterminismen, blivit varse det specifikt konativa 
elementet i själslivet.) I senare fallet kan man mena att Augustinus i mot-
sats till tidigare tänkare räknar med en speciell entitet, som kan beteck-
nas med substantivet ”viljan”, ett substrat för viljelivets företeelser, som 
utgör en del av eller en förmåga hos själen vid sidan av t.ex. förståndet. (I 
exempelvis Platons kända lära om själens tre delar i Phaidros och Politeia 
kan ingen del av själen kallas ”viljan”.)

Det bör tilläggas att Thorild egentligen hade ytterligare en seminarie-
serie, som inleddes långt före de formaliserade colloquierna. Det var en 
serie som innebar presentationer och analyser av sådana avhandlingar 
på institutionen som just var på väg att ventileras i en doktorsdisputa-
tion. Thorild började med denna utmärkta vana, som särskilt uppskat-
tades av kolleger och studenter som inte ansett sig ha tid att läsa av-
handlingen ifråga, redan 1962, när han tog sig an Hjalmar Wennerbergs 
doktorsavhandling: The Pragmatism of C.S. Peirce. Det var dock inte alla 
avhandlingar som uppmärksammades på detta sätt av Thorild. Han av-
stod från de rent formallogiska avhandlingarna liksom några andra som 
låg långt ifrån hans egna intresseområden.
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Thorild som tentator
Thorild hade aldrig huvudansvaret för att examinera sina studenter. 
Han var ju officiellt ”bara” forskarassistent. Däremot fick han ofta i 
praktiken uppdraget att tentera på de kurser där han undervisat, både 
skriftligen och muntligen. Han berättar här om två säregna episoder i 
tentamensbranschen.

Det är en ödets ironi att jag med min tentamensskräck under alla studen-
tåren skulle få ett jobb, där jag ideligen måste tentera folk. Jag kan citera 
den fromma visans ord ”jag kan inte räkna dem alla” om de muntliga och 
skriftliga tentamina jag exekverat. Strax skall jag berätta om de två besyn-
nerligaste, de två på olika vis bisarraste tentamina jag avhållit.

De gällde båda Heideggers Sein und Zeit. Den boken stod naturligtvis ald-
rig på några kurslistor under mina lärarår. Men på 70-talet, med något års 
mellanrum, bad två studenter att få ta med detta grumliga verk i sin kurs. 
Professor Lars Bergström ville visa sig hygglig mot de studerande och bad 
mig att examinera. Jag gjorde så; jag lät i båda fallen vederbörande skrift-
ligen svara på frågor jag formulerat på svenska. Den förste tentanden var 
en medelålders herre. Jag godkände honom. Senare visade det sig att han 
var en fanatisk nazist. Han skickade nämligen – som ett slags tack – till 
både Lars Bergström och mig en diktsamling, som han själv författat och 
publicerat, och den innehöll grovt antisemitiska och rasistiska poem, bl.a. 
en hyllning till Streicher, utgivaren av Der Stürmer, en av de vidrigaste och 
äckligaste i nazitoppen.

Den andre Heideggertentanden var däremot inte nazist, snarare åt kom-
munisthållet. Han var flykting från Latin-Amerika, hans svenska var ännu 
synnerligen bristfällig. Han hade studerat Sein und Zeit i fransk översätt-
ning och jag lät honom skriva på franska. Även honom godkände jag. Den-
na andra Heideggertentamen fick två ”epiloger” av säregen karaktär. Den 
ena var ett möte med Torgny Segerstedt d.y. som då befann sig i slutet av 
sin 23-åriga rektorstid. Vi hade blivit goda vänner, och jag berättade glatt 
och aningslöst, att jag just examinerat en invandrarelev på franska. Men 
universitetsrektorn ogillade bestämt att jag låtit tentanden slippa att re-
dovisa sina kunskaper på svenska. En utländsk studerande, som avser att 
stanna i Sverige och söka tjänster i Sverige, måste examineras på svenska, 
hävdade rektor. (Annorlunda med u-landsstudenter som avser att åter-
vända till sitt hemland.) Enda gången jag blivit uppläxad av en rektor, och 
denne rektor var som sagt min vän.
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Den andra epilogen till den andra Heideggertentanden kom mycket sena-
re. Hans Ruin junior höll ett föredrag som bl.a. gällde Heideggerreceptio-
nen i Frankrike, och därav framgick, att vid den tidpunkt på 70-talet, då 
min latinamerikanske tentand studerade Heidegger fanns endast första 
hälften av Sein und Zeit översatt till franska. Jag hade alltså godkänt ten-
tanden, fastän han bara läst halva boken! Jag hade ett minne av att hans 
skrivning var mycket ojämn: vissa frågor klarade han excellent, andra inte 
alls. Nu förstod jag hur det var fatt.

När allt kommer omkring borde jag nog ha kuggat båda dessa Heideg-
gertentander. Jag gjorde under mina år som anställd lärare flera missar 
av samma slag: approberade studerande som inte borde ha approberats. 
Tröstar mig med att missar av den omvända sorten är värre, och att några 
sådana vet jag mig inte ha begått. (Brev till Bo Petersson 4.9.2007.)

Om Hägerströmföreläsningarna
Thorild engagerade sig djupt i de årligen förekommande s.k. Häger-
strömföreläsningarna i Uppsala. Detta var en institution instiftad av 
Stig Kanger, när denne tillträdde som professor i teoretisk filosofi. Tan-
ken var att den filosofiska institutionen varje år skulle inbjuda en fram-
stående filosof att ge en serie om ca fem föreläsningar över ett själv-
valt ämne. Som en artighetsgest inbjöd Kanger sin företrädare Konrad 
Marc-Wogau att bli den förste Hägerströmföreläsaren (1970). Denne 
föreläste då över just Hägerströms filosofi, ett ämne han behandlat i en 
nyutkommen bok.

Efter Marc-Wogau följde en rad mycket namnkunniga föreläsare. 
Till de mest berömda hörde den mångsidige finlandssvenske filosofen 
 Georg-Henrik von Wright, logikern W. V. Quine, logikern och religi-
onsfilosofen Peter Geach, samhällsfilosofen, sedermera nobelpristagaren, 
Amartya Sen, logikern Alonzo Church, handlingsteoretikern Donald 
Davidson, logikern Saul Kripke, logikern och filosofihistorikern Dagfinn 
Føllesdal och Aristotelesspecialisten och samhällsfilosofen Martha Nus-
sbaum. Tre ytterligare Hägerströmföreläsare var  kvinnliga: Judith Jarvis 
Thomson, Margaret Boden och Hide Ishiguro. Thorild förberedde sina 
studenter inför föreläsningarna genom att ge fylliga presentationer av 
de agerande filosofernas prestationer och ställningstaganden. Han deltog 
förstås alltid själv, så länge han orkade, på deras egna föreläsningar och 
efterföljande seminarier. Han säger i en sen dagboksanteckning:
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Jag fick höra 30 Hägerströmföreläsningar innan min hjärtsjukdom slog till. 
Många var utmärkta; allra högst värderade jag Saul Kripkes om identi-
tetsbegreppet (i mitten av 80-talet). Dagfinn Føllesdals, som kom senare, 
hörde också till de mycket givande. [I ett tidigt brev till Bo Petersson 
(1987) prisar Thorild också Ingemar Hedenius Hägerströmföreläsningar 
om Sokrates, liksom Martha Nussbaums om stoikernas känsloteori.] 

När Kripke varit Hägerströmföreläsare i december 1985 skrev Thorild.

Han var mycket fängslande som talare: talade helt utan koncept, gick av 
och an framför tavlan, log mest hela tiden ett stort solleende mot oss: när 
han gjorde paus för eftertanke fyllde han lokalen med säregna läten … 
Den berömde logikern skrev inte en enda formel på de fyra dubbelföre-
läsningarna. (Dagboken 22.12.85.) 

En person som delade Thorilds beundran av Kripke var hans lärare 
professor Marc-Wogau som i ett brev till Thorild från USA (1971) skrev 
ett entusiastiskt brev:

Häromdagen hörde jag ett föredrag av den omtalade Kripke, ett mycket 
bra och roligt föredrag, jag blev oerhört förvånad över att han är så ung, 
bara 30 år. En verkligt originell person. Man kan knappt beskriva vad 
allt han hade för sig under sitt föredrag i form av grimaser, gester och 
andra konstigheter. Hans vänliga leende övergick då och då plötsligt i ett 
hotfullt visande av tänder. Rösten gick upp och ner som hos en yngling 
i målbrottet. Då och då la han huvudet ned på manuskriptet, som han 
inte använde på annat sätt. Ett skämt föregicks i regel av en lång serie av 
grimaser uttryckande ett våldsamt lidande osv. Men det var roligt. Han 
talade om semantiska frågor, om ”samma namn” o. dyl. Han hade några 
bra argument mot Russell, Frege och Hintikka. Men hans egen syn blev 
inte riktigt klar.

Jag har själv haft förmånen att uppleva ett Kripkeföredrag, i London 
Ontario, Kanada, 1976, på en konferens om Wittgensteins filosofi. Krip-
ke höll då en föreläsning om det privata språkets omöjlighet. Det var 
en enastående föreställning. Kripke talade helt utan manuskript och 
använde hela sitt register av retoriska knep. Framställningen hade for-
men av en saga, ungefär som sagan om stortrollet, mellantrollet och 
lilltrollet, och han lyckades framföra alla sina filosofiska poänger inom 
denna ram.
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Thorilds favoritfilosof, logikern W.V. Quine, var dock ingen med-
ryckande föreläsare. Han läste innantill ur manuskript och var helt 
fångad av sitt abstrakta resonemang. Men det blev betydligt bättre i se-
minariesituationen, då Quine provocerades en smula och deltog livfullt 
i diskussionen. Thorild gladde sig mycket över att han själv fick träffa 
Quine i samband med dennes Hägerströmföreläsning 1973. Thorild och 
Ann-Mari bjöd då t.o.m. hem honom till sig. ”Quine hade då också 
sin hustru Marjorie med sig. Ami och Marjorie spelade blockflöjt till-
sammans. Deras instrument var perfekt samstämmiga. Det var mycket 
njutbart att höra på.” (Brev till Arne Dahlqvist 6.1.2001.)

Ann-Mari Henschen-Dahlquist musicerar med Germund Dahlquist vid pianot.  
Foto: Gun Dahlquist.
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I ett brev till Sten Lindström (4.4.2000) gör Thorild en intressant 
reflexion över sitt förhållande till Quine:

Quine är den levande filosof som jag beundrar mest. Men för mig är han 
ett exempel på att det kan vara knepigt att precisera exakt vad som mest 
imponerar och fängslar hos en tänkare, och vad som är viktigt för en. I 
de flesta av motsättningarna mellan Carnap och Quine håller jag med 
Carnap, och Quines ”naturalized epistemology” är en form av kunskaps-
teoretisk psykologism som hela tiden varit mig förhatlig. Ändå, Quine är 
den största för mig. Why?

Quine skrev en självbiografi i vilken hans Uppsalabesök förekommer. 
Detta är en saklig och, för den initierade, intressant framställning. Men, 
som Thorild kommenterar, ”Quine har inte något diktardrag, och den 
analytiska filosofins motståndare kommer väl att säga att vid en jämfö-
relse med Sartres autobiografi avslöjas torftigheten i den analytiska fi-
losofens sätt att uppleva människolivets villkor.” (Dagboken 22.12.1985.)

Om Georg Henrik von Wright’s besök i samband med sin Häger-
strömföreläsning berättar Thorild följande: 

Evenemanget (1972) inleddes med ett informellt seminarium, där Stig 
Kanger ställde den här frågan: Georg Henrik. Du har skrivit många böck-
er. Säg vilken som står Ditt hjärta närmast! Till allmän förvåning svarade 
von Wright: Varieties of Goodness, dvs. hans värdeteoretiska arbete från 
1963. Han tillade att flera av hans andra böcker blivit mycket mera disku-
terade; till hans besvikelse hade den här boken då, 1972, inte uppmärk-
sammats särskilt. 24 år senare, 1996 alltså, träffade Ann-Mari och jag von 
Wright i Stockholm. Jag erinrade om professor Kangers fråga och hans 
svar på den, och undrade: Vilken av Dina böcker står nu Ditt hjärta när-
mast? Givetvis hoppades jag innerligt att han inte skulle välja Vetenskapen 
och förnuftet, och det gjorde han inte heller. Han svarade på samma sätt 
som 1972: Varieties of Goodness. Under de 24 åren hade boken uppmärk-
sammats betydligt mer än den första tiden. Detta sammanhänger med att 
Virtue-begreppet är viktigt i boken. von Wright börjar kapitlet därom 
med att virtues är ”a neglected topic in modern ethics”. (Brev till Helene 
Hermansson mars 2000.)

Von Wright fick också Selma Lagerlöfpriset och framträdde vid prisce-
remonin i Gösta Berlingssalen i Sunne. Då vågade han bekänna att han 
som barn inte hade uppskattat Nils Holgersson. Det av Lagerlöfs verk 
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som hade fängslat honom mest var Antikrists mirakler. Pristalet kom 
därför att helt handla om detta verk. Thorild kommenterar:

Georg Henrik von Wright har fått en rad fina pris, välförtjänta utan tvivel, 
men det mest attraktiva får han aldrig. Visserligen finns det fackfiloso-
fer utan skönlitterär produktion som fått Nobelpriset i litteratur (Henri 
Bergson och Bertrand Russell) men på deras nivå befinner han sig trots allt 
icke. (Brev till Birgitta Meiton 8.8.1993.)

Mer om Thorild Dahlquists favoritfilosofer

På frågan om favoritfilosofer svarade Thorild en gång i en intervjuarti-
kel: ” Det finns favoritfilosofer av två sorter, dels sådana som man i gan-
ska stor utsträckning håller med, dels sådana som man utan att man gör 
detta ändå finner väldigt stimulerande, intressanta och beundransvärda. 
Till den första kategorin hör för mig bland andra de fyra 1900-talsfilo-
soferna G.E. Moore, Bertrand Russell, Rudolf Carnap och W.V. Quine 
… I den andra kategorin vill jag nämna medeltidsfilosofen Boethius och 
Uppsalafilosofen Adolf Phalén.” (Västgötacorrespongen 1986.)

Thorild hade lyssnat till både Russell och, som nämnts, Quine. Den 
förre var i Uppsala i slutet av 40-talet och höll föredrag bl.a. i student-
föreningen Verdandi. Quine höll föredrag i Sverige vid flera tillfällen, 
första gången 1973. Han återvände 1993, då han som den förste erhöll 
det prestigefyllda Schockpriset. Detta är ett pris instiftat av den svens-
ke filosofen Rolf Schock och som vartannat år delas ut i Stockholm till 
en av världens främsta filosofer.

När Thorild i övrigt talade om sina favoritfilosofer var det oftast per-
soner från den första kategorin han avsåg. (Ett undantag utgör Phalén 
som han ju höll för Sveriges genom tiderna störste teoretiska filosof.) 
De fyra nämnda 1900-talsfilosoferna återkommer många gånger i hans 
texter, särskilt Carnap och Quine. Han föreläste ju också många gånger 
över deras filosofiska verk. En gång (år 1972) blev Thorild också tillfrå-
gad om vem han ansåg vara Sveriges då levande främste filosof. Då sva-
rade Thorild tveklöst: Anders Wedberg, professorn i teoretisk filosofi i 
Stockholm 1949–1976. Thorild satte också, som nämnts, Andries Mac 
Leod mycket högt. Detsamma gällde de samtida Uppsalafilosoferna 
Hedenius, Marc-Wogau, Segerstedt och senare Stig Kanger.
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Författarna om Thorild Dahlquist som lärare och vän
Flera välkända skönlitterära författare lärde känna Thorild och Ann- 
Mari, då de studerade i Uppsala. Några av dessa har också i skrift upp-
märksammat sina möten med dem. Här följer några utdrag från Sara 
Lidman, Gun-Britt Sundström, Lars Gustafsson och Ruth Halldén.

Författarinnan Sara Lidman var bekant med Thorild och Ann-Mari 
(senare utvecklade hon en nära vänskap med Ann-Mari) alltsedan den 
första studenttiden. Lidman skriver som ung recentior brev från Upp-
sala till vännen Martina Nord i januari 1945 (återberättat och komplet-
terat av Birgitta Holm 2005, ss. 75–76):

När jag på skakande ben hade gått upp till Carolina och inför mängden av 
böcker frågat hur många de var fick jag det ironiska svaret: ”sju millioner!”. 
En som fanns till hands var Thorild Dahlquist, ung filosof och Uppsalas 
milda genius. Den nyanlända hjälptes tillrätta, fick se var man hängde upp 
kappan och var det s.k. barnbordet fanns i stora läsesalen. Thorild Dahl-
quist var som en furst Mysjkin: Han var som en ängel som gömde vingarna 
i garderoben för att omvärlden inte skulle bli alltför rädd.

Kring Thorild fanns först och främst filosoferna i staden men också de 
politiskt intresserade och flyktingstudenter från Norge och Danmark. 
Thorild var lidelsefull anti-nazist. Den tredje kretsen kring honom var ett 
”moln” av flickor. Permanent förälskad sällade jag mig till dem: jag älskar 
som aldrig förr naturligtvis. Han håller på med en lic.-avhandling i filosofi. 
Han är underbar. Världens mest intelligenta och ödmjuka och skönhets-
älskande människa …

Kontakten med Thorild och den filosofiska skolan i Uppsala innebar en 
förstärkning av ”supermedvetenheten” om språket. Tyngdpunkten i Upp-
salaskolan låg på begreppsanalysen, den exakta bestämningen av ords och 
satsers innebörd. Idealet var en värderingsfri, objektiv prosa. För mig blev 
lärdomen att undvika ”besvärjelseprosa” och inte använda större ord än 
man har täckning för.

Thorild blev tydligen ganska nära bekant med Sara Lidman. Det finns 
några brev från henne till Thorild bevarade. Ett av dessa skrev hon från 
ett slott i Frankrike (24.5.1947) dit hon kommit på ett stipendium och 
där hon träffade åtskilliga intellektuella från hela Europa. Hon skriver 
bl.a.:
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Det är så svårt att skriva till Dig härifrån bara därför att det är så under-
bart här och jag tänker varje dag: vad Thorild skulle behöva en tid här. 
Vad Thorild skulle uppskatta det och det! … För det första är landskapet 
här alldeles sagolikt – man bara förlorar sig i superlativer. Här på chalet 
är vi ett 70-tal studenter av olika nationaliteter och många av dem har 
upplevt kriget i dess värsta former. I allmänhet talar man inte om det, 
man föredrar att spela pingpong framför att leva i minnena. Jag har dock 
blivit intim vän med några som berättat hur det var. En är 30 år, måla-
rinna, polska, har varit i Frankrike i 10 år och i fyra år ”under jorden” i 
Paris. En människa som av allt att döma uträttat något. Men hennes stora 
konstnärskalufs är kritvit! Hon skall till vintern ha utställning i Stock-
holm och jag gläder mig åt att få besöka den då och hoppas att få tillfälle 
att sammanföra Dig med henne. En imponerande människa och till det 
yttre alldeles enkel.

Ann-Mari blev en nära brevvän med Sara Lidman under 50- och 60- 
talen. De diskuterade då främst politiska ämnen. Ann-Mari försökte 
bl.a. intressera Sara för kampanjen mot rasism, särskilt apartheid-syste-
met i Sydafrika. 

Långt senare kommer en kärleksförklaring från Gun-Britt Sund-
ström i boken Student 64.

Den silverhårige mannen med det ovissa leendet som jag mötte i tam-
buren till filosofiska institutionen har visat sig vara en av våra lärare. Jag 
förstod genast att det är han som kommer att ersätta Maximus. Ersätta 
honom som föremål för min passionerade andliga förälskelse, min amor 
intellectualis. Om inte vid första ögonkastet så i varje fall vid de första 
ord som gick från hans läppar. En av dessa människor som man borde 
promenera fram och tillbaka i pelargångar med. Man borde bara svepa 
manteln omkring sig vid hans fötter och aldrig lämna den platsen. En av 
de människorna är Theodor (s. 22).

En gång yttrade sig Gun-Britt på ett seminarium. Hon ställde en fråga 
till Theodor (Thorild):

Jag ville veta hur man kunde omfatta ett par olika satser om värdeob-
jektivismen, som han just hade gått igenom, utan att vara inkonsekvent. 
Theodor var tyst en lång stund (jag hade lite besvär med anletsdragen 
medan han tänkte). Till sist såg han upp och sa att det nog är ett alltför 
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omfattande problem för att vi ska hinna med det den här gången – [vi 
måste avsluta vissa trivialiteter först.] Han log. Jag log och älskade honom 
passionerat (s. 23).

Thorild kom tillbaka vid ett senare tillfälle och gav förstås ett mycket 
uttömmande svar på Gun-Britts fråga.

En författare som flera gånger i sina böcker återkommit till Thorild är 
Lars Gustafsson. Hans iakttagelser är inte lika passionerade men ändå 
lika uppskattande, som i Ett minnespalats: Vertikala memoarer (Natur 
och Kultur 1994).

Thorild Dahlquist, den lysande läraren, föredrog att alltid förklara sina 
synpunkter i pausen, då det bjöds på kaffe och wienerbröd, och om jag 
minns rätt, de sista åren också något starkare saker (s. 66).

Det förtjänar att påpekas att Thorild själv inte intog de starkare saker-
na.

I Kinesisk höst (Norstedts 1978) kan det heta:

Går och dricker kaffe med den fine filosofen T.D. ...Vi talar om Kina. 
Bortom försiktiga frågor anar man höjda ögonbryn, plötsliga funderingar, 
snabba omvärderingar. Jaså Du är en sådan där …
Thorild som har känt mig sedan jag var pojke och för första gången gick 
på hans kurser om Moores moralfilosofi, spelar inga sådana komedier. Han 
ställer lika raka frågor som han skulle göra bland sina studenter. Hur stort 
är åsiktsförtrycket i folkrepubliken? Vad är de fyras gäng? Etc. Jag svarar 
honom uppriktigt att jag inte vet (s. 11 och 12).

Till de mera passionerade iakttagarna sällar sig Ruth Halldén i sin hyll-
ningsartikel till Thorilds 80-årsdag 17.3.2000: 

Så uppträdde han ständigt, närmade sig de yngre. Vad det var fråga om 
var helt enkelt det som under Aristoteles tid kallades peripatetisk under-
visning, det vill säga undervisning som skedde samtalsvis på promenader. 
Man kan också associera till begreppet ”maieutik” – alltså i det här fallet 
filosofisk barnmorskekonst. Sokrates förlöste ju sina medmänniskor. Det 
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kom inte fram några spädbarn, däremot känslor och tankar som förvarats 
blundande och inkrökta och som behövde hjälp för att komma till värl-
den. Thorild Dahlquist frigjorde sina konversationspartner så att dennes 
inre och sannaste del trädde fram. Han lärde ut saker genom att samtala 
och fråga. Vad som inte minskade de kvinnliga studenternas intresse var 
att han liknade Laurence Olivier. En snygg karl som var mindre kropp än 
själ – var hade man sett en sådan förr?
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Thorild Dahlquist och Carolina Rediviva

Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva var Thorild Dahlquists andra 
hem. Förutom när han föreläste på institutionen eller var på något aka-
demiskt (eller musikaliskt) evenemang, tillbringade Thorild en stor del 
av sin vakna tid på Carolina. Men detta innebar inte alls att han bara 
studerade och forskade där. Han var utomordentligt socialt verksam på 
Carolina. Han stod mycket ofta i bibliotekets trapphall eller korridorer 
och samtalade med alla slags personer. Detta gällde alltså inte bara de 
framstående akademikerna eller kollegerna i filosofi. Det kunde gälla 
studenter i alla möjliga ämnen, och det kunde gälla helt tillfälliga besö-
kare på biblioteket. 

Thorilds frånvaro från sin läsplats på Carolina kunde ibland frap-
pera så mycket att man kunde undra: får denne man verkligen något 
gjort? Åtminstone vi som fanns med på 60-talet kunde säga: borde inte 
Thorild lämna sina samtal åt sidan och istället koncentrera sig på sin 
doktorsavhandling? Han får inte slösa med sina gåvor på det här sättet.

När jag nu konfronterats med Thorilds dagböcker inser jag att det-
ta var en delvis felaktig reflexion. Visserligen bekräftas Thorilds stora 
personintresse och alla hans iakttagelser om människor i sin omgivning. 
Han kunde säga: ”idag har jag samtalat med tre professorer och fyra do-
center. Jag har informerat dem alla om dagens akademiska skvaller och 
jag har fått flera viktiga informationer tillbaka.” Men å andra sidan inser 
jag att Thorild på flera sätt kompenserade för dessa ”sociala” utflykter. 
Man måste komma ihåg att Thorild inte tog semester på det sätt som i 
alla fall de flesta svenska akademiker gör. Förutom de korta Gotlands-
besöken mot slutet av Thorilds liv tog han inte alls ledigt under somrar-
na. Han var sitt Carolina trogen även under de hetaste julidagar. Och då 
fanns normalt inte så många att samtala med. Det var då som Thorild 
gjorde sina stora forskningsinsatser och sina gedigna förberedelser av all 
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undervisning. Han redogör ibland detaljerat för sina dagspensa. ”Nu är 
jag färdig med Phalén för den här gången; nu stångas jag med Aristote-
les; idag har jag hunnit med litet adverbiallogik igen.” 

Thorild engagerade sig ofta och gärna för sina medforskare och andra 
bekanta på Carolina. Han tänkte särskilt mycket på dem som verkade 
ha det svårt i livet. Hans engagemang visar sig särskilt tydligt i ett brev 
där han skildrar Carolinas kanske ensammaste man.

Såg i UNT att Carolinas mest tragiska profil gått ur tiden (88 år gammal). 
Han var den ensammaste människa jag sett … På Carolina läste han dag 
efter dag skiftande ting; jag försökte ibland ytterst diskret ”skugga” ho-
nom för att om möjligt hitta ett uppslag till kontakt. Hans klädsel gav 
vid handen att han tidigt förvärvat sjukpension. En enda gång begärde 
han hjälp: under vandring uppför Carolinabacken hade han ramlat omkull 
och brutit armen och hade svåra smärtor. Han lyckades ta sig upp och bad 
mig hjälpa honom till Akademiska. Jag ringde till Ann-Mari som genast 
infann sig med sin Volkswagen och förde honom till vård. (Brev till Thure 
Stenström 23.3.2006.)

Ett uppdrag knutet till Carolina och som var utöver det vanliga gällde 
en italiensk turistgrupp som en dag kom på besök och önskade bli gui-
dade runt på biblioteket. Den ansvarige vid Carolinas informationsdisk 
blev mycket villrådig när det visade sig att italienarna inte behärskade 
något språk förutom italienska. Men när det blev klart att gruppen bl.a. 
önskade informera sig om svensk filosofi, vände han sig till Thorild som 
en räddare i nöden. Thorild var visserligen språkkunnig men var inte 
expert på italienska och kände sig först ganska hjälplös. Men sen kom 
han på en genial idé. Italienarna kan naturligtvis åtminstone hjälpligt ta 
sig fram på latin. Och Thorild var ju en A-student i latin. 

Sagt och gjort, Thorild skrev en fin liten instruktion om svenska filo-
sofer som hade följande utformning:

Circa 1800 Höijer: philosophia trancendentalis; intuitio non spatialis et non 
temporalis fundamentum metaphysicae. 
1840 Geijer: philosophia personalitatis; “sine te nullum ego”. 
1850 Boström: metaphysica idealistica; realitas vera systema idearum; 
ideae cogitationes, non ideae platonicae. 
1920 Hägerström: ”praeterea censeo metaphysicam esse delendam”; proposi-
tiones ethicae non verae et non falsae. 
1975 Kanger et Per Lindström: logici et mathematici.  
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Carolinas förvandling
Universitetsbiblioteket förändrade sin karaktär mot slutet av Thorilds 
aktiva liv. Carolina förvandlades från att vara en intellektuell mötesplats 
för de flesta humanistiska akademiker i staden till att bli en plats som 
man oftast besökte under några korta minuter för att hämta beställda 
böcker. Detta berodde framför allt på två saker. Först det faktum att 
många institutioner nu fått ordentliga tjänsterum. Forskarna var då inte 
längre beroende av egna läsplatser på biblioteket. Men en annan vik-
tig roll spelade förstås datoriseringen, vars riktigt radikala verkningar 
Thorild aldrig hann uppleva. Forskarna kunde helt enkelt få tillgång till 
många av sina källor genom ett knapptryck på sin dator. Thorild reflek-
terar över denna utveckling i ett av sina brev.

Tänk att Du varit i Uppsala och gått omkring i nostalgi. Carolina nu är 
mycket olikt Ditt Carolina: dels genom datoriseringen, dels genom av-
folkningen. C-salen där studiosae och studiosi på Din tid trängdes om plat-
serna, är sedan länge mycket glest besatt. Det har talats om att denna av 
Peter Celsing ritade sal skall förvandlas till konstmuseum. Även forskar-
salarna är tomma. Forskarna sitter på tjänsterum på sina institutioner, be-
ställer på datorn de böcker de behöver, gör enbart korta besök på Carolina 
för avhämtning och återlämning. Någon intellektuell miljö finns knappast 
på Carolina. Thure Stenström är en av de sista på skansen …

På grund av mina hjärtbesvär slutade jag forska på Carolina för 4 år sedan. 
Thure Stenström övertog mitt forskarbord. Men jag läser mycket hemma, 
både filosofi och annat. Hjärtkänningarna hindrar mig också från att gå på 
intellektuella evenemang som disputationer och gästföreläsningar, liksom 
från att besöka konserter och operaföreställningar. Drottningholmsope-
ran som min fru Ann-Mari och jag besökt varje sommar under fyra de-
cennier är ett avslutat kapitel i vårt liv. (Brev till Aja Westman 7.8 2007.)
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Thorild som boklig rådgivare
Många uppskattade Thorild också för hans insats som privat informa-
tionskälla i alla möjliga ämnen. Och detta är verkligen sant. Thorild 
skriver i brev efter brev (ofta upprepar han samma informationer till 
flera personer) om alla akademiska nyheter: nyutkomna böcker, akade-
miska prestationer, föreläsningar, sakkunnigutlåtanden och utnämning-
ar. Det är uppenbart att Thorild såg denna nyhetsspridning som en av 
sina främsta uppgifter i livet.

Thorild gjorde också ovärderliga tjänster som mer formell rådgivare 
i särskilt två sammanhang. Det ena gällde bokinköp till universitets-
biblioteket Carolina. Thorild tillfrågades där regelbundet om inköp av 
filosofisk litteratur. Och han responderade mycket gärna på dessa pro-
påer. Carolinas bestånd av moderna fackböcker i filosofi är i hög grad 
beroende av Thorilds rekommendationer. Det andra sammanhanget, 
som inte aktualiserades lika ofta, gällde förfrågningar från förlag, ibland 
förmedlade genom institutionen, om utgivning av filosofiska texter. Ett 
intressant exempel på detta gällde utgivningen av en svensk utgåva av 
en rysk översikt över svensk filosofihistoria.

Bakgrunden är denna. Den ryske filosofihistorikern Alexander 
Myslivtjenko hade 1972 publicerat boken Filosovskaja Mysl v Sjvetsii 
[Det filosofiska tänkandet i Sverige]. Det var en bok helt i sovjetisk 
 marxist-leninistisk anda. Den försöker förstå den svenska filosofins 
framsteg utifrån de marxistiska principerna om den andliga utveck-
lingens beroende av materiella förhållanden, särskilt samhällets ekono-
miska villkor. Författaren bemödar sig också om att lyfta fram gestalter 
i svensk idéutveckling som förebådar en övergång till en mera materia-
listisk filosofi. I detta sökande finner Myslivtjenko ibland gestalter som 
sällan eller aldrig annars skulle få en plats i en framställning om svensk 
filosofihistoria. En av dessa är tryckaren och publicisten från Linköping, 
Per Götrek; en annan är den i andra sammanhang så kända arbetarleda-
ren Axel Danielsson. Den främsta platsen i den svenska idéutveckling-
en får dock Erik Gustaf Geijer inta. Han var förvisso en framträdande 
filosof, men hos Myslivtjenko blir han viktigare än både Benjamin Hö-
ijer och Christopher Jacob Boström. Myslivtjenkos val betingas av att 
Geijer under sin senare liberala period gjorde historiefilosofiska analy-
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ser som delvis låg i linje med en marxistisk förståelse av utvecklingen. 
Geijer förutsåg också farorna med den fria konkurrensen och den kamp 
mellan industriidkare och arbetare som skulle uppstå.

Den kände svenske journalisten och författaren Leif Björk (Karin 
Boyes make i deras tidiga äktenskap) var kunnig i ryska och filosofiskt 
intresserad. Han tog sig för att översätta denna bok till svenska och 
insände sitt manus (ca 1979) till det svenska förlaget Thales, som ju är 
inriktat på publicering av filosofiska texter. Thorild tillfrågades om han 
kunde rekommendera en publicering. Han var först försiktigt positiv. 
Även om han naturligtvis var skeptisk till marxistisk filosofi i allmänhet 
menade han att det, mot bakgrund av marxismens ställning i östeuro-
peiskt tankeliv, kunde vara intressant att se en tillämpning av denna 
filosofi på den svenska filosofihistorien. Men, när Thorild tillfrågades 
vid ett senare tillfälle – då hade vi hunnit till hösten 1989 – ville han på 
det bestämdaste avstyrka en svensk publicering av boken. ”En bok med 
ett så doktrinärt perspektiv har i dagens läge föga intresse.” (Dagboken 
hösten 1989.)

”Flickorna” på Carolina
Det går gärna rykten om särpräglade och märkvärdiga personer; så ock 
om Thorild. Malisen vill gärna hävda att Thorild allra helst samtala-
de med unga studentskor på Carolina. Det ligger nog en viss sanning i 
detta. Thorild diskuterade med många studentskor och intresserade sig 
för deras studier och framtidsplaner. Han var så välvilligt intresserad 
att han också blev mycket populär bland flera kvinnliga akademiker. 
(Några av dem skulle ju också bli brevvänner med honom.) Ryktet om 
detta nådde brodern Arne, som var bosatt långt borta i Malmköping. 
Arne kommenterar detta i ett brev: ”Det sägs att Du är en tjejtjusare 
på Carolina.” Thorild blev då mycket obehagligt berörd och säger i sin 
dagbok. ”Jag övervägde att aldrig mer visa mig på Carolina.” Vid några 
fler tillfällen återkommer retsamma kommentarer från Arne och det 
framkommer att också Ann-Mari instämt i detta. Thorild noterar vid 
ett tillfälle:
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Ja, som Du anar är det en av de rara flickorna på Carolina som varit fram-
me, de som Du och Inga-Lisa [Arnes fru], liksom Gerti och inte minst 
Ami, med all rätt begabbar mig för. En glad iranska förärade mig ett stort 
och omsorgsfullt inslaget paket; vi trodde att det var ett praktfullt ljus, 
men till vår förskräckelse var detta en stor flaska vin!! Den persiska tö-
sen har uppenbarligen svikit Muhammed och Koranen, men tydligen har 
hon inte uppfattat att jag är lika fanatisk i min nykterism som någonsin 
Profeten. Jag övervägde att slå ut vinet i slasken eller muggen, men Gerti 
påpekade att det kunde medföra en onykter lukt, en doft av onykterhet. 
Strax efter detta stod en godhjärtad isländska med ett paket med vänlig 
påskrift. (Brev till Arne Dahlquist 1991.)

Det är ju inte ovanligt att en man tilltalas av kvinnlig fägring. Att saken 
alls kunde uppmärksammas måste ha att göra med att Thorild i övrigt 
var en så utpräglad homo intellectualis och i vissa sammanhang så socialt 
skygg. Han var ju också mycket prudentlig till sitt sätt. Han skulle aldrig 
undslippa sig en obetänksam frivolitet. Det var kanske då en smula an-
märkningsvärt att Thorild så tydligt intresserade sig för unga kvinnor; 
det hände t.o.m. att han kunde bjuda ut en ung studentska på lunch.

Det finns dock inga som helst belägg (i dagböcker eller brev) för att 
Thorild skulle ha haft en nära relation till någon annan kvinna än sin 
hustru. Breven till kvinnliga akademiker är mycket vänliga och mycket 
intresserade, men de andas ingen nära privat relation.
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Thorild Dahlquists glädjeämnen och 
våndor; forskning och forskningshämningar

Det fanns många glädjeämnen i Thorild Dahlquists och Ann- Mari 
Henschen-Dahlquists liv. Deras eget äktenskap, först och främst, 
men också den nära relationen till de båda släkterna Dahlquist och 
Henschen. För Thorilds del gällde detta i synnerhet systern Gerti (som 
ju bodde i Uppsala), men också bröderna Arne i Malmköping och Ger-
mund i Stockholm. Det är anmärkningsvärt hur de alla uppmärksam-
mar varandras högtidsdagar, prestationer och övriga framgångar. Det 
är också rörande att se hur Thorild i sina dagboksanteckningar med 
stora bokstäver noterar alla familjens årsdagar (även de avlidnas: pap-
pans, mammans, Haralds och Bengts). Till bilden hör att Thorild också 
noterar jubileumsårsdagar av stora musiker (Bach, Mozart, Beethoven) 
och författare (Shakespeare, Pascal, Geijer) som han hade ett nära för-
hållande till. En stor glädjekälla för Thorild var också att hans mamma 
så ofta uppmärksammades på ett positivt sätt. Thorild noterar 1985 
att mamma Siri fick ett mycket stort utrymme i ett föredrag hållet av 
Öivind Sjöholm i samband med Domkyrkans 550-årsjubileum. Före-
draget hette ”Predikanter och psalmdiktare i Uppsala Domkyrka.” Siri 
prisades i föredraget också för att hon försökt sig på att teckna psalm-
diktningens historia i Ärkestiftet.

En annan mycket stor källa till glädje, som fick ta mycket tid i an-
språk, var förstås musiken. Thorild och Ann-Mari var båda stora mu-
sikälskare och lyssnade dagligen på klassisk musik i Sveriges Radio och 
på grammofon. De besökte också många konserter både i Stockholm 
och Uppsala. I Stockholm gällde det inte bara Konserthuset och Ber-
waldhallen utan ofta också många kyrkor. Särskilt gärna besökte de 
Engelbrektskyrkan och lyssnade på de många Bachframförandena där, 
inte minst av de stora passionerna (Matteus- och Johannespassionerna). 
Bach var den kompositör de satte främst av alla men därnäst kom de 
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stora Wienklassikerna och bland dem kom Beethoven i första rummet. 
I sina brev till Thure Stenström diskuterade Thorild ofta de olika upp-
förandena av Beethovens symfonier och pianosonater.

En särskild plats i Thorilds och Ann-Maris musikhjärtan hade ope-
rarepertoaren och de uppskattade i högsta grad de föreställningar som 
gavs av Drottningholmsoperan och Drottningholms barockorkester. 
”Elisabeth Söderströms röstbehandling och förmåga att skådespela 
hade Thorild en formlig vurm för, henne satte han allra högst av alla 
våra många internationella stjärnor” (Thure Stenström i korrespon-
dens). Detta illustreras väl av det brev som Thorild sände till Elisabeth 
Söderström på hennes 80-årsdag (7.5.2007).

På Din bemärkelsedag sitter förvisso många runt om i landet och söker 
dra sig till minnes alla de fantastiska evenemang de upplevt med Elisa-
beth Söderström på scen eller estrad, i romansaftnar eller i operaföreställ-
ningar. Det är en synnerligen trevlig sysselsättning (och den underlättas 
om man har gamla dagböcker att bläddra igenom). Undertecknade, två 
upsaliensare, Ann-Mari 83 och Thorild 87, minns Dig för ögonblicket som 
närmare 400-årig i Janaceks Testamentet; som unga Pamina i Mozarts 
Trollflöjten mindes vi Dig alldeles nyss, dessförinnan som Poppea i Mon-
teverdis opera, som drottningen av Golconda hos Berwald, som La Travi-
ata hos Verdi, som Eurydike, Ifigenia, Alkestis hos Gluck. Ibland var Du 
Fiordiligi i Mozarts Cosí etc. etc. Vi minns även Din ljuvliga romanskonst 
i stycken av Stenhammar, Rangström, de Frumerie och alla de andra. 
Tack, tack, tack för allt detta!

Thorild var, som man kunde vänta, inte någon vän av jazz- eller pop-
musik, men han skydde inte allt modernt i musikväg. Han ansträngde 
sig att förstå modernare seriös musik och lyssnade ibland på tonsättare 
som Stravinsky, Allan Pettersson och Sven-David Sandström. Men han 
etablerade aldrig någon långvarig längtan efter deras musik.

Men Thorild kunde också glädjas åt vissa framgångar i den akademis-
ka världen. Han fick vara fakultetsopponent två gånger under 70-talet. 
Den första gällde Bo Peterssons avhandling om Axel Hägerströms värde-
teori. Disputationen skedde 24 maj 1973. Thorild förberedde sig förstås 
minutiöst och egentligen alldeles för ambitiöst. Disputationen blev ly-
sande och Thorild fick idel lovord. Bland dem som prisade hans insats 
fanns professorerna: ”Väldigt vad Du kan”, sa Kanger. ”Storslaget”, sa 
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Hedenius. Den andra disputationen gällde Carl-Reinhold Bråkenhielms 
avhandling How philosophy shapes theories of religion i december 1975. 
Att Thorild blev fakultetsopponent vid denna disputation vittnar om 
hans anseende på den teologiska fakulteten.

Det var också viktigt för Thorild att han, efter stora skrivproblem 
(se nedan), under 80-talet kunde fullborda en rad biografiska artiklar 
om svenska filosofer. Thorild engagerades att skriva i Svenskt Biografiskt 
Lexikon, där han skrev om Mac Leod, Oxenstierna och Phalén, liksom 
i Routledge Dictionary of Twentieth Century Philosophers, där han skrev 
inte mindre än nio artiklar om moderna svenska filosofer. Han gjorde 
också en stor insats med en rad essäer om Adolf Phaléns filosofi i års-
skriften Lychnos på 90-talet. 

Ingemar Hedenius, Bo Petersson, Thorild Dahlquist och Margit Waller (Axel 
Hägerströms dotter) efter Bo Peterssons disputation 1973 framför universitetshuset. 
Foto: Sturefoto.
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Thorild fick ofta stort beröm för sina märkvärdiga undervisningsin-
satser. Elever prisade honom på ett sätt som han med förtjusning note-
rar i sin dagbok. ”Du är en fantastisk kille”, kunde någon kommentera. 
Thorild var så känd i studentvärlden i allmänhet att han en gång (1984) 
inbjöds till ett lunchmöte med studentkåren. Ett resultat av mötet 
skulle ha blivit en lång artikel i studenttidskriften Ergo med foto på 
huvudpersonen. Flera av stadens mest prominenta akademiker hade ti-
digare inbjudits till liknande luncher. Bland dem fanns nobelpristagaren 
Kaj Siegbahn och de framstående klassikerna Frithiof Rundgren och 
Jonas Palm. Mötet skulle också denna gång resultera i en artikel i Ergo 
med foto. När Thorild protesterade och sa att han inte var professor 
svarade studentkårsrepresentanten: ”Du är ju så känd och älskad av alla, 

Syskonen Dahlquist på Thorilds 70-årsdag 17 mars 1990. Foto: Gun Dahlquist.
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så vi vill ha med Dig i det här sammanhanget … Du är överst på vår 
önskelista.” (Dagboken augusti 1984.) Tyvärr tackade Thorild (som van-
ligt) till sist nej till detta erbjudande.

Thorild uppmärksammades på två av sina jubileumsdagar (50-års-
dagen och 60-årsdagen) med en festskrift, där många vänner både inn-
anför och utanför filosofiska institutionen medverkade. I sina tackbrev 
uttrycker Thorild sin stora glädje över dessa gåvor: 

Logic and Value: Essays dedicated to Thorild Dahlquist on his fiftieth 
birthday. Redaktör Tom Pauli. Filosofiska Studier utgivna av Filosofiska 
Föreningen och Filosofiska Institutionen vid Uppsala Universitet, nr 9, 
1970. Namnkunniga bidragsgivare i volymen är G.H. von Wright, An-
ders Wedberg och Andries Mac Leod. I denna festskrift återfinns bl. a. 
Anders Wedbergs uppsats: ”Hur Carnap byggde världen 1928”, som är 
en av de filosofiska texter som Thorild beundrade mest.

ThD 60: Philosophical essays dedicated to Thorild Dahlquist on his 
sixtieth birthday. Philosophical Studies published by the Philosophi-
cal Society and the Department of Philosophy, University of Uppsala, 
Sweden, No 32, 1980. Bland bidragsgivarna här märks Lars Gustafsson, 
Sören Halldén och Ingemar Hedenius.

Jag deltog i institutionens uppvaktning av Thorild på 50-årsdagen, 17 
mars 1970, hemma på Prästgårdsgatan 13 D. Det var en stor delegation 
som kom och Ingemar Hedenius höll ett spirituellt tal. I sitt tacktal be-
tonade Thorild att den festskrift han begåvats med är mycket ovanlig på 
en punkt: Det finns i skriften inga referenser till några av festföremålets 
egna publikationer. Thorild menade förstås inte att bidragsgivarna varit 
oförskämda mot honom. Han konstaterade bara stillsamt att det knap-
past fanns några publikationer av honom att referera till. 

På Thorilds 80-årsdag år 2000 blev det ingen festskrift. Däremot 
blev det ett brett upplagt och välbesökt tvådagarsseminarium till hans 
ära. Detta seminarium blev fylligt karakteriserat av Thorild själv, se 
ss. 177–179.

Men Thorild uppvaktades rejält redan på sin 40-årsdag (en jubileums-
dag som normalt inte uppmärksammas så mycket i Sverige). Ann-Mari 
har i ett fylligt brev till sin svärmor Siri (24.3.1960) berättat om händel-
serna denna dag. Här några utdrag:
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Kl. 12 uppenbarade sig professor Ingemar Hedenius, åtföljd av Astrid 
[ Hedenius]. De överlämnade en underbar bukett liljekonvaljer och pärl-
hyacinter samt ett fotografialbum innehållande bilder av ett tjugotal filo-
sofer från hela Norden. Bilderna hade Ingemar själv tagit, framkallat och 
förstorat. De är utsökt skickligt gjorda, levande proträtt som framhäver 
det karakteristiska hos var och en, verkliga konstverk …

På slaget 7 ringde det på dörren och in tågade en deputation på 17 per-
soner med den unge författaren och filosofen Lars Gustafsson i spetsen. 
Efter ett kort tal av denne, vari bl.a. framhölls att jubilarens ålder ju inte 
var särskilt imponerande men visdomen desto mer, överlämnades bl.a. en 
fullständigt sagolik bukett i jätteformat med massor av ljust skära tul-
paner, pingst och påskliljor och gul och blå fresia … Efter förplägnaden 
föredrog Lars Gustafsson en dikt som han dedicerat till Läraren To Da 
från lärjungen La Gu, en dikt som handlade om nollklasser och andra 
begrepp i den högre logiken, en sfär som ju är läraren To Da välbekant … 
Det bästa av allt är att Toli [Thorild] varit så glad och befriad alltsen fö-
delsedagen och att han var så glad åt att ha alla dessa gäster på en gång, 
känna sig omgiven av deras värme och vänlighet.

Thorild och forskningen
Men Thorild var inte en helt lycklig person. Det fanns, som framför 
allt framgår av dagböckerna, en negativ underton i hans sinnestämning, 
som var förknippad med hans oförmåga att ta på sig uppdrag och, fram-
för allt, att fullborda den forskning som både han själv, och i viss mån 
omgivningen, förväntade sig av honom.

Redan under tidigt 60-tal satte Thorild igång ett brett upplagt lo-
giskt och språkfilosofiskt projekt om adverbialens logik. Frågan gällde 
bl.a. hur man skall formalisera satser som innehåller adverbial. Här-
med avsågs primärt s.k. sättsadverbial, som i satsen ”löparen springer 
snabbt”. Thorild befriades från undervisningen under ett helt år, 1965, 
och tillbringade större delen av sin tid på Carolina men även på några av 
språkinstitutionernas specialbibliotek för att förbereda denna avhand-
ling. Thorild skriver själv 1995 till Charlotta Brylla: ”När jag för ca 35 
år sedan försökte utarbeta en adverbiallogik, orienterade jag mig en del 
om adverb och adverbial i tyskan, franskan och svenskan.” Arbetet med 
adverben var förstås ganska intensivt under Thorilds stipendieår. Det 
gick fram och tillbaka. Ibland misströstade han, men ibland såg han 
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en ljusning i tunneln: ”Bra arbetsdag: vissa logiska sammanhang kring 
överföringsargumentet har blivit genomskinliga.” (Dagboken 24.9.1965.) 

I samband med att Thorild år 1970 skulle få sin forskarassistenttjänst 
ombads han att beskriva sin pågående och planerade forskning. Han ang-
er där inte mindre än sju ämnesområden. På första plats kommer pro-
jektet om sättsadverbial. ”Den formallogiska analysen av sättsadverbiella 
konstruktioner: dels kritik av Reichenbach, dels en egen positiv teori 
innehållande bl.a. en logisk kalkyl för de sättsadverbiella förknippning-
arna och en demonstration av att dessa utgör en – i den logisk-semantis-
ka forskningen tidigare obeaktad – typ av icke-extensionala konnektiv.” 
(Thorilds skrivelse till Historisk-filosofiska fakulteten 29.10.1970.)

En av de grundläggande iakttagelser som Thorild gör vad avser ad-
verbialens logik är analog med situationen för vanliga attributiva kon-
struktioner (adjektiv + substantiv). Thorild tar i en kort anteckning 
upp exemplet: ”genial matematiker”. Detta uttryck är inte logiskt ekvi-
valent med konjunktionen ”genial och matematiker”. En person som 
är matematiker kan ju vara genial i andra avseenden än matematik. På 
liknande sätt förhåller det sig, menar Thorild, med de flesta sättsadverb. 
Satsen ”löparen springer snabbt” är inte logiskt ekvivalent med ”löparen 
springer och är snabb”. Löparen kan ju vara snabb i andra avseenden än 
själva löpningen. (Denna iakttagelse kan naturligtvis problematiseras 
för många vardagsspråkliga situationer. Det torde ofta vara underför-
stått i uttrycket ”löparen springer och är snabb” att snabbheten skall 
hänföra sig till själva löpningen.) 

Att Thorild ägnade sig åt adverbialen var allmänt känt och han höll 
flera föredrag över ämnet. Ett viktigt sådant tillfälle var den nordiska 
filosofkongressen i Sigtuna år 1961, då docent Lennart Åqvist fanns med 
bland åhörarna. Åqvist delade Thorilds intresse för detta problemområ-
de och han har senare i två publikationer refererat till några av Thorilds 
idéer i frågan. Åqvist nämner på ett ställe att Thorild i själva verket löst 
ett logiskt problem:

Lyckosamt nog är, vad jag förstår, detta problem redan löst: den av Thorild 
skapade s.k. sättsadverbialslogiken är just den allmänna logiska teori som 
här får en vacker tillämpning i ett aktuellt, kunskapsteoretiskt, specialfall 
och som de anglosaxiska adverbialisternas utläggningar nära nog ”skriar 
efter”. (Åqvist 1968, s. 105.)
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Thorild noterar i sin dagbok (från 1968) att han just läst Åqvists artikel. 
Intressant nog blir han mer irriterad än glad över att Åqvist uppmärk-
sammat hans adverbialteori. ”Varför kan han inte hålla fingrarna från 
mitt ämne?” 

Thorild publicerade dock aldrig något om adverbialens logik. Inte 
heller har han, såvitt jag kunnat se, efterlämnat några längre handskriv-
na manuskript i detta ämne. Det finns dock flera små fragment i ämnet 
i hans anteckningsböcker. Han säger i sin dagboksanteckning (27.2.1972) 
att hans sista engagerade försök att utarbeta sin logik redan då var över. 
Men tanken på att skriva något om adverbialen var levande för Thorild 
långt senare. Det finns dagboksanteckningar från sent 90-tal, där Tho-
rild berättar om hur han ägnat en hel arbetsdag åt saken. 

Två andra forskningsområden som Thorild nämner i sin skrivelse gäl-
ler distinktionen mellan logiska och utomlogiska termer och analysen 
av dispositionsbegrepp. Inom båda dessa områden höll Thorild föredrag 
och han har efterlämnat manuskript som finns tillgängliga i Carolinas 
arkiv.

Ett språkfilosofiskt samtal mellan Thorild Dahlquist 
och Andries Mac Leod
Djupt ner i en av sina anteckningsböcker har Thorild nedtecknat ett 
filosofiskt samtal som han hållit med sin vän – som han storligen beund-
rade – Andries Mac Leod. Samtalet skall ha förts den 3 juni 1963 under 
den period då Thorild var som mest engagerad i språkfilosofiska frågor. 
Samtalet är intressant därför att det vittnar om den hållning i frågan 
om språkets förhållande till verkligheten som Thorild och Mac Leod 
uppenbarligen i hög grad delade. Här följer samtalet in extenso. 

ThD: En huvudskillnad mellan [Ludwig] Wittgensteins tidigare och 
hans senare position är ju den att han i den förra tänker sig att verk-
ligheten själv har en viss form, en viss struktur, som de olika språkliga 
beskrivningarna återspeglar på ett bättre eller sämre vis, under det att 
han i den senare finner det meningsfullt att tala om form och struktur 
endast i samband med de språkliga fenomenen. Säger man att av två 
språkliga beskrivningar av samma realitet den ena har en adekvatare 
form än den andra kan detta enligt Wittgensteins senare ståndpunkt 
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– allt enligt Philosophische Untersuchungen – bara betyda att den är 
mindre vilseledande, mindre ägnad att förleda till tokiga slutledningar, 
än den andra. Enligt den tidigare ståndpunkten – enligt Tractatus allt-
så – betyder det däremot att den avbildar den beskrivna verkligheten 
på ett mera troget vis. Oxfordfilosoferna delar självfallet Wittgensteins 
senare ståndpunkt.

AML: Naturligtvis finner jag Wittgensteins tidigare ståndpunkt vara 
den riktiga. Åsikten att verkligheten själv har en form finns också im-
plicit i mitt arbete om negationer, fastän frågan aldrig direkt ventileras 
där.

ThD: Enligt min tanke måste man skilja mellan två olika fall, när-
mast mellan två olika typer av strukturskillnader mellan språkliga 
beskrivningar av samma realitet. Det första fallet illustrerar jag med 
ett exempel som jag lånat från den av Dig mindre uppskattade danska 
strukturalisten Hjelmslev.

AML: Javisst ja, den där roliga Hjelmslev.
ThD: I ett av sina senaste arbeten gör han överläggningar som utgår 

från skillnaden mellan latinets: omnium bonorum virorum labores, och 
vårt språks: alla goda mäns ansträngningar. Latinet har genitivändelser i 
tre ord, svenskan i bara ett. Här har vi ett exempel på det första slaget 
av strukturdifferens mellan språkliga beteckningar av samma sak. Det 
andra slaget illustrerar jag med ett modalt exempel från Aristoteles och 
Moore. Vi säger ofta: om p så är det nödvändigt att q, där formulering-
en: det är nödvändigt att om p så q, vore adekvatare. Analogt: vi säger 
ofta: om p, så är det omöjligt att r, där det adekvatare uttryckssättet 
vore: det är omöjligt att p och r.

Aristoteles menar att den mindre adekvata formuleringen förlett 
somliga filosofer att tro att lagen om det uteslutna tredje är oförenlig 
med indeterminism; Moore att den förlett engelska nyhegelianer till 
läran att alla relationer är internala. Min mening är nu den att man kan 
ha olika inställning till de båda olika slagen av strukturdifferenser. Man 
kan t.ex. säga att Wittgensteins första position är riktig i fråga om det 
andra slaget men att hans andra position är riktig om det första. Den 
som säger så menar alltså att det inte finns någonting i verkligheten som 
motsvarar genitivändelserna men väl något som motsvarar en modal 
operator; annorlunda uttryckt, verkligheten avbildas varken bättre eller 
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sämre av den latinska än av den svenska frasen i Hjelmslevs exempel, 
men däremot är i det andra exemplet den formulering som vilselett de 
filosofer, som Aristoteles och Moore vände sig emot, inte bara vilsele-
dande utan också mindre verklighetstrogen än den andra. Alltså: man 
kan bedöma de båda fallen olika med hänsyn till det Wittgensteinska 
problemet.

AML: Det håller jag med om. När jag ansluter mig till Wittgenste-
ins första position tänker jag på det andra fallet. I fråga om det första 
behövs det en särskild undersökning. Låt oss göra en sådan med an-

Thorilds mentor Andries Mac Leod år 1960. Foto: Ingemar Hedenius.
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knytning till det konkreta Hjelmslevska exemplet. Den föreställning 
som uttrycks av de bägge fraserna är vag. Härav följer att varje sats som 
innehåller en av dessa fraser uttrycker ett falskt omdöme.

ThD: Om Hedenius hade varit här nu skulle han ha kreverat. Det var 
på just den här punkten han reagerade efter mitt föredrag om vaghet 
på Filosofiska föreningen. Tanken att varje omdöme som innehåller ett 
vagt begrepp är falskt är för hans common-sensism helt absurd. Men jag 
är beredd att acceptera den.

AML: En sats som innehåller någon av de ifrågavarande fraserna be-
skriver följaktligen inte någon verklighet. Det gör endast vissa omdö-
men utan vaga begrepp. Men naturligtvis har ett sådant omdöme med 
vaga begrepp en viss komplicerad relation till ett visst verkligt förhåll-
ande och man kan undersöka huruvida vissa formegenskaper i den sats 
som uttrycker omdömet svarar emot formegenskaper hos detta verkliga 
förhållande. Och i vårt exempel finner man då genast att i det latin-
ska uttryckssättet behandlas ”alla” på samma sätt som adjektivet och 
substantivet, men i det verkliga sakförhållandet uppträder inte någon 
egenskap ”alla” i analogi med ”god” och ”man”. Man tycks alltså kunna 
säga att det latinska uttrycket har en från verkligheten avvikande for-
megenskap.

ThD: Men låt oss jämföra ”bonorum virorum labores” med ”goda 
mäns ansträngningar”.

AML: I detta fall är det klart att svenskan är avlägsen från det verkli-
ga förhållandet. ”Goda män” är inte en enkel konjunktion av ”goda” och 
”män” utan bildar en enhet; det påminner om vad Du var inne på i Ditt 
Sigtunaföredrag. Det svenska uttryckssättet indicerar att det bara är 
konstituenten ”män” som har den genitiva relationen till ”ansträngning-
ar”, men det är ju helheten, enheten.

ThD: I ett idealt språk skulle man finna ett sätt att ange att genitiv-
relationen hänför sig till enheten (goda män)s ansträngningar. Det vore 
bättre inte bara än svenskans utan också än latinets uttryckssätt. Men 
om vi betraktar ett fall där attributet har ett enkelt konjunktivt förhåll-
ande till huvudordet, t.ex. tjugofemåriga mäns ansträngningar.

AML: Ja, då är latinets överlägsenhet uppenbar. I det fallet avbildas 
verkligheten uppenbarligen riktigare med två genitiver än med en. Nå 
med dessa detaljer vare hur som helst; i varje fall synes det som om man 
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också i det första av de två fallen Du beskriver kan tala om struktur hos 
verkligheten själv och om att språkliga uttryck på ett bättre eller sämre 
vis återspeglar [denna verklighet].

Thorilds forskningsvåndor
I sina mest olyckliga stunder kunde Thorild misströsta om sin basala 
kompetens och om sina kunskaper i olika filosofiska ämnen. Han berät-
tar i dagboken (1971) om när han lyssnade till en föreläsning av professor 
Stig Kanger, som då nyligen hade utnämnts till professor i teoretisk 
filosofi. Kanger talade över ämnet ”entailment”, som är beteckningen 
på en grundläggande logisk relation. Kanger imponerade då storligen 
genom sin klarhet och precision i framställningen och Thorild kände 
sig förkrossad av detta. Något liknande kan jag inte åstadkomma, tänkte 
Thorild. Härvidlag gjorde han dock en ordentlig felbedömning. Tho-
rilds egna föreläsningar var ofta mönster av god undervisningskonst.

Men mest påtaglig var känslan av misslyckande när det gäller forsk-
ningen. Thorild gör dock flera försök:

Funderar allvarligt på att trots mina skrivhämningar försöka göra en mo-
nografi över Mac Leod. Ett första kapitel kan sammanfatta huvudproblem 
och huvudargumentationer i hans författarskap. Ett annat kan gälla rela-
tionen till Phalén. Ett tredje tar upp hans nominalism och jämför den med 
andra former av nominalism, särskilt moderna. Ett fjärde kan behandla 
den mentalistiska positionens väsentlighet för hans behandling av intensi-
onalitetsproblematiken. Ett femte kan behandla en rad detaljresonemang 
(t.ex. principium identitatis). I inledningen berör jag svårigheten att göra 
en sådan monografi innan en motsvarande om Phalén blivit framställd. 
(Dagboken mars 1972.)

Thorild gör t.o.m. en disposition som han sen använde i en föreläsnings-
serie om Mac Leod:

Notis av bio- och bibliografisk natur, 2. Vad är Uppsalafilosofin? 3. ML 
och Uppsalafilosofin, 4. Två huvuddrag i ML:s åskådning, 5. Termen ”med-
vetande”. Två tristinktioner rörande uttrycket ”medvetande om något”, 6. 
Huvudproblemet i ML:s 1960-bok om medvetandet, 7. Tre trivialiserande 
missförstånd av detta huvudproblem, 8. Om medvetandeproblem i Upp-
salafilosofin. 
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Men Thorild kom aldrig igång med detta projekt och han kände frus-
tration, som han uttryckte några år senare:

Mer och mer upplever jag det som nödvändigt att göra ytterligare en sats-
ning på att skriva något väsentligt innan min tid är ute. Jag är ju forska-
rassistent i en privilegierad situation – det kan ej accepteras att jag resig-
nerat, att jag givit upp chansen att få något skrivet. Mycket också under 
senare tiden är ju nedslående, ägnat att befästa min uppgivenhet; att jag ej 
lyckades med Mac Leod-nekrologen, ej gjort praktisk filosofi-historiken, 
att åldrandesvagheter uppträtt i minnesfunktionerna, att mitt logikkun-
nande gått bakåt … men ändå: try it and try it again! Nu vill jag inrikta 
mig på Studier i svensk filosofi. Kanhända kan uppdragen om Mac Leods 
nekrolog och historiken över praktisk filosofi i Uppsala lösas i samband 
med denna nya satsning. För ögonblicket tänker jag mest på marginalan-
teckningar till Wedberg. (Dagboken 15.6.1978.)

Egentligen borde jag vara nedslagen; jag kommer knappast framåt med 
min Mac Leodartikel. Russellkursen är hotande nära. Jag är dålig i det 
intellektuella umgänget på Carolina. (Dagboken 8.8.1978.)

Något nostalgiskt berättar Thorild om ett längre samtal med lärarkolle-
gan Per Ericson på institutionen. Ericson tillhörde också de något äldre 
filosoferna i Uppsala som inte disputerat, trots sin uppenbart stora filo-
sofiska begåvning. Ingemar Hedenius hade flera gånger uttryckt att han 
betraktade Ericson som sin favoritelev. Under sitt samtal denna höstdag 
1978 tänker Thorild på att de två, som många i Uppsalafilosofin satt sina 
förhoppningar till, står där och reflekterar något melankoliskt över sin 
situation.

Så sent som 1986 förekommer dock hos Thorild tankar på att skriva 
en hel bok om någon av sina favoriter. ”Det är ju så” som han säger ”att 
både Phalén och Wikner lever hos mig – också Mac Leod och Häger-
ström. Kan jag möjligen avsluta med två svenska bidrag till Sokrates-
forskningen?” (Dagboken 7.7.1986.)

Thorild hade inte bara svårigheter med att få igång sin forskning. Han 
hämmades också av att han inte vågade föreläsa på större evenemang 
och inför en större publik. Thorild inbjöds till flera konferenser, där han 
ofta initialt tackade ja till att medverka, men där han till slut avstod. 

Intressant nog deltog han faktiskt vid de två första tillfällena när han 
fick en förfrågan, nämligen på de nordiska filosofkonferenserna i Sigtu-
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na 1961 (nämnd ovan) och i Åbo 1966. På den senare konferensen talade 
Thorild över ämnet ”Logiska och utomlogiska termer”. (Manuskriptet 
till detta föredrag finns i Thorilds arkiv på Carolina. Han avsåg att låta 
denna text ingå i en festskrift till Andries Mac Leod 1966. Detta blev 
dock inte realiserat.) Föredraget var mycket solitt och innehållsrikt, 
men det blev på tok för långt. (Jag var själv närvarande.) Thorild avstod 
från manuskript och hade därför ingen kontroll över tidsåtgången. Han 
blev smärtsamt medveten om detta och lovade sig själv att alltid ha 
manuskript i framtiden. Men det blev egentligen inte någonsin aktuellt 
med detta i ett externt sammanhang. 

Det kom dock en inbjudan till Köpenhamn 1978.

Brev till professor Karsten Friis Johansen.

Ett mycket varmt tack för Edert vänliga brev 13.5.78. Jag är tacksam att 
få räknas som medlem av Platonselskabet och jag accepterar Er vänliga 
inbjudan om ett föredrag i sessionen om senantiken. Mitt tema blir:

”Adolf Phaléns analyser av antik kunskapsteori efter Aristoteles”. Jag hör 
till dem som räknar den 1931 bortgångne Uppsalaprofessorn Adolf Phalén 
som Sveriges främste teoretiska filosof genom århundradena. Phalén var 
också en framstående filosofihistoriker. Hans synpunkter på och analyser 
av antik filosofi har blivit bekanta först häromåret genom C.E. Sjöstedts 
posthuma publiceringar av Phaléns föreläsningsmanus. Intressantast är 
analyserna av Platon och särskilt Aristoteles, men också på den eftera-
ristoteliska kunskapsteorin har Phalén flera väsentliga och originella syn-
punkter. Min avsikt är att i 40-minutersföredraget presentera och i någon 
mån kritiskt kommentera dem.

Men därav blev intet:

Tackar nej till Köpenhamn. Jag vet att det är det sista kongressföre-
dragserbjudandet i mitt liv, med all sannolikhet. Jag ser att det är omöjligt 
för mig att få ihop ett manuskript och utan ett sådant kan jag ej uppträda. 
Jag minns Åbo 1966. Orsaken till att jag ej kan åstadkomma ett manu-
skript är främst den gamla vanliga – därtill kommer emellertid att mitt 
föredrag ej kan passa under sessionsrubriken (Platonisme og aritotelis-
me i senantikken.) När professor Palm först föreslog mig att framträda 
vid  Köpen hamnssymposiet nämnde jag två ämnen.” Icke-extensionala 
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 argumentationsmodeller i den sokratiska dialogen”, respektive ”Phalén 
om Platon”. Men professor Friis Johansen erbjöd mig bara att hålla fö-
redrag under den senantika sessionsrubriken. Jag valde då ”Phalén om 
kunskapsteorin i antiken efter Aristoteles”, vilket accepterades. Men jag 
fann detta olämpligt, eftersom Phaléns senantikpartier inte är så väldigt 
intressanta, inte så mycket att basera ett föredrag på. (Dagboken 1.5.1979.)

En liknande situation inträffade 1997, då ett symposium om Hans Lars-
son och Axel Hägerström anordnades i Lund. Thorild hade anmält före-
draget ”Linjer i Hägerströms moralteori”, som han förberett sedan länge, 
men han tackade till sist nej. I dagboken den 15.10 kl. 15.30 noterar Tho-
rild uppgivet.” Just nu skulle mitt föredrag ha gått av stapeln.”

Också andra uppdrag som Thorild först tog på sig drog han sig seder-
mera tillbaka ifrån. Trist nog gällde det bl.a. nekrologerna över läromäs-
taren Marc-Wogau och professorn i praktisk filosofi i Lund, Manfred 
Moritz, som han lovat skriva för tidskriften Theoria år 1992. Båda hade 
gått bort något år tidigare, Moritz 1990 och Marc-Wogau i oktober 1991. 
Särskilt i fallet Marc-Wogau är det egendomligt att det inte blev något 
av, eftersom Thorild kunde hans filosofi utan och innan och dessutom 
redan hade skrivit en kort nekrolog över honom i Svenska Dagbladet.

Mycket bittert måste det ha känts för Thorild när han i juli 1999 fick 
det mycket smickrande erbjudandet att medverka i Schilppvolymen 
om den store finländske filosofen Jaakko Hintikka. De s.k. Schilppvo-
lymerna i The Library of Living Philosophers, utgivna av Paul Arthur 
Schilpp, är en bokserie, startad 1939, som ägnas åt världens allra främsta 
levande filosofer. Det finns sådana volymer om t.ex. Bertrand Russell, 
C.D. Broad och G.E. Moore, men också om George Santayana (en filosof 
utanför de analytiska filosofernas krets). Poängen med dessa volymer är 
att filosofiska kolleger skall skriva originalartiklar om något tema som 
är centralt i den behandlade filosofens produktion. Det får gärna vara 
ett argument som går emot en tanke den behandlade filosofen framfört. 
Volymen avslutas sedan med ett långt och kvalificerat svar från den 
berörde. Att bli anmodad att delta i en ”schilppdiskussion” är således 
uttryck för en erkänsla om ens stora kompetens.
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Thorild var både förvånad och smickrad över erbjudandet. Hans förs-
ta impuls till svarsbrev var denna:

Detta var fantastiskt smickrande och om jag haft min vän Thure Sten-
ströms kapacitet skulle jag med största glädje utarbetat en studie över 
skillnaden mellan Hintikkas och Quines konception av begreppet exis-
tens, eller om Hintikka som Aristotelesforskare, eller om Hintikkas ana-
lys av begreppet Anschauung hos Kant. (Dagboken i juli 1999.)

Återfall i riktigt melankoliska sinnesstämningar förekom, särskilt un-
der 1970- och 80-talen. Ofta har de formen av självanklagelser. I en dag-
boksanteckning vintern 1982 refererar Thorild till en gammal händelse 
(16 år tidigare) då han enligt egen utsago begått ett stort missgrepp. 
Thorild anklagar sig själv för ”ytlig impulsivitet”.

Har i mitt inre idag plågats av min svaghet: att en ytlig impulsivitet fram-
träder hos mig, jag önskar att få tillbaka något av de unga årens blyghet 
och skygghet. Idag berättade jag egocentriskt nog om en likgiltig episod 
för en obekant herre på Carolina … Detta är bara ett ex. Mera både 
av tillbakadragenhet och av allvar skulle jag ha. Besinning, bort med det 
fladdriga, jag är snart 62.

För en person som, likt mig, bara träffat Thorild som den balanserade 
filosofen, är denna dagboksanteckning närmast obegriplig.

Thorilds drömmar
Thorild redogör i åtskilliga dagboksanteckningar för sina nattliga dröm-
mar. Han hade tydligen en osedvanlig förmåga att erinra sig drömmar, 
många gånger i stor detalj. Drömmarna handlade oftast om personer 
och företeelser som låg Thorilds hjärta nära. I centrum fanns ofta hans 
närmaste: familjemedlemmar och andra nära vänner. Mamma Siri och 
brodern Bengt intar en särställning. 

Uppenbarligen spelade drömmarna också en viss roll i Thorilds liv. 
Han kunde vakna, upprörd eller nedslagen, och det kunde påverka hans 
sinnesstämning under dagen. Men någon gång kunde han vara en smula 
road av det absurda i sin dröm.
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I natt förekom mamma i min dröm och våra skilda inställningar till kris-
tendomen var kärnpunkten. Jag avlägsnade mig från en gudstjänst och 
ville inte fortsätta att stödja en religiös verksamhet som jag till en början 
stött. I drömmen påpekade mamma att detta understöd i början hade 
uppmuntrat till fortsättning av verksamheten. (25.7.1979.)

Drömde i natt om mamma. Egendomligt nog drömde jag att hon – lik-
som Gerti – bodde i Västerås. Hon hade anslutit sig till en religiös grupp 
(Frälsningsarmén?) i Uppsala. Mamma höll ett anförande om det religiöst 
väsentliga. Jag tyckte i drömmen att hennes andliga resning var tydlig men 
var litet ängslig för att en formulering (”vi måste visa att vi kan göra mera 
än att breda smörgåsar”) kunde såra deltagarna i den religiösa gruppen. 
Också pappa var aktuell i drömmen. Varken Gerti eller jag visste var 
pappa fanns. ”Men så här kan vi ju inte ha det” sa jag. Kort efteråt trängde 
medvetandet att pappa var död igenom i drömmen. (27.6.1983.)

Ibland förekommer mamma Siri ihop med andra medlemmar av famil-
jen:

Ond dröm. Pappa, mamma, Gidde*, Bengt, Gerti, Arne, Thorild och Ger-
mund – alla 8 församlade kring två bord. Bengt var – som ofta i mina 
drömmar – återkommen från de döda (kanske bara temporärt) sluten, 
alldeles tyst, dyster, ja ångestriden. Han skulle slå sig ner hos Gerti, mig 
och Germund, under det att Arne skulle ta plats med mamma, pappa och 
Gidde. Jag grälade på mamma för denna placering. Bengt borde sitta med 
de äldre. ”Vet mamma inte i vilken ordning mamma har fått sina barn?” 
utropade jag ironiskt. När jag ”vaknade” i drömmen insåg jag nog att de tre 
äldre inte ville ha Bengt hos sig. Men kanske gav jag uttryck åt syskonens 
ovilja att sitta tillsammans med den dystre, slutne Bengt. En hemsk dröm. 
Om mamma drömmer jag inte nu så ofta som man kunnat vänta; när så 
skedde i natt blev det en dröm om att jag grälade på henne i en tung an-
gelägenhet… (23.11.1993.)

Till en särskild kategori hör Thorilds drömmar om just den äldre bro-
dern Bengt som tog livet av sig år 1936 genom att kasta sig i Fyrisån:

Dröm om Bengt: att han visserligen gjort sitt suicidium men kommit till-
baka. Det blev en motsättning mellan honom och Gidde – jag gjorde i 
drömmen reflexionen att så ej brukade vara fallet. Jag kom hem på förnat-
ten, förnam att Bengt var orolig, Jag sökte upp honom i det rum där han 
hållit till, knackade sedan på hans sovrum – vaknade vid 4-tiden med ett 

* Gideon Dahlquist var Thorilds farbror.
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starkt skri som väckte Ann-Mari. Stackars Ami hade svårt att somna om, 
för mig gick det litet lättare. (30.8.1986.)

Drömde att mamma och jag stod vid Bengts grav. I drömmen förekom nå-
got som förutsatte att Bengt inte dött i stilla vatten utan på ett våldsamt 
lemlästande vis. Det var något som indicerade kontakt på distans mellan 
den döde Bengt och den levande mamma och jag förstod allt i drömmen. 
Men när jag vaknade erfor jag ingen hemskhet, ingen skräck – bara ett 
stort allvar. (2.10.1987.)

I denna dröm var Bengt icke så tungt dystert sluten som i nästan alla 
tidigare Bengtdrömmar. Gestalten närmast tidig tonårings; suicidet hade 
skett, men Bengt hade återvänt och givit mig ett råd av juridisk karaktär, 
som visade sig mycket bra och som jag tackade honom för. Han sade då 
inget men såg blygt glad ut.(4.10.1996.)

Thorilds självreflexioner och prestationsångest lyser igenom i följande 
drömmar:

Vaknade efter en besynnerlig dröm: i någon slags släktbok hade jag lik-
som Arne och Gerti bidragit med en självkarakteristik. Vid korrekturläs-
ningen var jag generad för att jag beskrivit mig själv som ”en resonerande 
kavaljer”. Drömmens bisarra uttryck indicerar nog ett par typer av oro 
och missnöje med min egen utveckling; bl.a. känslan av att jag sedan länge 
slutat vara en grubblare och över huvud taget en allvarlig, engagerad och 
eftersinnande tänkande och nu bara är en betraktare av tankealternativ, 
en konversant resonör. (2.8.1985.)

Dröm: satt i sektionskollegiet, ordförande var Torgny T. Segerstedt, han 
bad mig åta mig ett visst uppdrag. Jag avböjde, sade halvhögt: ”då skulle 
det aldrig bli färdigt!” Funderade på att be T.T.S. att aldrig mer föreslå 
mig, men tänkte: jag har ändå så kort tid kvar i kollegiet. Vid uppvaknan-
det erinrade jag mig att jag för ca 45 år sedan en gång avböjde T.T.S.:s be-
gäran som seminarieordförande att jag skulle åtaga mig en referatuppgift. 
Vid uppvaknandet var jag modfälld, mest benägen att hoppa av från Ca-
rolina, colloquierna (som ju annonserats i röda programmet), föredraget 
på Prawitz seminarium etc. (16.9.1986.)

Natten till igår. Ami och jag är med i en klubb av radikala personer. Sara 
Lidman dyker upp. Hon vill inte se mig i ögonen när hon tar mig i hand. 
Jag påtalar detta. ”Hälsar Du på människor utan att se på dem?” Ami och 
jag känner oss reserverade inför sällskapet. Jag har utarbetat ett slags PM 
för klubbens verksamhet, men försöker nu ta tillbaka detta, när vi går från 
lokalen. (12.7.1992.)
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Den senare drömmen kan hänföra sig på Thorilds och Ann-Maris ge-
mensamma tid i föreningen Verdandi, där Sara Lidman vid ett tillfälle 
var gäst. Sara Lidman och Ann-Mari kom senare att stå varandra nära.

Bisarr dröm: jag hade åtagit mig att predika (!) i en Stockholmskyrka. 
Kördes i bil av Arne från Uppsala till Stockholm. Även Gerti och Ami 
fanns i bilen. Min oro var dubbel: att klara uppgiften trots min ateistiska 
inställning, och att klara uppgiften trots avsaknad av manus. (3.4.1996.)

Thorilds drömmar som gäller rent akademiska ting är dock ovanliga:

För ovanlighetens skull drömde jag om filosofi i relation till frågan om 
determinism och teleologi. Jag tänkte i drömmen på logiska relationer 
mellan principiella ställningstaganden; kan dock ej säga att jag löste något 
problem. (16.6.1984.)

En ovanlig dröm med akademisk anknytning är den följande om kär-
lekslyrikens historia:

Har Du någonsin givit en föreläsnings- eller en seminarieserie om Kär-
lekslyrikens historia? ”Konstig fråga”, tänker Du. ”Det gjorde inte Victor 
Svanberg eller Gunnar Tideström heller. Det är ett tema för en studiecir-
kel, hör inte hemma i akademisk undervisning,” fortsätter Du måhända. 
Min konstiga fråga betingas av en nattdröm. Som Du vet är det efter en 
sådan svårt att skilja på vad som förekom i själva drömmen och associa-
tioner strax efter uppvaknandet. Till nattdrömmen hörde i varje fall att 
jag med kort varsel av en grupp (studiecirkel?) här i Stabby fått i upp-
drag att leda en serie just om kärlekslyrikens historia. Jag förnam redan i 
drömmen min stora inkompetens; associerade dock genast till Sapfo och 
Karl Gustaf Hildebrand som ju bott helt nära Stabby. Jag tänkte också i 
drömmen att jag kunde vinna tid och öka min kompetens genom att låta 
den inledande sammankomsten handla om eros och agape, ett tema där 
jag i alla fall besitter viss kompetens. Också till Höga Visan associerade jag 
i nattdrömmen. (Brev till Thure Stenström 20.6.08.)

Thorilds beundran för Elisabeth Söderström fick också sitt drömuttryck: 

Tokrolig dröm natten till idag. Drömde om Elisabeth Söderström som 
gav konsert för 2000 kr per biljett. Trots min faiblesse för E.S. ville jag ej 
betala detta utan lyssnade utanför genom nyckelhålet. Men hur det var – 
jag hamnade innanför. Det ledde till protester i publiken, de som betalat 
2000 kr ville ej tillåta gratislyssnare … (21.7.1981) 
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I en sen dröm (9.11.2006) gör Thorild en melankolisk summering av sitt 
akademiska liv. Han avlägger där en försäkran till sin mor och sin syster:

Ni behöver aldrig vara oroliga för mig, ty jag har upphört att bry mig om 
att jag inte duger något till. Underförstått: jag går inte Bengts väg.
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Thorild Dahlquist och politiken

Om Thorild Dahlquists politiska engagemang
Det är kanske mer oväntat, även för dem som lärde känna Thorild Dahl-
quist ganska väl, att han och Ann-Mari var djupt politiskt engagerade. 
Det gällde då inte så mycket allmän partipolitik; den grå politiska var-
dagen intresserade dem inte så mycket. Men de röstade i riksdags- och 
kommunalvalen och de var under nästan hela sin levnad partipolitiskt 
överens. Thorild röstade alltid på folkpartiet och Ann-Mari gjorde så 
för det mesta. Thorild blev t.o.m. medlem av partiet en gång när han 
var särskilt nöjd med partiets agerande. Thorild konstaterade dock inför 
valet 15.9.2002 att Ann-Mari delvis skulle avvika från mönstret.

Röstning på valdagen. Ami röstar på Persson i riksdagsvalet, annars fp. 
Hennes motivering var att Persson arrangerade förintelsekonferensen 
[konferensen till minne av frisläppandet av fångarna från Auschwitz]; 
ingen annan svensk politiker skulle ha tagit ett sådant initiativ… Givetvis 
har Ami rätt i detta, att GP har en större resning än de andra politiska 
ledarna. Men jag insisterar på att socialdemokratin är mycket mer än GP. 
(Dagboken i september 2002.)

De hade båda deltagit i EU-omröstningen men efter stor tvekan. Tho-
rild röstade till sist ja. Det gjorde också Ann-Mari, som väntade med 
att gå in i vallokalen till en kvart före stängningen. Men hon ångrade sig 
omedelbart efteråt, när hon fick klart för sig att, som hon uttryckte det, 
de svaga i samhället i allmänhet röstat nej.

Thorild yttrade sig någon gång om storpolitiska händelser i allmän-
het. Han var visserligen inte med i den allmänna vänstervågen kring 
1970, då många protesterade mot USA:s krigföring i Vietnam, men han 
deltog (1972) i en stor manifestation i Uppsala mot kriget och var med 
om att skriva under en resolutionstext. Texten hade fått en sådan ut-
formning att personer ”som i likhet med mig känner hjärtats neutralitet 
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i detta ohyggliga krig, inte bara FNL-sympatisörer [kunde skriva un-
der].”

Men jag har varit mycket bedrövad över Palmes djupt  omdömeslösa 
sammanställning av krigshandlingarna i Hanoi med det som skedde i 
 Treblinka … Det är en enorm skillnad mellan handlingar, låt vara av fruk-
tansvärd terrorkaraktär, som åsyftar en militär kapitulation, å ena sidan, 
och rasutrotning, å andra sidan. Jag känner det nästan som en skam att 
vi har en statsminister som suddar över så väsentliga etiska differenser. 
Men två grupper gläder sig naturligtvis åt Palmes jämförelser: de nyanslö-
sa USA-ätarna och de forna nazisterna. (Dagboken 1.1.1973.)

Framför allt gällde Thorilds och Ann-Maris engagemang de svaga och 
utstötta i samhället och att försöka värna dem. Detta engagemang tog sig 
olika uttryck. Det riktade sig främst mot två grupper, begåvningshan-
dikappade barn och flyktingar till Sverige; en särskild kategori utgjorde 
de flyktingar av judiskt ursprung som genomlevt förintelselägrens fasor. 
Nära relaterat till det senare engagemanget låg Thorilds kraftiga po-
lemik mot nazism och antisemitism och hans försvar av staten Israel 
(mera om detta senare). 

Thorild och Ann-Mari intresserade sig tidigt för frågan om samhäl-
lets behandling av begåvningshandikappade barn. Frågan blev först rik-
tigt aktuell i samband med skandalen i Vipeholm i Lund på 1950-talet. 
Bakgrunden var denna. En grupp svenska odontologiska forskare vil-
le, i samarbete med Medicinalstyrelsen, testa hypotesen att intag av 
en stor kvantitet sötsaker kan orsaka karies i barns tänder. Detta som 
idag betraktas som en självklar sanning hade på 40-talet inte fått sitt 
vetenskapliga understöd. Forskargruppen utformade därför ett brett 
upplagt forskningsprojekt som involverade experiment i stor skala på 
ett mänskligt material. Man lät ett stort antal utvecklingsstörda (eller 
”sinnesslöa”, som de då officiellt kallades) barn, intagna på vårdhemmet 
Vipeholm i Lund, agera försökskaniner genom att äta stora mängder 
sötsaker. De hade förstås då inte haft en chans till att ge ett informerat 
samtycke till att delta i detta experiment. Många av barnen fick sina 
tänder förstörda och fick men för livet. Ganska sent under projektets 
gång informerades allmänheten om detta förhållande av en tillfälligt 
anställd vårdare, en ung student, Lennart Berggren, som i en tidnings-
artikel redogjorde för de bedrövliga förhållandena på Vipeholm. Detta 
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startade en stor proteströrelse i det radikala Sverige, något som till sist 
ledde till att projektet avbröts.

Thorild och Ann-Mari tillhörde dem som blev mycket tagna av den-
na händelse och engagerade sig djupt i frågan. Särskilt Ann-Mari, som 
då råkade vara ordförande i studentföreningen Verdandi, tog upp saken 
politiskt och ordnade flera debatter i ämnet.

Det var speciellt två händelser i sinnesslövården som väckte uppmärk-
samhet och oro 1953: 1. Lundastudenten Lennart Berggrens i pressen 
återgivna skildring av behandlingen av de gravt sinnesslöa i Vipeholms 
sjukhus. 2. De i medicinalstyrelsens regi bedrivna kariesexperimenten 
också i Vipeholms sjukhus. Ann-Mari tog som ordförande i Verdandi in-
itiativ till ett skarpt kritiskt uttalande ur humanetisk synpunkt om Vi-
peholmsexperimenten. Det gjordes inför riksdagsdebatten om dessa och 
publicerades i flera tidningar, t.ex. UNT, GHT och AT. Som ordförande 
tog Ann-Mari initiativ till ett stort diskussionsmöte i Folkets Hus un-
der rubriken: Hur behandlas våra sinnesslöa? Och med fokusering på de 
både nyssnämnda händelserna … Som förste inledare kallades naturligt 
nog Lennart Berggren. Ann-Mari fick ett mycket sympatiskt intryck av 
honom: han talade lugnt och sakligt, verkade vederhäftig, tillförlitlig och 
redig. Han ville vid rättegången i Lund inte utpeka några bestämda vårda-
re för övergrepp. Han var helt säker på att ha bevittnat en rad övergrepp, 
men inte på namn och utseenden hos dem som begått dem. Det är ju fak-
tiskt en vanlig och naturlig situation, men naturligtvis medförde den att 
rättegången måste läggas ned. (Brev till Sara Hansson maj 2007.)*

Vipeholmsengagemanget ledde också till ett mycket privat initiativ för 
Thorilds och Ann-Maris del. I Folkets hus-publiken satt rektorn för en 
särskola för utvecklingsstörda barn i Uppland. Denne inbjöd verdandis-
terna till sin skola (med tillhörande vårdhem). Ann-Mari och 14 andra 
tackade ja till denna inbjudan. Vid besöket fäste sig Ann-Mari vid två 
barn, en pojke och en flicka. Detta blev upptakten till en livslång vän-
skap mellan Thorild och Ann-Mari och dessa barn. I själva verket kom 
Thorild och Ann-Mari att bli ett slags faddrar och mentorer till dem. 
Barnen besökte dem ofta och kunde ibland fira jul med dem. Thorild 

* Om Vipeholmsprojektet har Elin Bommenel skrivit en doktorsavhandling: 
Sockerförsöket (2006). Den forskningsetiska aspekten har behandlats av Bo 
Petersson i boken Forskning och etiska koder (1994).
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hade brevkontakt med dem båda fram till sin död. Thorild engagerade 
sig särskilt för den manlige skyddslingen och följde hans liv i detalj. 
Pojken var bara sju år då Thorild och Ann-Mari tog hand om honom. 
Han gav då ett undernärt och olyckligt intryck. Han berättade tidigt 
för dem att han hade blivit illa behandlad på vårdhemmet och att han 
kände sig berövad sin barndom. Thorild och Ann-Mari försökte då så 
gott de kunde finna något i livet som kunde intressera honom. Ann- 
Mari lyckades med hjälp av naturen. Pojken fick ett starkt naturintresse 
och blev en riktig expert i artkunskap, särskilt när det gällde fåglar och 
växter. Thorild använde musiken. Pojken visade sig vara musikalisk och 
kom att älska viss klassisk musik, särskilt Mozarts operor. Han skulle 
dock få svårt att få arbete och det dröjde länge innan han till sist fick 
ett skyddat arbete i Dalarna.

Thorild säger i ett sent brev till Thure Stenström: ”Ann-Mari och jag 
skriver naturligtvis inga memoarer. Men om vi hade gjort det skulle 
historien om de båda skyddslingarna ha fått en betydande plats.”

Thorilds och Ann-Maris engagemang för flyktingar i Sverige grund-
lades under 40-talet då de både bevittnade hur flyktingar från andra 
världskrigets fasor sökte sig till Sverige. Thorild berättar på flera ställen 
i sina dagböcker om hur han under det tidiga 40-talet umgicks nära med 
de judiska flyktingar från Norge som kom till Uppsala. Han befäste då 
sina starka åsikter om Terboven och Quisling liksom om alla svenska 
och andra medlöpare till nazismen. Thorild fick flera nära vänner bland 
flyktingar från de tyska koncentrationslägren. Namn som Lydia Fran-
kenstein, Erich Kozak och Ebba Sörbom förekommer ofta i Thorilds 
texter. Alla tre hade varit koncentrationslägerfångar, Lydia Frankens-
tein i Theresienstadt, de både andra i Auschwitz. Frankenstein hade 
redan 1938 flytt till Danmark, men när hon hösten 1943 skulle fortsätta 
till Sverige blev hon förrådd, tillfångatagen och förd till Theresienstadt. 
Efter krigsslutet kom hon till Uppsala och togs om hand av Thorilds 
mor Siri. Thorild lärde känna Lydia i hemmet och höll kontakt med 
henne brevledes så länge hon levde. Erich Kozak kom ursprungligen 
från ett fattigt arbetarhem i Sudetområdet. Han bosatte sig i Uppsala 
och fick tidigt kontakt med Thorild. Kozak kunde ge Thorild många 
upplysningar om fasorna i Auschwitz – han miste fem av sina anhöriga 
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i lägret – men han kunde samtidigt berätta om hur vissa fångar lyckades 
tillskansa sig fördelar genom att samarbeta med fångvaktare men också 
med läkare inom lägret. Kozak deltog flitigt i Thorilds colloquier under 
de sista åren. Ebba Sörbom, ursprungligen från Jugoslavien, deportera-
des tillsammans med sin mor till Auschwitz. Hon lyckades så småning-
om komma till Sverige 1945 med de vita bussarna och etablerade sig i 
Uppsala. Där gifte hon sig med den uppsaliensiske akademikern Göran 
Sörbom (sedermera professor i estetik), men tog efter sin skilsmässa 
från honom tillbaka sitt flicknamn Ruzsica och började samtidigt i tal 
och skrift att berätta om sina skräckupplevelser under kriget.

Thorild och Ann-Mari engagerade sig också i sentida flyktingars öden 
och reagerade när den svenska byråkratin eller trångsyntheten förvägra-
de dem vad de mänskliga rättigheterna krävde. Här ett exempel:

Mats Jonsson (gammal elev till mig) har i åtskilliga år bedrivit ett omfat-
tande, uppslagsrikt och tålmodigt arbete för flyktingar i det invandrartäta 
Stenhagen; även romer har han fått kontakt med. I de grupper han sökt 
hjälpa har han vunnit hängiven uppskattning; dessbättre har han fått er-
känsla också från kyrkliga instanser. Men hans kyrkoherde … är missnöjd 
med honom; hon gjorde utan hans accepterande en omplacering som re-
ducerar hans möjligheter att fullfölja sitt invandrararbete och av honom 
uppfattas som en degradering. Tillsammans med kyrkorådsledamöter har 
hon samlat uppgifter om allt Mats Jonsson kan ha gjort sig skyldig till; han 
har glömt att stänga fönstret i kyrkan och kommit för sent till sammanträ-
den o.d. (Brev till Thomas Mautner 15.9.2001.)

Thorild och Ann-Mari var också upprörda över hur kristna institutio-
ner kunde differentiera mellan flyktingar och bara ta hand om ett urval.

I Uppsala har polisaktionen mot flyktingbarnen i Alsike kloster väckt 
uppmärksamhet och upprördhet. Speciellt känner Ami och jag, liksom 
säkert Du och Inga-Lisa med Era erfarenheter av invandrarundervisning 
och invandrarkontakt, stark sympati för dem som skyddar flyktingar och 
en djup olust inför polisingripandena … Men vi känner också en bestämd 
motvilja mot Syster Marianne och skepsis mot hennes bevekelsegrunder, 
när hon vill differentiera mellan vanliga hederliga flyktingar å ena sidan 
och potentiella sabotörer å den andra. (Brev till Arne Dahlquist 1993.)
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Om Israel och antisemitismen
Lidelsefullt engagerad blev Thorild Dahlquist när frågorna om nazism 
och antisemitism kom upp. Kraftfullt var också hans försvar för staten 
Israels existens. Han kunde bli så uppfylld av dessa ämnen att han nå-
gon gång kunde förlora balansen. Den person som en gång anslutit sig 
till, kunde gå in i ett svagt försvar av, eller bara vara temporärt likgiltig 
inför nazismen, kunde för alltid bli brännmärkt av Thorild. Att tala till 
arabstaternas försvar i relationen till Israel var också något som Thorild 
vände sig starkt emot. Mina citat nedan kan ge en ganska tydlig bild 
av den lidelse som den i övrigt blide Thorild kunde uppbåda i dessa 
ämnen. 

Thorild ger själv en bakgrundsteckning till sitt engagemang:

Jag är född 1920 och var alltså redan 20 år den 9 april 1940, då Hitler stöv-
lade in i Danmark och Norge; när ockupationen äntligen upphörde 7 maj 
1945 var jag 25. Jag var hela tiden djupt engagerad av Norges sak och delade 
det norska folkets ångest och dess förhoppningar. Jag umgicks mycket 
med norska flyktingar och lyssnade på den norska Uppsalakolonins främs-
te, bland annat religionsforskaren Fredrik Paasche när han höll sina lysan-
de föreläsningar om religionsskiftet i Norden från asatro till kristendom.

Språkmannen och litteraturkritikern Karl-Hampus Dahlstedt grunda-
de en mycket vital norsk-svensk studentförening i Uppsala. Vi svenskar i 
klubben insåg snabbt att man inte skulle fråga flyktingar hur de lyckats ta 
sig till Sverige. (En som ställde denna fråga fick det ironiska svaret: vi tog 
första tåget.) Däremot frågade jag en norsk judinna från Norska gymnasiet 
i Uppsala, varför hennes familj hade dröjt så länge med att bege sig till 
Sverige. Vi hade så litet information om de tyska grymheterna emot ju-
dar, svarade hon. Ja, judarna i Norge vågade väl inte lyssna på de brittiska 
sändningarna, och f.ö. var väl dessa 1942 mycket restriktiva med rapporter 
om Auschwitz, Belzec och Treblinka.

I klubben hade vi en norska som i likhet med sin professor Arne Naess 
hade deltagit i motståndsrörelsen: Mia Berner. Hon klargjorde hur gro-
teskt naiv och orealistisk en svensk, just då populär film, med handling i 
det ockuperade Norge var, när den skildrade ett kärleksförhållande mel-
lan en norsk motståndsman och en tyska: en ren orimlighet. Berner blev 
universitetslektor i sociologi i Göteborg och känd genom sin relation till 
den berömde finske författaren Saarikoski.

Ett förträffligt översiktsverk om Terbovens och Quislings tid som her-
rar i Norge har som författare den pensionerade förlagschefen Lennart 
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Oldenburg. De fyra händelser i det ockuperade Norge som gjorde det 
djupaste och slitsammaste intrycket på mig var i kronologisk följd:

1. Tyskarna sköt de båda norska arbetarledarna Hansteen och Wick-
ström 1941. (Om detta skrev Ingemar Hedenius en ledare i student-
tidningen Ergo samma år.)

2. De norska judarna deporterades till Tyskland (till Auschwitz) 1942.
3. Tio kända norrmän (bland dem teaterchefen i Trondheim) sköts av 

tyskarna 1942.
4. Oslostudenterna deporterades till Buchenwald och Sennheim (bland 

dem [filosofen] Knut-Erik Tranøy) 1943. (Brev till Cecilia Stiernstedt 
9.8.2007.)

Dessa tidiga upplevelser grundlade Thorilds mycket starka benägenhet 
att uppmärksamma och motarbeta alla försök att på nytt etablera na-
zism eller andra liknande rasistiska ideologier. 

Thorild drog sig t.ex. inte för att skriva till biståndsminister Alf 
Svensson med anledning av händelserna i Baltikum år 1991.

Jag vill uttrycka vår stora tillfredsställelse över att Du slagit larm om 
de betänkliga nazipräglade företeelserna i Baltikum. Riksdagsmannen 
 Håkan Holmberg har uttryckt hur han själv sett SS-möten i Estland och 
finner detta mycket oroande. Det är besynnerligt att Bildt tar så lätt på 
frågan om baltbiståndets beroende av de mänskliga rättigheternas status i 
Baltikum. (November 1991.)

Lönnroth-Frankeaffären
Thorild såg också till sin överraskning och förfäran att studenter och 
även akademiska lärare kunde uttrycka sig i rasistiska ordalag. Han kom-
menterade bl.a. en intervju i Upsala Nya Tidning med en ”förskräcklig” 
nynazistisk student som personifierade hårdhet och hat i sin attityd till 
invandrare och judar (som hon hatade allra mest), och mot politikerna 
som ”släppt in invandrare”. ”De nynazistiska organisationerna har gott 
om vapen”, säger hon. ”Hon tror och hoppas på ett raskrig inom 10 år. 
Också utvecklingsstörda vill hon eliminera”. (Dagboken 11.3.96.)

Thorild uppbådar ett stort engagemang i ett sedermera riksbekant 
ärende om en Umeådoktorand vid namn Karolina Matti. Denna dok-
torand beslöt under hösten 1997 att inbjuda en nynazistisk akademi-
ker att föreläsa vid Umeå universitet. Föreläsarens primära syfte var 
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att förneka nazisternas förintelse av judarna under andra världskriget. 
Före läsaren, liksom Matti själv, polisanmäldes av flera personer för hets 
mot folkgrupp och de kom båda att åtalas. I Mattis fall begränsades 
åtalet till medhjälp till samma brott. Tingsrätten i Umeå fann henne 
skyldig och hon dömdes till villkorlig dom och böter. (Hovrätten kom 
sedermera att fastställa domen.) Rektorn för Umeå universitet, Sigbrit 
Franke, agerade omedelbart efter detta och avskedade Matti från sin 
doktorandtjänst.

Författaren Lars Lönnroth reagerade dock starkt på Frankes åtgärd. 
Han fann den panikartad och allvarlig ur yttrandefrihetssynpunkt. Han 
menade dessutom att åtgärden bara skulle ge Matti gratisreklam. Han 
skriver: ”Om nazister skall förbjudas att yttra sig, måste väl i rättvisans 
namn samma förbud gälla socialister som försvarat Stalins eller Pol Pots 
folkmord? Får man inbjuda Birgitta Dahl? ”

Och han tillägger:

Allt detta pinsamma ståhej hade kunnat undvikas om … rektor Franke 
och andra makthavare från början lugnt hade ignorerat nazistens framträ-
dande och undvikit att uttala sig om fallet Matti till massmedierna. Den-
na obetydliga storm i ett vattenglas hade då aldrig kunnat utveckla sig till 
en hjältesaga. Karolina Matti hade aldrig kunnat bli en ny Jeanne d’Arc, 
och nazisterna hade aldrig vunnit några propagandasegrar i medierna och 
på Internet. (Svenska Dagbladet 18.6.1998.)

Thorild delade inte Lönnroths åsikter på en enda punkt. Han gick ome-
delbart till rektor Frankes och tingsrättens försvar, dels i brev till Fran-
ke själv, dels till Lönnroth.

I SvD 18.6 publicerade Lars Lönnroth en artikel som innehöll något bisar-
ra utläggningar om nazistflickan i Umeå (”Jeanne d’Arc”). Det är en oge-
nomtänkt och på minst två punkter uppenbart falsk polemik emot tings-
rättens dom och ett mycket motbjudande personangrepp emot Dig. På 
den sistnämnda punkten har jag allvarligt kritiserat Lars Lönnroth (som 
jag känner från hans studentår i Uppsala). Möjligtvis kan Du ha något 
intresse av att se mina korta rader; kanske kan de bereda lite omväxling 
i strömmen av naziinspirerade och oförskämda skrivelser i Din brevlåda. 
(Brev till rektor Sigbrit Franke 23.6.1998.)
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Och följande till Lönnroth:

Nej, Lars Lönnroth, Umeårektorn framstår ingalunda som en ”löjlig figur” 
– i varje fall inte hos dem som inser allvaret i det nynazistiska hotet och 
som inser att det finns en av humaniteten – hänsyn till de utsatta grup-
perna i samhället – betingad gräns för yttrandefriheten och den akade-
miska friheten. Tvärtom, hos dem har Rektor Franke vunnit stor respekt 
för sin klarsyn och sin ansvarskänsla.

Religiös eller politisk förkunnelse hör inte hemma i universitetsun-
dervisning, utom i sammanhang där den görs till föremål för vetenskaplig 
analys (eventuellt komparativ). Denna grundsats gäller med dubbel tyngd 
i fråga om sådan politisk förkunnelse som uttrycker en emot utsatta grup-
per i vårt land föraktfull eller hotfull ideologi. För den som delar denna 
enkla synpunkt ter sig rektor Frankes åtgärd synnerligen välmotiverad – 
alls inte som en ”panikreaktion”. (Brev till Lars Lönnroth 20.6.1998.)

Thorild kommenterade mer än gärna vissa kända personers relationer 
till nazismen. Detta gällde t.ex. filosoferna Nietzsche och Heidegger, 
den norske nobelpristagaren i litteratur Knut Hamsun och även repre-
sentanter för Svenska Kyrkan.

Om Nietzsche och nazismen
Apropå utställningen i Naumburg om Nietzsche och Tredje riket skriver 
Du med all rätt: ”Det är bra att detta tema berörs. Det finns ett alltför 
okritiskt anammande av Nietzsche på många håll idag.” Hitler gav Mus-
solini som födelsedagspresent Nietzsches Gesammelte Werke. Jag tror inte 
att den flotta gåvan berodde enbart på missförstånd av Nietzsches idéer. 
Litteraturhistorikern Melker Johnson gav 1943, alltså under andra världs-
kriget, ut en bok, där han med många citatbelägg fann långtgående över-
ensstämmelser mellan nazismen och Nietzsches idéer. Den boken gjorde 
starkt intryck på mig. (Brev till Dag Andersson 29.8.2009.)

Om Heidegger och nazismen
Själv har jag aldrig tillhört och kommer aldrig att tillhöra Heideggerkän-
narnas stora skara; min motvilja mot hans person är för stark. Det beror 
inte i första hand på hans dunkelhet, hans syntaxvidriga formuleringar 
och övriga språkliga konstigheter, utan på hans nazistiska engagemang. 
Detta var ju inte, som min mycket värderade lärare Marc-Wogau trod-
de, när han skrev inledningen till sin Heideggeröversättning, en kortvarig 
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övergående förvillelse – det överlevde avslöjandena om nazisternas mass-
mord på judar och andra, avslöjandena om Auschwitz, Treblinka, Belzec, 
Sobibor och de andra förintelselägren. MarcWogau trodde också att det 
inte fanns något samband mellan Heideggers filosofi och hans nazism. Det 
är en sanning med en viss modifikation; ett exempel på nödvändigheten 
av sådan modifiering ger Thomas Mautners uppsats om Heideggers tan-
kar anno 1943 (i Filosofisk Tidskrift häromåret [2006]). Somliga säger att 
Heideggers filosofi inte hade mera att göra med hans nazism än Freges 
logik och matematikfilosofi hade med hans sympatier för den begynnande 
nazirörelsen, och Gentzens naturliga deduktion hade med hans aktivitet 
i Himmlers SS att göra. Men så enkelt är det inte. Heideggers filosofi har 
en livsåskådningsmässig dimension som Freges och Gentzens teorier helt 
saknar. (Brev till Johan Eriksson 29.9.2007.)

Om Hamsun och nazismen
Det är ytterst naturligt att Du beundrar Hamsun som genial och produk-
tiv diktare. Men efter mitt sätt att se är det orimligt att beundra Hamsun 
[som människa]; hans eminenta gärning som diktare kan inte uppväga 
hans ogärning som landsförrädare och nazist – lika litet som en persons 
stora insats i vetenskap kan uppväga hans ogärning som våldtäktsman, 
hustrumördare eller hämningslös pedofil. Jag tror att vi är ense på den 
punkten.

I likhet med Israels utrikesminister och Per Ahlmark och andra som 
har nazismens ondska i gott minne är jag undrande över vad man haft för 
sig i Norge under Hamsuns minnesår. Har man verkligen firat det, hyllat 
hans minne? Då beundrar arrangörerna Hamsun i den mera allmänna me-
ningen [Hamsun som människa] och det är beklämmande och oroande. 
Men har man inte firat utan bara haft studiecirklar och seminarier är 
ingenting att invända…

Jag har ett bestämt minne av att Hamsunkännare talat om antisemi-
tiska ställen i Hamsuns skönlitterära produktion. Därför blev jag förvånad 
över en i Din artikel citerad skribent som påstår att Hamsun aldrig gjort 
sådana uttalanden. Också Du anser ... att det finns antisemitism i hans 
romaner, men – framhåller Du – inte mer än hos många andra, t.ex. Vil-
helm Ekelund ”på den tiden”. Jag förmodar att Du också tänker på Bengt 
Lidforss, Albert Engström och Ola Hansson. (Brev till Thure Stenström 
28.8.2009.)
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Om nazisterna i Svenska kyrkan
Thorild hann engagera sig aktivt i produktionen av en minnesbok om 
sin mor Siri Dahlquist. Han gav redaktören och flera av de tilltänkta 
författarna flera tips (och även dokument) om Siri. (Tyvärr fick Tho-
rild inte uppleva utgivningen av boken som skedde 2012.) I ett brev till 
Oloph Bexell berättar Thorild om en episod där Siri konfronterades 
med en nazianstucken biskop.

Det torde ha varit 1935 eller 1936. I Växjö, där Stadener då var biskop, 
skulle hållas ett prästmöte. Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro, där 
Siri Dahlquist då vikarierade som sekreterare (den ordinarie sekretera-
ren, dvs. maken Gunnar, var sjuk) hade ordnat en kurs i samband med 
detta möte. Vid denna kurs skulle Anders Nygren tala om kyrkopolitiken 
i Nazityskland. Biskop Stadener blev rasande och förklarade att han inte 
skulle sätta sin fot vid prästmötet, om Anders Nygren fick framträda på 
Stiftelsens Växjökurs, ett rent hysteriskt hot.

Siri rådgjorde med sin styrelse … och slutet på visan blev att den 
rasande Stadener fick sin vilja fram. Biskop Nygren skrev då till mina 
föräldrar, att Stiftelsen [genom sin eftergift] blivit ett salt som mist sin 
sälta. Naturligtvis hade Nygren rätt i detta, men å andra sidan var det inte 
lätt för styrelsen och mina föräldrar att ta strid mot den härsklystne och 
obehärskade Stadener.

Genom ecklesiastikminister Arthur Engberg hade Nygren informe-
rats om att biskop Stadener för tyskarna antytt möjligheten av att han 
skulle ge ledaren i Deutsche Christen, de nazikristnas kyrka, successio 
apostolica. Nygren gjorde denna upplysning offentlig, med all rätt. Vid si-
dan av Hugo Odeberg framstår Sam Stadener som den värsta pronazisten 
i Svenska Kyrkans toppskikt. (Brev till Oloph Bexell 27.9.2009.)

Thorild om Wallenberg och Hedenius
Thorild var en mycket stor beundrare av Raoul Wallenberg. Han kon-
staterar flera gånger i sina dagböcker att den enda Wallenberg han be-
undrar är Raoul. Med stort intresse läser han därför i premiärminister 
Gordon Brown’s bok Courage: Eight portraits, där det finns ett stort ka-
pitel om Raoul. Thorild noterar följande paragrafer:

“Wallenberg was one-sixteenth Jewish, though he often exaggerated his 
Jewishness: his great-great-grandfather on his mother’s side was Jewish, 
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but had converted to Christianity and married a Christian. Professor 
Ingemar Hedenius, a leading Swedish academic, knew Wallenberg when 
they were both working in an army hospital in the early 1930s, to fulfil 
national service. He said that Wallenberg was very proud of his Jewish 
ancestry and boasted: ‘A person like me, who is both a Wallenberg and 
half-Jewish, can never be defeated.’

I notapparaten s. 150 heter det i anslutning härtill: “Professor Hedenius 
recalls a conversation with Raoul Wallenberg dating back to 1930, when 
they were together during military service, as recorded in 1980, according 
to the notes in Bierman: Righteous Gentile: The story of Raoul Wallenberg. 
Missing Hero of the Holocaust, p. 25.”

Att Ingemar varit lumparkompis med Raoul Wallenberg nämnde han 
aldrig för Ann-Mari eller mig. Ingemar hade ju ett hästminne – att han 
efter 50 år kunde korrekt återge vad Raoul sagt till honom på luckan, 
behöver man ej betvivla.

Kanske kan frågan hur Bierman tipsats om att professor Hedenius ex-
isterade och satt inne med upplysningar om 20-årige Raoul roa också Dig 
en aning. Min hypotes är följande. Av Ann-Maris Hedenius-bibliografi 
1981:3 framgår att Ingemar hade ett stort framträdande i Stockholms sy-
nagoga i maj 1981: han minnestalade om Warszawagettot. Självfallet hade 
detta förberetts i god tid mellan överrabbinen och hans medarbetare i 
mosaiska församlingen och Ingemar Hedenius. Därvid har Ingemar fun-
nit det naturligt och trevligt att berätta om sina minnen av unge Raoul. 
Säkert har Bierman i förberedelserna för sin bok sökt upp de ledande i 
mosaiska församlingen i Stockholm och de har fixat en kontakt mellan 
honom och Uppsalaprofessorn. (Brev till Thure Stenström 28.7.2007.)

Det fanns flera svenska akademiker som hade agerat för judarnas sak 
under och efter kriget. Thorild kunde uppmärksamma också dessa po-
sitiva företeelser. Han noterade med gillande att den äldre filosofkol-
legan Einar Tegen tillsammans med sin hustru gjorde en omsorgsfull 
studie om de f.d. lägerfångar som medföljde de vita bussarna till Sverige.

När koncentrationslägerfångarna genom Bernadotteexpeditionens vita 
bussar 1945 mottogs i Sverige genomförde makarna Tegen en utomordent-
ligt värdefull intervjuundersökning med överlevande från förintelseläg-
ren. Denna resulterade i boken De dödsdömda vittna. (Brev till Therese 
Björkholm mars 2001.)
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Om förintelsekonferensen 27.01.2000
Thorild engagerade sig också mycket positivt för den av den svenska re-
geringen, särskilt statsminister Göran Persson, arrangerade konferensen 
till minnet av förintelsen.

Alltsammans var av hög kvalitet, skakande, gripande och givande, vid in-
vigningen liksom vid den stora minnesgudstjänsten i Stockholms synago-
ga. Elie Wiesel var som väntat utomordentlig, Göran Persson imponerade 
storligen vid både invigningen och synagogsammankomsten, många andra 
inslag vore också värda att nämnas. Låt mig bara nämna ett: Anne-Sophie 
von Otter sjöng vid invigningen en tonsättning av den i Theresienstadt 
fångne och i Auschwitz mördade tjeckisk-judiske kompositören Victor 
Ullman. I salen och vid TV apparaterna var vi nog några som kände till 
och då tänkte på att Anne-Sophie von Otter är dotter till diplomaten Gö-
ran von Otter, vilken i inledningen av sin karriär i 1940-talets början var 
stationerad i Hitlers Berlin och var en av de första utlänningar som kunde 
ge rapport om Holocaust. Han hade tillfälligtvis råkat en SS-man, som 
berättat vad han medverkat i. Hur unge von Otters rapport hanterades av 
hans starkt tyskvänlige chef på ambassaden, kan man undra … (Brev till 
Henrik Lagerlund 5.2.2000.)

Om jämförelsen mellan nazister och bolsjeviker 

Jag har alltid avskytt bolsjevikerna, men jag har avskytt nazisterna ännu 
mer, och det skäl jag har anförde jag redan som student och verdandist. 
Nazisternas massmord på judar och zigenare var unika: de var systema-
tiskt planerade och riktade sig emot mordoffrens rastillhörighet, alltså 
mot något som offret inte hade valt. Bolsjevikernas massmord var ock-
så systematiskt planerade, men de mördade människor, därför att dessa 
förmodades ha valt en för bolsjevikerna förhatlig attityd i ett eller annat 
avseende. Juden och zigenaren mördades för något han inte valt, kulaken 
och den estniska patrioten för något han valt. Ur etisk synpunkt är det 
ännu hemskare att mörda någon för något han icke valt än att göra det för 
något han i alla fall tagit ställning för. (Dagboken 2007.)
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Ett försvar för Israels existens
Thorild och Ann-Mari (liksom för övrigt Ingemar Hedenius) menade 
att tillkomsten av staten Israel var en rättvis kompensation till det ju-
diska folket för de ohyggliga brott som de utsatts för under andra världs-
kriget, men också i flera tidigare sammanhang. Thorild uttryckte ofta 
detta och han gjorde en veritabel plädering för Israels sak i ett brev till 
germanisten Folke Freund med anledning av dennes artikel i Upsala 
Nya Tidning i februari 2008. Freund hade där riktat kritik mot Israels 
krigföring mot palestinierna och jämfört vissa av Israels aktioner med 
nazisternas ogärningar.

1. Det är viktigt att erinra om att kriget 1948–49 var ett krig som på-
tvingades Israel av en koalition av arabstater, ett solklart fall av an-
greppskrig.

2. Det är viktigt att erinra om att den etniska rensningen drabbade en 
grupp som i mycket stor utsträckning var fientligt inställd till den 
nyutropade staten, sympatiserade med den arabiska koalitionens an-
fall och mycket gärna skulle sabotera Israels försvarsansträngningar. 
Alternativet till tvångsförflyttningen skulle ha varit att hålla dessa 
hundratusenden under rigorös kontroll. När Israel lyckats besegra den 
arabiska övermakten måste man naturligt nog räkna med att denna 
snart skulle göra ett nytt försök att krossa Israel och det var därför 
naturligt att man inte inbjöd de fördrivna att återvända. Detta är en 
elementär bakgrund till hela den palestinska flyktingfrågan.

3. ”Senare delen av Balfourdeklarationen har ej förverkligats” heter det 
i Din artikel. Sanningen är dock att Israels araber har rösträtt, de har 
platser i Knesset och demokratiska rättigheter. Det är sant att de inte 
får göra militärtjänst, men att kritisera detta är korkat. Det finns ock-
så vissa andra saker de inte får göra (som vissa slag av egendomsför-
värv) och dessa begränsningar kan diskuteras. Men de har, liksom Is-
raels judar, civila och religiösa rättigheter, samt rätt till skolutbildning 
och universitetsutbildning, och de har det i viktiga hänseenden bättre 
än araberna utanför Israel.

4. Du nämner massakrer från israeliska soldaters sida i 1948 års krig. 
Hur många liknande aktioner gjordes av de arabiska angriparna? (Tyd-
ligen har israeliska militärarkiv öppnats för forskare i dessa ting, har 
också arabstaternas militärarkiv blivit tillgängliga?)

5. Det är ju jättepopulärt bland Israels många fiender i Sverige, liksom 
på andra håll, att likna israeliska övergrepp vid nazisternas  ogärningar. 
Även Du finner det lämpligt att tala om scener som frammanar 
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skräckbilder från nazisternas framfart i Östeuropa. Jag är benägen att 
tro att de 31 belagda massakrerna är av samma typ som de otäcka 
hämndaktioner som förekommer i varje krig; i svenskarnas härjningar 
i 30-åriga kriget lika väl som i alla tidigare och senare krig. De na-
zistiska övergreppen utövades under fälttågen i Östeuropa dagligen 
och välorganiserat och var inspirerade av rasistiska målsättningar; de 
israeliska massakrerna hade, såvitt jag förstår, ett drag av tillfällighet 
och var inspirerade av aktuella hämndkänslor, inte av rasistiska idéer. 
Talar man om ”skräckbilder från nazisternas framfart i Östeuropa” är 
det naturligt att den ordinära tidningsläsaren associerar till de värsta 
av dessa, till Majdanek och Auschwitz-Birkenau, till Treblinka och 
Belzec, till massmorden på kommunister och judar bland krigsfång-
arna efter de många av nazisterna vunna krigsslagen i Östeuropa. 
Men till den kategorin hör förvisso de israeliska övergreppen alls icke. 
Liknelser med ”skräckbilder från nazisternas framfart i Östeuropa” är 
därför enormt vilseledande.

6. I själva verket består ju den väsentliga motiveringen för Israels 
existens just i de ständiga förföljelserna mot judarna, i den notoriska 
(latenta eller akuta) antisemitismen inte bara i hela Europa, utan jäm-
väl i den muslimska världen och i Amerika. Det kommer sorgligt nog 
att alltid behövas ett tillflyktsland för judar undan kristallnätter, och 
Israels uppgift är att vara detta. Tillflyktsbehovet motiverar inte bara 
Israels existens; det motiverar också att judarna måste vara i klar ma-
joritet i landet. Denna tanke är alltså inte bara något som tillhör ”den 
sionistiska profilen”, den är implicit i motiveringen för Israels existens. 
En ”pluralistisk” stat med en eller flera med judarna likamäktiga grup-
per kan aldrig utgöra en garanti för att trakasserade och hatade judar 
har ett land att fly till. 

Thorild engagerade sig alltså lidelsefullt för Israels och judarnas sak. Vi 
får dock inte tro att han var okänslig för de avskyvärda brott som be-
gicks av israeler mot palestinier. Han blev i själva verket djupt olycklig 
när detta inträffade. Men Thorild var då också uppriktigt förvånad, som 
om han inte kunde tro att detta vore möjligt.

En fruktansvärd massaker på palestinierna i Västra Beirut. I vilken mån 
israeliska soldater deltagit är ej klart, men uppenbarligen hade  Israels 
armé ansvar för området, eftersom Israel ju, emot  Reagans  önskan, gått in 
i Västra Beirut. Detta är tungt för oss Israelvänner. Skönt att Hugo Valen-
tin slapp uppleva detta, sa jag till Ami. (Dagboken 20.9.1982.)
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Reflexion inför Barack Obamas tillträde som USA:s president
Det inslag i världsläget som bekymrar mig allra mest är Irans upprepa-
de – senast häromdagen upprepade – hot att förgöra Israel. Kommer FN 
att vidta någon åtgärd för att förebygga detta? Den som av allt att döma 
blir USA:s president i november (och som länge haft mina sympatier) är 
han inte en för svag natur för att göra något kraftfullt mot ayatollornas 
planer? Är inte USA alltför upptaget av talibanerna, den muslimska ter-
rorismen och svårigheterna i Irak för att kunna avvärja Irans hemska hot? 
Naturligtvis finns det andra svåra hotbilder: vad vill Ryssland göra med de 
baltiska staterna, är ett allvarligt problem. Men jag fruktar att Irans planer 
är längre hunna. (Brev till Thure Stenström oktober 2008.)

Thorild om Turkiet och massmorden på armenierna
Det är dock ingalunda bara massakrerna på judar under andra världs-
kriget som blev föremål för Thorilds engagemang:

Du nämner inte ens i en bisats det omfattande och källkritiskt välstyrkta 
turkiska folkmordet på armenier under första världskriget … För mig 
liksom säkert för många andra intellektuella är armeniertemat av en av-
görande betydelse för inställningen till Turkiets eventuella medlemskap i 
EU. Vi accepterar självfallet Tysklands medlemskap i EU, trots att tyska 
myndigheter under andra världskriget bedrev ännu mer gigantiska folk-
mord än turkiska myndigheter under första världskriget. Men det beror 
på att tyska staten så klart och tydligt tagit avstånd från Hitlerregimen 
och alls inte trakasserar och bestraffar dem som redogör för missgärning-
ar. Det ryska Armenien och exilarmenier på skilda håll högtidlighåller 
årligen minnet av det turkiska folkmordets offer. Den dag då även det 
turkiska Armenien öppet får göra detta kan det vara dags att släppa in 
Turkiet i EU, inte förr. (Brev till Hans-Ingvar Roth 17.7.2008.)
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Thorild Dahlquist i två tidningspolemiker; 
plagiatdebatten 1982 och filosofidebatten 
1990

I tidigare kapitel har jag betonat Thorild Dahlquists skygghet och ovil-
ja att framträda i offentliga sammanhang. Länge drog han sig för att 
över huvud taget publicera sig och än mindre önskade han gå in i of-
fentlig polemik. Å andra sidan, vilket jag belyst i kapitlet om Thorild 
Dahlquist och politiken, så kunde hans rättspatos ibland så starkt mana 
honom att reagera att han var beredd att frimodigt framföra sin åsikt. 
Detta blev extra tydligt när Thorild i två skilda sammanhang, åren 1982 
och 1990, på ett mycket kraftfullt sätt gjorde sin stämma hörd. Detta 
gällde för det första hans deltagande i tidningsdebatten om författaren 
Lars Gustafssons doktorsavhandling (i Svenska Dagbladet och finländ-
ska Hufvudstadsbladet) och för det andra hans inlägg om filosofiämnet 
vid Uppsala universitet (i Upsala Nya Tidning).

Plagiatdebatten rörande Lars Gustafssons 
avhandling Språk och lögn
Författaren Lars Gustafsson disputerade den 31 oktober 1978 vid Filo-
sofiska institutionen i Uppsala på avhandlingen Språk och lögn: En essä 
om språkfilosofisk extremism i Nittonde Århundradet. Avhandlingen god-
kändes enhälligt av en betygsnämnd bestående av fem personer (Gun-
nar Brandell, Lars Bergström, Ingmar Pörn, Thorild Dahlquist och Stig 
Kanger). Gustafssons examinator var professor Stig Kanger, som var en 
internationellt berömd logiker. Gustafssons egentlige lärare hade dock 
varit Konrad Marc-Wogau, vars undervisning han följde på 50-talet och 
som han tog en licentiatexamen för under tidigt 60-tal. Gustafsson 
hade nog länge tvekat inför att disputera för Kanger, eftersom dennes 
filosofiska stil var så avlägsen Gustafssons egen. Men Kanger hade i ett 
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brev uppmuntrat honom att återvända till akademien och Gustafsson 
valde då att acceptera anbudet. 

Gustafsson hade i arbetet med avhandlingen haft stor hjälp från 
Uppsalainstitutionen, framförallt från Thorild Dahlquist, som kom att 
fungera som hans reelle handledare. Gustafsson hade också i förarbetet 
viss kontakt med den finländske filosofen Ingmar Pörn (varom mera 
senare) som ofta uppehöll sig i Uppsala vid denna tid. Thorild ägnade 
som alltid mycket tid åt detta handledningsarbete. Det framkommer 
också i dagböckerna att Thorild hade många kritiska synpunkter på det 
preliminära manuskriptet och att han framförde dem både muntligt 
och skriftligt till Gustafsson. Thorild skriver ganska utförligt om detta 
i ett brev till Krister Segerberg 10.7.1978:

Gustafssons egen teori är originell både i sin positiva del … och i sin kritik 
av den korrespondensteoretiska traditionen från Aristoteles till Tarski. 
Det finns faktiskt fullt med roliga innovationer, överraskande infall och 
intressanta detaljer (t.ex. anknytningen till Port Royal-logiken i analysen 
av begreppen extension och intension). Men jag är ängslig för två saker: 
Lars G:s olycksaliga lust att ge sig in på exaktvetenskapliga områden som 
han inte är utbildad i (och knappast har läggning för) och därtill en stor 
sorglöshet i detaljer. Både Stig Kanger, Ingmar Pörn och jag har manglat 
manuset.

En viktig detalj i den kritiska diskussionen om Gustafssons avhandling 
gällde den terminologiska och begreppsliga innovation som Gustafsson 
infört i sin semantiska analys i avhandlingen. Han introducerar nämligen 
det nya uttrycket ”svävande referens” i detta sammanhang. Bakgrunden 
är den följande. Gustafsson vill illustrera de olika sätt på vilka termer 
och andra uttryck kan referera till (beteckna) olika föremål i världen. 
Han är särskilt intresserad att notera av vilka anledningar termerna el-
ler uttrycken kan misslyckas med att referera på ett tillfredsställande 
sätt. I vanlig semantik anför man särskilt två sådana ”misslyckade” refe-
renser, nämligen vaghet och mångtydighet. En term som ”skallighet” är 
vag, eftersom det inte finns en exakt definition på vilka personer som 
är skalliga. Måste den skallige vara helt kal på hjässan eller kan han ha 
upp till, säg, 500 hår på skallen? Termen ”bank” är mångtydig. Den kan 
å ena sidan referera till en viss typ av finansiell institution, men den 
kan också referera till en geologisk formation. I vissa sammanhang kan 
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det därför vara omöjligt att veta vad som avses. Gustafsson diskuterar 
och illustrerar både dessa och några andra misslyckade referenser. Men 
han inför alltså en nymodighet och förklarar på följande sätt: ”Anta att 
vi befinner oss i ett sällskap, där vi frågar olika människor vem som är 
gift med Elsa, en av de närvarande damerna. Av olika människor får vi, 
låt oss anta det, följande svar: … det sjätte svaret är: med den herre som 
är gift med henne.” Detta är, säger Gustafsson ett exempel på svävande 
referens. ”Uttrycket är inte vagt. Det innehåller också en beskrivande 
fras och kan vara föremålslöst, men det är inte dess mest slående egen-
skap: till skillnad från [övriga beskrivningar] ger det oss ingen ledtråd. 
Det finns ingenting vi kan se efter i rummet för att fastställa om det är 
en förekomst av det som beskrivs. Den egenskap hos Elsas man, som 
beskrivs i [detta svar] är ingen äkta bestämning utan ett nytt namn för 
samma tvåställiga relation. Och för att kunna fastställa att det verkli-
gen finns en individ i rummet, som står i denna relation till Elsa, måste 
vi kunna bestämma honom på något sätt som är oberoende av denna 
skenbara bestämning” (ss. 33–34).

Många kommentatorer, inklusive opponenten Mats Furberg, hade 
svårt att förstå detta begrepp och Thorild var inte nöjd med Gustafs-
sons förklaring på denna punkt. I sin dagbok beskriver Thorild hur han 
själv försöker förstå begreppet ”svävande referens”. Här är Thorilds för-
slag till explikering: ”Predikatet F har svävande referens = def. F är så-
dan som föremålen i gruppen G, varvid G inte är fixerad genom någon 
abstrakt definierad egenskap utan genom uppräkning eller genom en 
obestämd antydan. Svävande blir denna referens antingen genom att 
avseendet för likheten i ”sådan som” är obestämt eller genom att denna 
antydan om gruppens element är obestämd.” Man kan notera att Tho-
rilds definitionsförslag inte träffar Gustafssons introducerande exempel 
särskilt väl. Att vara gift med en person är ju onekligen en väldefi-
nierad egenskap. Förklaringen till Thorilds vaga explikering torde vara 
att Gustafsson använder uttrycket ”svävande referens” på olika sätt. I 
ett brev till Ingemar Hedenius (11.11.1978) skriver Thorild: ”Lars Gus-
tafssons utläggning av begreppet under disputationen ökade knappast 
klarheten, men han poängterade att han aldrig vågat sig på en defini-
tion; han hade bara velat ge tillräckliga villkor. LG finner det angeläget 
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att man i försöket att inringa ett semantiskt fenomen inte på ett alltför 
tidigt stadium låser sig genom en definition.” 

Gustafsson skriver att hans avhandling är ett försök att via tre ader-
tonhundratalspersonligheter (Gustafsson kallar dem ”amatörfilosofer”) 
Alexander Bryan Johnson, Friedrich Nietzsche och Fritz Mauthner, 
orientera sig i de filosofiska grundvalarna till sitt eget medium, språket. 
Efter ett inledande kapitel om ”Den allmänna idéatmosfären” ägnas var 
och en av de tre ”amatörfilosoferna” var sitt kapitel, varefter Gustafsson 
i kapitlen 5 (”Om en allmän svårighet vid aristoteliska sanningsteorier”) 
och 6 (”Om abstraktioner”) ger en bakgrund till sin egen skiss till en 
meningsteori.

Frågan om denna teoris karaktär skulle år 1982 bli föremål för en 
hätsk tidningspolemik, framförallt mellan den finländske konstvetaren 
Leif W. Tengström och Lars Gustafsson själv. Men i denna polemik 
skulle åtskilliga andra delta, bl.a. två finländska filosofiprofessorer, Ing-
mar Pörn och Erik Stenius liksom handledaren Thorild Dahlquist.

Leif W. Tengström är den som startar debatten genom att i tidskriften 
Radix (1981, 3–4) framföra en mycket allvarlig kritik mot Gustafssons 
avhandling. Artikeln heter: ”Språk och lögn: En jämförande granskning 
av Erik Stenius och Lars Gustafsson”. Tengström säger:

”Jag hävdar att den teori som Lars Gustafsson i avhandlingen Språk 
och lögn lägger fram som sin är ett plagiat av Erik Stenius’ filosofiska ar-
beten och att den varken hade kunnat ges ut på engelska eller på tyska 
utan att genast ha blivit avslöjad. Det länder varken Filosofiska insti-
tutionen vid Uppsala universitet, som har godkänt avhandlingen, eller 
svensk filosofi i allmänhet, som låtit detta passera opåtalat, till heder.”

Underlaget för Tengströms allvarliga slutsats är en citatkollektion 
hämtad både från Gustafssons avhandling och från Stenius mono-
grafi (1960) om filosofen Wittgensteins monumentala verk Tractatus 
 Logico-Philosophicus, där citaten från Gustafsson parallellställs med 
citaten från Stenius. Syftet med detta är att visa att det finns sådana 
likheter mellan Gustafssons och Stenius teorier att det finns skäl att 
tala om plagiat. 

Denna plagiatbeskyllning tillbakavisas naturligtvis först och främst 
av Gustafsson själv. I Svenska Dagbladet 21.6.1982 skriver Gustafsson 
under rubriken: ”Ett otäckt försök”.
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Leif W Tengström [har publicerat] en trettio sidor lång, förvirrad och 
egendomligt hatisk essä om min filosofiska avhandling Språk och lögn från 
1978. Det är en otäck upplevelse att läsa denna text …

Jag [skall i min doktorsavhandling] utan att professor Mats Furberg, 
som den gången var opponent, betygsnämnden, där professor Ingmar Pörn 
från Helsingfors var medlem, eller någon i svensk filosofi över huvud taget 
upptäckt det, övertagit och som min egen teori presenterat professor Erik 
Stenius teori i dennes bok om Wittgensteins Tractatus från 1960. För att 
dölja detta faktum för yttervärlden skall jag ha avfattat min avhandling 
på svenska.

… Men en teori av Steniustyp [nämligen en bildteori om mening] kan 
inte på samma gång vara sann som en teori av den typ som antyds i slutet 
av Språk och lögn. Ty om en teori av den senare typen är sann finns det 
inga ”fakta” i världen att avbilda. Faktum består i avbildandet. Så var det 
med det plagiatet…

Sant är att Radix och dess redaktör har visat en pressetiskt oförsvarlig 
hållning genom att publicera en sådan artikel som Tengströms, utan att ge 
den angripne möjlighet att ta del av den.

Oväntat nog uppträder därefter i debatten professor Ingmar Pörn, dvs. 
en av ledamöterna i den betygsnämnd som godkänt Gustafsson avhand-
ling, i Svenska Dagbladet 8.7.1982, delvis till Tengströms försvar. Det 
förtjänar att nämnas att Pörn en gång varit elev till Erik Stenius. Under 
rubriken: ”En förvirrad Gustafsson”, skriver Pörn bl.a.:

”I sitt genmäle till Tengström påstår också Gustafsson att hans egen 
teori inte är någon bildteori utan en teori av annan typ. Detta är helt 
otroligt! … Hur ska vi förstå t.ex. förbehållet på s 280 av Din avhand-
ling om vi inte får tillskriva Dig en bildteori?” Det förbehåll som Ingmar 
Pörn hänvisar till i avhandlingen lyder på följande sätt: ”Till sist ett för-
behåll: vi har nu antytt att en bildteori för språklig mening, befriad från 
vad vi har kallat ”den empiriska semantiken”, är möjlig. Därmed har vi 
inte visat hur den skulle kunna se ut. Allt som har en form kan användas 
till bild, men hur de språkliga gestalternas former blir till bilder är en 
omfattande och komplicerad uppgift att visa.”

Thorild Dahlquist tvekade mycket länge med att lägga sig i debatten. 
Han menade att den som borde ta på sig ett huvudansvar vore examina-
torn Stig Kanger, men denne var vid tidpunkten på en längre utlandsre-
sa. Thorild plågades som vanligt både av sin skrivhämning men också av 
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oviljan att gå ut i offentlig strid. Till sist ingrep Thorild dock i Svenska 
Dagbladet 28.7.1982. Här är hans något förkortade inlaga:

Den som skriver dessa rader fungerade som handledare vid Gustafssons 
doktorandarbete och var liksom Ingmar Pörn en av de fem medlemmarna 
av den betygsnämnd som enhälligt godkände avhandlingen. Vid min ge-
nomgång av Tengströms citatsamling har jag kommit till följande negativa 
slutsats: Tengström är ute i ogjort väder. Några av mina skäl skall här i 
största korthet redovisas.

1. Redan i starten gör Tengström en märklig kommentar. Gustafsson an-
för i förbigående i pedagogiskt syfte ett exempel på en icke porträttlik 
avbildning: ”en bild av en man, målad så som han ter sig genom en 
konkav spegel”. Stenius har i ett liknande sammanhang använt ex-
emplet ”ett negativt färgfotografi, i vilket varje färg bytts ut mot sin 
komplementfärg”. Tengström säger nu, att Gustafsson ”tagit exemplet 
av Stenius för att nödtorftigt forma om det”! Men båda dessa, klart 
distinkta, exempel är ju ytterligt enkla, och naturligtvis har otali-
ga personer som haft anledning att intressera sig för begreppet ”inte 
porträttlik avbildning” använt sig av dem. Tengströms kommentar är 
belysande för hur lättvindigt han sätter plagiatorstämpeln på en för-
fattare.

2. I somliga fall uppvisar de motställda citaten enbart en likhet som är 
innehållsligt helt irrelevant; i varje fall om man studerar dem i deras 
sammanhang finner man att de handlar om helt olika saker. Så t ex 
parallellställs citat som utsäger att en viss företeelse inte har med san-
ning eller falskhet att göra; men det är helt olika företeelser de båda 
författarna talar om. Likaså finner man motställda citat i vilka ordet 
”funktion” är ett huvudord – men i helt skilda betydelser. I dessa och 
en rad liknande fall kan läsaren få intrycket att parallellställningen är 
ett dåligt skämt.

3. Gustafssons uttalanden om negativa satser sammanställes med ytt-
randen av Stenius som gäller helt andra ting, bl.a. ”false pictures”. Det 
är viktigt att inte förväxla den negativa och den falska satsens pro-
blem. Av skäl som är välkända för dem som är förtrogna med Stenius’ 
bildteori kan denna överhuvudtaget inte innehålla någon förlaga till 
en teori om negativa satser.

4. I flera av de fall, där en innehållsligt relevant likhet föreligger, är det 
fråga om elementära förklaringar, standardexempel, filosofiskt all-
mängods. Denna viktiga punkt har belysts i Gustafssons inlägg.
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5. En rad av citaten från Gustafsson uppvisar överhuvudtaget inte någon 
likhet med några citat till vänster. Det gäller bl.a. ställen där Gus-
tafsson för fram några av poängerna i sin teori (t.ex. den pragmatiskt 
klingande – ehuru icke pragmatiskt menade – idén om sanning som 
en egenskap hos en viss typ av lyckad operation).

6. Ett stort antal av citaten från Stenius har inga motsvarigheter till hö-
ger. Det gäller bl.a. ställen där några för Stenius’ teori karakteristiska 
betraktelsesätt kommer till uttryck. För åtskilliga av Steniuscitaten är 
vissa begrepp väsentliga, som varken under samma eller under andra 
benämningar återfinns hos Gustafsson.

7. Åtta av de 28 sidorna är ägnade åt några citat från en enda sida i Gus-
tafssons bok. Slår man upp avhandlingen får man klart för sig att 
denna sida (283) inte alls utvecklar Gustafssons egen teori utan vä-
sentligen är en redogörelse för en lära hos Wittgenstein. Den sidan är 
alltså ovidkommande i sammanhanget. (Det bör tilläggas att det stora 
uppbådet av citat från Stenius inte utvisar, att Gustafssons tämligen 
allmänt hållna redogörelse skulle vara särskilt influerad av just Stenius 
Wittgenstein-exeges.)

Plockar man bort alla de citat som berörs av de sju punkterna härovan blir 
det inte mycket kvar av de 28 sidorna (förmodligen just inte några andra 
citat än sådana där likheterna har sin förklaring i Gustafssons uttryckligt 
redovisade beroende av Hintikka och naturligtvis av Wittgenstein). 

Citatkollektionen i Radix är ett haltlöst aktstycke och ingen seriös 
forskare kan åberopa sig på det. Vill man fortsätta med angreppen på 
Gustafsson får man börja på ny kula. För mig står det emellertid klart, 
att beskyllningen är falsk. Utan tvivel hade det varit värdefullt om Gus-
tafsson hade följt Ingmar Pörns råd och grundligt penetrerat Stenius’ ar-
beten; det skissartade slutkapitlet hade vunnit på det. Det finns sådana 
beröringspunkter mellan Gustafssons och Stenius’ forskningar att Pörns 
råd synes väl motiverat men – och det måste på förekommen anledning 
understrykas – det är en väldig skillnad mellan att konstatera detta och 
att misstänka att det skulle finnas någon grund för beskyllningen emot 
Gustafsson. Den beskyllningen är lika orättvis som sårande.

Det är ganska lätt att övertyga sig om att Gustafsson inte plagierat nå-
gon text av Stenius. Härvidlag har både Gunnar Fredriksson (som också 
ingripit i debatten, Aftonbladet 29.6.1982) och Thorild Dahlquist gjort 
rent hus. Vad som däremot framstår som mera oklart, och som inte be-
rörs av Thorild, är halten av Gustafssons påstående att hans teori över 
huvud inte är en bildteori och av det skälet inte kan vara ett plagiat av 
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Stenius explicita bildteori. Som Pörn påpekade befinner sig Gustafsson 
i bildteoriernas närhet. Gustafsson anser sig ju ha visat att en bildteori 
är möjlig, låt vara att den teori han själv skisserar i praktiken ligger gan-
ska långt från Stenius teori.

Denna plagiatdebatt tar dock inte slut i och med Thorilds inlägg. 
Till en del kommer den att fortsätta i finländska Hufvudstadsbladet. 
Statsvetaren P.E. Paul uttrycker i en artikel 31.7.82 kallad: ”En otäck hi-
storia”, sin häpnad över att denna debatt över huvud har uppstått och 
tillåter sig att kritisera både professor Pörn och Filosofiska institutionen 
i Uppsala.

Det mest uppseendeväckande är i alla fall den roll som professor Pörn 
förefaller ha spelat i detta akademiska drama. Gustafsson skriver: ”Jag 
har fortfarande tillgång till de vänliga och beundrande arbetsanteckning-
ar han skrev under vårt gemensamma samarbete”. Och vidare: ”Ingmar 
Pörn satt i examensnämnden till denna bok, han deltog i disputationen, 
han har – något annat har jag ingen anledning att tro – faktiskt läst den.” 
Slutomdömet om Pörn blir därför: ”Ingmar Pörn är emellertid inte bara 
feg. Han ljuger också …”

Tydligen har såväl okunnighet som lättja och nonchalans i alltför hög 
grad satt sin prägel på hela Filosofiska institutionen vid Uppsala universi-
tet med den påföljd att en mycket ful skugga nu vilar på Lars Gustafsson 
och hans avhandling. Om han lider oförskyllt är skammen stor för Upp-
sala universitet och professor Pörn. Om han är en plagiator är skammen 
lika stor för universitetet och för professor Pörn. Man frågar sig hur det 
riktigt står till med den högsta undervisningen och forskningen i Sverige 
nuförtiden.

Ingmar Pörn replikerar, naturligt nog, i Hufvudstadsbladet 4.8.1982 
under rubriken ”En otäck insinuation”. Han uppehåller sig fortfaran-
de huvudsakligen vid Gustafssons förnekande av att han utarbetat en 
bildteori. I de tidigare diskussionerna mellan Pörn och Gustafsson hade 
den senare, enligt Pörn, aldrig ifrågasatt att den var ett slags bildteori. 
Men Pörn försöker också förklara sitt agerande i betygsnämnden: ”Jag 
var i själva verket mycket kritisk i mitt omdöme om herr Gustafssons 
avhandling – det kan de övriga medlemmarna av betygsnämnden veri-
fiera. Att jag inte i någon större utsträckning kunde handla på basen av 
detta omdöme berodde på att det inte längre var möjligt att underkän-
na avhandlingen när jag blev inkopplad i dess handläggning.” 
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När det gäller handläggningen av Gustafssons avhandling på Filoso-
fiska institutionen i Uppsala svarar Thorild Dahlquist i Huvudstadsbla-
det 13.8.82.

I en artikel av P.E Paul i HBL 31.7. anklagas Filosofiska institutionen vid 
Uppsala universitet för ”lättja och nonchalans” i samband med Lars Gus-
tafssons doktorsavhandling 1978. Denna anklagelse är oriktig: varken vid 
den förberedande behandlingen av manuskriptet eller vid den slutliga be-
dömningen förekom lättja eller nonchalans. Icke mindre än fyra personer 
ur institutionens lärarstab var inkopplade vid den kritiska genomgången 
av manus; åtminstone två av dem måste sägas ha nedlagt ett omfattande 
arbete i saken. En lång rad handledarbrev skrevs med många synpunkter 
och förslag både i väsentligheter och detaljer; några avsnitt av manus ven-
tilerades på seminarier. Som fakultetsopponent anlitades en kvalificerad 
forskare från annat universitet, numera professorn Mats Furberg. Hans 
opposition var ovanligt långvarig och synnerligen grundlig; det är förmod-
ligen inte ofta som en betygsnämnd har mera gediget disputationsmateri-
al att basera sin bedömning på.

Nu är det emellertid uppenbarligen en alldeles speciell fråga skriben-
ten har i tankarna: hur kunde institutionen 1978 acceptera avhandlingen 
om det fanns ”det minsta skäl till misstanke” att författaren hade plagierat 
Stenius? Eftersom jag fungerade som handledare och var en av de fem 
medlemmarna i den betygsnämnd som enhälligt godkände avhandlingen, 
vill jag gärna ge svar på denna fråga (ett svar som bara står för mig per-
sonligen).

Mitt svar är mycket enkelt:1) det fanns (och finns) inte något skäl för 
denna misstanke; 2) ingen hade heller (såvitt jag vet) 1978 påstått eller 
ens antytt, att det fanns något sådant skäl. Dessa båda punkter skall här 
utföras i korthet; viktigast är den första, den som gäller de objektiva om-
ständigheterna.

1. Större delen av Gustafssons avhandling gäller frågor som överhuvud-
taget inte är på tapeten i Stenius produktion. Ett avsnitt av bokens 
sista kapitel, där s.k. bildteorier diskuteras, uppvisar emellertid berö-
ringspunkter med Stenius, i vars författarskap detta är ett huvudtema 
och vars insats på området Gustafsson kort nämner. För ett moment 
i sin framställning åberopar Gustafsson uttryckligen Stenius (och 
Hintikka). Beröringspunkterna är i stort sett sådana som man natur-
ligen kan vänta sig med hänsyn till att (1) båda författarna självfallet 
utnyttjar begreppsbildningar och distinktioner, termer och exempel 
som är välbekanta inom ämnesområdet; att (2) båda författarna utgår 
från Wittgenstein; att (3) Gustafsson explicit anknyter till Hintikka 
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som i sin tur uttryckligen bygger på och vidareutvecklar Stenius. I 
den utvecklingslinje på det bildteoretiska området som – schematiskt 
uttryckt – markeras av namnen Wittgenstein – Stenius – Hintikka 
anknyter Gustafsson till de båda ytterleden; det är naturligt att här-
med också ger sig beröringspunkter med mellanledet. De ”likheter i 
formulering” som förekommer är terminologiska överensstämmelser 
med den här antydda bakgrunden. Någonting anmärkningsvärt eller 
alarmerande finns inte i dessa beröringspunkter; det är också helt 
klart, att Gustafssons ställningstaganden i viktiga frågor skiljer sig 
från Stenius. Något skäl för plagiatmisstanke utgör dessa berörings-
punkter ej.

Det må tilläggas att ingenting i sommarens debatt kring Gustafssons av-
handling givit anledning till en ändrad bedömning. De som tror annor-
lunda brukar som bekant åberopa den Tengströmska citatkollektionen i 
Radix; i en artikel (SvD 28.7) har jag i sju punkter fäst uppmärksamheten 
på en rad grova defekter hos detta aktstycke; att – som flera gånger skett 
– bara med en hänvisning till de parallellställda citaten i Radix hävda att 
det finns skäl för plagiatmisstanke är alldeles orimligt.

2. Varken professor Pörn (som också givit doktoranden handledning och 
som också var ledamot av betygsnämnden) eller någon annan gav un-
der disputationen eller vid nämndens sammanträde uttryck för att 
det funnes skäl för en plagiatmisstanke; ingen talade överhuvudtaget 
om någon sådan; inte heller under spikningsveckorna före disputatio-
nen eller under manusbehandlingen förekom – såvitt jag vet – någon 
antydan i denna riktning. Ingen gav uttryck åt en bedömning av be-
röringspunkterna mellan Gustafssons slutkapitel och Stenius arbeten 
som på ett väsentligt sätt skilde sig från den nyss formulerade. En helt 
annan sak är att professor Pörn under förberedelsearbetet ansåg att 
dessa beröringspunkter gjorde det angeläget att Gustafsson närmare 
orienterade sig om Stenius teori och att Pörn efter spikningen var 
missnöjd med att så icke skett. Att det oerhörda skulle inträffa att 
professor Pörn (som alltså i nämnden inte givit någon som helst anty-
dan om misstanke och som utan att reservera sig deltog i nämndens 
beslut att godkänna avhandlingen) denna sommar 1982 skulle finna 
det lämpligt att understödja de skribenter, som lanserat den falska 
beskyllningen emot Lars Gustafsson, var inte att förutse.

Med hänsyn till de omständigheter jag nämnt tycks mig de anklagelser 
som P.E. Paul riktat emot Uppsalainstitutionen mycket orättvisa. Förvisso 
talar jag ”i egen sak” som hr Paul så riktigt anmärkte om min nyssnämnda 
artikel i Svenska Dagbladet. Men det händer ju, att också det som anföres 
”i egen sak” kan vara värt beaktande.
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Samtidigt med denna diskussion om arbetet på Filosofiska institutio-
nen avrundas den ursprungliga diskussionen om Gustafssons ”plagiat” 
i Svenska Dagbladet. Professor Erik Stenius framlägger till sist sin syn 
på beskyllningarna mot Gustafsson i Svenska Dagbladet 2.8.1982 under 
rubriken ” Lars Gustafssons trångmål”.

[För fyra år sen] konstaterade jag att den uppfattning som Gustafsson 
anger som sin i många avseenden påminner om den bildteori för enkla 
satsers semantik som jag har framlagt – bl.a. såsom en preciserad och 
korrigerad version av den av Wittgenstein antydda bildteorin … Att jag 
finner Tengströms argumentering övertygande innebär inte att jag skul-
le anse att alla de åsikter Gustafsson i sin avhandling anför på tal om 
bildteorier vore hämtade från mina skrifter. Det finns många argument i 
avhandlingen som jag helt enkelt finner förvirrade. Till dem hör de oklara 
utläggningarna om hur ”negativa satser” kunde uppfattas som bilder – av 
vilka Gustafsson i sina inlägg ger en förvrängd sammanfattning. Den bild-
teori jag framlägger är en teori för enkla satsers semantik.

Lars Gustafsson avslutar debatten i Svenska Dagbladet 2.8.1982: ”Fram 
ur galläpplet kommer stekeln”. ”Nog av; stekeln kom alltså fram ur gall-
äpplet till slut. Bakom Leif Tengströms till synes ofattbara och oförklar-
liga angrepp i tidskriften Radix fanns alltså en gammal mans sedan fyra 
år noggrant planerade hämnd för att hans egen insats inte tillräckligt 
beaktades i en kommentar av professor Jaakko Hintikka till hans eget 
verk. Må himlen bevara oss från sådan bitterhet.”

Denna debatt och i synnerhet Ingmar Pörns inlägg kom att sätta dju-
pa spår i Thorilds inre. Han behöll sin avoga, nästan hatiska, inställning 
till Pörn under resten av sitt liv. Detta tog sig uttryck bl.a. när Thorilds 
bror Germund blev hedersdoktor vid Linköpings universitet (1995). 
Samtidigt hade Pörn fått samma utmärkelse och de båda skulle alltså 
promoveras vid samma tillfälle. Thorild hade förstås tänkt sig att över-
vara promotionen för att hedra sin bror. Han hade också sett fram emot 
det och hade tänkt besöka vänner i Linköping. Dock avstod han när han 
blev varse att Pörn samtidigt skulle vara närvarande. Thorild beklagade 
denna situation djupt i en av sina dagboksanteckningar.

Situationen var också extra tragisk av det skälet att Thorild och In-
gmar Pörn hade varit mycket överens före Gustafssons disputation. De 
hade bl.a. nämnt varandra som tänkbara opponenter vid disputationen.
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Thorild och debatten om filosofin i Uppsala 1990
Tre representanter för Uppsala studentkår riktade i en artikel i Upsala 
Nya Tidning (17.2.1990) en allvarlig kritik mot filosofiämnet i Uppsala, 
så som det utvecklats under de senaste decennierna, framför allt efter 
professorerna Marc-Wogaus och Hedenius tid. Skribenterna framförde 
denna kritik i en situation då en ny professor i teoretisk filosofi skulle 
tillsättas. Artikeln var skriven av Ingrid Wetterqvist, Per Löwdin och 
Peder Thalén. Den senare var vid denna tid doktorand i ämnet religi-
onsfilosofi i Uppsala, alltså vid en annan institution än den ”profant” 
filosofiska.

Uppsalafilosofi i bakvatten
Filosofiska institutionen i Uppsala har under 80-talet kommit att fram-
stå som ett bakvatten inom den humanistiska fakulteten. Ser man till-
baka på ämnets utveckling kan man konstatera att det utvecklats från 
att vara en vital del av humaniora till att bli en institution som många 
efter någon termins studier avskriver som intellektuellt avsomnad. Under 
Marc-Wogaus regim på 1950- och 1960-talen spelade filosofin en central 
roll i Uppsala. Marc-Wogau tillhörde den äldre skolan och kunde såväl 
klassiska som moderna språk och behärskade filosofins klassiker. Han var 
också ivrigt sysselsatt med att popularisera filosofin så att den skulle bli 
tillgänglig för en bredare allmänhet …

Under denna period av medvind för filosofin i Uppsala var det vanligt 
att humanister, teologer och samhällsvetare fick sin metodträning på in-
stitutionen. Det var där man fick lära sig att vara ”vetenskaplig”. Institu-
tionen på Villavägen fungerade som en metodleverantör och en plats där 
man skulle inövas i logiskt och vetenskapligt tänkande …

Under 1970- och 1980-talen förvandlas Filosofiska institutionen till 
något som närmast kan liknas vid en filial till den Matematiska institutio-
nen. Den teoretiska filosofin kommer att domineras av olika specialom-
råden knutna till den matematiska logiken. Allt som inte kan uttryckas i 
formler blir ointressant ...

Det ligger i alla humanistiska studenters intresse att det finns en le-
vande filosofisk institution … Vad kan då göras? För närvarande är en 
professur i teoretisk filosofi under tillsättning. Tjänsteförslagsnämnden 
bör därvid besinna att den filosofiska institutionen borde vara en vital del 
av den humanistiska fakulteten, särskild vikt bör därvid fästas kandida-
ternas förmåga att blåsa liv i en sedan decennier stagnerad miljö och ge 
ämnet en sådan inriktning att kontakten med den humanistsiska fakulte-
ten kan återskapas.
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Den första ”officiella” reaktionen på detta inlägg kom från några av insti-
tutionens seniora lärare. Detta skedde i Upsala Nya Tidning (22.2.1990). 
Författarna var Sten Lindström, Jan Odelstad och Wlodek Rabinowicz. 
De skrev under rubriken ”Filosofins elände?”. Här ett utdrag ur deras 
text:

Det mest förvånande i författarnas beskrivning är påståendet att verk-
samheten vid filosofiska institutionen är så dominerad av matematisk lo-
gik. Sedan flera år är matematisk logik inte något forskningsområde vid 
vår institution. Bland institutionens forskare finns det dels sådana som 
tillämpar formella metoder på filosofiska frågeställningar utan att där-
med hålla på med matematisk logik, dels de som starkt vänder sig mot 
ett sådant sätt att bedriva filosofi. Det kanske mest radikala angreppet på 
analytisk filosofi som förekommit i Sverige levererades på 80-talet just av 
en filosof på Villavägen …

Författarna åberopar med saknad Ingemar Hedenius och Konrad 
Marc-Wogau. Det var bättre förr! Och det stämmer väl att under 70- 
och 80-talen har Uppsalafilosofin – liksom svensk filosofi i allmänhet – 
påverkat den allmänna samhälls- och kulturdebatten i betydligt mindre 
utsträckning än tidigare. I stället var det en period av en stark interna-
tionalisering och professionalisering av ämnet. Uppsalafilosoferna har 
etablerat nära kontakter med flera utländska universitet främst i USA, 
Canada, Finland, Polen och Västtyskland. Uppsaliensiska namn har flitigt 
förekommit i internationella filosofiska tidskrifter.

Thorild ingriper själv i denna tidningspolemik i Upsala Nya Tidning 22 
mars 1990. 

För att påverka ett aktuellt tillsättningsärende vid universitetet riktade 
Peder Thalén, Ingrid Wetterqvist och Per Löwdin i UNT 17.2 ett fränt an-
grepp mot Filosofiska institutionen i Uppsala, närmare bestämt emot dess 
verksamhet under 1970- och 1980-talen. I artikeln finns, som här skall 
exemplifieras, en rad grova felaktigheter. (Författarkollektivet benämnes 
nedan ”Thalén”.)

I artikeln sägs att Filosofiska institutionen kan liknas vid en filial till 
den Matematiska institutionen, det talas om ”den snäva inriktning på for-
mell logik som präglat institutionen på Villavägen” och om ”Villavägens 
ensidiga utbud av olika logiska specialområden”. Nu är det så, att Filo-
sofiska institutionen innehålIer två avdelningar: en för praktisk filosofi 
(där under större delen av den ifrågavarande tiden Lars Bergström var 
professor) och en för teoretisk filosofi (professor Stig Kanger, död 1988). 
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Thaléns syfte är visserligen att påverka ett ärende i teoretisk filosofi, men 
på de citerade ställena talas det faktiskt inte bara om avdelningen för teo-
retisk filosofi utan om Filosofiska institutionen över huvud; slagkraften i 
Thaléns propaganda är ju också uppenbart beroende av detta. Det måste 
därför påpekas, att vad avdelningen för praktisk filosofi angår är karak-
teristiken fullständigt absurd. I kursutbudet och i professor Bergströms 
seminarier har inte logik eller över huvud taget formella metoder varit 
särskilt framträdande. Det är sant att det även inom dem praktiska filo-
sofin finns fruktbara formella metoder, både sådana som också begagnas 
i samhällsvetenskaper (spelteori, beslutsteori) och sådana som är karak-
teristiskt filosofiska (deontisk logik, möjliga-världar-semantik), och det är 
också sant att flera av institutionens forskare skickligt använt sådana me-
toder i sina egna arbeten. Men både i kurserna och i seminariedebatterna i 
denna avdelning har en icke-formell problematik stått i centrum, särskilt 
moralteoretiska och samhällsfilosofiska frågeställningar, exempelvis såda-
na som är associerade med namnet Rawls. Ingen student kan ha känt sig 
utestängd bara för att han tycker illa om formella metoder.

Lite annorlunda ligger det till när det gäller avdelningen för teore-
tisk filosofi: här är den i de citerade fraserna givna karakteristiken inte 
fullständigt absurd men ändock klart felaktig. Det är sant att professor 
Kanger, som själv var en internationellt ansedd logiker, krävde, att de som 
fortsatte med högre studier i hans ämne skulle ha fallenhet för logik, och 
att han helst såg att de i sina avhandlingar arbetade med formella (icke 
nödvändigtvis logiska) metoder. Men trots detta accepterade han tre 
doktorsavhandlingar i vilka sådana metoder inte spelar någon roll. Och 
framför allt: kursutbudet i hans avdelning hade inte alls den av Thalén 
påstådda ensidigheten.

Också på högre studienivå gavs det under professor Kangers tid åt-
skilliga kurser med icke-formell inriktning av olika lärare: både sådana 
som anknöt till filosofins klassiker (Platon, Aristoteles, Cartesius, Spino-
za, Hume, Kant, bland svenskar Pontus Wikner) och sådana som gällde 
1900-talets tänkare (bl. a. Husserl, Bergson, Moore, Wittgenstein) och 
sådana som utredde centrala ontologiska och kunskapsteoretiska ämnen 
(t.ex. medvetandesproblematiken). Professor Kanger både ville och kun-
de engagera andra att undervisa om sådant som föll utanför hans egen 
intresseram: en gång bad han till exempel Spinozaöversättaren Dagmar 
Lagerberg att ge en kurs om Ethica ordine geometrico demonstrata.

I karakteristiken av institutionen skriver Thalén: ”Ambitionen att 
säga något för samhället eller kulturen relevant lyser med sin frånvaro.” 
Ett närmast skrattretande påstående för den som noterat att den senaste 
doktorsavhandlingen vid institutionen gällde den etiska problematiken 
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kring lönesättning och lönedifferentiering (Bertil Strömberg: Arbetets 
pris, 1989). Det kan också påpekas att ett av Stig Kangers arbeten i ”app-
lied logic” gällde olika typer av rättighetsbegrepp, en analys som blev ut-
gångspunkten för en annan forskares avhandling i statsvetenskap om FN:s 
rättighetsförklaring. Redan härav framgår att Thaléns påstående, att in-
stitutionen ”tappat kontakten med de angränsande ämnena inom huma-
niora och samhällsvetenskap”, är osant. Erinras må också om att professor 
Bergström under en följd av år ledde välbesökta vetenskapsteoretiska 
seminarier för samhällsvetare och humanister; det är ingalunda ovanligt 
att doktorander i andra vetenskaper får avsnitt av sina avhandlingsmanus 
diskuterade på Filosofen.

Thalén skriver vidare: ”Även filosofihistorien lyckas man klä i formler, 
studenten får tillägna sig Platons idélära i axiomatiserad form, ett raffi-
nerat sätt att döda intresset för filosofin bland humanistiskt orienterade 
studenter.” Formuleringen är kvick men i sak missvisande. Kärnan i allt 
filosofihistoriskt studium är förstås läsningen av originaltexter (Marc- 
Wogaus Filosofin genom tiderna). Studenten får tillägna sig Platons idélära 
i Platons egna framställningar. Den av Thalén nämnda axiomatiseringen 
finns i Anders Wedbergs filosofihistoria, den handbok som i institutionens 
kurser kompletterar textstudiet. Att det finns studenter som reagerat ne-
gativt på Wedbergs utredningar är riktigt, men Thalén underskattar i hög 
grad ”de humanistiskt orienterade studenterna”, om han menar att de i 
allmänhet är oförstående inför detta slag av analys. Det finns nämligen 
åtskilliga humanistiskt orienterade studenter som, för att fortsätta med 
Thaléns Platonexempel, inte nöjer sig med att uppleva Platons idélära som 
en fantasieggande visa utan vill förstå den just som Platon själv menat den: 
som en teori om verkligheten; de vill försöka att komma till klarhet om 
vad som är riktigt och vad som är fel. Sådana humanistiskt orienterade 
studenter kan också, om de hunnit tillägna sig predikatlogikens första 
elementer, inse att den teknik Wedberg använder i sin analys är fruktbar.

Till sist: ehuru de formella metoderna inte alls varit så dominanta på 
Filosofen som Thalén fått för sig, är det ändå värt att framhålla, att Thalén 
totalt misstar sig när han tror att det skulle leda till ”provinsialism”, till 
isolering på det internationella planet, om man enbart inriktade sig på 
dem. Den matematiska logiken är internationellt en utomordentligt vital 
disciplin; detta manifesteras kontinuerligt i en rad högklassiga tidskrifter. 
Användningen av formella metoder i studiet av materier, som tidigare 
trotsat exakt analys, är också en typ av forskning som i hög grad är levan-
de. Den forskningsinriktning som Stig Kanger så förnämligt representera-
de befinner sig på intet vis i stagnation.



144

Det kan samtidigt vara värt att notera att det efter 1990 pågick en ut-
veckling på institutionen som Thorild inte var helt nöjd med. Thorild 
tänkte då särskilt på den analytiska filosofi som inte var formaliserad. 
De förnämsta representanterna för denna typ av filosofi hade varit just 
Marc-Wogau och Hedenius. Under Stig Kangers tid blev logikerna eller 
de filosofer som använde formella metoder mycket starka. Efter Stig 
Kangers död framträdde så en grupp filosofer som lämnade den strik-
ta analytiska filosofin. Några av dessa var starkt påverkade av Ludwig 
Wittgensteins senare filosofi. I spetsen för denna grupp stod professor 
Sören Stenlund, som, intressant nog, i sitt tidiga författarskap gjort sig 
känd för att vara en framstående logiker.

I ett brev till Hans Nystedt (18.4.93) klagar Thorild över utveckling-
en. ”Jag gjorde nyss en lätt antydan om att sådan analytisk filosofi som 
inte är formaliserad inte får den plats i institutionens undervisning i 
teroetisk filosofi som den borde ha: varken logikern Segerberg eller anti-
logikerna på institutionen bryr sig om den i större utsträckning. Denna 
typ av filosofi [får dock fortfarande] komma till tals i Hägerströmföre-
läsningarna … Segerberg har gått på tok för långt i sin eftergivenhet 
för logikmotståndarna, och hans och deras brist på engagemang i sådan 
analytisk filosofi som inte är formaliserad har fått olyckliga verkningar 
i studieplanerna.”

Thorild gläder sig dock åt att det bildats en europeisk organisation för 
analytisk filosofi – ”välbetänkt, dunkelfilosoferna har fått härja ostörda 
länge nog” yttrar han i ett brev till Bo Petersson (25.4.93).

Studenterna, och särskilt Peder Thalén, återkom i Upsala Nya Tid-
ning. Thalén skrev under rubriken ”Filosofisk sekterism” (28.3.1990). 
Med en tydlig hänvisning till situationen vid filosofiska institutionen 
i Uppsala beskriver Thalén där vad han kallar filosofisk sekterism, 
som kännetecknas av att studenterna indoktrineras att omfatta en viss 
skolbildning, nämligen den som lärarkollektivet självt omfattar. Det 
är då inte undervisning i vanlig mening utan snarare ett värvande av 
nya medlemmar till sekten. I motsats till detta pläderar Thalén för en 
”vetenskaplig filosofiundervisning” som präglas av öppenhet, pluralism 
och mångsidighet. I en institution där sådan undervisning dominerar 
betraktas inte rivaliserande tankeriktningar som ett hot utan som ”sti-
mulerande utmaningar som berikar diskussionen.”
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Också på detta utfall reagerar Thorild med skärpa (UNT 25.4.1990). 
Här ett utdrag ur hans svar:

Det finns tre mycket enkla krav som nästan alla vetenskapsmän oberoen-
de av fakultet finner det naturligt att ställa på sina egna och sina kollegers 
arbeten: resonemangen och resultaten skall kunna efterprövas också av 
andra forskare än upphovsmannen (intersubjektivitetskravet); framställ-
ningen skall var fri från motsägelser (det logiska kravet); de begrepp som 
används måste vara klara (klarhetskravet). I nästan alla universitetsdisci-
pliner är det en självklarhet att ett opus är misslyckat om det inte satis-
fierar dessa krav. Alla empiriska och matematiska vetenskaper strävar att 
uppfylla dem …

För sådan filosofi som strävar att uppfylla de nämnda kraven är det 
naturligt att använda beteckningen ”den vetenskapliga filosofin”. Den 
målsättning som omfattas av flertalet lärare vid Uppsalainstitutionen 
(bland dem undertecknad) under den tidsperiod Thalén berör, kan en-
kelt formuleras så: verksamhetens uppgift är att stimulera intresset för 
och utvecklingen av den vetenskapligt inriktade filosofin … Med denna 
målsättning är det givet att i kursutbudet och på seminarierna sådan fi-
losofi får en privilegierad position som inte bara konsekvent strävat efter 
att satisfiera de tre kraven utan också i betydande grad lyckats därmed …

Den målsättning Peder Thalén önskar är en annan: att ge ett brett 
utbud av filosofiska grundkonceptioner. Studenten skall presenteras en 
uppsättning av filosofiska ”grundsyner”, av vilka ingen skall privilegieras 
i undervisningen, och sedan skall han fritt och självständigt välja mellan 
dem … Det är lätt att känna sympati för detta pluralistiska program. Må 
hundra blommor blomma! Men vid eftertanke framträder två problem 
av principiell karaktär. 1. Även pluralisten måste använda något slag av 
kvalitetskriterier. De s.k. grundsynerna torde vara alldeles för många för 
att allesammans få plats i utbudet, och bland det myckna som går un-
der namnet filosofi finns åtskilligt som också för en pluralist måste te 
sig alltför besynnerligt och motbjudande. Hur vill pluralisten formulera 
sina kvalitetskriterier? 2. Man möter ofta en relativistisk åsikt om de fi-
losofiska grundkonceptionerna: det påstås att valet mellan dem inte kan 
bestämmas av objektiv argumentation utan enbart är ett subjektivt ställ-
ningstagande … Riktigheten i denna relativism är inte självklar, tvärtom. 
En utredning av dessa frågor kräver en noggrann precisering av begreppet 
grundkonception och kan givetvis inte företas på en tidningssida.

Thorild reagerar i resten av artikeln med skärpa på några av de mer 
specifika anklagelserna i Thaléns sena artikel, bl.a. den som rör indok-
trineringen av studenter. Han berör bl.a. undervisningsmaterialet. ”Det 
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är inte sant att hela undervisningsmaterialet speglar den analytiska filo-
sofins grundsyn”. Redan på elementär nivå läser studenten i en historisk 
kurs originaltexter som uttrycker mycket olika grundkonceptioner; i 
en annan elementär kurs kan han stifta bekantskap med originaltexter 
av ledande marxistiska teoretiker och även av Sartre. Det är förstås så, 
menar Thorild, att den vetenskapligt inriktade filosofin ibland kan ha 
mycket att lära av det andra slagets filosofi. ”En som hade en stark käns-
la för just detta var Ingemar Hedenius. Många ”icke-ortodoxa” inslag i 
hans verksamhet som lärare hade samband med en central intressein-
riktning hos denne kännare av Kierkegaard och Nietzsche.”

Thorild visade vid flera tillfällen att han var imponerad av Hedeni-
us förmåga och vilja att analysera existentialisters, t.ex. Kierkegaards, 
skrifter. ”Jag kan tyvärr inte berömma mig av något motsvarande. Jag 
undervisade en gång över Begrebet Angst, men vågade aldrig göra om 
det.” (Brev till Gösta Franzén 18.3.2001.)
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Thorild Dahlquists synpunkter 
i några filosofiska och andra ämnen

Det har i denna bok redan tydligt framgått att Thorild Dahlquist var en 
flitig brevskrivare. Han skrev mycket och till många personer. Thorild 
hade ett stort behov av att informera sina vänner och kolleger om vad 
som hände i samtiden, framförallt gällde det akademiska, politiska och 
musikaliska ämnen. Han var på detta sätt ständigt en lärare och folkbil-
dare för sina brevvänner.

Brevskrivandet accelererade med åren. Thorild fick med tiden ett 
större och större behov att använda brevet som ett uttrycksmedel. 
Kanske han därmed ville delvis kompensera för sin bristande förmåga 
att skriva och publicera akademiska filosofiska texter. Och han skrev 
mycket om filosofi i sina brev. Ofta var det korta kommentarer till en 
nyutkommen filosofisk bok, men ibland kunde Thorild blomma ut i en 
egen längre filosofisk analys. Denna kunde gälla många skiftande teman, 
allt från etik och religionsfilosofi till kunskapsteori och etik.

Men, under de sista tjugo åren, med tonvikt på de allra sista tio, 
skrev Thorild om alla möjliga ämnen. Som helt bunden till hemmet 
fick han mycket tid för sitt brevskrivande. Han fick tillfälle att uttrycka 
sina åsikter om många vitt skilda ting. Musiken och politiken hade hela 
tiden en viktig plats, men också litteratur och för den delen helt vardag-
liga företeelser. Och Thorild förlorade aldrig den intellektuella skärpan 
i sin framställning. Inte heller förlorade han sin förmåga att kraftfullt 
framföra politiska ståndpunkter.

I det följande har jag gjort ett urval av citat från Thorilds brev, där 
jag försöker visa något av det djup och den bredd, intellektuellt och 
lärdomsmässigt, som han kunde demonstrera i sin korrespondens. Ci-
tatsamlingen följer inte en kronologisk ordning. Styckena är istället pla-
cerade under några mycket breda tematiska rubriker.
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Om Platon

Om dialogen Kriton
Roligt att Du skall ägna Dig åt Kriton. Jag hade för några år sedan en dispyt 
om denna dialog med Jan Stolpe. I ett föredrag på Filosofiska föreningen 
hävdade han att den intellektuella nivån i Kriton är klart lägre än den 
brukar vara hos Platon. Jag påpekade att Kriton veterligen är den tidigaste 
text i historien som återför en härskares rätt att befalla (och en undersåtes 
plikt att lyda) på ett avtal eller ett löfte. Kriton är alltså den första skrift 
som framställer naturrättens och kontraktsteoriernas fundamentala idé. 
Sokrates grundar sin plikt att lyda lagen på att han genom sitt handlande 
genom åren avgivit ett löfte att lyda den. Man kan tycka att Sokrates’ skäl 
för åsikten att han genom sitt beteende under åren implicit har lovat lyd-
nad är svaga, men själva huvudtanken att A har en plikt att lyda, om och 
endast om A implicit eller explicit har lovat att lyda den, är genial. I sitt 
svar föreföll Jan Stolpe benägen att ge mig rätt. (Brev till Thure Stenström 
25.9.2005.)

Om Platon och kristendomen
Ifråga om den kroppsliga världen finns det ju i (det över 50 år sig sträck-
ande) corpus platonicum två motsatta linjer: en negativ i t.ex. Phaidon och 
grottliknelsen i Politeia VII, en positiv och med en teleologisk grundsyn 
nära sammanhängande i t.ex. Timaios. Somliga kristna strömningar är be-
fryndade med den positiva linjen hos Platon, t.ex. Wallins mystik i ”Ack 
när så mycket skönt”; andra däremot kan påminna om den negativa, ex-
empelvis diverse munkfromhet och diverse former av pietism. Emellertid 
förefaller det mig att negativismen mot det kroppsliga vara motiverad på 
ett annat sätt hos flertalet av dessa kristna strömningar än hos Platon. För 
dessa kristna är det kroppsliga något ont därför att det hindrar koncen-
trationen på det enda nödvändiga, nämligen själens frälsning. Hos (den 
orficistiskt influerade) Platon är det kroppsliga något i och för sig ont. (Brev 
till Thure Stenström 11.9.2005.)

Om skriftligt och muntligt hos Platon
Kanske lyssnade Du på Jan Stolpe m.fl. i [radioprogrammet] Filosofiska 
rummet. Åtskilligt riktigt och tänkvärt sas ju där, men jag anser att man 
ägnade för stort utrymme åt två frågeställningar: Varför underkänner 
 Platon det skrivna ordet och finner det underlägset det muntliga? Vilken 
roll spelar dialog mellan olika subjekt enligt Platons filosofi? Jag anser att 
man i programmet, liksom ofta eljest, gjort för stort nummer av en passus 
i Phaidros om det skriftliga och det muntliga; för stort nummer också av 
dialog formen hos Platons skrifter. Vad den första frågeställningen beträf-



149

far är ju det grundläggande sakförhållandet att Platon var en väldig skriva-
re och fortsatte därmed livet ut; hans negativa, med en trädgårdsliknelse 
kryddade fundering om det skrivna ordet satte inget spår i hans praxis. 
Vad den andra frågeställningen angår bör det erinras om att i åtskilliga 
Platontexter saknar dialogformen liv och även elegans, men de vunna teo-
retiska insikterna hade lika väl kunnat vinnas av ett ensamt reflekterande 
subjekt. Dialog mellan olika subjekt är alls inte en betingelse för de teo-
retiska resultaten; annorlunda ligger det till med det ”själens samtal med 
sig själv” som omtalas i Theaitetos och Sofisten, och som gärna kunde ha 
berörts i [radiodiskussionen]. (Brev till Thure Stenström 26.1.2006.)

Om Platons Symposion
Med anledning av en nyutkommen bok av filosofen F.C.C. Sheffield anmäler 
 Thorild att han är särskilt nyfiken på fyra temata: 

1) Insiktsbegreppets roll. Är ”eros” på det högsta stadiet ett begär efter 
insikt om det skönas idé eller förutsätter ”eros” på denna nivå redan insikt 
om det skönas idé? Uppehålles i Symposions komposition av förhållandet 
mellan insikt och begär den sokratiska insiktsdeterminismen (”den som 

Thorild i läspose i hemmet på Prästgårdsgatan 13 D.
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vet det goda gör det goda”)? Uppehålles i denna konception den sokratiska 
läran om dygdens enhet? 2) De flesta Platonforskarna anser att Symposion 
är tidigare än den andra erosdialogen, Phaidros … Gissar att Sheffield 
diskuterar den kronologiska frågan men framförallt relationen mellan 
Phaidros erosbegrepp och Symposions. 3) Hur förhåller sig Eryximachos 
tanke på ”eros” som kosmisk princip till Platons teleologiska konception 
i t.ex. Timaios? 4) Hur förhåller sig ”eros” till ”agape”? Är … ingenting 
gemensamt för dessa båda företeelser? Eller finns det omtanke och med-
känsla också i ”eros”? Finns det längtan också i ”agape”? (Brev till Thure 
Stenström 30.1.2007.)

Om Platon och människovärde 
Platon har sannolikt sett ett samband mellan odödlighet och människo-
värde. Den form av evigt liv som är reinkarnation i det oändliga (evig 
återkomst) förutsätter givetvis inte något människovärde; den uppfattas 
väl oftast som en perenn förbannelse. Men hos Sokrates och Platon anty-
des ju också en s.a.s. lycklig form av evigt liv för själen, t.ex. i det ena av 
de två post mortem-alternativ Sokrates talar om i Apologins slutscen. Det 
är svårt att tänka sig denna typ av odödlighet tillskriven människorna, om 
de inte tillerkännes ett värde, som skiljer dem från de andra djuren, ett 
specifikt människovärde. Denna sokratisk-platonska odödlighetsföreställ-
ning är inte bara mycket olik själavandringsläran utan också den kristna 
uppståndelsetron, enligt vilken det är genom Guds doms- eller nådesvilja 
som människan erhåller ett liv efter detta. Uppståndelsetron förutsätter 
inte något människovärde – den är väl förenlig med att den från döden 
återuppväckte är av noll och intet värde.

Som Du minns hävdar dialogen Eutyphron att gudarna icke är ratio es-
sendi, realgrund, till en handlings riktighet. Detta innebär att människan 
är likställd med gudarna i ett betydelsefullt hänseende – det ger henne en 
värdighet; den blir än mer accentuerad genom att gudarna inte heller är 
ratio cognoscendi, kunskapsgrund, för en handlings riktighet: människan 
behöver inte rådfråga någon gud för att få insikt om vad som är rätt. För 
människosynen har Eutyphron-tesen konsekvenser som är helt uppenbara.

Jag lutar således åt åsikten att inte bara senare form av platonism utan 
också Platons egen (liksom f.ö. Sokrates etik) spelat en viss roll i männis-
kovärdestankens framväxt. Men en mycket begränsad roll förvisso. En 
fundamental defekt i Sokrates och Platons etiska läror är ju att medkänsla 
och medlidande inte har någon plats i dem. (I sin Sokrates-Jesus kom-
paration i Hägerströmföreläsningarna 1981 framhävde Ingemar Hedenius 
denna djupa begränsning.) Utan dessa sentiment kan idéerna om humana 
värden inte nå en rikare utveckling. (Brev till Bo Petersson 28.7.2001.)
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Om Hedenius, rättigheter och Gud

Om mänskliga rättigheter
Som Du vet förkastade Hägerström begreppet rättighet som absurt. En-
ligt Hägerström är rättigheten en metafysisk och magisk kraft, som tros 
bli alstrad av rättsfakta (t.ex. köp och gåva) och själv alstra rättsverk-
ningar (t.ex. ägande). Ingemar Hedenius förkastade i sin tur Hägerströms 
kritik av rättighetsbegreppet redan i sin bok Om rätt och moral (1941). Se 
Åke Frändbergs uppsats Hedenius och rätten i Filosofisk Tidskrift (2009). 
Begreppet mänsklig rättighet blir mycket viktigt i Hedenius sista bok Om 
människovärde (1982) …

De mänskliga rättigheterna [bestäms i hög grad] av de i människans 
natur givna, för människan specifika, behov, menar Hedenius. Ett sådant 
specifikt behov är behovet att icke dö på länge. Människan är nämligen 
det enda djur som vet att det måste dö – en iakttagelse som Bergson och 
Heidegger framhävt. Enligt den i aktionsgruppen ”Rätten till vår död” 
starkt engagerade Hedenius finns det också ett specifikt mänskligt behov 
att dö smärtfritt och värdigt; [därmed] en mänsklig rättighet att begå sui-
cidium under vissa betingelser. Detta ligger förvisso utanför FN-deklara-
tionen och är nog ett originellt inslag i Hedenii uppsättning av mänskliga 
rättigheter …

Utilitarister talar inte gärna om rättigheter. För dem bestäms det rätta 
handlandet av värdet av dess konsekvenser, inte av rättigheter. För de 
hedonistiska utilitaristerna är detta värdet bestämt av överskottet av lust 
över olust. De understryker att även djur känner lust och olust. Icke-utili-
taristiska etiker, som också betonar detta faktum talar om ”animal rights” 
vid sidan av ”human rights”. Detta tema ventileras förstås hos Peter Singer 
och i Jarl Hembergs Djuretik. Skall Albert Schweitzer med sin berömda 
Ehrfurcht vor dem Lebensprinzip räknas till anhängarna av ”animal rights”? 
Jag tror icke det; Schweitzer är visserligen alls inte någon utilitarist, men 
ändock har, såvitt jag minns, rättighetsbegreppet inte någon plats i hans 
etik. (Brev till Hans-Ingvar Roth 1.9.2009.)

Om djurs själsliv
För alla problem om djurs själsliv har frågan om mentala akter (t.ex. min-
nesakter, planeringsakter) är något annat än fysiska beteenden eller fysio-
logiska processer (t.ex. i hjärnan) avgörande betydelse. Svarar man som 
behaviouristerna nej på denna fråga och hävdar att själslivet enbart är en 
mängd kroppsliga beteenden och fysiologiska processer, är det uppenbart 
att många djur av olika arter kan såväl minnas som planera, såväl hämnas 
som hysa tillgivenhet etc. Men menar man att det själsliga, t.ex. medve-
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tandet, är någonting som går utöver allt kroppsligt, allt fysiologiskt, finns 
det möjlighet att inta ståndpunkten: djuret beter sig som om det minns, 
men det minns inte; djuret beter sig som om det planerar men det pla-
nerar inte; djuret beter sig som om det har ett själsliv, men har det inte. 
Motsättningen mellan behaviourismen och idén att det själsliga är något 
annat än det kroppsliga är ett specialfall av motsättning mellan materia-
listisk och icke-materialistisk verklighetsteori …

Av de tre filosofer som mest har väglett mina egna tänkesätt är två 
behaviourister: Rudolf Carnap och W.V. Quine. Den tredje, Bertrand Rus-
sell, var i en period behaviourist, i andra icke-behaviourist. Men även i 
sina icke-behaviouristiska perioder tillskrev han djur själsliv. Jag tror att 
han skulle ha sympatiserat med Din tanke att det endast finns graduella, 
inte absoluta, differenser mellan själslivet hos homo sapiens och själslivet 
hos vissa djurarter. (Brev till Eva Österberg 3.2.2008.) 

Om Hedenius och medlidandet
För Ingemar Hedenius har medlidandet ett egenvärde (inte fattat som 
ett lidande, utan som medkänsla med någons lidande). Detta strider mot 
den hedonistiska utilitarism han emellanåt förfäktar: enligt den har ju en-
dast lust (lyckoupplevelse, behovstillfredsställelse) egenvärde. Jag tror att 
Ingemar Hedenius på flera vis är inkonsekvent emot denna Benthams (och 
Torbjörn Tännsjös) position. Epiktetos och andra stoiker (liksom Platon) 
säger dock aldrig någonting uppskattande om medlidandet. Medlidandet 
är oförenligt med dygdeläran i antiken. (Brev till Thure Stenström 2007.)

Om Guds existens
Religionsfilosofen Peder Thalén skrev 1994 en doktorsavhandling om Ingemar 
Hedenius religionskritik. Thorild var kritisk mot det grepp som Thalén använder 
sig av i sin polemik mot Hedenius.

[Thalén framför tanken] att religionskritikern behandlar Gud som ett ob-
jekt och därigenom ådagalägger en felaktig inställning: Gud är något som 
[religionskritikern] anser sig kunna ”intellektuellt förfoga” över. Jag sa att 
den som inte tror på Guds existens inte ”behandlar” honom över huvud 
taget och ingalunda reser några anspråk att ”förfoga” över honom. Jag sa 
att idén ifråga (och den är ju vida äldre än Thalén) vilar på ett missför-
stånd om existensutsagors och existensfrågors innebörd. Frågan ”existerar 
Gud?” handlar om Gudsbegreppet (egenskapen att vara en gud), inte alls 
om Gud. Detta är en analys av existensutsagor som Frege förfäktade och 
som Du känner igen från Russell. (Brev till Hans Nystedt november 1994.)
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Om ateistiska filosofer i Sverige
Thorild fick en gång (1991) en förfrågan från professor Finngeir Hjorth i Oslo om 
vem eller vilka som var de första ateisterna i Sverige. Thorild gav omedelbart ett 
fylligt svar på denna förfrågan:

Givetvis avser frågan vem som först öppet deklarerat att han inte tror 
på en personlig Gud. I långa tider har det förstås funnits såväl irreligiösa 
som panteister och deister, vilka de facto inte trott på någon personlig 
gud men som av rädsla för hädelseparagrafer i brottsbalken eller av inre 
känslomässiga motiv aldrig vågat yppa sin åsikt … Våra första associatio-
ner vid den uppställda frågan gick till två i den offentliga religionsdebat-
ten under 1800-talets sista kvartssekel framträdande ”fritänkare”: läkaren 
Anton Nyström (1842–1931) och Viktor Lennstrand (1861–1895). Båda 
grundade var sin organisation, i vilken religionskritiken spelade en viktig 
roll: den av Comte starkt influerade Nyström stiftade 1879 ett ”positivis-
tiskt” sällskap, Lennstrand startade i slutet av 1880-talet en ”utilistisk” 
förening. Båda var militant kritiska emot kyrkan och dess dogmer … Att 
Viktor Lennstrand öppet deklarerat sitt avståndstagande från tron på en 
personlig gud och att han gjort detta redan på 1880-talet [är helt klart]. 
Lennstrand ”drabbades av laga ansvar för sitt uppträdande emot det krist-
na gudsbegreppet” (Nordisk Familjebok, 2 uppl.). Viktor Lennstrand var 
ett rött skynke för sin tids kristna; somliga jublade oblygt, då han fick en 
bråd död i unga år och såg förstås en herrens straffdom i detta …

De fyra främsta religionskritikerna i svenskt 1900-tal är Bengt Lid-
forss (1868–1913), Axel Hägerström (1868–1939), Hjalmar Söderberg 
(1869–1941) och Ingemar Hedenius (1908–1982). Jag skulle tro att de al-
lesammans kan klassificeras som explicita förnekare av en personlig gud.

Om Tingsten och tillbedjan
Thorild var uttalad ateist (inte bara agnostiker) något som han kombinerade 
med uppskattning och även beundran av åtskilliga teologer och kyrkans män och 
kvinnor. I ett brev till Thomas Mautner kommenterar han med viss förvåning hur 
kända fritänkare kan förfalla till vidskeplighet och ängslan i samband med ma-
giska föreställningar, t.ex. rädslan inför talet 13. Annorlunda är det dock, säger 
Thorild, med viss sorts tillbedjan.

När Tingsten i memoarerna berättar att han trots sin ateism och sin insikt 
om det absurda i tron på bönhörelse, ändock tillgripit bedjande i vissa 
ångestladdade situationer, har jag betydligt lättare att förstå honom. De 
båda irrationella beteendena skiljer sig ju åt på flera sätt, och det senare 
(bönen i nöd) är inte lika förnuftsvidrigt som det förra (rädslan inför talet 
13). (Brev till Thomas Mautner 13.7.2001.)
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Om Hedenius memoarer
Gissar att Du har läst Ingemars memoarbok. Den är ju väldigt välskriven; 
han var, som Du minns, en suverän episodberättare – både humoristiska 
och sorgliga, både självupplevda och andra relaterade händelser kunde 
han återge åskådligt och mycket medryckande. Denna talang får ju många 
uttryck i boken. Hans prosa är emellanåt lyriskt förtätad, övergången till 
poem här och var är helt naturlig … En brist i den föreliggande volymen 
är kanske att Ingemars musikaliska utveckling föga berörs. Det nämns ju 
att han redan vid ankomsten till Uppsala var en avancerad tvärflöjtist, 
som omedelbart väckte Hugo Alfvéns entusiasm. För mig berättade Inge-
mar att han under Stockholmsåren tagit lektioner för [läraren] i tvärflöjt 
vid Musikaliska Akademien. Jag har också förstått att det var under ton-
åren i Stockholm han förvärvade sin imponerande repertoarkännedom 
om opera och annan klassisk musik. Men om detta viktiga kapitel i histo-
rien om hur Ingemar Hedenius blev den han var står inte mycket att läsa 
här. (Brev till Hans Nystedt 21.11.1992.)

Thorild och Ann-Mari 1994. Foto: Jerzy Budýn.
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Om Ann-Maris Hedeniusbok
Thorilds hustru Ann-Mari gav 1993 ut sin mycket uppskattade Hedeniusbiblio-
grafi. Här kommenterar Thorild.

Ann-Maris beramade bibliografi över Ingemar Hedenius kommer ut la-
gom till sommaren. Till det specifika hör ett register över kända hede-
nianska uttryck (”kvalterrorism”, ”ge vid handen” m.fl.) med referenser 
till ställen i författarskapet. Ann-Mari tar dock icke med invektiver typ 
”hisklig biskopscirkus”, ”halvkommunistisk kverulant”, ”olustig kyrkmur-
vel”. 

Till det specifika hör också en lista över viktiga levnadsdata, ett curri-
culum vitae. Där registreras t.ex. Hedenius insats (tillsammans med Sven 
Aurén och Ragnar Casparsson) för att få en hög naziofficer avlägsnad från 
gränstrakterna till det ockuperade Norge i mitten av andra världskriget. 
Där nämns också att Du var hans sista doktor och Henry Odera hans sista 
licentiat. (Brev till Bo Petersson april 1992.)

Om svensk filosofihistoria

Om svensk filosofihistorisk forskning
I Svenska Dagbladet har det förekommit en dispyt om den filosofihistoris-
ka forskningen i Sverige mellan [en lärdomshistoriker och en filosof]. Lär-
domshistorikern påstod att filosofin i Sverige under hela 1900-talet ”för-
summat sin historia”. För Dig och mig som är förtrogna med det väldiga 
flödet av filosofihistoriska arbeten av svenska 1900-talsfilosofer från Hä-
gerströms 860-sidiga Kants Ethik 1902 till Henrik Lagerlunds dissertation 
om medeltida modallogik 1999, ter sig ju denna formulering helt absurd 
och okunnig. Filosofen reagerade naturligt nog, han pekade på 1990-tals-
arbeten som Mats Furbergs CaOx om den språkfilosofiska utvecklingen 
mellan 1900 och 1970 och Nils-Erik Sahlins [bok] om Ramsey. Men filo-
sofen höll med lärdomshistorikern, när det gäller 1960- och 1970-talen. 
”Det är ett faktum” skrev filosofen ”att svensk filosofi på 60- och 70-talen 
var ointresserad av filosofihistoria”. Det är då alls inget faktum; 1964–1981 
gav Marc-Wogau ut de fem stora banden Filosofin genom tiderna, 1968 sin 
Hägerströmbok, under perioden också mindre studier om Kant, Marx 
och Hägerström. Ingemar Hedenius publicerade under 60- och 70-talen 
sin briljanta essäbok De gamle och lögnen med dess uppsatser om Platon 
och om stoicismens tredje fas; även sin andra bok Platons Gorgias och en 
mindre Humestudie; Anders Wedbergs omfattande (enligt min mening 
lysande) tredje del av sin filosofihistoria kom 1966, den utvidgade och 
reviderade andra delen kom 1970, och hans Nietzschestudie utkom under 
60-talet. Alf Nyman publicerade under perioden sina två band italiensk 



156

filosofihistoria, Hans Regnell ett arbete om antik filosofi; Gunnar Aspelin 
och Manfred Moritz hade visserligen sina viktigaste filosofihistoriska in-
satser bakom sig, men producerade sig alltjämt på detta fält. Troligen har 
filosofen bara tänkt på sig själv och sina jämnåriga, men hans uttalanden 
om 60- och 70-talens ointresse stämmer inte ens för alla i hans generation 
(Jan Berg, Lennart Åqvist, Hjalmar Wennerberg och Bo Petersson.)

Vad lärdomshistorikern beträffar är det väl så att han med sin oför-
svarbara formulering åsyftade att de svenska filosoferna under 1900-talet 
inte bidragit till historieskrivning av den speciella typ han och en del 
andra lärdomshistoriker vill ha. Tyvärr begagnade han inte möjligheten 
att i sin replik på filosofens inlägg precisera vad som karakteriserar en 
sådan historieskrivning – mer än i ringa mån … Man kan förmoda att 
lärdomshistorikern är mera intresserad av personhistoria än vad filosofen 
är och att han vill teckna de filosofiska miljöerna och deras relation till 
kulturlivet och samhället. Lärdomshistoriker är ofta externalister. (Brev 
till Thomas Mautner 13.6.1999.)

Om några kolleger i Uppsala
Lärdomshistorikern professor Tore Frängsmyr kontaktade Thorild (mars 2007) 
för att få stoff till den filosofiska delen av en planerad historik över Uppsala 
universitet. Thorild svarade då med att ge synpunkter som kanske ingen annan 
skulle kunna ge. Han lyfter bl.a. fram två sentida Uppsalafilosofer som sällan 
blivit uppmärksammade utanför specialisternas krets.

Det gläder mig synnerligen att Du lyfter fram Erik Götlind och Lennart 
Åqvist. Den förre övergav visserligen institutionen (i slutet av 60-talet, 
tror jag), men hade då gjort en fin och personligt präglad insats på vår 
institution. Han var licentiat inte bara i teoretisk filosofi (Marc-Wogau) 
utan också i matematik (Nagell). Han var nog, tätt följd av Sören Halldén, 
den förste i Uppsala som producerade sig i matematisk logik och startade 
det illustra sällskapet Predikatkalkylens vänner (i slutet av andra världs-
kriget); det höll till i Kajsas kafferum och hade en svart tavla stående där. 
Men hans gradualavhandling för Marc-Wogau hade ingenting med mate-
matisk logik att göra; den var vetenskapsteoretisk och behandlade Ber-
trand Russells teorier om kausalitet. Den påvisade samband med utveck-
lingen i den moderna fysiken. Som docent vid vår institution producerade 
han ett par andra böcker, som visade nya sidor av hans forskarpersonlig-
het. Den ena handlar om begreppet känsla och analyserar dels en ”klas-
sisk” teori hos William James, dels två då moderna teorier hos C.D. Broad 
och Gilbert Ryle. Den andra boken hör hemma i lyrikens estetik; Götlind 
har ett fint sinne för lyrik, men problemställningarna är genomgående 
abstrakta och tyvärr är hans stilistiska förmåga inte i nivå med hans lyris-
ka bildning. Götlind var också den första i landet som tryckte något om 
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Quines kunskapsteori och språkfilosofi. Att Götlind övergav filosofin och 
den filosofiska miljön berodde delvis på att hans intresse för psykoterapi 
tog överhanden, delvis på att han inom detta gebit fängslades av teorier, 
som inte är förenliga med den analytiska filosofins vetenskapsideal och är 
mycket avlägsna från Russell, Quine och Ryle. Jag har inte tagit del av hans 
produktion efter brytningen med den analytiska filosofin; misstänker att 
den inte är omfattande.

Lennart Åqvist har i Sverige inte fått det erkännande hans omfångs-
rika författarskap borde ha fått. Det sammanhänger med att han genom-
gående är inriktad på tillämpningar av den matematiska logiken – i juri-
diken (där bl.a. skadeståndsrätten engagerat honom), i moralfilosofin (där 
han vidareutvecklat den av G.H. von Wright skapade deontiska logiken), 
i semantiken (där han undersökt de interrogativa satserna). Han har en 
gedigen beläsenhet inom dessa tillämpningsområden; från juristhåll har 
t.ex. vitsordats att han är mycket kunnig i rättsdogmatiken i skadestånd-
släran. Men Åqvist har satt sig mellan två stolar; representanter för den 
rena logiken är ofta ointresserade av tillämpningsområdena; representan-
ter för dessa å den andra sidan har ofta stark motvilja mot formalismer 
och kalkyler. Lyckligtvis har han dock fått ett offentligt erkännande: han 
blev (som tidigare Hägerström, Manfred Moritz i Lund och Hedenius) ju-
ris hedersdoktor. Men någon professorstitel har han aldrig begåvats med; 
jag har hört att han två gånger har varit mycket nära att få professur på 
kontinenten, en gång i Tyskland och en gång i Holland, men något kom 
emellan. 

Gissar att den nya universitetshistoriken också skall skildra kvinnor-
nas marsch framåt … Vad filosofin beträffar blev ju Lili Alanen Sveriges 
första kvinnliga professor, [hon fick sin tjänst] på 90-talet … Anna-Karin 
Malmström var den första damen som disputerade i filosofi i Uppsala 
1980; hon har långt senare fått docenttitel i praktisk filosofi. I den fest-
skrift som Ann-Mari Henschen-Dahlquist mottog på sin 75-årsdag kal-
las Ann-Mari ”First woman philosopher in Uppsala”; därmed åsyftas att 
Ann-Mari var den första kvinnliga licentiaten i filosofi (1961 för Marc- 
Wogau) och att hon var den första damen som undervisade i filosofi i 
Uppsala (i många år). (Brev till Tore Frängsmyr 5.4.2007.)

Om Götlind och matematiken
Thorild erinrar sig i ett brev (2002) en episod under Götlinds disputation år 1952.

Extra ordinem uppträdde det unga matematiksnillet Lennart Carleson; 
denne ansåg sig ha funnit ett matematiskt misstag i en av Götlind åter-
given text och menade att Götlind borde ha påtalat detta. Den matema-
tiske fysikern Per-Olov Löwdin … framträdde trevligt nog till Götlinds 
försvar. Löwdin menade att Carlesons kritik var exempel på ett slags ma-
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tematiskt pedanteri som matematiker ofta utsätter fysiker för: ”Skulle 
vi fysiker ha rättat oss efter matematikens alla krav, skulle den nydaning 
av fysiken som nu genomförts på 30 år ha tagit 300 år”, hävdade Löwdin. 
(Brev till K.J. Sundberg 3.6.2002.)

Om några Göteborgsfilosofer
Roligt att Du berättar om Ernst Cassirers porträtt på institutionen. Vita-
lis [Norström] är också värd att inramas, men i jämförelse med Cassirer är 
han mindre. Malte Jacobssons största merit som filosof är att han ordnade 
en professur åt Cassirer. Jacobsson var ju landshövding i Göteborg: den 
svenska filosof som i högst grad realiserat Platons önskan att filosoferna 
skulle bli konungar. Ivar Segelberg framstår som en skarpsinnig tänka-
re i de tre böcker han författade i ungdomen … De har nyligen blivit 
översatta till engelska av Austinprofessorn Herbert Hochberg och dennes 
svenska hustru. Efter dem upphörde tyvärr Segelbergs produktivitet. Jag 
hade hoppats att Svenskt Biografiskt Lexikon skulle ha ägnat honom ett 
kapitel men … redaktionen förbigick honom. (Brev till Martin Karlsson 
17.3.2003.)

Om nordisk filosofihistoria
Med stort intresse har jag läst den lundensiske lärdomshistorikern (och 
sociologen) Carl-Göran Heidegrens 570 sidor starka arbete: Det moderna 
genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915. Titeln på denna nyut-
komna volym alluderar förstås på Georg Brandes och Gunnar Ahlström 
men kriterierna på modernitet måste givetvis vara andra för filosofi än för 
skönlitteratur. Heidegren formulerar sina kriterier mycket vitt, vilket t.ex. 
medför att både Hägerström och Vitalis Norström räknas till det moderna 
genombrottets män i Sverige. Om svensk filosofi har jag väl inte lärt så 
mycket nytt i boken, men väl om dansk, norsk, finländsk och även isländsk 
filosofi. Vi filosofer har ju ofta varit skeptiska mot lärdomshistorikers sätt 
att skriva filosofihistoria; de är inriktade på ståndpunkter och idéström-
ningar, inte på komplicerade argumentationer. Men detta gäller ej om Hei-
degren. Han tar hänsyn till argumentationerna. Föredömligt är t.ex. hans 
referat av den stora polemiken mellan Höffding och dennes Köpenhamns-
kollega Kroman om det psykofysiska problemet: Kromans argument emot 
parallellteorin liksom hans argument mot växelverkanteorin tas upp ett 
efter ett. När jag tog del av Heidegrens skickliga återgivning av denna po-
lemik var jag ledsen över att han inte också refererat en annan berömda-
re diskussion i Danmark, där Höffding var inblandad: polemiken mellan 
Höffding och Georg Brandes om Nietzsche. Heidegren nämner den men 
tycker väl att den mer tillhör det moderna genombrottet i litteraturen än 
till hans tema. (Brev till Thure Stenström september 2006.)
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Om Phalén om Einstein 
Den Uppsalafilosofiska kritiken av Einstein gäller den operationalistiska 
definitionen av samtidighet. Den liknar den kritik som senare formulerats 
av Karl Popper och som enligt Popper Einstein har godtagit. Både Phalén 
och Hägerström skiljer mellan den filosofiska och den fysikaliska delen av 
relativitetsteorierna, och de har icke uttalat sig om den fysikaliska.

Det är också fel att säga att Uppsalafilosoferna brustit i respekt för 
fysiken – däremot tillät de sig att vara kritiska mot fysikerna i filosofis-
ka frågor. Uppsalafilosoferna hade en utpräglat scientistisk hållning; den 
postmodernistiska bristen på vetenskapsrespekt befinner sig på ljusårs 
avstånd från Hägerström och Phalén. Att Uppsalafilosoferna skulle ha 
uppfattat sig som något slags ”överdomare” i vetenskapliga frågor är gripet 
ur luften. (Brev till Ivar Tönisson 31.7.2001.)

Om Marc-Wogau och Kant om dygden
I Uppsala är naturligtvis ingenting sig likt sedan Ingemar gick bort. Dock, 
Konja [Marc-Wogau] (82) is still going strong; i våras höll han en serie på 
fem dubbelföreläsningar om Kant, närmare bestämt om Kants lära om 
dygder & laster. Som Du vet, finns det en oändlig litteratur om Kants etik, 
men den gäller principerna & skrifterna från 80-talet, inte de konkreta 
tillämpningarna & skrifterna från 90-talet. Konjas arbete fyller alltså en 
lucka. I diskussionen efter den näst sista föreläsningen fäste jag Konjas 
uppmärksamhet på att det dock finns en 55-årig lundensisk dissertation 
om Tugendlehre och att den visserligen är bristfällig i de flesta avseen-
den – men att den driver en ganska märklig tes: att Kants etik i de sena 
skrifterna får ett drag av livsbejakelse som pekar fram mot Nietzsche … 
Författaren heter Axel Lewán och var Liljeqvists sista doktorand. Kon-
ja läste då in Lewáns dissertation till sin sista föreläsning. Och inledde 
denna med en regelrätt fakultetsopposition! Konjas serie, icke Frankfurt- 
professorn Esslers Hägerströmföreläsningar om induktionsproblematik, 
var vårterminens stora begivenhet på Din gamla institution. (Brev till Bo 
Petersson 22.7.1984.)

Colloquium om Marc-Wogau
I samband med 100-årsminnet av Konrad Marc-Wogaus födelse höll Thorild ett 
colloquium om honom. Thorild beskriver för Marc-Wogaus dotter Mari-Ann Fre-
driksson hur han lagt upp detta colloquium. 

Under mina 16 år som pensionär har jag brukat hålla colloquier på vår 
institutions seminarierum, där Din fars porträtt pryder väggen tillsam-
mans med de största uppsaliensiska filosofiprofessorerna alltsedan Daniel 
Boëthius’ och Benjamin Höijers tid. På colloquiet närmast 100-årsdagen 
önskar jag ta upp en av Din fars många förnämliga uppsatser; de flesta 
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av dem utgör kritiska diskussioner av andra filosofers tänkande –  Platon, 
Aristoteles, Cartesius, Kant, Broad och Ryle och flera andra; i dem träder 
han själv i bakgrunden för den filosof han så skickligt analyserar. I den 
uppsats jag valt för colloquiet står däremot Konja själv i centrum; den har 
faktiskt självbiografiska inslag, man får t.ex. höra om den 13-årige skolpoj-
ken i Moskva som fascineras av Platons dialoger och den sokratiska me-
toden. [Om detta skriver Marc-Wogau i detalj i sina minnesanteckning-
ar, som återfinns i min bok om honom (2015)]. Från 13-åringen i Moskva 
associerar jag till det jättetjusiga porträttet som Boris Pasternaks fader 
målade. Vi förstår att detta porträtt nu har en viktig plats i Ert hem i Lin-
köping – en daglig glädjekälla. (Brev till MariAnn Fredriksson 23.3.2002.)

Om teologi

Thorild bibehöll under hela sitt liv ett stort intresse för teologiska frå-
gor och återkom i flera brev till reflektioner över nyutkommen teologisk 
litteratur.

En teologisk exkurs
Apropå en nyutkommen avhandling om Herrens lidande tjänare i Jesajaboken 
skriver Thorild:

Under mina teologiska skolpojksår var jag intresserad av detta tema. Jag 
läste en exegetikhistorisk exposé i Svensk Teologisk Kvartalsskrift, där 
det berättades att en framstående tysk expert vid namn Sellin intagit 
inte mindre än fem olika ståndpunkter om tjänarekapitlens genes under 
sitt forskarliv (Samvetsfråga: har Du i någon vetenskaplig fråga intagit 
fem olika ståndpunkter under Ditt liv?) Avhandlingen heter: ”Han var 
föraktad”. Både Du och jag hör väl detta Jesajaord inom oss på Händels 
engelska: ”He was despised”. Och i Händels tonsättning.– I det här sam-
manhanget hör jag också min kristendomslärare Ivan Engnells röst, när 
jag på en gymnasietimme gjorde en utläggning om Deutero-Jesaja. Han 
avbröt mig: ”Jag ska säga Dahlquist att Deutero-Jesaja är en fiktion!”(Brev 
till Thure Stenström 30.1.2007.)

Om Werner Aspenström och teologin
Säkert såg Du Jan Mårtenssons krönika i UNT om Werner Aspenströms 
dråpliga, på en gång skojiga och allvarsamma poem ”Teologi för en grubb-
lande vän”, tryckt i hans samling Ordbok. Till det allvarsamma hör nog 
tanken: det finns en Gud, men han är inte allsmäktig. Jag har intrycket 
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att den åsikten blivit populär också bland präster; man nöjer sig inte med 
tanken att Guds vägar är outgrundliga när det gäller naturkatastrofer och 
annat som inte kan skyllas på människans fria vilja … Hos somliga (men 
ej i Aspenströms dikt) konkretiseras tanken på begränsningen i Guds 
makt med djävulstro. Somliga finner att Guds bristande förmåga gör idén 
om en samverkan mellan Gud och människor naturlig och viktig. (Brev 
till Thure Stenström 26.11.2006.)

Om sydafrikansk teologi
En bordsgranne till Thorild på Carolina (Hans Engdahl) hade skrivit en avhand-
ling om två sydafrikanska teologer under apartheidtiden. De representerade två 
reformerta teologiska system med motsatta ståndpunkter i frågan om apartheid. 
Ett av dessa system presterar alltså en motivering för apartheid. Thorild är för-
undrad.

”Varför (sporde jag) fördjupar Du Dig i ett system, vars premisser leder 
till en så absurd konsekvens, till förordande av apartheid? Det kan ju inte 
ge någonting till Din egen teologiska reflexion eller för utvecklingen av 
Din åskådning.”

Författaren replikerade att det är intressant att se hur kristna apar-
theidanhängare resonerar. Det svaret hade varit mycket rimligt, om de 
teologiska resonemangen (med deras tolkningar av bibelställen och andra 
subtiliteter) någonsin varit den psykologiska faktor som verkligen föran-
lett en apartheidanhängares ställningstagande eller om de i någon mening 
återspeglat de i sammanhanget verksamma psykologiska mekanismerna. 
Men så är det ju inte. De psykologiska mekanismer som ligger bakom 
apartheid är dels det enorma opinionstrycket och det genom Malan- och 
Verwoerd-regimernas lagar och förordningar mycket starka samhäll-
strycket. (Brev till Thure Stenström 8.6.2006.)

Om ontologi och logik

Om ontologi och metafysik
Du beklagar med all rätt att det i Sverige fortfarande förekommer ”ett 
slags reflexmässigt avfärdande av allt vad ontologi och metafysik heter.” 
Ja, det är tråkigt, men samtidigt måste det beklagas att man valt att an-
vända termen ”metafysik” som man gör; den hade ju ändå en helt an-
nan betydelse, en väletablerad och klar innebörd sedan mycket länge. I 
vanligt språkbruk betydde ”metafysik” ännu i min medelålder läran om 
en icke-empirisk verklighet … I fackfilosofiskt språkbruk fanns också en 
mera speciell innebörd: en lära om det sant verkliga av vilket den empi-
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riska världen blott är ett fenomen. Hägerströms berömda motto i hans 
Selbstdarstellung 1929: Praeterea censeo metaphysicam esse delendam, kan 
förstås i båda bemärkelserna; hans svårtolkade analys torde dock vara in-
riktad på den mera speciella.

Termen ”ontologi” i dess moderna användning har jag ingen invändning 
emot. I tredje delen av Anders Wedbergs lysande filosofihistoria finns en 
not om skillnaden mellan ”metafysik” och ”ontologi” i termernas moderna 
bemärkelser. Ontologi handlar om vilka allmänna kategorier som finns 
och om deras inbördes förhållanden. Metafysik [handlar om] vad som 
innehålles i dessa kategorier. (Brev till Anna-Sofia Maurin 3.4.2006.)

Om lögnaren
Ett av de käraste ämnena för logiker är att försöka upplösa de s.k. logiska para-
doxerna. Bland paradoxerna intar ”lögnaren” en särställning. Den lyder: Om jag 
säger ”jag ljuger nu”, talar jag då sanning? Om jag talar sanning, då ljuger jag ju.

När Bertrand Russell i Principia Mathematica undersöker ”lögnaren” 
fastställer han vad som följer, ”if we regard the statement ’I am lying’ as 
a compact way of simultaneously making all the following statements: 
’I am asserting a false proposition of the first order’,’ I am asserting a false 
proposition of the second order’, and so on.” Naturligtvis prövar Russell 
inte frågan om “I am lying” har samma mening som en konjunktion av alla 
dessa [påståenden] i det för ”the ramified theory of types” fundamentala 
begreppet order; detta är från början uteslutet: i ”lögnarens” formulering 
ingår en självreferens som saknas i den infinita [oändliga] konjunktionen 
[som nämns ovan]. ”Lögnaren” innehåller en motsägelse; Russell finner 
att den infinita konjunktionen inte gör detta. Enligt Russell är ”lögnaren” 
meningslös, men denna konjunktion (i vilken alla utsagor av ordningen 2n 
är sanna, men alla utsagor av ordningen 2n+1 falska) är meningsfull. (Brev 
till Bo Petersson 2006.)

Om logiken för bättre än
Thorild återkommer ibland i sina senare brev till logiska ämnen. Ibland kan ut-
flykterna bli en smula lekfulla. 

Sören Halldén publicerade 1958 det banbrytande arbetet The Logic of Bet-
ter. von Wright skrev några år senare boken The Logic of Preference. Dessa 
har alltså skilda ämnen. Men förvisso finns det viktiga samband mellan 
dessa ämnen, och von Wright kunde lära litet av Halldén. Innebörden av 
verbet ”föredraga” kan preciseras i flera hänseenden. En distinktion är den 
mellan spontant föredragande och logiskt tuktat föredragande. En person 
som spontant föredrar potatisbullar framför raggmunkar och spontant fö-
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redrar raggmunkar framför glasspinnar kan ändock i en valsituation med 
enbart glasspinnar och potatisbullar spontant föredra glasspinnar. Ett 
 logiskt tuktat föredragande lyder däremot transitivitetsprincipen: Om A 
föredrar x framför y och y framför z så föredrar A x framför z.

Relationen bättre än lyder också en transitivitetsprincip:
Om x är bättre än y och y är bättre än z, så är x bättre än z. Så gör 

alla komparativer. Logiken för logiskt tuktade preferenser liknar mycket 
logiken för bättre än. (Brev till Thure Stenström 31.5.2007.)

Halldén har följande poäng för relationen: bättre än, säger Thorild. Det finns, 
enligt honom, en lag för denna relation som inte finns hos de flesta andra kom-
parativer. Jag illustrerar med ett exempel som är en lätt förvanskning av Thomas 
Thorilds devis utanför Uppsala universitets aula: Att tänka rätt är bättre än att 
tänka fritt. Detta gäller, om och endast om, tänka rätt men icke-fritt är bättre 
än tänka fritt men icke-rätt. Halldén var således först med att formulera den 
generella lagen: Att P är bättre än att Q, om och endast om, att P och icke Q, är 
bättre än att Q och icke P. [Thomas Thorilds exakta formulering är: ”Att tänka 
fritt är stort men att tänka rätt är större”.]

Om ofattbarhetens trappa
Ännu mer lekfullt är det följande resonemanget:

Du är ju inte någon Almqvistbeundrare, men för Johan Svedjedal hyser 
Du beundran och det tvingar Dig att läsa ännu ett stort arbete om Törnro-
sens bok. ”Den ofattbare” kallar Du Svedjedal. Det finns en ofattbarhetens 
trappa. Somliga finner det ofattbart att Du kunnat producera så mycket 
av kvalitet. Du finner det ofattbart att Svedjedal kunnat producera så 
mycket av kvalitet. Finns det en forskare X sådan att Svedjedal finner det 
ofattbart att X kunnat producera så mycket av kvalitet; kalla en sådan 
forskare SCH. Finns det en forskare Y sådan att SCH fann det ofattbart 
att Y kunnat producera så mycket av kvalitet? Antag ja, etc. Kanske når vi 
ett trappsteg, där en forskare finner det ofattbart att han (hon) själv kun-
nat producera så mycket av kvalitet. (Brev till Thure Stenström 15.5.2007.)
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Om att undervisa och att skriva

Om universitetsundervisning
Du undrar om jag – som bedrivit akademisk kursundervisning i 33 år – 
har några råd att komma med. En grundsats som jag brukade ha i hand-
boksbaserad undervisning, var att endast ta upp moment där jag själv 
trodde mig ha något speciellt att ge – att överlämna de andra momenten 
till studenternas särskilda inläsning. Givetvis måste de moment jag tog 
upp vara spridda över hela kursen och givetvis måste vissa överblickande 
framställningar också ges. Denna grundsats är tillämpbar i filosofi, säkert 
också i litteraturvetenskapen och en rad andra discipliner. Men jag är 
osäker på om den passar i språkundervisning av den typ Du åtagit Dig. 
Jag vågar alltså inte ge Dig rådet att följa den angivna grundsatsen men 
möjligen kan Du fundera över den en smula. (Brev till Charlotta Brylla 
13.10.1995.)

Om god forskningssed
Thorilds brevvän Bo Petersson gav år 2004 tillsammans med några kolleger ut 
boken Vad är god forskningssed? Thorild kommenterar bokens innehåll.

Själv har jag nog bara en gång i min akademiska praktik haft anledning 
att fundera över ett forskningsetiskt val. Jag handledde en doktorand i 
teoretisk filosofi och hade vissa skäl att misstänka plagiat i hans texter. 
(Påfallande stilistiska differenser, också logiska motsägelser mellan olika 
delar av hans framställning.) Men jag lyckades aldrig belägga det. Emel-
lertid lämnade doktoranden den teoretiska filosofin och gick över till ett 
ämne vid en annan fakultet, där hans avhandlingstema passade ganska bra 
och där han var mera hemtam. Han erhöll då givetvis en annan handleda-
re. Borde jag till den nya handledaren rapportera mina misstankar, trots 
att jag inte alls kunnat belägga dem? Jag gjorde det inte. (Doktoranden 
avled några år senare utan att ha framlagt någon avhandling.) (Brev till Bo 
Petersson 14.9.2004.)

Om privata exempel
Thorild brukade av princip ogilla att en filosof använder sig av privata exempel 
när han eller hon analyserar ett filosofiskt begrepp.

Själv har jag varit kritisk mot både Martha Nussbaum och Mats Furberg 
på denna punkt. Kort och gott därför att interprivata exempel verkar 
hämmande på diskussionen. Vem kunde stå upp i samtalet efter Martha 
Nussbaums föredrag och säga: ”Ursäkta professor Nussbaum. Ni har miss-
uppfattat Er sorg efter Er mammas död! En korrekt beskrivning ser ut så 
här…”



165

Min danske vän Kaj Børge Hansen tar emellertid Martha Nussbaum i 
försvar mot min kritik. Han nämner att Sören Kierkegaard i sina geniala 
analyser av olika själslägen gör på samma vis; även om han försöker döl-
ja det bakom pseudonymer är det uppenbart att Kierkegaard talar om 
Kierkegaard. Kaj Børge menar att en metod som hans store landsman till-
lämpar med så lysande resultat bör få användas även av andra.(Brev till 
Germund Dahlquist mars 2000.)

Om oskicket att dekorera avhandlingar
I samband med en nyutkommen litteraturvetenskaplig avhandling anmärker 
Thorild:

När jag gluttar i avhandlingen ser jag att [doktoranden] emellanåt ankny-
ter till en fransk sociolog som är i ropet: Bourdieu. Det är ett rätt populärt 
grepp hos doktorander i humaniora och samhällsvetenskap att dekorera 
avhandlingen med termer och citat hos någon filosof, psykolog, sociolog 
eller idéhistoriker som är på modet; ofta är det bara ett yttre påhäng till 
sakframställningen som, enligt min mening, borde undvikas. (Brev till Bo 
Petersson 20.5.2001.)

Om tvetydighet i ordet ”humanist”
En språkvetardekanus har gjort sig skyldig till en grov sofism i sin re-
plik till [tidigare (1988–97) riksdagsmannen, numera den politiske chef-
redaktören för Upsala nya Tidning] Håkan Holmbergs ypperliga ledare. 
Termen ”humanist” har i nu gällande språkbruk två huvudbemärkelser: 
1) Utövare av humanistisk vetenskap, 2) Företrädare i ord och handling 
för en humanistisk ideologi. Det var ju i fakultetens pressmeddelande 
helt uppenbart att betydelsen 2) åsyftades här, men dekanus låtsades som 
om det var betydelse 1). Vad Holmberg visade var ju att [språkvetaren] 
Chomsky ingalunda var en stor humanist i betydelsen 2). (Brev till Thure 
Stenström 30.1.2007.)
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Om några framträdande personer

Om Alfred Tarski
Redan som mycket ung gjorde Tarski geniala prestationer i logiken, men 
den i Polen utbredda antisemitismen hindrade honom att få anställning-
ar – det hjälpte inte att han konverterat från judendom till katolicism. 
Av en lycklig tillfällighet befann sig Tarski i USA när Hitler stövlade in i 
Polen 1 sept, 1939 och bombade Warszawa. Men hans hustru Maria och 
deras två småttingar blev kvar i det nazistiska Polen. Till dem som gjorde 
ansträngningar för att få loss de tre hörde Anders Wedberg, men först ef-
ter krigsslutet blev det möjligt för familjen Tarski att återförenas Nästan 
alla Tarskis [övriga] anförvanter hade mördats i the Holocaust. (Brev till 
Thure Stenström 9.4.2005.)

Om Karl Popper
I julihettan har jag sysslat med omläsning av Karl Popper: hans första 
bok Logik der Forschung och hans självbiografi … Den är faktiskt en ännu 
rikare och intressantare autobiografi än såväl Quines som von Wrights. 
Till detta bidrar bl.a. två drag i Poppers personlighet: hans musikalitet 
var ännu djupare än deras. Och medlidande och medkänsla var något 
fundamentalt för honom. … Georg Henrik von Wright tyckte inte om 
Popper och jag kan se tre anledningar till detta. Pro primo fanns det en 
stark motsättning mellan Wittgenstein och Popper och von Wright var ju 
alltid Wittgensteins profet. Pro secundo gjorde von Wright en stor del av 
sin filosofiska insats inom den disciplin, med anor från Francis Bacon och 
John Stuart Mill, som kallas ”induktiv logik” – men det är en käpphäst hos 
Popper att hela denna disciplin är förfelad. Pro tertio tog Popper rejält och 
radikalt avstånd från den marxistiska ideologin, vilket von Wright aldrig 
gjort. (Brev till Thure Stenström 24.7.2002.)

Om Mittag-Leffler och nobelpriset
Thorild skriver apropå Gösta Mittag-Lefflers matematiska institut i Djursholm.

Denne Mittag-Leffler var en mycket god matematiker, men fr.a. en som 
gjorde mycket gott för sina pengar för matematiken. Att Nobel inte in-
rättade något nobelpris i matematik berodde på att han tyckte illa om 
Mittag-Leffler: han var inte så rädd för att Mittag-Leffler själv skulle till-
delas nobelpriset, men för att hans inflytande över distribueringen av no-
belpriset i framtiden skulle bli stort. (Brev till Thure Stenström 3.9.2009.)
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Om kollegan och vännen Sören Halldén
En nyutkommen och betydande bok är Sören Halldéns Det analytiska 
greppet. Den innehåller mera av komplicerade resonemang, av djupplö-
jande analyser än Halldéns närmast föregående bok Hur går det till inom 
vetenskapen? Det är fantastiskt att han kunnat genomföra detta arbete 
medan blindheten mer och mer trängt sig på. – Det finns ju analytiska 
filosofer som är Wittgensteinbeundrare; von Wright är ett utomordentligt 
exempel (ehuru hans egen metodik hade föga med Wittgenstein att göra). 
Halldén (liksom Hedenius) hör inte till dem och de Wittgensteinfrälsta 
kommer att reta sig på den nya boken. Quine är mera uppmärksammad 
än i Halldéns tidigare produktion. Däremot står det mycket mindre om 
Hägerström och Phalén. (Brev till Thure Stenström 9.5.2006.)

Om vännen filosofilektorn Hans Nystedt
Hans’ tre sista framträdanden i filosofiska sammanhang i Uppsala har flera 
Uppsalafilosofer i gott minne. För en tid sedan påminde vår studierek-
tor om en detalj i hans fakultetsopposition på Anna-Karin Malmströms 
moralfilosofiska disputation 1980, en detalj som var sakligt betydelsefull 
och fick ett för Hans humor karakteristiskt utförande. Också hans sista 
föredrag i Filosofiska föreningen kommer man ihåg. Där utvecklade Hans 
en mycket originell tankegång om moralism och anti-moralism. Han gjor-
de ett stort antal idéhistoriska exemplifieringar såväl ur den teologiska 
som ur den profana idéhistorien; föredraget var kryddat av humoristiska 
inslag. Hans’ sista framträdande i Uppsala var 21.10 1992, då vi på ett col-
loquium på Filosofen diskuterade Hans’ Uppgörelse med Hedenius. Det 
var ett välbesökt möte och åtskilliga har med glädje berömt Hans’ insats. 
(Hans var själv dock, med viss rätt, besviken över att så få teologer hade 
hittat vägen till Filosofen och över att de deltagare som yttrade sig var 
ganska få.) (Brev till Eva Nystedt november 1996.)

Om Max Black
Vid 350-årsjubileet av Descartes’ Discours de la Méthode (1637) höll pro-
fessor Black en gästföreläsning i vårt universitetshus; på utgående föll han 
och slog sig blodig i trappan (som då liksom nu saknade räcke). Ann-Mari 
körde honom i sin Ford Escort till Akademiska, där man skickligt och 
snabbt plåstrade om honom. Sedan körde Ann-Mari honom till hans ho-
tell i Stockholm. Han underhöll henne oavbrutet med att berätta om Ber-
trand Russell, G.E. Moore, W.V. Quine etc., men när man nått Norrtull 
bad Ann-Mari honom vänligt att hålla käften; hon måste få exklusivt 
koncentrera sig på körningen. Professor Black löd och vid framkomsten 
tackade han hjärtligt för bilresan och önskade henne välkommen till USA 
och Cornell University. (Brev till Thure Stenström 8.6.2006.)
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Om Justus Hartnack
Den danske filosofiprofessorn Justus Hartnack, vars lärobok så flitigt användes i 
Uppsala på 60-talet, hade ett ovanligt förflutet.

Hartnack hade som kapten i Danmarks armé i april 1940 haft befäl över 
den truppstyrka som skulle försvara Konungen och slottet i Köpenhamn 
och ville göra detta. Men han fick order uppifrån att låta bli. Då tog han 
avsked från officersbanan, flydde till Sverige och började filosofistudier i 
Uppsala. Jag råkade honom på Torgny Segerstedts seminarium. Hur det 
kom sig att den senare Wittgenstein och Gilbert Ryle blev hans profeter 
vet jag dock ej. (Brev till Bo Petersson 14.7.2004.)

En dröm om Lars Gyllensten
I natt drömde jag om Din Lars Gyllensten. Ann-Mari och jag befinner 
oss på främmande plats och plötsligt hälsar den store på oss. Han börjar 
rent av sjunga: jag gissar på Mozart, Ann-Mari på Schubert. Gyllensten 
säger lågmält: det var Schubert. Ann-Mari hade rätt. Då vaknar jag och 
konstaterar genast att i verkligheten sjunger Gyllensten varken Mozart 
eller Schubert; han är omusikalisk, så systerson till Ture Rangström han 
är. (Brev till Thure Stenström 10.8.2005.)

Stenström hade tidigare noterat att Gyllensten hade en triad av egenheter: att 
inte kunna dansa, inte kunna köra bil och att inte kunna gå i takt. Thorild kon-
staterar stillsamt att denna triad tillkommer också åtskilliga lägre andar, t ex 
honom själv.

Om Sara Lidman
När Ann-Mari var Verdandis första kvinnliga ordförande (eller ”olförar” 
som det heter på Sara Lidmans språk) arrangerade hon en uppläsningsaf-
ton med Gunnar Ekelöf (som hon kände från Sigtunastiftelsens gästhem) 
och Sara Lidman. Detta var 1954, året efter Sara Lidmans knalldebut med 
Tjärdalen. Denna uppläsningsafton blev ett bejublat evenemang. – Det 
var Ann-Mari som [låg bakom] Sara Lidmans engagemang för Afrikas alla 
förtryckta svarta under apartheidregimens och kolonialismens tid. Men 
sedan började den röda perioden i Sara Lidmans liv; kontakterna mellan 
henne och oss blev naturligtvis glesare och mera reserverade. (Brev till 
Thure Stenström, midsommardagen 2004.)

Om Kerstin Ekman
Apropå Kerstin Ekman – Ann-Mari och jag kände henne något under 
hennes senare ungdom. Jag bekände för henne att jag aldrig läser deckare; 
det var ju den genre hon ägnade sig åt då, men hon accepterade mig som 
kaffepartner på Café Alma i alla fall. [Café Alma, beläget i universitets-
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huset, var en av Thorilds favoritplatser för samtal.] En gång råkade vi 
i dispyt. Hon var i sällskap med Set Svanholms dotter Eva (sedermera 
förnämlig körledare i Lund, gift med musikprofessorn där, Folke Bohlin) 
och jag började kritisera den populära maximen att stor litteratur kän-
netecknas av att den sysslar med något som gäller alla och envar, med 
människans gemensamma villkor. Jag sa att visst finns det stor litteratur 
om vilken detta låter sig sägas, men dessutom finns det också stor litte-
ratur som framställer och belyser det ovanliga, det mycket säregna och 
engångiga. (Ett exempel som jag nämnde var Tarje Vesaas’ Fåglarna.) Men 
kan Du tänka Dig … Kerstin Ekman blev riktigt arg på mig för detta. 
(Eva Svanholm ogillade också vad jag sa, men utan att bli arg.) Ett par år 
senare träffade jag Kerstin Ekman igen. Jag berörde vår dispyt och jag sa 
att jag ofta undrat hur hon kunde bli så arg av mina yttranden; vad var 
det i dessa som gjort henne så upprörd? Kerstin Ekman svarade att hon 
glömt alltsammans, men att hon hade en gissning. Hon hade vid tiden för 
vår dispyt varit inne i en period då hon kände intensiv motvilja mot Olof 
Lagercrantz och kanske hade hon tyckt att vad jag sa påminde om något 
som Lagercrantz hävdar. (Brev till Birgitta Huldt 17.8.2004.)

Om Georg Klein och Jerzy Einhorn
När jag inhandlat Einhorns självbiografi mötte jag Torgny Segerstedt; trots 
sina 88 år och fysisk bräcklighet är han intellektuellt helpigg och han 
gjorde genast en jämförelse mellan Georg Klein och Jerzy Einhorn (båda 
cancerspecialister med likartad personlig bakgrund). ”Georg Klein anser 
att alla människor egentligen är onda (teorin om den själviska genen), 
Jerzy Einhorn att de egentligen är goda (ondska bara en störning; i bokens 
slutrad kallas Hitler ”en ömskansvärd person”…). En annan skillnad mel-
lan Klein och Einhorn: Klein framhåller att han fått växa upp utan far och 
nämner att det kan vara en positiv faktor att nödgas göra det: barn utan 
far lär sig tidigt att ta eget ansvar. I Einhorns bok är pappan en polsk-ju-
disk skräddare, en hjälte – genom sin mogna klokhet, besinningsfullhet 
och varma omtänksamhet. Hans beläsenhet överskrider vida vad som kan 
ha varit vanligt bland svenska skräddare: Dostojevskij, Ibsen etc. Samti-
digt var han uppenbarligen mycket skicklig i yrket. Han utnyttjades där-
för av de tyska ockupanterna, officerare och andra… En av ockupanterna 
frågade plötsligt sin skräddare: ”Säg hur tror ni judar att det kan komma 
att gå för Tyskland?” Skräddaren låtsades förstås att han inte uppfattat 
frågan men den upprepades i bestämd ton. Så här fann sig skräddaren: ”En 
sak vet vi judar och alla andra: Schillers och Goethes Tyskland kommer 
aldrig att gå under”. Den tonårige Jerzy fylldes med all rätta av oerhörd 
beundran för pappans svar. Ett svar som inte fallit ockupationsfunktio-
närerna på läppen hade ju kunnat medföra omedelbar deportation till 
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Treblinka för hela familjen; samtidigt var svaret uppriktigt och sant.(Brev 
till Therese Björkholm 27.10.1996.)

Om Nelly Sachs och Lena Einhorn
Vi två gamla personer i Uppsala vill uttrycka vår stora – mycket stora – 
tacksamhet över Din och Din medarbeterskas utomordentliga TV-film 
om Nelly Sachs. Vi är väldigt imponerade av att det lyckats Er att ge en så 
fängslande och klar bild av hennes liv och av hennes personlighet i olika 
skeden, att få tag i autentiskt material, att rekonstruera försvunna miljöer, 
att hitta alla dessa damer och herrar som hade något väsentligt att berätta 
om den 1978 bortgångna. Imponerande också att Ni lyckades strukturera 
det heterogena stoffet …

Säkert stimulerar denna film … intresset för Nelly Sachs’ lyrik. Kan-
ske stimulerar den också fortsatt forskning om Nelly Sachs. I en sådan 
forskning kan vissa tolkningar och hypoteser, som framställdes av med-
verkande i filmen, omprövas. Vi är t.ex. undrande inför den tolkning som 
någon antydde av Nelly Sachs’ beklagande av att hon i en tysk prismotive-
ring kallats ”tysk-judisk diktare”. För oss föreföll det naturligt att interpre-
tera hennes yttrande på ett helt annat vis. (I prismotiveringen gavs Nelly 
Sachs en rangplats i gruppen av levande tysk-judiska diktare, men denna 
grupp var ju – eftersom många tysk-judiska diktarämnen mördats och 
många emigrerat – en mycket liten grupp; att tilldelas en rangplats i den-
na grupp var ett mindre beröm än det hon visste sig vara värd!) Likaså är 
Nelly Sachs’ formulering att det judiska arvet kändes som ett ”ok” givetvis 
öppen för andra tolkningar än dem som antyddes. Vi tror att Peter Hamm 
pekade på något väsentligt när han nämnde de gammaltestamentliga psal-
merna som en bakgrund till Nelly Sachs’ lyrik – detta bör analyseras i 
kommande Nelly Sachs-forskning. (Brev till Lena Einhorn 1.11.2003.)

Om Lars Gustafssons familjebok
Har Du sett Lars Gustafssons ”Herr Gustafssons familjebok”? Jag tycker 
att det är en mycket trivsam och i långa stycken givande och välskriven 
bok. ”Familjebok” har en dubbel anspelning: dels på att boken som Nord-
isk Familjebok har ett ytterst heterogent stoff i alfabetisk uppställning 
från Abrakadabra till Öga, dels på att boken som medförfattare har Lars’ 
fru nummer tre, Agneta Blomqvist, som skrivit den mest gripande arti-
keln ”Döden”, men också en av de skojigaste ”Guds barnbarn”, som bl.a. 
handlar om Göran Tunström. Som sagt, innehållet är mycket mångskif-
tande; Lars’ observans och intellektuella aptit har ju alltid haft en mycket 
vid horisont. Frågar Du om vilken artikel som är mest givande tvekar jag 
om svaret, men en kandidat är ”Skrivandet”, i vilken en betydande diktare 
försöker beskriva diktandets villkor.
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Naturligtvis hugger Lars i sten ibland. Ett exempel är artikeln om 
Epikuros. Den inleds med helt tokiga årtal och genom dem har han lu-
rats att tro att Aristoteles riktat kritik emot Epikuros. Denne var i själva 
verket bara 19 år vid Aristoteles’ frånfälle och hade då veterligen inte 
producerat något. Däremot riktade Aristoteles kritik emot Demokritos, 
vars teoretiska åskådning Epikuros ju till stor del övertagit (något som 
Lars i sin stora beundran för Epikuros inte nämner). (Brev till Per Hell-
ström 13.1.2007.)

Om Ulrich Herz
Thorild berättar om flyktingen Ulrich Herz via en hågkomst från 11-årsåldern. 

[Min] familj hade sommarnöje i en dalagård i en Leksandsby. I gårdens 
härbre inkvarterade sig ett antal Wandervögel; till skillnad från många 
andra i kategorin var de försynta och artiga, och jag fick öva mig i deras 
språk. En av dem var Ulrich Herz! Två år senare var det 1933. Ulrich 
Herz, som var pacifist, måste inrikta sig på att fly, och de goda Wander-
vogelerfarenheterna gjorde det naturligt för honom att efter Österrikes 
Anschluss välja Sverige. Men här blev han länge mycket illa behandlad: 
med skilda, varandra motsägande, motiveringar hölls han inspärrad i fång-
lägren Smedsbo och Långmora – utan någon rättegång. Ibland misstänktes 
han för att vara inblandad i sabotageplaner emot de tyska trupptranspor-
terna genom Sverige, ibland för att gå nazisternas ärenden, ibland för att 
propagera sin pacifistiska ståndpunkt bland värnpliktiga. Jag tror att han 
förlorade drygt två år av sitt unga liv genom dessa felaktiga och aldrig 
rättsligt prövade misstankar. Icke desto mindre kunde han efter befriel-
sen från lägren ta sig samman till en licentiatexamen i nationalekonomi. 
(Brev till Thure Stenström 3.1.2007.)

Om en universitetsrektor
Såg i tidningen att Lund fått en pingstvän som rector magnificus. Sju lun-
daakademiker har kritiserat detta; de bemöts av en insändare bl.a. med 
argumentet att flera nobelpristagare i fysik, kemi och medicin tillhör den 
amerikanska grenen av pingströrelsen. Intressantare hade varit om veten-
skapliga exegeter och evolutionsbiologer tillhör denna rörelse. Ingen miss-
tänker pingstvännen-rektorn för vetenskapsfientlighet i fysik eller kemi, 
däremot för vetenskapsfientlighet i bibelexeges och i problematiken kring 
arternas uppkomst. Det är konstigt att de som valt denne Per Eriksson 
inte brytt sig om detta. Hade de också kunnat ge en mormon sin röst? 
(Brev till Thure Stenström 14.10.2008.)
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Kring ämnet filosofi

Om en hotad professur i filosofi
Filosofiska fakulteten i Uppsala hotade mot slutet av 80-talet att i sparnit dra in 
en av professurerna i filosofi. Thorild var mycket upprörd och skrev om detta i ett 
brev till professor Manfred Moritz.

I Uppsala är vi litet betryckta eftersom vi fruktar att professuren i prak-
tisk filosofi kommer att dras in, när Lars Bergström tillträder professuren 
i Stockholm efter Ofstad. Nog vore det beklämmande om Christopher 
Jacob Boströms och Axel Hägerströms ämbete skulle läggas ned. En av 
våra doktorander har tagit upp saken med Lars Bergström och antytt att 
han borde avstå från Stockholm och därmed rädda Uppsalaprofessuren 
i 15 år framåt. Men Lars Bergström hänvisade till att myndigheten i så 
fall kan hitta på att dra in Kangers professur vid dennes pensionering om 
några år. En motivering för att dra in Uppsalaprofessuren i praktisk filo-
sofi kan vara att en stor del av ämnet finns representerat i den teologiska 
fakulteten: där finns en professur i etik, en i religionsfilosofi och en i livs-
åskådningsforskning. (Brev till Manfred Moritz 21.12.1986.)

Om filosofin och litteraturvetenskapen i kris
Filosofi är ju ett ämne som under åren knoppat av sig många discipliner 
i 1900-talets Sverige: psykologi, sociologi, vetenskapsteori, logik och es-
tetik. Dessbättre har satsningen på dessa ämnen inte drabbat filosofin så 
hårt som satsningen på retorik synes ha drabbat litteraturvetenskapen. (I 
Umeå ville man i början ha vetenskapsteori istället för filosofi, men med 
åren har filosofin blivit erkänd där också.) För litteraturämnets nedgång 
vid universitetet har det, skriver Du, spelat en viktig roll att ”litteratur-
studiet mer eller mindre försvunnit från gymnasiet”. Filosofiämnet på 
gymnasiet är, som Dag Andersson och Ingrid Frenning upplyst mig om, 
åter starkt hotat. Säkert skulle en realisering av detta hot på analogt vis 
resultera i en nedgång för filosofiämnet vid universitetet; en mycket ned-
slående tanke för den som i 98 terminer varit universitetslärare i filosofi. 
(Brev till Thure Stenström 10.1.2006.)

Om genusteori
På vår institution har introducerats ett tredje ämne vid sidan av teoretisk 
och praktisk filosofi. Utom det röda kursprogramhäftet i teoretisk filosofi 
och det gröna i praktisk filosofi distribueras ett ljusblått för den genuste-
oretiska varianten … Överraskande nog har mitt colloquie-meddelande 
placerats jämväl i det ljusblå häftet. Hur skall jag kunna leva upp till det? 
Ifråga om genusteori är det väl både för Dig och för mig så att vi inte har 
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mer än vårt sunda förnuft att komma med … Nå, å andra sidan kan jag 
lägga in ett colloquium om någon av texterna i Anna-Karin Malmströms 
förträffliga antologi. (Har dock en känsla av att den inte funnit nåd inför 
de mest aggressiva feministernas ögon.) (Brev till Bo Petersson 24.8.2001.)

Om filosofi på nätet
En i datorbranschen yrkesverksam släkting till Ann-Mari hade vänlighe-
ten att sända oss ”Nätets Encyklopedis” artiklar om filosofi och Hedenius. 
Gissar att Du tittat på den nån gång. Oj, så mycket tokigheter, inadverten-
ser, disproportionaliteter, inkonsistenser där finns! Det gör det däremot 
ej i Thomas Mautners lexikon – det filosofiska verk jag f.n. omläser. Roligt 
och givande. (Brev till Bo Petersson 25.8. 2009.) 

Om en rektorsvisitation
Institutionen hade arla besök häromdagen av rector magnificus Stig Ström-
holm. I analogi med biskopars visitationer av församlingar i sina stift ge-
nomför denne energifyllde rektor ”inspektioner” av de 171 universitetsin-
stitutionerna. Till de laborativa institutionerna säger Strömholm, när han 
aviserar sin ankomst: ”vad Ni än gör eljest [bryr jag mig inte om], men när 
jag kommer får Ni inte stå och skära i en råtta!” Hos oss riskerade Ström-
holm dessbättre inte något sådant. Han togs emot av en stor delegation 
bestående bl.a. av prefekten Wlodek Rabinowicz och professorerna Sven 
Danielsson och Krister Segerberg. (Den senare är Strömholms svåger!) … 
Det blev angenämt och avspänt. Den verbalt överbegåvade Strömholm 
glänste förstås som vanligt. (Brev till Arne Dahlquist 21.12.1991.) 

Varia

Om diskret diskriminering
Thorild reflekterar över olika former av diskriminering efter att ha läst Hans 
Ingvar Roths nyutkomna bok i ämnet.

När jag tackade honom för hans välstrukturerade och välskrivna bok 
fäste jag hans uppmärksamhet på en typ av rasdiskriminering som Her-
bert Tingstens skarpblick upptäckte vid en resa i Brasilien 1949 och som 
skildras i Tingstens tredje memoarvolym. Denna typ kan kalls diskret 
diskriminering av svarta och den genomförs i hemlighet av en initierad 
grupp av chefer och rektorer. Dessa ser till att alla svarta (med några få 
elitistiska undantag) måste hålla sig på samhällsstegens lägsta steg och de 
anger aldrig för utomstående eller för de diskriminerade själva att detta 
sker för hudfärgens eller rasegenskapens skull. Man tillåter de svarta att 
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bada på samma stränder som de vita, att sitta på samma parkbänkar etc. 
eljest skulle de styrandes avsikter bli uppenbara. Men genom att de svarta 
förvägras befordran till högre betalda jobb får de vita vara ensamma om 
goda bostäder, fina restauranger och liknande. (Brev till Thure Stenström 
28.8.2009.) 

Om hakkorset som symbol
Vi var i söndags med om en oförglömlig Bachhögtid i Högalids kyrka, san-
nolikt en av de förnämligaste Bachkonserter som ges i Stockholm detta 
minnesår, 250-årsminnet av Bachs död. Men, men – minnet av detta ut-
sökta evenemang i Eder kyrka fördystrades av den svastika i variantform 
som vanpryder huvudingången. Också i diverse variationer är hakkorset 
en i antisemitisk hets nyttjad symbol – och en för den drabbade minorite-
ten människor sårande och plågsam symbol. Det är sant att svastikan ur-
sprungligen varit en symbol för livskraft; låt oss hoppas att den konstnär 
som en gång placerade tecknet ovanför portalen inte avsåg något annat. 
Men det ändrar inte på det förhållandet att hakkorset och dess varianter 
nu har en alltigenom ond funktion. Det bör därför inte nu förekomma 
på en offentlig byggnad. (Brev till pastorsämbetet i Högalids församling 
30.3.2000.)

Om nazityska influenser
Såg att Du haft tillfälle att redovisa Dina iakttagelser om nazityska in-
fluenser i vårt språkbruk. Det skall bli intressant att höra om detta … 
[Några egna funderingar] Nazisterna omhuldade ju frakturstilen (t.ex. i 
tidningshuvudet till Völkischer Beobachter). Blev den mera frekvent också 
i svenskt tryck under naziepoken? Kom Berlinolympiaden 1936 att i någon 
utsträckning nazifiera svensk idrottsprosa? (har för mig att en ledande 
idrottsskribent som Torsten Tegnér hade hjärtat på fel ställe). Ja, dessa 
frågor har Du väl som ung idrottsflicka själv funderat på. (Brev till Char-
lotta Brylla 8.12.2003.)

Om onyktra kvinnor
Stig Strömholm hade en informativ streckare om ålderdom i antiken. Där 
står det att de gamla kvinnorna i antiken beskrivs som begivna på onyktra 
drycker. Berusade gamla kvinnor med vinkrus proträtteras i antika skulp-
turer. Detta drag har jag ännu inte iakttagit vare sig hos Ami eller Dig. 
Ni har båda på gamla dagar efterlevt biskop J.A. Eklunds ord: Var nykter 
och stå på Din vakt! Om nykter i allt Du i sanning är vorden, Dig Herren 
ock hjälper vid de frestande borden. (Brev till Gerti Dahlquist 7.12.2003.) 
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Om onykterhet och meningen med livet
Professor Anders Jeffner har nyss utgivit Six Cartesian Meditations, ett 
trevligt litet häfte på bara 45 sidor i kunskapsteoretiska och religionsfilo-
sofiska överväganden. Det första jag fick syn på repellerade mig faktiskt. 
Jeffner inleder sin sista meditation, ”The Meaning of Life”, med att nämna 
att folk som fått whisky i sig vid tillställningar brukar interpellera honom 
just om livets mening. ”I generally answer by buying them another whisky” 
[säger Jeffner]. Nykterhetstillståndet i den akademiska världen i kyrkan är 
inte det bästa (nyligen meddelades att i ett stift tre präster på kort tid åkt 
fast för rattfylla, bland dem en prost som kört ihjäl ett rådjur)… Men jag 
fann snabbt att boken i allt väsentligt består av seriösa analyser. Jeffners 
klarhet är höggradig. (Brev till Kaj Børge Hansen 6.8.1993.)

Om myggor och Nils Ferlin
I Uppsala är det en sval och regnig natt; myggorna härjade i staden några 
dygn. De är f.n. passiva, men när värmen kommer tillbaka går de kanske 
till angrepp igen. Ami och jag drabbades inte av myggen i första omgång-
en, och vi gav detta en optimistisk förklaring. Kanske minns Du att Nils 
Ferlin i en dikt om sig själv skrev att ”djupt i min grav skola maskarna 
finna, att jag är så mager om bena, tillika om armar och hals.” Vi ville tro 
att Uppsalamyggen funnit detsamma om våra lekamina som maskarna 
om Nils Ferlin, att vi är så magra om bena, tillika om armar och hals, att 
det inte lönar sig att sticka och suga i oss. (Brev till Inga-Lisa Dahlquist 
7.7.2009.)

Om nationalsporter
Thorild var egentligen fullkomligt ointresserad av sport och gjorde inget för att 
stärka sin hälsa med fysiska övningar. Han promenerade förvisso ofta men då i 
ett mycket stillsamt – aristoteliskt – tempo. Det följande stycket om olika natio-
nalsporter är därför ganska överraskande.

Du skrev om Gotlands nationalsport och det försmädliga i att förlora i den 
emot en amerikan. I tidiga tonår lekte jag något som kallades Gotlands 
nationalsport på den tiden; varpkastning – dock ej på Gotland utan i Lek-
sand. Vid ordet ”nationalsport” associerar jag till en anekdot från åren kort 
efter första världskriget. Engelsmän och tyskar hade nyss börjat umgås 
igen och ett tyskt lag hade besegrat ett brittiskt i rugby. Triumferande 
utbröt tyskarna: ”Tänk att vi slog Er i Er nationalsport!” ”Och vi slog Er i 
Er nationalsport”, svarade engelsmännen stilla. – Skönt att EU är ett slags 
garanti för att Tyskland icke får tillfälle att odla sin nationalsport. (Brev 
till Thure Stenström 28.8.2009.)
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Om memoarer
Thorild tillfrågades ibland om han ville skriva sina memoarer. Han svarade alltid 
nekande och svaret utvecklas något nedan.

Av sju skäl – av vilka vart och ett är tillräckligt – försöker jag mig aldrig 
på något sådant [tyvärr preciseras inte skälen i detta brev]. Man jag tänker 
ibland att i kapitlet om studentåren i några sådana memoarer skulle jag ha 
verbaliserat min beundran för och min intellektuella tacksamhetsskuld 
till två jämnåriga bortgångna: Erik Kjell och Karl-Hampus Dahlstedt. 
Erik Kjell var ju centralgestalten i det verdandistiska sammanhanget. 
Karl-Hampus Dahlstedt hade samma roll i det norsk-svenska samman-
hang som jag rörde mig i under Norges ockupationsår. (Dahlstedt blev 
sedan professor i allmän lingvistik, först i Stockholm, sedan i Umeå.) Till 
mina sju skäl hör inte någon föreställning av typen att hela memoargen-
ren är värdelös. Precis tvärtom: liksom många andra gamlingar läser jag 
mycket hellre självbiografier än fiction. Under det senaste halvåret har jag 
haft mycket stor behållning av Georg Henrik von Wrights Mitt liv som jag 
minns det. (Brev till Sanna Eriksson 25.4.2002.)

Om efterlämnade skrifter
Ann-Mari och jag måste småningom flytta till ett vårdhem. Undrar vad 
det skall bli av alla våra böcker; antikvariat tar ju inte emot böcker nu 
på samma sätt som förr i världen. Skall Russells och Quines och Phaléns 
opera omnia hamna på soptippen ?! (Brev till Thure Stenström 30.3.2009.)

Nej, turligt nog tog Uppsalaantikvariatet Röda rummet emot många av Thorilds 
och Ann-Maris böcker. 565 av dessa volymer finns väl katalogiserade och samla-
de i antikvariatet.
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Thorilds tal på 80-årsdagen 17.3.2000
När Thorild fyllde 80 år inbjöd Filosofiska institutionen till ett två-
dagarsseminarium för att fira honom på födelsedagen. I samband med 
seminariet höll Thorild följande föredrag:

”Några som såg rubriken ”Thorild Symposium” associerade till Tho-
mas Thorild och trodde att det skulle bli en konferens, där de traditio-
nella motsättningarna om tolkningen av den dunkle Thomas Thorild 
och om gången i hans intellektuella utveckling återigen skulle vädras 
och där det ånyo skulle käbblas om ”tänka rätt” och ”tänka fritt”, alltså 
om det motto som Thomas Thorild gång på gång använder i sin skrift 
från 1794 Rätt – eller alla samhällens eviga lag och som Carl Yngve Sah-
lin bortåt 100 år senare satte upp som devis över ingången till univer-
sitetsaulan. Ja, denna association till Thomas Thorild var högst naturlig 
– men den stämde ju inte. Istället var rubriken och arrangemanget en 
vänlighet från Filosofiska institutionens sida gentemot mig, en emi-
nent vänlighet för vilken jag nu vill varmt tacka institutionen och all-
ra främst dess prefekt Krister Segerberg och dess studierektor Rysiek 
Sliwinski som tagit initiativet till och organiserat detta symposium. Ett 
mycket hjärtligt tack!

Talet 8 har i dessa dagar trätt fram i mitt medvetande i skilda sam-
manhang. Ett trivialt skäl är att jag just avverkat åtta decennier. Vik-
tigare är det förhållandet att de filosofer från Sverige och Norge, som 
ställt upp med föredrag i detta symposium är just åtta. Jag vill varmt 
tacka var och en av Er åtta: Sten Lindström, Wlodek Rabinowicz och 
Lars Bergström, som vi redan haft glädjen att lyssna till, och Bo Peters-
son, Sören Halldén, Knut Erik Tranøy, Dag Prawitz och Mats Furberg, 
vilkas föredrag vi ser fram emot.

Jag lärde känna Knut Erik i ett sammanhang som det är värt att be-
rätta om. Som alla vet, höll Hitler Norge ockuperat i drygt 5 år, från 9 
april 1940 till 7 maj 1945. Hösten 1943 deporterade Hitlers Reichskom-
missar Terboven Oslo studentkår till koncentrationsläger i Tyskland, 
och Knut Erik var en av de studenter som fördes till Buchenwald, det 
beryktade koncentrationslägret nära Weimar. Genom Bernadotteexpe-
ditionen frigavs de norska studenterna något före 7 maj 1945. Några 
av dem tog hemvägen över Uppsala och så råkades Knut Erik och jag. 
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Detta var innan Knut Erik blev filosof på allvar, innan han skrev sina in-
tressanta böcker över filosofiska och filosofihistoriska temata och långt 
innan han blev professor i Oslo. Jag är mycket glad att både Knut Erik 
och Eva Tranøy velat komma hit.

Vid ett decennieskifte på hög åldersnivå blickar man tillbaka och tän-
ker på de döda. För en filosof är det naturligt att tänka på de nu bort-
gångna filosofer som han känt personligen och att ställa frågan, vilka av 
dem som också på det intellektuella planet varit mycket viktiga för ho-
nom och som han i rent filosofiskt hänseende har en tacksamhetsskuld 
till. I mitt fall ledde denna inventering återigen till talet 8: i alfabetisk 
ordning Ernst Cassirer, Ingemar Hedenius, Andries Mac Leod, Konrad 
Marc-Wogau som var min huvudlärare i ungdomen, Manfred Moritz, 
Ivar Segelberg, Torgny Segerstedt d y, Anders Wedberg. Alla de åtta 
namnen är välbekanta, behöver inga presentationer. Det vore däremot 
frestande att ge en kortkort precisering av vad hos de åtta tänkarna – i 
deras tankegångar eller deras metod – som gjort det starkaste intrycket. 
I ett fall är en sådan precisering lätt: hos Torgny Segerstedt d.y. fängs-
lar kombinationen av en deskriptiv människouppfattning som i högsta 
grad accentuerar människans karaktär av Zoon politikon och framhäver 
den sociala determinationen av personlighetslivets alla funktioner, å ena 
sidan, med en normativ etik av klart individualistisk och antikollektivis-
tisk modell, en etik baserad på Kants människovärdesprincip, å andra si-
dan. Men i alla de sju andra fallen är uppgiften för svår. Däremot kan jag 
för var och en av de åtta ange vilken skrift som är min ”favorittext”, den 
text som jag helst återvänder till i min läsning; detta är gjort i det ”sche-
matiska memoarfragment” som ligger utlagt på bänkarna i denna sal.

I akademiska sakkunnigutlåtanden är det vanligt, att man pekar ut 
en viss skrift som sin författares ”bästa” arbete; om något sådant är det 
verkligen inte fråga om här. Inte heller om att nämna den skrift som 
författaren själv satte mest värde på i sin produktion. Däremot hoppas 
jag, att var och en av dessa ”favorittexter” uppenbarar i alla fall något 
av vad som var specifikt och karakteristiskt för respektive författare, 
och åtminstone något av vad han själv fann viktigt och väsentligt i sitt 
filosofiska arbete.
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Ernst Cassirer: Was ist ”Subjektivismus? (Theoria 1939)
Ingemar Hedenius: Om rätt och moral, 1941.
Andries Mac Leod: What is a true assertion? (Theoria 1947)
Konrad Marc-Wogau: Philosophical Essays. History of Philosophy – 

 Perception – Historical Explanation, 1967.
Manfred Moritz: Über die Kritik am Naturrecht (Danish Yearbook of 

Philosophy 1964)
Eller kanske: Pflicht und Moralität. Eine Antinomie in Kants Ethik 

(Kant-Studien 1966)
Ivar Segelberg: Begreppet egenskap, 1947.
Eller kanske: Some reflections on incompatible qualities (I: Philosophi-

cal Essays dedicated to Gunnar Aspelin 1963).
Torgny Segerstedt d.y.: Frihet och människovärde, 1939.
Anders Wedberg: ”Hur Carnap byggde världen 1928”, i Logic and 

Value: Essays dedicated to Thorild Dahlquist, 1970.”

Det kan tilläggas att man vid symposiet lät spela upp ett  radioprogram 
från 1968 hållet till minne av Axel Hägerströms födelseår, i vilket Tho-
rild redogjorde för Hägerströms värdeteori och professor  Anders Wed-
berg berättade om Hägerström som föreläsare.



Thorild i samtal med rektor magnificus Bo Sundquist i samband med promotionshögtidligheten år 2001.
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Thorild Dahlquist om 
Uppsalas filosofihistoria

Om arbetet bakom Thorild Dahlquists filosofihistoria
I samband med Uppsala universitets 500-årsjubileum gav universitetets 
fakulteter ut gedigna historiker över de olika ämnenas utveckling vid 
universitetet sedan år 1477. Thorild Dahlquist bidrog med historiken 
över filosofiämnets utveckling i Uppsala, och detta blev hans kanske 
mest celebra skrift. Den kom att ingå i volymen Faculty of Arts at Upp-
sala University.

Thorild fick i januari 1976 av professor Kanger i uppdrag att skriva 
denna historik. Valet av Thorild för denna uppgift var förstås det bäs-
ta tänkbara. Ingen uppsaliensisk filosof, över huvud taget ingen person 
– vid den tidpunkten* – hade kunskaper som kunde överträffa Thorilds 
i detta hänseende. Och det var glädjande att han för en gångs skull tog 
på sig en sådan uppgift. Uppdraget skulle dock, vilket man kunde ana, 
bli mödosamt och ibland obehagligt för honom. Men texten skulle inte 
bli lång, mindre än 20 sidor. Svårigheten bestod i att inom ett så begrän-
sat omfång få med så mycket relevant material som möjligt. Det fanns 
flera viljor om vad som borde komma med i texten. Thorild ville för-
stås själv skriva en mycket längre artikel. (I själva verket påbörjade han 
också detta. I nästa kapitel finns ett långtgående utkast som behandlar 
Uppsalas tidiga filosofihistoria. Det publicerades dock aldrig vid tiden 
för jubileet.)

Hela våren känner Thorild stor vånda inför uppgiften. Gång på gång 
stannar han upp och kan inte gå vidare. I april finner han att han måste 
begära uppskov med att fullgöra sitt uppdrag. Den 30 april skriver han 
med blandade känslor: 

* Svante Nordins omfattande trilogi om svensk filosofihistoria publicerades 
ett decennium senare.
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Nu har jag endast Boström och Boströmianismen plus slutparagrafen om 
1800-talet (Burman) kvar på 1977-manuskriptets definitiva renskrift – 
bortsett förstås från Marc-Wogau, Hedenius, Torgny Segerstedt och Erik 
Götlind. Men jag har en stark förnimmelse av att jag i hemlighet är av-
kopplad från uppgiften. Jag gissar att professor Andrae [bokens huvudre-
daktör] klarat upp saken med Kanger på något lämpligt sätt; det är alltså 
för sent gissar jag. Men jag skall i alla händelser göra detta parti färdigt. 
Däremot struntar jag väl i de fyra nu i Uppsala verksamma farbröderna, 
om det ändå ej skall komma till användning.

Thorild befarar således att han på grund av sin senfärdighet i hemlighet 
blivit bortkopplad från uppgiften och han utbrister: ”Nej, inte heller 
idag lyckades jag bli klar. Måste bryta av mitt i Boström. Skall jag ta 
med Christian Claëson (1827–1859)? ”Kring hans minne står de stora 
möjligheternas glans”, sade ju Carl Hellström”.

Thure Stenström fick ta del av Thorilds manus den 3 maj. Han läste 
det snabbt, och trots att han varit upptagen hela dagen kom han redan 
vid 15-tiden till Carolina med ett papper där han visserligen använde 
ordet ”förträfflig” som värdering men framhöll att ”strykningar är obe-
tingat nödvändiga av utrymmesskäl”. 

Några dagar senare lämnade Thorild sitt manus till Stig Kanger och 
Lars Bergström, filosofiska institutionens båda professorer. Professor 
Andrae hade redan ringt Kanger. Andrae höll stenhårt på att 40 000 
nedslag är maximum för uppsatsen, och han avvisade därmed Thorilds 
mening att filosofi bör ha två ämnesutrymmen, eftersom det är två äm-
nen! Det var deadline 25 maj. Fru Sjörs ”som har skinn på näsan” svarar 
för det, berättade Kanger. ”Andrae hade föreslagit att Geijer skulle stry-
kas, då denne ju ej var professor i filosofi. Enligt Kanger hade professor 
Andrae sagt något i stil med att han var mycket imponerad av min 
uppsats – undrar just … Jag blev nervös hela dagen efter detta besked.”

”Nästa dag ringde jag Stig Kanger och sa att jag ämnade försöka ned-
bantningen av mitt 28-sidiga manuskript. Enligt min kalkyl får vi inte 
ha mer än ca 15 sidor. Stig sa … att han och Lars Bergström nog bara 
borde få totalt en sida i texten! Han sa att mitt manus är mycket intres-
sant. Men den allmänna karakteristiken av Uppsalafilosofin kan even-
tuellt utgå, menade han”. Utvecklingen därefter sammanfattas bäst av 
följande dagboksanteckningar:
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”Deadline för 1977-uppsatsen enligt fru Sjörs ”med skinn på näsan”. 
Ännu ej färdig; har kontaktat Evah Ignestam som hade en sida kvar 
att översätta på det jag lämnat (t.o.m. Mac Leod). Hållit på med Marc- 
Wogau hela dagen. Fått den färdig!! (25.5.1976.)

Färdig med Hedeniusnotisen. Ami är nöjd, men jag är missmodig. 
(2.6.1976.)

Stig Kanger vänlig när jag gav uttryck åt min misströstan om den på 
tok för långa 1977-uppsatsen. Det som går över 2 ark kan institutionen 
eventuellt betala! (3.6.1976.)

Äntligen det sista färdigskrivet (Götlind och Broad)”. (7.6.1976.)
(Avsnittet om Götlind ströks sedermera av redaktören.)
Den 10.6. kommer ett desperat rop: ”Deppig dag. Har beslutat att ge 

upp 1977-uppsatsen. Den är visserligen färdig och även i sin helhet given 
engelsk språkdräkt, men jag känner mig så osäker på produkten – både 
mitt eget manus och den engelska utformningen – att jag inte vill er-
bjuda den dessutom på tok för långa uppsatsen åt professor Andrae. Jag 
utformar därför en kort not. I varje fall måste jag erbjuda dem denna 
korta not som ett alternativ”.

Trots desperationen väljer Thorild nästa dag att sända en kopia av 
manuset till Segerstedt (universitetets rektor men samtidigt en person 
som är ett av föremålen i uppsatsen) och vill gärna ha sakfel rättade. 
Han delger också Segerstedt några översättningssvårigheter. Samtidigt 
hade Andrae ringt till institutionen och varit ”smådesperat” för att ma-
nus inte inkommit.

Andrae får dock texten påföljande dag och ringer Thorild nästan 
omedelbart och vill då acceptera en något längre version än den mest 
nedbantade. Samtalet var uppenbarligen angenämt. Andrae tyckte det 
var naturligt att man ägnade mer utrymme åt de mer moderna filoso-
ferna än åt ”de gamle”. Att börja saxa i exposén om de nu aktiva filoso-
ferna vore ömtåligt, menade professor Andrae. Thorild tyckte att detta 
var ett anmärkningsvärt påpekande av en historieprofessor!

I slutet av månaden fick Thorild det uppmuntrande beskedet att 
Marc-Wogau var nöjd med hur han hade framställts i historiken. Även 
Mac Leod uppskattade Thorilds beskrivning av honom själv och hans 
verk. Thorild undrar dock i sitt stilla sinne hur de övriga skulle reagera.
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Först mer än ett halvår senare (i mars 1977) reagerar Hedenius på 
texten. Det bör då nämnas att han fått ett särtryck senare än de tidigare 
nämnda. 

Ingemar Hedenius ringde och tackade för min historik ”jag tycker Du 
lyckats bäst med Marc-Wogau”. Detta lät ju hotfullt – och strax kom det: 
”Du har inte tagit upp min viktigaste skrift, Om människans moraliska 
villkor, den skrift där mina viktigaste idéer finns” kallade han denna bok. 
Jag sa att jag varit mycket restriktiv med svenska boktitlar (också ett re-
daktionellt önskemål) men att jag ju berört själva innehållet i sådana ar-
beten som ingår i denna bok – visserligen kort, för att kunna ge utrymme 
åt Om rätt och moral, som haft mycket större historisk betydelse och även 
pga. att dessa arbeten är alltför semantiskt inriktade för snabbsumme-
ringar. I mycket irriterad ton uttryckte Hedenius sitt ogillande av min 
utförliga behandling av Segerstedt. ”Hade Du visat Segerstedt innan Du 
skrivit?” Jag sa förstås att jag visat honom manus efter att jag skrivit det 
och givit honom tillfälle att rätta eventuella sakfel. (Tyvärr nämnde jag 
ej att jag under flera dagar låtit mitt koncept om Hedenius ligga på hans 
Carolina-bord. Förgäves, Hedenius kom ej till Carolina under de dagar-
na. Inte heller att också Mac Leod och Marc-Wogau beretts tillfälle att 
komma med ändringsförslag.) Naturligtvis kände jag mig sårad av Hede-
nius insinuation att artikeln om Segerstedt utformats i samverkan med 
föremålet, men jag tror att jag behärskade mig bra. Hedenius undrade 
också om det inte måste göra ett löjligt intryck på utländska läsare att 
Moore blivit behandlad först på 30-talet i Sverige. Om Segerstedts filosofi 
i Verklighet och värde hade Oxenstierna sagt att den var lik ett barns filo-
soferande, och Hedenius reagerade mot att jag låter förstå att Segerstedt 
föregripit något värdefullt med sin teori –”men kanske är de där moderna 
relativisterna något bättre?” Hedenius sa att han själv skulle ha avfärdat 
Segerstedt på några rader. Han sa något oklart apropå min korta notis om 
Karitz – troligen menade han att jag skulle ha skrivit på samma vis om 
Segerstedt. Kraftigt protesterade Hedenius emot att Oxenstierna fått så 
mycket mindre utrymme än Segerstedt. (Dagboken i mars 1977.)

Efter detta skulle det bli en rejäl sammanstötning med Hedenius på 
Carolinas låneexpedition, något som torde vara mycket oväntat för 
dem båda. Hedenius hade då tydligen återkommit med sina klagomål 
på Thorilds jubileumstext. Thorild väljer att svara på detta i ett långt 
brev (19.3.77). Här följer ett utdrag:
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Allra först vill jag be Dig om ursäkt för de yttranden jag slängde till Dig 
efter vårt samtal i låneexpeditionen. Jag var då i ett starkt upphetsat till-
stånd, mina formuleringar får väl närmast karakteriseras som svordomar 
utan ”svärord”, och naturligtvis vill jag inte försvara dem …

Att Din innehållskritik under telefonsamtalet var hovsam och ”be-
skedlig” håller jag gärna med om. Jag blev inte särskilt illa till mods av 
den – knappast mera än av den omfattande kritik jag fått av C.E. Sjöstedt 
(som bl.a. efterlyste Martin Fries i min uppsats) och av Thomas Mautner i 
Canberra. På ett seminarium i Stockholm med Furberg och Bergström lär 
man ha gått illa åt mina fyra kriterier för analytisk filosofi, men inte heller 
detta irriterade mig så mycket …

Men det berör mig illa att Du framhärdar i Din kritik som gäller att jag 
borde ha ansträngt mig mera för att låta Dig se texten om Dig. Du skriver 
att mitt opus hade kunnat bli bättre, om jag varit mindre halvhjärtad i 
mitt försök att visa upp det för Dig. Nej, jag hade redan gjort ett våldsamt 
tidsöverdrag med leveransen av min artikel, utan tvivel var jag ett av re-
daktionens svartaste får. De korrigeringar, som hade kunnat införas vid 
denna tidpunkt hade inte kunnat höja kvaliteten över det halvbra. (De 
övriga hade mycket obetydliga ändringsförslag.) …

Här kommentarer till tre moment i Din innehållskritik.
1. Oxenstierna har fått mycket mindre utrymme än Segerstedt. [Ett 

skäl:] I överensstämmelse med praxis har jag gett mera utrymme åt 
det som har aktualitetsvärde; notisen om Marc-Wogau t.ex. är längre 
än den om Phalén. Jag hoppas verkligen att ingen fördenskull får för 
sig att lärjungen skulle vara förmer än sin mästare.

2. [Thorild upprepar här försvaret av utelämnandet av Om människans 
moraliska villkor]

3. Påståendet att jämförelsen mellan synoptikernas och IV Esras hel-
vetesläror är ”interesting from a philosophical point of view” har en 
dubbel motivering. Dels är ju den känslopsykologiska bakgrunden till 
de religiösa straffdoktrinerna ett ämne som intresserat flera filosofer 
än Nietzsche och Hägerström; vad Du anför om den senjudiska skrif-
ten med dess ”tragiska” livskänsla visar väl att det emotionella under-
laget kan vara mer subtilt än det privata hämndbehovet … Dels är det 
för en religionsfilosof alltid intressant att se vilka gränser olika former 
av monoteistisk religion drar upp för Guds allmakt. Känner man som 
IV Esra djupt medlidande med den gudomliga rättvisans offer, ligger 
den tanken nära att Gud inte har något val när straffet utdelas. 
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Theoretical Philosophy, Practical Philosophy: 
Some Pages from the History of Philosophy in Uppsala

By Thorild Dahlquist

As early as the first decade of the university, there was instruction in 
logic, in Aristotle’s De Anima, and in other philosophical themes. At 
different intervals during the first three centuries, discussions on philo-
sophical questions were an important and provoking feature of the life 
of the university. During these three centuries a number of the “isms” 
of the history of philosophy found their representatives among the 
professors of the university: Aristotelianism of various kinds, Ramism. 
Cartesianism, doctrines of Natural Law, Wolffianism, and, at long last 
(through P.N. Christiernin, who was appointed professor in Logic and 
Metaphysics in 1771), also Lockeanism. It appears, however, that on 
philosophical questions there was a lack of independence in relation 
to the changing international authorities. (Peter Forsskål, 1732–1763, had 
an original philosophical wit, manifested for instance in his consider-
ations concerning the principium rationis sufficientis; however, his life 
was short and his contribution to philosophy was limited by external 
and internal factors.)

Thus, on the whole, the history of philosophy of Uppsala belongs to 
the last two centuries. With a none too crude simplification it can be 
divided under the following two headings:

1. contributions to the idealistic metaphysics of the 19th century;
2. contributions to the analytic philosophy of the 20th century.

An outstanding personality in the first period was Daniel Boëthius 
(1751–1810); among other things he should be remembered for having 
introduced Kant into Swedish discussion. However, the most impor-
tant achievements under the first heading are associated with five great 
names in the history of the university: Höijer, Geijer, Boström, Sahlin, 
Wikner.

Benjamin Höijer (1767–1812), sometimes called “Sweden’s Fichte”, 
shows in his thought very far-reaching similarities with the German 
post-Kantian transcendental philosophy; according to a much-debat-



188

ed hypothesis, Höijer anticipatcd in central questions the development 
from Kant, via Fichte and Schelling, to Hegel.

Erik Gustaf Geijer (1783–1847) was a historian by profession. The 
personalistic philosophy of Geijer was framed in polemics with the 
pantheistic ways of thinking which appeared in German philosophy, 
for instance in Hegel, whom Geijer called “the keenest pantheist”. The 
central thesis of this personalism is formulated in a fashion reminiscent 
of Jacobi’s well-known dictum “Ohne Du kein Ich”. Also, Geijer makes 
this personalism the basis of a teleological philosophy of history.

Christopher Jacob Boström (1797–1866) has been called “Sweden’s Pla-
to”. Similar to the principal line in Platonian tradition, Boström’s meta-
physics is eternalistic. However, Boström’s idealism is not an objective 
idealism like that of Plato, but a kind of personalism. It differs in several 
important respects from that of Geijer, the Berkeleian principle esse est 
percipi being central to Boström. Boström was the founder of a school, 
and his idealism was of great importance in the cultural life of Sweden 
during thc latter part of the 19th century.

Carl Yngve Sahlin (1824–1917) was the most penetrating analyst of the 
Boströmian school.

Pontus Wikner (1837–1888) is best known for his religious writing. 
In his youth he was a disciple of Boström and held in high esteem by 
Boström himself. In later life he levelled a keen and far-reaching crit-
icism of Boström’s metaphysics, and he refuted both eternalism and 
the Berkeleian principle. In this connection Wikner set forth a (very 
fragmentary) logical theory of relations, Uppsala’s and Sweden’s most 
interesting contribution to the history of logic during the 19th century. 
(However, Wikner’s relations are not universals – in contrast to those 
of modern logic – but a kind of abstract particulars.) The adherents of 
Boströmianism tried to prevent Wikner from acquiring a professorship 
at Uppsala; probably he would have been appointed in any event, but 
death intervened.

The contributions being under the second heading will here be treat-
ed in somewhat greater detail. Four traits are characteristic of all ana-
lytic philosophy: l. it is anti-metaphysical, at least to the extent that it 
does not hold metaphysical speculation to be a reasonable task of phi-
losophy, nor of any other science; 2. it considers the difference between 
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description and valuation very important, and it rejects all arguments 
which support a descriptive conclusion with the aid of ethical or other 
evaluative premises; 3. it sees in the logical analysis of statements and 
concepts a central, not only a preliminary, task of philosophy; 4. it con-
siders logical consistency a minimum demand for all theory.

Philosophy in Uppsala during the 20th century has, on the whole, 
been kept within the scope of analytic philosophy; the contrast is sharp 
between 19th century and 20th century with the exception perhaps 
of the fourth point: even our idealistic metaphysicians, as a rule, insist 
on the demand for logical consistency (Hegelian dialectics was never 
an important intellectual element in Uppsala’s 19th century.) Howev-
er, with respect to the three other points, the contrast is very sharp. 
Admittedly, one can find 19th century features pointing forward: e.g., 
Wikner’s criticism of the esse est percipi principle and his theory of re-
lations. However, there is an essential change in the intellectual climate 
during the first decade of the 20th century. Firstly, there is a change in 
Axel Hägerström’s ways of thinking, and this influences the whole envi-
ronment. Hägerström and his disciple Adolf Phalén stimulate a number 
of gifted students during the 10s, 20s, and 30s: thus arises the Uppsala 
School with its characteristic type of analytic philosophy (often called 
Uppsala Philosophy).

l. Uppsala Philosophy
General Remarks on the Uppsala School
Uppsala Philosophy appears as one of the mainstreams within 20th 
century analytic philosophy, beside the current in British phi1osophy 
inspired by G.E. Moore and Bertrand Russell, logical empiricism, the 
linguistic Oxford School, and a number of others. The four traits just 
mentioned as common to all analytic philosophy, stand out very sharply 
in Uppsala Philosophy; the first two get a more radical wording here 
than in many other places, and all four of them, in the Uppsala School, 
are connected with fairly characteristic doctrines and viewpoints .

(i) Praeterea censeo metaphysicam esse delendam – this is the motto 
of Hägerström’s Selbstdarstellung (1929). In logical empiricism, the crit-
icism of metaphysics, as is well-known, is based on the so-called prin-
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ciple of verifiability or some similar general semantic criterion. In the 
criticism of metaphysics delivered by Uppsala Philosophy, on the other 
hand, no other general principle than the logical demand for consisten-
cy is adduced; according to this criticism, contradictions occur in the 
concepts which are fundamental to metaphysics. In a much discussed 
abstract formula Hägerström has tried to define the error principalis of 
metaphysics.

(ii) “It is not for science in any way to evaluate. As little as it can show 
that given rules should be followed, so little can it show that they should 
not be followed and other principles for action be applied instead ... 
Moral science cannot be a doctrine in morals, but only a doctrine about 
morals.” Thus Hägerström ends his famous inaugural lecture Om mora-
liska föreställningars sanning (On the Truth of Moral Conceptions, 1911). 
It follows from this view that much of the ethics proposed in analyt-
ic philosophy is unscientific, e.g., large parts of G.E. Moore’s Principia 
Ethica. Accordingly, Hägerström’s opinion is not shared by all analytic 
philosophers, but it is common and important to philosophers of the 
Uppsala School. In Hägerström this standpoint is a simple corollary to 
his moral theory, to which we shall soon return.

(iii) The Uppsala Philosophers often use the designation “conceptu-
al analysis” (“begreppsanalys”, “Begriffsanalyse”) for the logical analy-
sis with which they are working; whereas they do not use “semantic 
analysis” or “logical analysis of language” or something similar; this is 
connected with the fact that they do not, unlike many other analytic 
philosophers, conceive of language as the object of logical analysis. The 
central philosophical task consists in making analyses of concepts, basic 
for our thinking, for instance: thing, character, relation, reality, truth, 
knowledge, change, movement, time, space, physical object, conscious-
ness, ego, cause, force, ought, right. One difference between Hägerström 
and Phalén consists in the fact that Hägerström often completes the 
logical analysis with a psychological one: when by logical analysis he has 
stated that a given concept is inconsistent, he prefers to pass over to a 
psychological investigation of the mechanism which is at the bottom 
of the erroneous concept; often Hägerström thereby applies a model of 
explanation, which is founded on his theory about the nature of emo-
tion. As a rule Phalén concentrates on logical considerations.
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(iv) Concerning the law of contradiction and concerning the nature 
of self-contradictory judgment there are many thorough investigations 
in Uppsala-philosophical literature, particularly in Phalén; Hegel’s doc-
trine of contradiction is given a detailed critical analysis in Phalén’s 
dissertation on Hegel. Contrary to the logical empiricists, the Uppsala 
Philosophers have not taken an interest in the development of math-
ematical logic and the possibilities to apply its methods and results; 
this, remarkably enough, also applies to those that are mathematically 
schooled. Partly this is connected with the anti-formalistic view of the 
nature of logic and the relation of consequence, which is represented 
by Phalén: Phalén rejects the notion that the validity of a deduction 
depends on its having a certain abstract form. “Logic cannot set up a 
system of formulas, on which all thinking must ultimately be based ... at 
the most such a system might in certain cases offer a technical means.” 
In 1923 Phalén agrees with the criticism which the neo-Kantian Natorp 
has aimed at the “algorithmic” logic, and he blames the formal-logic 
tradition for not pursuing “any real investigations about deduction but 
only a mechanical technique”.

The attitude of Uppsala Philosophy toward common sense is quite 
contrary to that of G.E. Moore. The conceptual analysis reveals incon-
sistencies in one after another of the concepts which are being exam-
ined, and which belong to common sense: for instance, our ordinary con-
cept of change is found to be inconsistent, one can therein distinguish 
two contradictory thoughts about identity and difference, respectively. 
Hägerström, in his criticism of common sense, goes one step further 
than do most Uppsala Philosophers: in many of our ordinary concepts 
he finds not only contradictions but even superstition and magic.

Contrary to, for example, the logical empiricists, the Uppsala School 
shows an intense and extensive interest in the history or philosophy. A 
method characteristic for the Uppsala School – it is sometimes called 
the “dialectic method” – presupposes the idea just touched upon that 
to a great extent, the concepts of common sense are contradictory. 
The constantly reappearing contradictions in the history of philosophy 
between different views, e.g., between idealism and realism, between 
subjective and objective idealism, between externalism and tempo-
ralism, one tries to explain from contradictions, which are implicit in 
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the concepts of common sense, for instance, in the now-concept, in the 
thing-concept, in the knowledge-concept. In this way one also tries to 
explain fundamental contradictions within one and the same system, 
e.g., Spinoza’s metaphysics. During the 10s, 20s, 30s, and 40s, there ap-
pear an imposing number of graduate dissertations and other investi-
gations, which apply the dialectic (or some closely related) method; 
some of the most important ones will be touched upon in the follow-
ing paragraphs, and some others will be mentioned here. The works, 
which Einar Tegen published during his time in Uppsala, partly belong 
to this genre, among which is his graduate dissertation on Kant (1918). 
One of the most admired Uppsala-philosophical dissertations deals 
with the concept of perfection in Spinoza; the author is Harry Meurl-
ing (1878–1938, senior lecturer in Uppsala), a learned and fascinating 
university teacher. Three Uppsala-philosophical graduate dissertations 
are devoted to Boström’s metaphysics (Hellström 1919, Wedberg 1937, 
Morin 1940). Harald Morin (born in 1891, senior lecturer in Uppsala) 
has published several investigations of this type, on Plato’s Timaios, on 
Schopenhauer, and on Pontus Wikner. (It must be stressed that some 
authors, who, during the “golden days” of Uppsala Philosophy, apply 
the dialectic method, in later investigations relinquish it: an example is 
Anders Wedberg, who, both in his well-known history of philosophy 
and in his monograph on Plato’s Philosophy of Mathematics, applies quite 
another kind of analysis.)

An important theme in Uppsala Philosophy is the criticism of epis-
temological subjectivism, i.e. the idea that the subject has immediate 
knowledge solely of its own experiences. The Uppsala School, which is 
anti-objectivistic in moral theory and value theory, thus is anti-subjectiv-
istic in the theory of knowledge. Arguments against epistemological sub-
jectivism are proposed in the very initial phase of Uppsala Philosophy, 
by Hägerström, Phalén, and earliest, perhaps, by Karl Hedvall (1873–
1918), senior lecturer in Uppsala. In this respect we find interesting 
similarities between Uppsala Philosophy, G.E. Moore, and American 
neo-realism. On the other hand, there is here a certain disagreement 
between Uppsala Philosophy and logical empiricism (in the phase of 
Carnap’s Aufbau): some Uppsala Philosophers hold that subjectivism is 
implied in phenomenalism and in methodological solipsism.
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Axel Hägerström (1868–1939)
In the year 1902, Axel Hägerström published a work on Kant’s moral 
philosophy of more than 800 pages: Kant’s Ethik im Verhältnis zu seinen 
erkenntnistheoretischen Grundgedanken systematisch dargestellt. This is 
surely one of the most thorough Kant-exegetic works which has ever 
been written and undoubtedly the most extensive monograph in the 
branch of history of philosophy, which any Swedish scholar has pro-
duced. Occasionally, inconsistencies in Kant are commented upon, and 
sometimes the criticism has a pointed formulation, but on the whole it 
must be said that the presentation manifests a deep respect and sym-
pathy for Kant’s ethics. No one who studied the book when it was 
first published, could have suspected that only nine years later (in the 
aforementioned inaugural lecture) Hägerström would sharply attack 
the objectivistic theory of morals, as well as certain principles specific 
to Kant’s ethics, among others Kant’s principle of personality. This pro-
found reorientation in moral philosophy is an important phase of the 
radical change in Hägerström’s way of thinking, in the first decade of 
the twentieth century.

Hägerström’s definite moral theory has as its principal point the thesis 
that ethical sentences of a certain, elementary kind are neither false nor 
true: they have no truth-value. These sentences concern individual actions 
or other concrete occurrences, and use relatively simple predicates like 
“good” or “bad”. They express emotions only. But there are also more 
complicated ethical sentences of various kinds, e.g. norms, general value- 
criteria, sentences where a more complex ethical term occurs, like “guilty” 
and “right(s)”. Such sentences do not only express emotions. According to 
Hägerström many of these sentences have a cognitive meaning, which, in 
a peculiar way, has an imperative sign as a constituent; included in the 
concept of right is a metaphysical, absurd force-concept, and when the 
right is related to a person, a metaphysical, inconsistent person-concept is 
also used. These non-elementary ethical sentences are absurd. The false 
notions of the imperative sign, or of metaphysical forces, which such eth-
ical sentences express, are connected with magical ways of thinking. As 
is apparent, Hägerström’s definite moral theory combines a no-truth-value 
theory (and an emotive theory) about the elementary sentences with an 
error theory about the non-elementary sentences.



194

In philosophy of religion as well as legal philosophy Hägerström 
has developed trains of thought which are analogous to his theories in 
moral philosophy. (Among others, Frazer stimulated his interest in the 
psychology of magical thinking and this appears in all three areas. His 
excellent intimate knowledge of the texts of ancient Greek and Latin 
greatly enrich his analyses in philosophy of religion and legal philosophy; 
in the domain of Roman law Hägerström’s research, for instance, result-
ed in the great work Der römische Obligationsbegriff (I–II, 1927–1941).) 
In the general debate, particular attention has been paid to those ideas 
in his legal philosophy which are analogous to the error theory in his 
moral philosophy. According to Hägerström, legal thinking on all levels 
deals with metaphysical, absurd concepts about rights and obligations. 
Of course, such concepts, according to Hägerström, are very prominent 
in the doctrines of Natural Law, but Hägerström also finds them in 
judicial authors, to whom these doctrines are very alien. One passage 
in Der römische Obligationsbegriff is typical, where, speaking about cer-
tain magical notions in the Roman law, he puts the question “ob nicht 
sogar die moderne Rechtsauffassung mit mystisch magischen Element-
en behaftet ist”. Hägerström then quotes a recent work by Kelsen, as 
well as an old work by Zitelmann, and he goes on:”Natürlich darf man 
diesen hervorragenden Gelehrten nicht Glauben an Zauberei zutrauen. 
Doch kann es einem nicht verübelt werden, wenn man den Unter-
schied zwischen dem, woran sie tatsächlich glauben, und der Zauberei 
haarfein findet.” His critical views of Kelsen are also set forth in a long 
article about Kelsen’s Allgemeine Staatslehre. Once in the autumn of 
1933, Kelsen and Hägerström met in a debate in Uppsala: “one of the 
strangest debates I ever heard, owing to the inability of the parties to 
understand each other”, said a witness (Herbert Tingsten).

Hägerström’s theories in legal philosophy had a crucial influence on 
Wilhelm Lundstedt, one of Uppsala’s most prolific and temperamental 
professors of Law; also other Scandinavian jurists such as Karl Olivecro-
na, Alf Ross, and Per-Olof Ekelöf were, in different ways, greatly im-
pressed by Hägerström. Hägerström, therefore, was very important for 
several decades, to the discussion of foundations and methods within 
the legal disciplines.
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With some methodologically conscious sociologists, impressions 
from Hägerström have worked in the same line as have impressions 
from Max Weber. The economist Bertil Ohlin touches upon this sub-
ject in his memoirs, and adds: “It is remarkable that the Uppsala Phi-
losophers usually designate Hägerström as the great founder within the 
analysis of value-free concept formation, although Max Weber demon-
strably was considerably earlier. Even philosophers can obviously have 
their vision restricted by local patriotism or nationalism. But, perhaps, 
Hägerström in certain aspects went deeper.” As a comment on this 
one should point out that the anti-objectivistic tradition of the theory 
of value certainly began long before Weber and Hägerström; it is du-
bious whether there are any specific similarities between the two, i.e. 
agreements on points other than those on which they also agree with 
their predecessors in this tradition. The matter appears somewhat dif-
ferently, if, instead of the relation Hägerström-Weber, one regards the 
relation Hägerström-Westermarck. Between Edvard Westermarck and 
Hägerström there are surely some specific similarities, and Hägerström 
identified Westermarck as the “master”, from whom he had “learnt the 
method”. 

Nevertheless. Hägerström appears as c1early original: Westermarck’s 
standpoint is obviously incompatible both with the no-truth-value the-
sis and with the error theory. Also in the field of theoretical philosophy 
Hägerström’s way of thinking undergoes a considerable change during 
the first decade of the 20th century – he gradually withdraws from 
idealistic metaphysics. However, it has been discussed when the breach 
with idealism can be said to have been completed. Hägerström’s two 
major works in Theoretical Philosophy are Prinzip der Wissenschaft, 
which was published in 1908, and Selbstdarstellung, which he published 
21 years later, in 1929. The fact that Hägerström in the latter work is in 
opposition to idealism on all points is beyond dispute; the question is 
how matters stand in the former work. In Selbstdarstellung Hägerström 
contends that his standpoint in 1929 is substantially identical with the 
one he held in 1908, although in 1908 he was still using an idealistic 
terminology. However, several readers have arrived at an opposite con-
clusion: they think that there are considerable substantial differences 
between the two works, and that on certain points Hägerström in 1908 
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is still thinking in an idealistic way (especially so in the doctrine of das 
absolute Wissen). Marc-Wogau has framed in detail the reasons for this 
opinion.

These reasons are completely convincing. It is also c1ear that cer-
tain changes in Hägerström’s standpoint between 1908 and 1929 are the 
result of influences derived from Phalén: the teacher has learnt from 
his disciple. At the same time it is, however, obvious that Hägerström, 
as early as 1908, had on many very important points dissociated him-
self from idealistic metaphysics. Already by that time he expresses a 
deterministic view. He stipulates that the principle of causality is a 
necessary condition for all empirical knowledge, and that therefore it 
cannot without circularity be empirically based; neither is it only a 
working-hypothesis or a postulate; it is a corollary to the principle of 
the self-identity of reality – briefly, the principle of causality with logi-
cal necessity applies. The deterministic view Hägerström maintains for 
the rest of his life.

Adolf Phalén (1884–1931)
TemperamentaIly Phalén and Hägerström differed very much; the cool 
objectivity in Phalén was in contrast to Hägerström’s intense and po-
lemic engagement; this difference expressed itself both in the choice 
of research and in style. In Phalén’s works, one hardly ever gets the im-
pression that the principal matter for him is to maintain and support a 
thesis. Certainly, Phalén’s analyses usually are not (in distinction to the 
Socratic) interrupted before certain positive results have been attained; 
however, the stress is not laid upon these results, but instead upon the 
systematic inventory and trial of the possibilities of thought on a given 
question. To take an example: in Phalén’s major work Zur Bestimmung 
des Begriffs des Psychischen (1914) we find the general thesis that every 
mental entity is a consciousness of something. However, Phalén’s princi-
pal aim is not to demonstrate this thesis, but instead to penetrate criti-
cally the possible alternatives of defining the concept of mental. Phalén’s 
works are throughout built upon a great number of careful – and often 
very subtle – detailed analyses.

Nevertheless, there is in Phalén’s authorship quite a number of the-
ses of general importance, general theories which have attracted great 
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interest within as well as outside the Uppsala School. Some of these 
have already been touched upon above, in the general orientation of the 
Uppsala School, Phalén makes a very interesting generalization of the 
anti-subjectivistic standpoint in the theory of knowledge. Hägerström, 
on this point, made a reservation against his disciple; nonetheless, this 
generalization has been very important to the later development of the 
Uppsala School. One feature of Phalén’s view of the mental has similar-
ities to trains of thought in William James and in Gestalt psychology. 
Phalén maintains that a consciousness of a complex entity does not have 
to be complex itself. And he goes on to the stronger thesis that no con-
sciousness is complex. This doctrine of the simplicity of consciousness 
is also maintained by many of Phalén’s disciples; it has been critically 
discussed by, among others, Axel Herrlin and Ivar Segelberg. Phalén has 
worked out his own argumentations on a number of current questions 
concerning the mental – the possibility of measuring mental phenom-
ena, mental causality, the mind–body problem, etc. Phalén does not 
belong to those philosophers who have a strong inclination to regard a 
given concept as unanalysable (irreducible). Nevertheless, also in Phalén 
there are certain “theses of non-analysability”: results of the same kind 
as Pascal’s thesis concerning “be”, Frege’s concerning “true”, and Moore’s 
concerning “good”– and Phalén has introduced an important distinction 
between different kinds of non-analysability. Phalén developed a rather 
astounding productivity when he was between 25 and 30. He presented 
not only his doctoral dissertation on Hegel, of more than 450 pages, 
called Das Erkenntnisproblem in Hegels Philosophie (1912), which a con-
temporary Italian reviewer certified as the cleverest work on Hegel in 
half a century. He also produced the mentioned very comprehensive 
work on the concept of mental, two further books on epistemologi-
cal and logical themes, and some very important essays (among those 
his remarkable first work, Kritik av subjektivismen (Critique of Subjec-
tivism, 1910)). Quite naturally a flagging ensued upon this lustrum. In 
1916 he was appointed professor in Theoretical Philosophy. During his 
fifteen years as professor he only published one major work, Über die 
Relativität der Raum- und Zeitbestimmungen (1922), and some important 
minor publications, among them Selbstdarstellung (which contains an 
investigation of the concept of reality, presented as an illustration of 
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the method of conceptual analysis). However, during his professorship, 
he delivered several extensive lecture series, where he demonstrated 
his own profound research in various fields of philosophy. Thanks to 
the initiative and effort of Phalén’s disciple C.E. Sjöstedt some of these 
series have recently – more than forty years after Phalen’s death – been 
published. The posthumous works show in part new aspects of Phalén’s 
thought and research interests, for instance, two volumes dealing with 
Greek Philosophy, a field which Phalén hardly touches upon in the 
works printed in his lifetime.

Two of Adolf Phalén’s disciples
Here will be mentioned two of Adolf Phalén’s disciples who have to 
a great extent enriched the debate of ontological and epistemological 
problems with their own independent ideas, but who can still be said 
to have remained within the Uppsala School.

Gunnar Oxenstierna (1897–1939), who has applied the dialectic method 
in studies on Bergson and Kant, gives in his epistemological work an 
analysis of the concept of truth which in a sense is more radical than 
that of Phalén.

Andries Mac Leod (born in 1891) is Flemish by birth but has worked in 
Uppsala for a long time. His earliest works belong to mathematics; in 
1927 he published his first philosophical book (in French); it deals with 
the concept of reality. In a comprehensive volume (1960) he examines 
a number of subtle problems concerning the concepts of consciousness 
and content of consciousness; he also treats the distinction between 
internal and external properties and principium identitatis indiscerni-
bilium. His major work (1972) deals with the concepts of reality and 
negation. Within the Uppsala School these concepts have been analysed 
also by Hägerström, Phalén, and Oxenstierna, but Mac Leod’s analyses 
reach a higher degree of subtlety and discuss a number of difficulties 
which have not been studied before. His mathematical training makes 
itself noticed in his rigorous shaping of definitions and proofs; in his 
conceptual analysis he applied, prior to anyone else in Scandinavian 
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philosophy, the method of adequacy criteria to definitions. Mac Leod 
combines – what is probably not very common – a pronounced nom-
inalism in the universalia-problem with an anti-behaviourist view on 
consciousness. His nominalistic theory has certain points in common 
with that of Nelson Goodman, although historically they are quite in-
dependent of each other. Mac Leod maintains that there is no gradual 
transition between consciousness and non-consciousness – the border-
line is absolutely sharp. On this question Mac Leod has never had any 
doubts, but so he has on an analogous question, viz. concerning the clas-
sification of the kinds of consciousness. In contrast to Phalén, Mac Leod 
takes into account a non-intentional kind of consciousness (in Broad’s 
terminology: feelings). The question is then whether there is a gradu-
al transition between intentional and non-intentional consciousness or 
if, also here, the border-line is absolutely sharp. To this question Mac 
Leod has devoted much reflexion, and the most important difference 
in standpoints between his great works of 1960 and 1972 concerns this 
problem. In ontology there is in one respect a remarkable difference be-
tween Mac Leod and the other members of the Uppsala School: briefly 
and very generally it may be said that Mac Leod is somewhat less alien 
to the tradition of subjective idealism. Thus, Mac Leod expresses him-
self on Fichte much more respectfully than analytic philosophers usu-
ally do. “Fichte is a still more prominent thinker than Kant,” Mac Leod 
writes; no other Uppsala Philosopher would have been able to say so.

2. Segerstedt, Marc-Wogau, Hedenius
A brief account will here be given of three ana1ytic philosophers who 
during about four decades have worked at the University and who are 
still active there: Segerstedt, Marc-Wogau, Hedenius. None of them can 
now be considered a member of the Uppsala School; Segerstedt never 
belonged to it; the other two were disciples of Hägerström and Phalén 
in their youth, but they later turned in other directions.

Torgny T. Segerstedt (born in 1908)
To succeed Hägerström, Torgny T. Segerstedt was called from Lund. 
After his appointment in 1938 he held the chair of Practical Philosophy 
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until 1947, when he became the first professor of Sociology of Uppsala. 
His writings comprise several inquiries into the history of philosophy. 
His inaugural dissertation on Bradley includes, among other things, a 
critical comparative analysis of Bradley’s, Hägerström’s and G.E. Moore’s 
theories of reality and value. (G.E. Moore plays a very important part 
in Swedish philosophy during the four latest decades, especially in 
Uppsala. Segerstedt’s dissertation is probably the first Swedish work 
that pays detailed attention to Moore.) As is well known, Thomas Re-
id’s contributions to epistemology have been brought to the fore, lately, 
for one thing because James J. Gibson refers to Reid in his theory of 
perception; however, already in the middle of the 30s, Segerstedt pub-
lished a treatise concerning the epistemological ideas of Reid and his 
followers in the Scottish School of Common Sense. Segerstedt’s most 
comprehensive work in the history of philosophy deals with the British 
Moral Sense School and its influence in our country; the part which 
concerns Sweden is unquestionably the most important contribution to 
the history of Swedish philosophy after Nyblaeus’ monumental work. 
While professor of Philosophy, Segerstedt inspired some of his disciples 
to investigate further the earlier Swedish history of philosophy (which 
resulted, among other things, in Sven Wermlund’s thesis on Andreas 
Rydelius).

Some of Segerstedt’s works concern epistemology, value theory, phi-
losophy of language (Die Macht des Wortes. 1947), and the methodology 
of the social sciences. He was one of the European scholars who first 
took an interest in, and was inspired by G. H. Mead’s Mind. Self, and So-
ciety; another philosopher who influenced his epistemological outlook 
was Ernst Cassirer; behaviourist social psychology has been of great 
importance for his views of the psychological mechanisms of language. 
In his treatise Verklighet och värde (Reality and Value, 1938) Segerstedt 
develops, among other things, a relativistic theory of the concept of 
truth, according to which truth is relative to a community of language: 
“The proposition A has the property a and b is not true because a and b 
in fact belong to A, but because there is a group, which apprehends A 
as having a and b.” There are obvious similarities between this theory, 
which is soon 40 years old and certain relativistic theories which have 
been put forward recently, and which emphasize strongly the impor-
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tance of group and language for the apprehension of reality. An impor-
tant concept in Segerstedt’s theory is immediate experience: Segerstedt’s 
investigation leads to the conclusion that immediate experience of re-
ality coincides with immediate experience of value; thus, there is a 
great divergence between the conceptions of reality and value held by 
Segerstedt and by the Uppsala School, respectively. In The Nature of 
 Social Reality (1966) Segerstedt examines “which theoretical assump-
tions must be held if sociology is to be possible as a social science”. A 
main point has to do with the concept of group; “the group concept is a 
theoretical construct. The concept is not a result of induction, but a gen-
eral model we have introduced in order to discover facts and data and 
give them meaning and internal relations.” Segerstedt refers to Quine’s 
statement in Word and Object, saying that you cannot generally distin-
guish between the understanding of which objects a certain theory is 
about, and acquiring knowledge of that theory: “this point of view may 
be applied to social behaviour: it has no meaning apart from the group 
concept.” Segerstedt calls attention to the fact that his theory in The 
Nature of Social Reality has “kinship with the ‘Symbolic interactionist 
school’.”

In contrast to other philosophers who also emphasize very strongly 
the part played by the social community for our conceptions of reality 
and value, Segerstedt has chosen the intrinsic value of the individual as 
the fundamental concept of his ethics. In his discussion of this concept 
he often alludes to Kant’s principle of personality; also Kant’s princi-
ple of autonomy and Kant’s idea that the Würde of man is dependent 
on autonomy play a central part in Segerstedt’s ethical view. In Fri-
het och människovärde (Freedom and Human Dignity) one can notice 
how Segerstedt combines his social-psychologically oriented theory of 
knowledge and value with an individualistic humanism in his ethics; 
this philosophical work appeared in 1939 and was important from an-
other viewpoint as well, that of anti-nazi cultural defense.

Konrad Marc-Wogau (born in 1902)
On the death of Adolf Phalén it was expected by many that his succes-
sor as professor of Theoretical Philosophy would be a member of the 
Uppsala School, the previously mentioned Carl Hellström (1892–1932), 
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known, among other things. through his works on Spencer and on the 
concept of evolution. But Hellström was suddenly snatched away by 
death and Anders Karitz (1881–1961) from Lund received the chair. Ka-
ritz founded the Society of Philosophy and Special Science, a center of 
interdisciplinary contacts in academic Uppsala. After Karitz had re-
tired Konrad Marc-Wogau was appointed professor; he held the chair 
for more than two decades, 1946–1968.

During the 20s Marc-Wogau was a disciple of Hägerström and, es-
pecially, of Phalén; in his earlier writings, in the 30s, ways of thinking 
appear which are characteristic of the Uppsala School, for one thing in 
so far as the dialectic method is applied in his studies of the history of 
philosophy. (Marc-Wogau also made his own contribution to the theory 
behind this method.) Gradually, however, influences from other trends 
in analytic philosophy made themselves felt, particularly from G.E. 
Moore, W.E. Johnson, Bertrand Russell, C. D. Broad, and other British 
20th century philosophers. Little by little, Marc-Wogau abandoned the 
attitude of Uppsala Philosophy toward common sense and the doctrine 
that the fundamental concepts of common sense imply contradictions, 
and his opinions on the method of logical analysis changed. (Rather ear-
ly Marc-Wogau showed another attitude to mathematical logic than the 
one of Natorp-Phalén, and as professor he encouraged mathematically 
trained students to do research in some of the disciplines of mathemat-
ical logic: the earliest inaugural dissertations in these fields in Uppsa-
la were presented by his disciples Lars Svenonius in 1960 and Krister 
 Segerberg in 1968.)

In two domains Marc-Wogau has made comprehensive contributions 
which have attracted much attention: within the study of Kant and in 
the epistemological discussion of sense-data. His inaugural dissertation 
is an analysis of Kant’s theory of space; it also deals with the pre-critical 
stages of Kant’s development and tries to demonstrate that the prob-
lems of space in Kant emanate from an attempt to unite Newton’s and 
Leibniz’s conceptions and, ultimately, from a dialectic that is implied 
in the common sense idea of motion (the “duplication of space”). It also 
includes results whose scope is by no means confined to the theory of 
space, but concern Kant’s theoretical philosophy as a whole, e.g., the 
concept of phenomenon and the familiar Trendelenburg gap. The sec-
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ond work on Kant (1938) deals with one of Kant’s three Kritiken that is 
usually shown only little interest by analytic philosophers (but which 
meant so much to Romantic philosophers like Benjamin Höijer), Kritik 
der Urteilskraft. Here Marc-Wogau gives, among other things, an anal-
ysis of the teleological concept formation and of the idea of organism 
in Kant (in some other writings, and about the same time, he analyses 
similar ideas in Plato and in modern social scientists). This book on 
Kant is of great interest also to aesthetics because of its analyses of “das 
Schöne” ... and “das Erhabene”. It is also of importance to the philosophy 
of religion through its detailed inquiry into the moral proof of God in 
Kant, and into the connection between this proof and other reasonings 
in Kritik der Urteilskraft. One of Marc-Wogau’s works on Kant that is 
probably most often referred to in the literature is a 1951 paper on 
Kant’s theory of the analytic judgment. His latest contribution to the 
study of Kant appeared in 1975: the main problem concerns Kant’s spec-
ulative moral psychology; new light is shed here on some of the most 
peculiar points in Kant’s practical philosophy, e.g., his rigourism and his 
doctrine on Hang zum Bösen.

Marc-Wogaus main work is Die Theorie der Sinnesdaten (1945). It 
contains a very thorough critical discussion of a number of theories in 
modern British epistemology, which assume the negative thesis that 
the content of an immediate sense perception is never a physical ob-
ject. Contrary to other critics of these theories Marc-Wogau accepts 
the concept of immediate sense perception, but rejects the arguments 
for the negative thesis. His work also inc1udes a critical analysis of the 
ideas put forward in the Vienna Circle concerning Konstatierungen, Pro-
tokollsätze, and the like, and of the phenomenalist theory of knowledge. 
As is well known, the phenomenalist standpoint has been subjected 
to much criticism during the last decades. However, Marc-Wogau’s re-
marks have an unusual perspective. An essential point in the book is 
the independent positive theory concerning the relation between sense 
perception and the physical object. Both in his criticism and in his pos-
itive theory Marc-Wogau refers to certain important results within the 
psychology of perception, particularly concerning the phenomenon of 
constancy in our experiences of shape, size, and colour. Another feature 
that is characteristic of Marc-Wogau’s treatment of sense-data problems 
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is the introduction of the concept of abstractive difference, and a third 
is a new theory concerning a special kind of existential propositions. In 
several later writings Marc-Wogau has returned to the problems of Die 
Theorie der Sinnesdaten, e.g., in studies on Ryle and Broad.

Among Mare-Wogau’s many works beside the study of Kant and the 
discussion of sense-data, attention shall be drawn only to his contri-
butions to the analysis of the concept of explanation in the historical 
sciences. He has enriched the discussion of this concept with several 
new observations and distinctions (e.g., by introducing the concept of 
necessary condition post factum), As a leader of seminars Marc-Wogau 
was interested in interdisciplinary contacts, and his inquiries into his-
torical explanations formed the basis of joint seminar discussions be-
tween historians and philosophers at the university.

Ingemar Hedenius (born in 1908)
Ingemar Hedenius was professor of Practical Philosophy 1947–1973. Al-
ready as a young docent he had published his work Om rätt och moral (On 
Law and Morals); few books edited during the latter half century have 
so much stimulated philosophical debate in the Scandinavian countries. 
In particular, this book influenced legal philosophy and metaethics. To 
understand its role within the last-mentioned discipline it should be re-
membered that it appeared already in 1941, i.e., some years before C.L. 
Stevenson’s well-known work. His importance for Swedish discussion 
might be indicated in the following six points: 1. It explained in detail 
the no-truth-value thesis of Hägerström’s moral theory and defended it 
with quite new arguments; on the other hand, Hedenius by no means 
made himself a spokesman of the error-theoretic part of Hägerström’s 
theory. Thus the no-truth-value thesis was placed in the centre of the 
discussion, which never happened during Hägerström’s lifetime. Hede-
nius was able also to dispel some misunderstandings concerning this 
thesis, e.g., that it implies that everything be allowed, and that it is 
inconsistent to accept the thesis and still engage in moral valuations. 
2. Hedenius stressed the ambiguity of phrases such as “he is right”: some-
times they express attitudes, valuations and the like, sometimes they re-
fer to an actual norm system of legal or moral nature; in the former case 
Hedenius calls such phrases genuine, in the second ease, non-genuine 
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legal (moral) sentences. Hedenius also tried to provide a criterion for 
the application of this semantic distinction. The no-truth-value thesis 
is concerned only with genuine legal (moral) sentences. 3. As a result of 
this book, the philosophical discussion of law and morals devoted much 
more attention than before to the concept of meaning (of linguistic 
expressions); Hedenius introduced two basic distinctions concerning 
this concept and demonstrated their importance for arriving at a cor-
rect opinion concerning the task and method of conceptual analysis. 
4. Hedenius insisted that the legal philosophy of the Uppsala School 
had not paid enough attention to the distinctions touched upon in 2 and 
3, and therefore he rejected the legal theories of Hägerström, Lundst-
edt, and Olivecrona (including Hägerström’s idea that modern men of 
legal science, like for instance Kelsen, were entertaining  mystic-magical 
conceptions). Of course, Hedenius’ criticism was answered with ardour 
by Lundstedt and Olivecrona: when the book had just appeared, Lund-
stedt gave some polemic lectures at the university, surrounded by an 
unusual publicity. 5. According to Hedenius’ position in this book, log-
ical relations may hold only between sentences having a truth value; it 
is therefore an illusion that inferences exist, in which a premise or the 
conclusion is a genuine legal (moral) sentence, and Hedenius offers an 
explanation of his own for this illusion. Hedenius’ theory has been a 
starting-point for the discussion on so-called practical inferences and 
also on the philosophical significance of deontic logic, which was cre-
ated ten years later by G.H. von Wright. 6. Hedenius stated a principle 
of moral valuation, which he called “intellectualism”. In this connection 
he disputed different kinds of anti-intellectualism; since the book was 
written and published at the time when Hitler was at the peak of his 
power, his attack on certain influential pro-nazi Swedish writers like 
Fredrik Böök was particularly important.

Hedenius has once stressed that G.E. Moore’s A Defence of Common 
Sense has played a significant part in his own development. Obviously, 
impressions from Moore’s common sense doctrine underlie his view 
of the task of logical analysis and his rejection of the legal philosophy 
of the Uppsala School in Om rätt och moral. During his student years 
Hedenius was a disciple of Hägerström, Meurling, Phalén, and Oxen-
stierna, and in his two books which appeared prior to Om rätt och moral 
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he is still an adherent of the opinion of the Uppsala School, that the 
familiar concepts of common sense imply logical absurdities. This opin-
ion he abandons, as we noticed, under the influence of Moore, in Om 
rätt och moral, and ever since that book was published, he appears as 
an exponent of the pro-commonsense line within analytic philosophy. 
On one main point only, Hedenius retains the anti-commonsense of the 
Uppsala School: in connection with the concept of responsibility. For, 
unlike Moore, but in fairly good agreement with Hägerström, Hedenius 
argues that the common sense concept of moral responsibility implies 
the absurd idea that the character of the agent has not been formed by 
causes. Several of Hedenius’ later works within moral and legal philoso-
phy (e.g. on imperatives and performatives) have a decidedly semantical 
approach.

The first of the many lectures that Hedenius held in the Philosophi-
cal Society deal with the aesthetics of Croce; he was then a young stu-
dent. As far as is known, he has never returned to Croce, but on several 
occasions he has returned to aesthetics. In one work he defines the con-
cept of “experience of Beauty” and explains the objective foundation 
of such experiences as a kind of complex Gestalt qualities; in a second, 
he investigates which kinds of truth can have aesthetic relevance in a 
literary work of art; in a third, he takes up the classic problem of trag-
edy, while discussing, among other things, the theories of Hume and 
Schopenhauer. Hedenius’ contributions in the field of religious philoso-
phy are connected with his criticism of Christianity; he is the foremost 
exponent of intellectual criticism of the Christian faith in Sweden after 
the days of Bengt Lidforss. His book Tro och vetande (Faith and Knowl-
edge, 1949) was the cause of a long and partly violent religious debate, 
but a1so of reflexions and discussions of a philosophic nature; certain 
main elements in it are essential contributions to the semantic analysis 
of religious language. Like Chr. Jac. Boström, Hedenius has devoted one 
book to the doctrine of hell; in the first place he considers the belief 
in hell of the synoptic gospels, its meaning and import, and also the 
emotional attitude to the assumed fact that certain people will suffer 
eternal torments. On the last-mentioned point Hedenius makes a com-
parison, which is interesting from a philosophical point of view, with 
certain other doctrines of hell, e.g., in the late Jewish book IV of Esra: 
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“in Esra we find a characteristic that is missing in original Christianity, 
namely, a painful sympathy with the damned. a genuine sorrow at the 
unintelligible brutality of God’s dealing with mankind. We face here a 
tragic sense of life, and a metaphysical trembling.”

In his research in the history of philosophy Hedenius has dealt with 
Berkeley, Hume, and Plato. In his inaugural dissertation on Berkeley he 
interprets the logical relations between the different parts of Berkeley’s 
system in another way than did Phalén, but, as regards method, he fol-
lows Phalén; also in Hedenius’ second work in the history of philosophy, 
the one on Hume’s moral philosophy, Phalén’s dialectic method is used 
to some extent. The book on Plato, however, has no features of Uppsala 
Philosophy. The main theme of this work is Plato’s definitions of the 
relation between pleasure and pain, but also several other central Plato 
problems are put in a new light: for instance Hedenius wants to show 
that Plato’s intention, in his well-known argumentation in Phaidon, was 
to offer two proofs – not four, as has often been held – of the immor-
tality of the soul.

*

lt is natural to conclude an account on analytic philosophy in Uppsala 
by mentioning the name of C. D. Broad. This Cambridge philosopher 
was in many ways an important factor in the Uppsala milieu. Apart 
from Russell. Moore, and Ayer, Broad is surely the British 20th century 
philosopher who has been most studied in Uppsala: his Five Types of 
Ethical Theory, has been read by all students interested in moral philos-
ophy during the professorships of Segerstedt, Hedenius, and Lars Berg-
ström. Several philosophers who are or have been at work in Uppsala 
have given critical analyses of important theories in Broad. For example, 
Erik Götlind in one of his books has thoroughly discussed Broad’s the-
ories on emotions and feelings; Ivar Segelberg has treated both Broad’s 
theories on the unity of mind and other central ideas in Mind and Its 
Place in Nature . For two decades after the Second World War Broad 
visited Uppsala almost every year; as a rule the year’s activity of the 
Philosophical Society began with a lecture by Broad. Broad knew Swed-
ish and at the beginning of the 1950s he translated into English several 
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of Axel Hägerström’s ethical and legal philosophy works. In other ways, 
too, Broad has drawn attention to achievements in 20th century analyt-
ic philosophy which have been made in Uppsala.

Appendix
Undergraduate studies in Theoretical Philosophy are today divided into 
three main lines: History of Philosophy, Logic, and Philosophy of Sci-
ence. Graduate studies are not divided in the same way but most grad-
uate students work within Logic or Philosophy of Science. There are 
about 40 students engaged in graduate work. Stig Kanger is the Profes-
sor of Theoretical Philosophy. Much of the department’s reputation in 
Logic is also due to the work of Dr. Sören Stenlund, docent. Undergrad-
uate studies in Practical Philosophy are also divided into three lines: 
Moral Philosophy, Social Philosophy and Aesthetics.

The Professor of Practical Philosophy is Lars Bergström. Other in-
structors are Dr. Lennart Åqvist and Dr. Sven Danielsson, both docents. 
The Department of Philosophy is visited each year by many philos-
ophers from all over the world. Among the highlights are the annual 
“Hägerström lectures” given by internationally well-known philoso-
phers. During the last six years these lectures have been delivered by 
Professors Konrad Marc-Wogau (Uppsala), Georg Henrik von Wright 
(Helsinki), Willard Van Orman Quine (Harvard), Patrick Suppes (Stan-
ford), Peter Geach (Leeds), and Alonzo Church (UCLA). The scheduled 
Hägerström lecturer this year (1977) is Professor David Lewis of Prince-
ton University.
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Thorild Dahlquist om 
Uppsalas äldre filosofihistoria

Thorild Dahlquists jubileumshistorik är ett mycket gediget aktstycke. 
Det är märkligt hur mycket han lyckats få med inom den mycket snäva 
ram som redaktören gett honom. Och det är märkligt hur pregnant han 
har fångat särskilt de analytiska filosofer han behandlat. Jag vill emel-
lertid här göra två kommentarer. 

Det var nog inte bara Hedenius som var förvånad över att  Torgny 
 Segerstedt fick en så framträdande plats i Thorilds genomgång av 
1900-talets Uppsalafilosofer. Segerstedt behandlades ju här helt paral-
lellt med Marc-Wogau och Hedenius och fick lika mycket utrymme. 
Ingen skall naturligtvis förringa Segerstedts gärning i Sveriges intellek-
tuella liv. Han var ju den svenska sociologins pionjär och nestor och han 
gjorde betydande idéhistoriska insatser. Men Segerstedts inflytande på 
svensk filosofi var avgjort mindre än både Hedenius’ och Marc-Wogaus. 
Filosofistudenterna från 60-talet och framåt (till skillnad från sociolo-
gistudenterna) läste knappast några verk av Segerstedt. Hedenius och 
Marc-Wogaus arbeten har däremot under alla decennier haft en stor 
plats. 

Thorilds behandling av den äldre historien är ju mycket knapphändig. 
Boëthius, Höijer, Geijer, Boström och Wikner får bara några få rader i 
framställningen. Thorild var själv mycket otillfredsställd med detta och 
önskade skriva mycket mer om dem. Det har visat sig att han också 
gjorde detta, men han översatte aldrig denna text till engelska. Jag kan 
här nedan presentera Thorilds manuskript om den tidiga filosofihisto-
rien, en text som anlänt till Carolinas arkiv så sent som hösten 2016.
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NÅGRA BLAD UR UPPSALAS FILOSOFIHISTORIA 

Av Thorild Dahlquist

Cartesius, Pufendorf och Cassirer hör i någon mån till Sveriges filoso-
fihistoria – men de verkade aldrig i Uppsala. Sanningen är förmodligen, 
att Uppsalas filosofihistoria inte inrymmer något namn av det slag som 
envar som sysslar med filosofi ”måste” vara förtrogen med. Likväl kan 
man peka på en rad originella tänkarinsatser, präglade av analytisk skär-
pa eller systematisk tankekraft; några av dem har fått utomordentlig 
betydelse för reflexionen över livsåskådningsfrågor och för den allmän-
na kultur- och samhällsdebatten i Sverige – insatser som är förbundna 
med namnen Geijer, Boström, Wikner, Hägerström, Hedenius; åtmin-
stone en av dem har spelat en viktig roll i metod- och principdiskus-
sionen i ett flertal specialvetenskaper (Hägerström). Här skall ges några 
korta antydningar om några av de självständiga Uppsalabidragen till fi-
losofins historia; i ett par fall har, som vi skall se, graden av originalitet 
varit föremål för skilda bedömningar bland de idéhistoriska experterna.

Daniel Boëthius klagade i ett brev 1781 över ”den fördom man i all-
mänhet har emot svenska snillen att de ej äro födde att hava Esprit 
Philosophique”; håller man sig till vad som ditintills presterats just i 
Uppsala, förefaller denna ”fördom” faktiskt ganska rimlig. Redan i uni-
versitetets första decennium gavs undervisning i logik, om Aristoteles’ 
De anima och andra filosofiska materier; i flera skeden under de tre förs-
ta århundradena var diskussioner om filosofiska spörsmål ett viktigt – 
och konfliktskapande – inslag i universitetets liv; under dessa tre sekler 
fann en rad av filosofihistoriens ”ismer” företrädare bland universitetets 
professorer: aristotelism av olika typer, ramism, cartesianism, wolffia-
nism och sent omsider (genom P.N. Christiernin som 1771 utnämndes 
till professor i teoretisk filosofi) även lockeanism. Men det vill synas 
som om man i kunskapsteoretiska och andra rent filosofiska frågor var 
ganska osjälvständig i sitt förhållande till de växlande internationella 
auktoriteterna – kort och gott som om nästan inga snillen med Esprit 
Philosophique gjorde sig gällande under dessa århundraden. 
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Ett undantag är emellertid Peter Forsskål (1732–1763), en herre med 
den ovanliga kombinationen filosof och forskningsresande, Linnés lär-
junge. Mellan två Uppsala-perioder studerade Forsskål i Göttingen och 
ventilerade där dissertationen Dubia de principiis philosophiae recentio-
ris (1756). I centrum för denna undersökning står motsägelselagen och 
den tillräckliga grundens lag. Motsägelselagen kritiserar Forsskål inte, 
men väl den vanliga åsikten att motsägelselagen utgör en första princip. 
Den tillräckliga grundens lag avvisar han (han godtar endast en svagare 
variant); han riktar skarp kritik emot förekommande argumentationer 
för den; vid diskussionen av denna lag analyserar han också vissa ratio-
nella gudsbevis. Den i rationalistisk etik mötande idén att moralens 
och rättvisans principer skulle kunna härledas ur motsägelselagen och 
den tillräckliga grundens lag kritiseras av Forsskål i ett längre moral- 
och rättsfilosofiskt kapitel. Till stor del är det wolffianska filosofer som 
drabbas av Forsskåls kritik, men han polemiserar också emot Tysklands 
ledande antiwo1ffian i detta skede, Chr.A. Crusius. Det har gjorts gäl-
lande, att hans tankegångar delvis är Hume-inspirerade; sant är i varje 
fall att ett huvudmoment i Forsskåls kritik av gängse argument för den 
tillräckliga grundens lag sammanfaller med Humes välkända tanke om 
tvetydigheten i ”ex nihilo nihil”. Det har påståtts att Forsskål påverkat 
Kant och Schopenhauer; detta är ovisst, men klart är att dissertationen 
rönte stor uppmärksamhet i Tyskland. Även i Uppsala uppmärksam-
mades den; i flera under den wolffianske professorn Nils Wallerius’ pre-
sidium ventilerade dissertationer riktades kritik emot Forsskål, vid en 
Uppsaladisputation 1759 råkade Wallerius och Forsskål i hetsig diskus-
sion. I Uppsala skrev Forsskål Tankar om den borgerliga friheten (1759), 
en av de klassiska skrifterna i den svenska tankefrihetens historia. Fors-
skåls liv blev kort, både yttre och inre faktorer hindrade hans filosofiska 
ingenium att komma till sin rätt.

Uppsalas filosofihistoria hör sålunda på det hela taget de båda senaste 
århundradena till. Med en inte alltför våldsam förenkling kan den fång-
as in under de båda rubrikerna:

I. bidrag till 1800-talets idealistiska metafysik
II. bidrag till 1900-talets analytiska filosofi.
Två relativt omfattande skolbildningar har förekommit i Uppsala: 

den ena, den Boströmska personlighetsfilosofin, hör hemma under den 
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första, den andra, den Hägerström-Phalénska uppsalafilosofin, under 
den andra.*

I. Bidrag till 1800-talets idealistiska metafysik
”Man kan knappast förneka, att han gjort vad ingen annan filosof gjort: 
han har tvenne gånger förnyat den svenska filosofien.” Segerstedts for-
mulering avser den nyss citerade Daniel Boëthius, professor i praktisk 
filosofi i Uppsala 1783–1810. Boëthius förnyade den svenska filoso-
fin genom att lansera synpunkter och tankegångar från den brittiska 
 moral-sense-skolan (och den skotska common-sense-filosofin). Och för 
andra gången förnyade Boëthius den svenska filosofin genom att presen-
tera och göra sig till talesman för Kantska tänkesätt: det var Boëthius 
som introducerade Kant i Uppsala.

Mötet med Kant, närmare bestämt med Kants lära om den aprioriska 
åskådningen, gav upphov till två av de tidigaste exemplen på självständig 
kunskapsteoretisk reflexion i svensk filosofi, två polärt motsatta ställ-
ningstaganden. Kants teori om den aprioriska åskådningen innehåller 
som bekant ett positivt och ett negativt moment: det finns en apriorisk 
åskådning av tidens och rummets former som utgör grunden för arit-
metik och geometri, men det finns ingen apriorisk åskådning på vilken 
metafysik kan grundas. Carl Gustaf af Leopold förkastade den positiva 
tesen, Benjamin Höijer däremot den negativa. Leopolds ställningstagan-
de finner man i en liten skrift om syntetiska omdömen apriori – ur den 
analytiska filosofins perspektiv obestridligen ett av de allra intressantas-
te arbetena i äldre svensk idéhistoria. Det finns en besynnerlig diskre-
pans mellan skriftens huvuddel och dess slutparti i själva huvudfrågan 
om existensen av syntetiska omdömen apriori, men bortsett härifrån är 

* I anslutning till dessa rubriker ett par terminologiska förklaringar. På 
vanligt sätt förstås med metafysik teorier om verklighetens väsen eller 
yttersta grund; idealismen fattar detta väsen som immateriellt; enligt den 
subjektiva idealismen utgöres detta väsen helt av medvetna varelser eller 
av förnimmelser, vilket den objektiva idealismen bestrider. Personlighetsfi-
losofi är en form av subjektiv idealism, som fattar verklighetens väsen som 
en mångfald av inbördes självständiga medvetna varelser (fria personlighe-
ter).
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framställningen nästan genomgående klar, och i sitt avvisande av Kants 
positiva tes om den aprioriska åskådningen är Leopold helt konsekvent. 
En utgångspunkt för Leopolds reflexion är de empiristiska tänkesätt 
han i ungdomen tillägnat sig i Uppsala under och efter studierna för 
Christiernin, i en krets med ett levande intresse för brittisk filosofi. När 
Leopold författade denna skrift, var emellertid Uppsala ett avslutat ka-
pitel i hans liv, och när den efter åtskilliga år publicerades, kunde den 
knappast spela någon större roll i den uppsaliensiska miljön. Däremot 
fick de arbeten, i vilka Benjamin Höijer gjorde sitt ställningstagande till 
Kant och utvecklade sin tanke på en apriorisk åskådning som kan bilda 
grundval för metafysik, stor betydelse i Uppsala; de blev upptakten till 
den omfattande spekulation av idealistisk typ som var ett framträdan-
de inslag i universitetets tillvaro under 1800-talet. Vi skall här något 
uppehålla oss vid Höijer och tre av de senare företrädarna för denna 
idealistiska filosofi: Geijer, Boström, Wikner.

Benjamin Höijer (1767–1812)
I Sverige är Höijer ganska allmänt känd för två ting. För det första: både 
vid och utanför universitetet utsattes han för svårartade trakasserier, 
vid en lång rad tjänstetillsättningar blev han förbigången av uppenbart 
underlägsna medsökande, etablissemangets starka och ihållande ovilja 
betingades i första hand av hans radikala politiska hållning men hade 
också samband med hans filosofiska inriktning. Först efter statsvälv-
ningen 1809 erhöll han professur; efter bara tre år – tre år av ohälsa och 
misshälligheter – var han borta. ”På höjden av sin utveckling, just när 
döden den 13 juni 1812 rycker bort honom från en påbörjad filosofisk 
produktion, fyller Höijer rätt väl Nietzsches krav på en verklig filosof: 
att vara så fri från illusioner som en bankir som gjort bankrutt två 
gånger” (Liljekrantz). För det andra är Höijer berömd för maximen: ”Sök 
sanningen, och bure det än till helvetets portar, så klappa på!” Seger-
stedt talar om ”en svensk sanningssägartradition från Forsskål, Thorild 
och Höijer”. Många har fäst sig vid Höijers ord därför att det ägde täck-
ning i hans personliga livshållning. Det fälldes i ett privat sammanhang 
till en vän; man hittar en besläktad deklaration i ett av hans tidigaste 
vetenskapliga arbeten: ”Man kan fordra av var och en, som antagit vissa 
grundsatser i filosofien, att han efter dem är konsekvent, att han hyser 
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den oblandade kärlek för sanningen, som gör honom obekymrad om 
följderna av sina grundsatser, om de än skulle stöta hans högsta intres-
sen: man kan fordra, att han skall uppoffra allt för sin vetgirighet; den 
utgör varje vetenskapsidkares enda intresse såsom vetenskapsidkare. 
Det är sant att sanningen hittills varit mer och mindre farlig för dess 
bekännare.”

Höijer hade inte något positivt intresse för kristendomen. ”Aldrig såg 
jag honom bevista någon gudstjänst eller gå till skrift,” rapporterade 
en prästerlig observatör. Det finns ingenting av mystiker hos honom, i 
sina utläggningar om åskådningen kommer han inte i närheten av Sch-
leiermachers Anschauung des Universums, hans historiefilosofi har ett 
metafysiskt och etiskt, men inte något religiöst perspektiv. Det ställ-
ningstagande hos Höijer till Kants åskådningsteori som nyss berördes är 
ju identiskt med somliga tyska transcendentalfilosofers.

Men inte bara i uppfattningen av metafysikens metodiska betingel-
ser utan också i spekulationernas innehåll visar Höijer mycket långt-
gående överensstämmelser med den tyska romantikens stora tänkare. 
Liksom i flera av de berömda tyska systemen har frihetsbegreppet en 
central ställning hos Höijer såväl i metafysiken som i etiken och histori-
efilosofin. ”Läran om friheten,” skriver Höijer, ”utgör därföre nyckeln till 
all filosofi, både teoretisk och praktisk, och det är rent av omöjligt att 
fatta någondera, eller i någondera göra ett enda säkert steg, utan att hava 
gjort sig fullkomlig reda för denna slags kausalitet.” Särskilt iögonenfal-
lande är överensstämmelserna mellan Höijer och den av honom varmt 
hyllade Fichte: därför har också Höijer tilldelats epitetet ”Sveriges Fich-
te”. Men i hans huvudarbete, Den filosofiska konstruktionen (1799), finns 
också en betydelsefull kritik av Fichte, vilken – liksom mycket annat 
hos Höijer – för tankarna till Schelling. Och bl.a. i en serie latinska av-
handlingar från professorsåren finner man typiskt hegelska tankegångar.

Nyblaeus studerade dessa överensstämmelser på basen av i tryck fö-
religgande arbeten och kom till den ganska sensationella slutsatsen, att 
Höijer efter att ha startat som kantian i tur och ordning anteciperat 
grundtankarna hos den efterkantska transcendentalfilosofins tre stora. 
En förutsättning för att denna hypotes alls skall vara plausibel är att 
det föreligger en inre nödvändighet i utvecklingsgången från Kant via 
Fichte och Schelling till Hegel. Nyblaeus har skarpt kritiserats av olika 
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forskare: man har funnit den nämnda förutsättningen absurd, man har 
hänvisat till att Höijer genom sina personliga förbindelser med de tyska 
filosoferna kunnat få del av deras tankegångar före publicering, och man 
har med otryckt Höijer-material styrkt att så faktiskt skett i viss ut-
sträckning, etc. ... Det är klart, att om Nyblaeus skulle ha rätt, framstår 
Höijer som ett av den romantiska epokens genier, som en självständig 
tänkare av rang; för kritikerna är det däremot naturligt att se Höijer hu-
vudsakligen som en idéförmedlare: om genialitet kan då inte vara tal – 
försåvitt man inte vill formulera sig som Liljekrantz: ”Det geniala i Hö-
ijers personlighet ligger främst i hans förunderliga andliga receptivitet.” 
Det är svårt att få klarhet i frågan hur självständig Höijer var. Eftersom 
Adolf Phalén var en initierad och för nyanser lyhörd kännare av trans-
cendentalfilosofins egendomliga tankevärld, är det av visst intresse att 
notera, att Phalén trots den mycket hårda kritik som hade riktats mot 
Nyblaeus’ hypotes i sin Selbstdarstellung ändå karakteriserade  Höijer 
som ”der vielleicht geistreichste der schwedischen Philosophen der in 
gewissem Sinne die Entwicklung der späteren Transzendentalphilo-
sophie vorwegnimmt”. Den som senast prövat frågan är Karl Ragnar 
Gierow i en minnesteckning över Höijer (1971). Gierow ger en ingående 
antikritik av Nyblaeus’ kritiker; i likhet med Nyblaeus och Phalén har 
han en hög tanke om Höijers självständighet, och han underbygger den 
bl.a. med två i diskussionen nya jämförelser. Den ena gäller tidsbegrep-
pets roll i Höijers tankekonstruktioner: Höijers införande av just tiden 
som förklaringsgrund på en viss specificerad punkt i de abstrakta här-
ledningar han gör. Gierow ser häri en av de väsentliga beståndsdelarna i 
Höijers teori i Den filosofiska konstruktionen och tillfogar: ”Har jag fattat 
Höijer tämligen rätt, var detta en av de punkter, där han radikalt avvek 
från den transcendentala strömriktningen.”

Den andra gäller ett betydligt mera lättbegripligt inslag i Höijers 
tänkande: den teleologiska uppfattning av historien han utvecklar i 
olika sammanhang, hela sitt författarskap igenom. ”Mycket i detta ge-
nomlöpande, aldrig genomförda motiv hos Höijer påminner ju”’, menar 
Gierow, ”till den grad om Hegel, att det nästan verkar en Phänomenologie 
des Geistes på svenska.” Eftersom dessa historiefilosofiska tankegångar 
möter redan 1796 hos Höijer, bl.a. i Om ett pragmatiskt avhandlingssätt 
i historien, är det klart att prioriteten tillkommer den uppsaliensiske 
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filosofen. (Gierow håller det för fullt tänkbart att Hegel i detta ämne 
influerats av Höijer: det historiefilosofiska tänkesättet kommer till sy-
nes också i Den filosofiska konstruktionen, vars tyska översättning (1801) 
Hegel med all sannolikhet har studerat; också Om ett pragmatiskt av-
handlingssätt i historien kan Hegel ha läst, det publicerades 1803 i Wolt-
manns Zeitschrift für Geschichte und Politik.)

Det sista ordet har ännu inte sagts i frågan om Höijers originalitet. 
Det finns flera goda skäl för svenska idéhistoriker att forska vidare om 
Höijer: ett har att göra med hans ännu ej klarlagda inflytande på en 
rad förgrundsfigurer i landets litterära och humanistiska kultur under 
1800-talets förra del. Det finns ett mycket omfattande – tyvärr också 
mycket svårdechiffrerat – handskriftsmaterial som hittills endast en 
forskare närmare sysselsatt sig med, Birger Liljekrantz.

Erik Gustaf Geijer (1783–1847)
”Sveriges främsta teoretiska begåvning” – det epitetet tilldelas Erik 
Gustaf Geijer redan på första raden i den 700-sidiga, grundläggande 
biografin: John Landquists drygt 75 år efter Geijers bortgång publicera-
de verk. Superlativa betygsättningar i så generella termer gör väl nästan 
alltid ett absurt eller lite barnsligt intryck; vad som kan och måste sägas 
om Geijer är att han inom det humanistiska ämnesområdet ägde en 
märkvärdigt rik och påfallande mångsidig utrustning. Man kan måhän-
da diskutera, huruvida han gjorde sin tyngst vägande teoretiska insats 
inom det ämne, i vilket han under närmare trettio år var professor, 
historievetenskapen, eller inom filosofin, ett ämne i vilket han aldrig 
innehade akademisk tjänst men som fängslade honom mycket starkt 
både under studietiden för Benjamin Höijer och under flera senare pe-
rioder, inte minst under hans av hög intellektuell vitalitet präglade sista 
decennium. ”Den, som vill studera filosofi, måste gå till elden och till 
och med sätta handen däri. Man skall då erfara – vad för de flesta är 
obekant – tankens absoluta makt, ja dess förskräckelse; och ingen, som 
ej känt denna, har något begrepp om tankens tillfredsställelse.” 

Det intensiva engagemang, som Geijer själv beskrivit på detta vis, 
resulterade för hans del inte i något system eller ens i några metodiskt 
genomförda utredningar; det arbete, som hans Uppsala-kolleger i de fi-
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losofiska disciplinerna, Biberg 1) och Grubbe 2), uträttade, hade en mera 
systematisk karaktär. Men ur vissa synpunkter är Geijer intressantare. 

Liksom Biberg och Grubbe påverkades han på ett avgörande sätt av 
den samtida spekulationen i Tyskland; i unga år studerade han Schelling 
intensivt och grundligt (vilken roll Hegel spelat i hans utveckling är 
omtvistat). Men hans filosofiska horisont var vid: i hans metafysik ser 
man spår av Leibniz, i hans reflexion över kunskaps- och moralteoretis-
ka problem av den brittiska moral-sense-filosofin. Om Benjamin Höijer 
talade han i starkt estimerande ordalag, men det är inte så alldeles lätt 
att ange enskilda punkter, i vilka Höijer varit bestämmande för hans 
sätt att ställa eller lösa problem. I motsats till Höijer är Geijer kristen: i 
svenska kyrkans psalmbok hör Geijers psalmer till de innerligaste och 
mest gripande. Den religiösa inställningen gör sig påmind i flera sam-
manhang i hans filosofiska tänkande.

Tre inslag i Geijers filosofi skall här flyktigt beröras: 1. den kunskaps-
psykologiska och kunskapsteoretiska läran om ”sinnet”; 2. den historiefi-
losofiska problematiken; 3. den berömda personlighetsfilosofin, närma-
re bestämt den personlighetsfilosofiska spekulationen under 1840-talet.

(1) ”Sinnet är förmågan av enheten.” Denna förmåga till helhetsupp-
fattning är viktig på alla nivåer i det kognitiva livet: ”sinnet är på en gång 
det första och sista i kunskapen.” ”Det söndrande, urskiljande begrep-
pet, eller förståndet, måste beständigt beledsagas av sinnet såsom det 
förenande, återställande, och då, efter förutgången fullständig urskill-
ning, föremålet på en gång i full klarhet framträder, så är tanken i denna 
högsta och sista operation, i denna sanningens egen blick, åter sinne.” 
Skillnaden mellan att ha med förståndet inhämtat ett bevis å ena sidan 
och att ha blivit övertygad å andra sidan förklaras av Geijer med hjälp av 
begreppet sinne. Detta begrepp ges flera betydelsefulla användningar i 
hans kunskapsteori och även i hans moralfilosofi. Man har påpekat, att 
Geijers lära om sinnet har likheter både med gestaltpsykologin och med 
Hans Larssons intuitionsteori.

(2) Geijer reflekterar över begreppet historia och över skillnaden 
mellan natur och historia. I historiebegreppet urskiljer han dels idén 
om ett oförutsebart förlopp (”Människan har en historia just emedan 
man ej på förhand kan säga, huru hon skall bära sig åt.”), dels idén om 
ett teleologiskt sammanhang. En förutsättning för att händelseförlop-
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pen ingår i ett sådant sammanhang men ändå är oförutsebara är enligt 
Geijer, att det finns ”en nödvändighet som ej är främmande för friheten, 
utan därmed identisk”. Geijers historiefilosofi kombinerar begreppen 
frihet och nödvändighet på ett annat sätt än Hegels: därvid tillämpas 
principer ur hans personlighetsfilosofi, men också kristna tankar: ”His-
toriens och religionens problem äro ett och detsamma ... Historiens idé 
är försoning.”

(3) Geijer definierar ”personlighet” i termer av ”medvetande” och ”vil-
ja”: en personlighet (ett jag) är en varelse som är utrustad med medve-
tande och vilja, All personlighetsfilosofi antar, att verklighetens yttersta 
grund eller väsen är av personlig natur: ”personligheten är all realitets 
fäste och rot”, med Geijers metaforiska formulering. Chr. Jac. Boström 
lägger ner mycket arbete på att precisera och motivera denna generella 
idealistiska tes: det hör däremot inte till de uppgifter Geijer ägnar sig åt. 
Tre av de tankar Geijer utvecklar 1841–1842 skall här anföras:

(a) ”Begynner man ej med personligheten, så kommer man aldrig till 
den.” (b) ”Ingen personlighet utan i och genom en annan. – Intet du – in-
tet jag. Varför också den högsta motsatsen ingalunda är jag och icke-jag, 
utan jag och ett annat jag, jag och du.” (c) ”En innerlig gemensamhet 
existerar mellan alla personerna, så att de alla kunna sägas vara en in-
telligens eller uti en. Utan denna enhet skulle de ej ens vara till för 
varandra.”

Mest känd är (b), Geijers personlighetsprincip. Geijer menar, att dess 
riktighet framgår av själva innebörden av ”jag”: att någon är ett jag, för-
utsätter att han kan uppfatta sig som ett jag, och detta förutsätter i sin 
tur att han uppfattar sig som motsatt ett annat jag: ett du. Särskilt tyd-
ligt framträder detta, om man betraktar viljemomentet i jagbegreppet. 
Också erfarenheten bestyrker satsen. Att uppfatta en annan som ett jag 
säges vara att uppfatta honom som sin like; i en formulering, där Geijer 
kombinerar sin personlighetsprincip med Kants, säges detta innebära, 
att en människa uppfattar den andre som sin ”like som hon icke bör 
och får hantera blott såsom medel”. Geijer finner, att du-upplevelsen är 
avgörande för bildandet av det etiska begreppet ”god” till skillnad från 
”angenäm” och ”nyttig”. Geijer använder sin personlighetsprincip både i 
etiken och i kunskapsteorin.



220

Särskilt betydelsefull är emellertid denna princip i argumentationen 
emot panteismen. I den tyska romantiska spekulationen är panteistiska 
tendenser mycket starkt framträdande på åtskilliga håll, och Geijers 
framställning av sin personlighetsfilosofi i början av 1840-talet har en 
bakgrund i den omfattande debatten på kontinenten just om panteis-
men. En typ av subjektiv idealism är panteistisk: den som identifierar 
det absoluta med en universell personlighet, i vilken de ändliga varel-
serna bara är osjälvständiga moment. Denna metafysik är orimlig just 
enligt personlighetsprincipen. Men också en typ av objektiv idealism är 
panteistisk: i den identifieras det absoluta med något opersonligt. Detta 
slags panteism finner Geijer inom hegelianismen: Hegel är ”den skar-
paste panteisten”. Denna metafysik är orimlig enligt principen (a) ovan: 
personligheternas existens kan förklaras enbart om en personlighet hör 
till den yttersta förklaringsgrunden.

Det är ganska anmärkningsvärt att, ungefär samtidigt som han fö-
retar denna skarpa vidräkning med panteismen, formulerar Geijer en 
varmhjärtad hyllning till Spinoza: ”I skarpsinnighet, klarhet, djup har 
jag ej läst någon författare som med honom kan jämföras ... Att läsa 
Spinoza är såsom att se stjärnhimmeln i en klar sjö.” Liknande lovord 
till Spinoza möter ju hos flera av romantikens filosofer – men väl i regel 
sådana som har panteistiska tänkesätt. Förklaringen ligger däri att Gei-
jer samtidigt som han bestämt och energiskt avvisar panteismen ändå 
hyser en djup respekt för den, den rymmer efter Geijers sätt att se en 
mycket betydelsefull sanningskärna: tanken (c) ovan om alla personlig-
heters ”enhet”. Idén om enheten mellan jagen är för Geijer nästan lika 
betydelsefull som personlighetsprincipens antagande av en ”motsats” 
mellan dem, i denna enhet ser han en betingelse för kommunikation 
och förstående. Den berömda jag-du-formuleringen i personlighets-
principen använder Geijer första gången redan 1815, men den är inte 
hans uppfinning – den möter redan 1785 hos Jacobi. Graden av origina-
litet i Geijers utformning och tillämpning av sin personlighetsprincip 
under 1840-talet har bedömts olika. De likheter (vid sidan av en fun-
damental olikhet) mellan Geijers lära och Ludwig Feuerbachs Ich-und-
Du  Philosophie, som John Cullberg fäste uppmärksamheten på i Das 
Du und die Wirklichkeit (1933), gjorde det naturligt för Geijer-forskarna 
att undersöka om också ett genetiskt samband föreligger. Elsa Norberg 
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kunde tydligt visa, att Geijer var väl förtrogen med Feuerbachs utlägg-
ningar; hennes slutsats blev att ”Geijers framställning torde på väsent-
liga punkter kunna betraktas som ett eko av Feuerbachs”, ett resultat 
som bestämt avvisats av John Landquist. ”Geijer har skådat den givande 
förbindelsen mellan var för sig självständiga individer: det är central-
tanken i hans personlighetsfilosofi. Hos Feuerbach har denna spänning 
mellan två självständiga och egenartade fallit ihop: det blir i det avgö-
rande resonemanget bara fråga om en släktets narcissistiska kärlek till 
sig själv. Feuerbach nådde ej fram till en avgörande brytning med Hegel. 
Men Geijer verkställde en sådan” (Landquist).

Chr. Jac. Boström (1797–1866)
Det har sagts, att Boströms metafysiska system är ett genuint uttryck 
för den svenska nationalkaraktären – en praktfull floskel i den på 
dumheter överrika folkpsykologiska genren! Betydligt mera vett finns 
det i en annan förekommande karakteristik: Boström kallas ”Sveriges 
 Platon”. Det finns viktiga likheter mellan Boström och den platonska 
traditionen, men lika viktiga är beröringspunkterna med Leibniz, den 
efterkantska transcendentalfilosofin och även med biskop Berkeley.

I Uppsala tog Boström mera intryck av Biberg och Grubbe än av 
Geijer. Boströms personlighetsbegrepp sammanfaller inte med Geijers, 
och Geijers personlighetsprincip spelar inte någon viktig roll i Boströms 
tänkande. Distinktionen mellan väsen och fenomen, mellan det sant 
varande och det fenomenella, är central i den boströmska metafysiken. 
Boström skiljer mellan fullkomliga och ofullkomliga förnimmelser: det 
sant varande är innehåll i fullkomliga, det fenomenella i ofullkomliga 
förnimmelser. Boström omfattar Berkeleys princip esse est percipi; även 
det fenomenella har alltså [ett varande], och Boström framhåller att 
fenomen inte är detsamma som sken. 

Liksom huvudlinjen i den platonska traditionen är Boströms meta-
fysik eternistisk: det sant varande är tidlöst, tiden hör endast fenomen-
världen till. Liksom hos Platon utgör det sant varande en mångfald, 
inte en differenslös enhet. Men under det att Platons idélära är en form 
av objektiv idealism, är Boströms en form av subjektiv idealism. Det 
sant varande utgöres enligt Boström av medvetna, förnimmande väsen, 
personligheter. För denna generella tes ger Boström en mycket utförlig 
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argumentation, i en av sina framställningar presenterar han inte mindre 
än nio bevis för den. Man kan indela dessa bevis i sådana som åberopar 
den Berkeleyska satsen och sådana som är oberoende av den.

Systemet innehåller ingående utredningar av förhållandena mellan de 
personliga väsendena, särskilt betydelsefulla är givetvis de ändliga per-
sonligheternas förhållanden till det oändliga högsta förnuftet. Boström 
utformar sin lära i medveten motsättning till Hegel, liksom Geijer anser 
han sig ha övervunnit den hegelska panteismen och har tillerkänt de 
ändliga personligheterna frihet.

Det är emellertid påtagligt, att frihetsbegreppet inte har samma vik-
tiga position hos Boström som hos t.ex. Höijer och Geijer: friheten är 
inte ett egenvärde, hävdar Boström. Det ligger nära till hands att anta 
ett samband mellan detta och det starkt antiliberala draget i hans po-
litiska uppfattning. Detta kan vara riktigt, men på det hela taget har 
Boströms extrema politiska konservatism och hans mångomtalade kuri-
ösa ställningstaganden inte med hans filosofi att göra. Ett betydligt när-
mare samband med hans filosofi har hans polemik mot gängse kyrkliga 
dogmer: det berömda angreppet på helvetesläran, kritiken av satisfactio 
vicaria- dogmen, etc.** I sin bestämning av religionens väsen intar han 
en mellanposition mellan Schleiermacher (i Der christliche Glaube) och 
Hegel: ”ej blott känsla, men ej heller blott ett vetande och ett viljande”.

Boström hade ett flertal lärjungar som i det väsentliga delade hans 
metafysiska idéer; däribland några stora begåvningar. En av dem var 
den av Boström själv mycket högt uppskattade Christian Claëson 
(1827–1859), som hann med att ge betydande bidrag till såväl språk-
filosofin som rätts- och religionsfilosofin, innan han i unga år rycktes 
bort: ”omkring hans minne står de stora möjligheternas glans” (Hell-
ström). En annan var Carl Yngve Sahlin (1824–1917, prof. i praktisk filo-
sofi 1864–1894) som brukar räknas som den boströmska skolans främste 
analytiker. ”Sahlin går ut från det Boströmska systemets grundtankar 
och utför dessa. Han har en helt annan blick än sin lärare för svårigheter 
och problem. För den som kan följa hans tankegång har denna en dra-
matisk spänning, gång på gång ser det ut som om Sahlin skulle tvingas 

** ”Satisfactio vicaria” betyder ordagrant: ställföreträdande gottgörelse. Detta 
är ett huvudbegrepp i den kyrkliga försoningsläran.
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att överge sin förutsättning. Men denna fara övervinner han genom en 
ny analys” (Hellström).

Lärofaderns negativa attityd till hegelianismen hindrade inte Sahlin 
från att i vissa ämnen låta sig influeras av hegelska tankegångar: Phalén 
har påvisat att i uppfattningen av vissa abstrakta logiska förhållanden 
två tankelinjer bryter sig emot varandra hos Sahlin och att den ena är 
karakteristiskt hegelsk. Men i det väsentliga förblir Sahlin boströmi-
an, och det är till stor del genom Sahlins kapacitet och auktoritet som 
den boströmska metafysiken fortsätter att vara en dominerande faktor 
i Uppsalas filosofiska miljö tre decennier efter mästarens död.

Pontus Wikner (1837–1888) är mest känd för sitt religiösa författarskap, 
särskilt för Tankar och frågor inför Menniskones Son (1872), en meditativt 
utredande uppbyggelsebok som nästan på varje sida röjer sin författa-
res filosofiska läggning, ”en intellektuell bön, en tankens tillbedjan, som 
i ädel värdighet och lyftning söker sin like” (Tor Andrae), ”en svensk 
motsvarighet till Augustini Confessiones” (Edv. Rodhe). Naturligtvis 
påverkade Wikners intensiva upptagenhet av de religiösa frågorna pro-
blemval och ämnesinriktning också i hans rent filosofiska författarskap, 
men det är fel att tro att hans filosofiska intressen var begränsade till 
problem med religiösa implikationer. Det finns formuleringar hos Wik-
ner som inbjuder till ett sådant missförstånd. Som ung docent, 1864, 
höll Wikner ett mycket uppmärksammat och i åtminstone tre sam-
manhang tryckt föredrag med den spännande rubriken Kan filosofin 
bringa någon välsignelse åt mänskligheten? Strindberg, som berörde det-
ta flera decennier senare, uttalade en förmodan om att Wikners svar 
var undanglidande ( ”Svaret var väl undvikande, eftersom mannen blev 
professor … ”); faktiskt var det tvärtom alldeles entydigt men det ut-
gick från en mycket snäv bestämning av filosofins uppgift: ”Filosofin är i 
sin sanning den klara, d.ä. motsägelselösa, uppfattningen av Gud”, säger 
Wikner här; enligt denna formulering skulle filosofin sålunda utgöra en 
rationell teologi. Denna bestämning kan inte rimligen sägas täcka ens 
vad Wikner sysslar med i sitt tidigaste filosofiska författarskap, 60-talets 
produktion. Men framför allt kan man konstatera en betydande för-
ändring i Wikners intresseinriktning: i sina senare arbeten, främst Om 
egenskapen och närgränsande tankeföremål (1880) och den sista, post-
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humt publicerade boken Tidsexistensens apologi (1888) diskuterar Wik-
ner med engagemang och utförlighet både logiska, kunskapsteoretiska 
och andra filosofiska problem som inte har någon större relevans för 
den rationella teologin. I en av Wikners tidigare skrifter hittar man en 
mycket pregnant formulering om filosofins verksamhet: ”Ingen, utom 
matematikern, är genom själva sin uppgift förbunden att vara så kon-
sekvent som han, ingen, utom teologen, har ett så viktigt objekt för sin 
forskning.” Denna sats skulle Wikner nog ha kunnat upprepa också i 
det sista skedet, men hans tankearbete gällde då i betydande mån andra 
”viktiga objekt” än sådana som filosofin har gemensamma med teologin. 
Ett exempel utgör den abstrakta relationsteori som framställes bl.a. i 
Tidsexistensens apologi.

I denna relationsteori uppställer Wikner en rad generella teser av lo-
gisk karaktär, exempelvis: ”När ett föremål har en relation till ett annat, 
har också detta senare en motsvarande relation till det förra.” – ”Varje 
föremål har alltid relationer även till sig självt.” – ”Mellan varje föremål 
och varje dess relation äger rum nya relationer, och detta i oändlighet.” 
Wikner bevisar sina satser med generella resonemang. Självfallet ger 
han inte någon formalisering, men en sådan är för en med modern for-
mallogisk teknik förtrogen läsare ganska lätt att genomföra tack vare 
framställningens koncisa och abstrakta karaktär.

I logiken finns en formaliserad, omfattande och exakt relationsteori 
sedan första delen av Whitehead och Russells Principia Mathematica 
(1910). Skall man räkna in den – förvisso mycket fragmentariska – Wik-
nerska relationsteorin bland de ansatser och antecipationer som möter 
på skilda håll i 1800-talets filosofi och matematik? ”Relation” har fak-
tiskt – något som somliga kommentatorer synes ha förbisett – en helt 
annan innebörd hos Wikner (och många andra filosofer) än i den mo-
derna relationslogiken: Principias relationer är universalia (t.ex. ”läsa”), 
Wikners däremot ett slags abstract particulars (t.ex. ”As läsande av B”). 
Wikner hävdar t.ex. satsen: ”Ett och samma föremål kan icke till två 
skilda föremål hava samma relation” – den är korrekt för relationer i 
Wikners men naturligtvis ej för relationer i Principias betydelse. Wik-
ners teori tillhör alltså inte den moderna relationslogikens förhistoria 
i sträng mening; men i en vidare mening kan den väl sägas göra det, 
det finns ju ett påtagligt samband mellan de båda relationsbegreppen. 
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I varje fall är Wikners relationsteoretiska ansats Uppsalas och Sveriges 
intressantaste bidrag till logikens historia under 1800-talet. Wikners 
relationsteori är förknippad med en Gegenstandstheorie om verkliga 
och overkliga föremål och med vissa överväganden om modala begrepp; 
Wikner tillämpar teorin i kunskapsteoretiska resonemang och i sina 
spekulationer om rummet och – framför allt – om tiden.

Det finns också ett samband mellan denna teori och hans stora upp-
görelse med boströmianismen. Wikner var lärjunge till Boström – och 
den lärjunge som Boström knöt större förhoppningar till än till någon 
annan efter Christian Claësons bortgång; i en del av sitt tidigare för-
fattarskap framstår Wikner som boströmian. Redan tidigt hyser han 
emellertid vissa betänkligheter; i det sista årtiondets arbeten riktar han 
en mycket djupgående kritik. Fyra huvudpunkter i den må nämnas: 
1. Wikner avvisar esse est percipi; 2. Wikner kritiserar väsen-fenomen- 
distinktionen; 3. Wikner vänder sig emot eternismen, tidlöshetsmetafy-
siken, och förfäktar i den sista boken, Tidsexistensens apologi, en tempo-
ralistisk ståndpunkt: ”allt är vad det är i tiden”, ”alla verkliga relationer 
falla i tiden”. 4. Tvärtemot vad Boström själv gjorde gällande har, anser 
Wikner, hans system panteistiska implikationer. 

På grund av den roll panteismen spelar i Wikners personliga religi-
ösa livskamp har den fjärde punkten blivit särskilt uppmärksammad i 
litteraturen om Wikner. Ur saklig synvinkel är de tre första punkterna 
kanske ännu betydelsefullare; de har stor räckvidd, eftersom kritiken 
här också drabbar mycken annan metafysik än Boströms, och den argu-
mentation Wikner utvecklar har både originalitet och subtilitet.

”Jag kan icke se,” skriver Elof Åkesson apropå den första punkten, 
”att G.E. Moores berömda ’Refutation of Idealism’ av år 1903 i sin kri-
tik av satsen att ’vara är förnimmas’ innehåller ett enda tankemoment 
som icke finns hos Wikner.” När Wikner utför den tredje punkten i 
Tidsexistensens apologi, riktar han bl. a. kritik emot ett resonemang 
som han själv framställt i en tidigare period, när han ännu var ”bun-
den av Platonskt-Boströmska förutsättningar”, närmare bestämt emot 
ett skarpsinnigt resonemang 1870 i vilket Wikner sökt visa att existen-
sen av någonting tidlöst är implicerat i jagidentiteten. I självkritiken i 
Tidsexistensens apologi gör Wikner gällande, att han i detta resonemang 
förbisett en logisk distinktion som han i sitt senare författarskap lägger 
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stor vikt vid och ofta återkommer till: distinktionen mellan ”A som är f” 
och ”A försåvitt A är f”.

De temporalistiska teserna i Tidsexistensens apologi är mycket an-
märkningsvärda med hänsyn till den fundamentala betydelse idén 
om en tidlös verklighet har i Wikners tidigare filosofiska författarskap 
liksom i Tankar och frågor inför Menniskones Son. ”Om man besinnar, 
vilken roll evighetsbegreppet spelat i allt Wikners föregående filoso-
ferande, så finner man genast, att man här står inför en brytning i hela 
tänkesättet, av den genomgående beskaffenhet, att den i filosofiens hi-
storia söker sin like,” skriver L.H. Åberg i sin Wikner-biografi. Detta är 
enligt andra Wikner-kännare en överdrift, och Harald Morin har i sin 
Wikner-studie velat klargöra, att Wikners utveckling trots allt uppvisar 
kontinuitet i det väsentliga.

Wikner verkade större delen av sitt liv i Uppsala, men han blev aldrig 
professor vid Uppsala universitet. Han sökte 1886, då han i två år varit 
professor i Kristiania (Oslo), en professur i teoretisk filosofi i Uppsala. 
Den sakkunniga nämnden lät honom enhälligt stå tillbaka för en med-
sökande, som inte gärna kan rubriceras som en originell tänkare. Två av 
nämndens tre ledamöter var boströmianska professorer, den tredje var 
den lundensiske hegelianen Borelius.

De högre akademiska instanserna desavouerade nämnden och stöd-
de Wikner. Sannolikt hade Wikner blivit utnämnd – men döden kom 
emellan.

I Gustaf Auléns memoarbok Från mina 96 år (1975) ges några glimtar 
från den filosofiska universitetsmiljön kort före sekelskiftet. ”Filosofin 
befann sig påtagligen i en vågdal. Den gamla boströmska filosofins stol-
ta storhetstid var förgången – det som ännu fanns kvar var efterklang. 
Arvet förvaltades av epigoner. På slutet av 80-talet hade universitetet 
haft möjlighet att med Pontus Wikner förvärva en självständig och 
djupsinnig filosof, men hans självständighet gjorde honom omöjlig i den 
boströmska skolans ögon och han fick emigrera till Kristiania, där man 
gav honom en professur. Den officiella filosofiska undervisningen på 
min tid var inte stimulerande. Mest lärde jag mig då jag och några kam-
rater tog privatlektioner för en tämligen nybliven och ännu så länge föga 
känd ung docent – Axel Hägerström. Hans storhetstid var ännu inte 
kommen.”
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Auléns minnen bör kompletteras med konstaterandet, att dåvarande 
professorn i praktisk filosofi, E.O. Burman (1845–1929, prof. 1896–1910) 
faktiskt i hög grad var ”stimulerande” för flera unga forskare med Axel 
Hägerström i spetsen. På två sätt: dels genom sitt intresse för grundlig 
filosofihistorisk forskning, dels genom sin inriktning på kunskapsteori. 
Det är sant, att flera uppsaliensiska filosofer före Burman ägnat sig åt 
filosofihistoria; det boströmska systemet innehåller visserligen inte som 
det hegelska någon principiell motivering för idéhistoriskt studium, 
men några boströmianer utförde ändå filosofihistoriska undersökningar: 
den mest uppmärksammade var Sigurd Ribbings Platon-bok 1858, det 
viktigaste svenska bidraget under 1800-talet till den av Schleiermacher 
inledda Platon-forskningen. Men Burman bidrog till vidgat intresse och 
metodisk fördjupning på det filosofihistoriska området. Att de kun-
skapsteoretiska frågorna genom Burmans intresseinriktning placerades 
i det filosofiska arbetets centrum bidrog till förändringen, övergången 
från metafysisk speku1ation till analytisk filosofi.
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Appendix. Thorild Dahlquists 
licentiatavhandling från 1949

Thorild Dahlquists licentiatavhandling: Bidrag till teorin för de klass-
logiska antinomierna från 1949 publicerades aldrig i samband med 
hans examen. Den publiceras därmed för första gången i denna volym. 
I denna avhandling undersöker och utvecklar Thorild några välkända 
paradoxer från logikerna Cantors och Freges klassteorier. Thorilds hu-
vudresultat är att visa att sådana paradoxer inte behöver vara baserade 
på cirkularitet, som i relationen ’att vara element i sig själv’, något som 
Bertrand Russell hävdat och många utgått från som en etablerad san-
ning. En gedigen summering och förklaring av avhandlingens resultat 
har gjorts av Kaj Børge Hansen (2015): 

”Thorild utvecklar och undersöker paradoxer i Cantors och Freges 
klassteorier. Paradoxerna kan betraktas som generaliseringar av Russells 
paradox. Denna gäller klassen R, som innehåller alla klasser som inte 
är element i sig själva, och är således baserad på den cirkulära relatio-
nen ’att vara element i sig själv’. Thorild generaliserar Russells para-
dox genom att betrakta klasser baserade på cirkulära elementrelationer 
av godtycklig längd och härleda antinomier för dem, t ex relationer av 
längd 2: klassen x har ett element y som i sin tur har x som element. 
Därnäst generaliserar han Russells paradox ytterligare genom att ut-
veckla och bevisa vad han kallar ”bottenlöshetsantinomin”. Den gäller 
klasser x, som har ett element y1, som i sin tur har ett element y2, etc, 
i oändlighet. Sådana elementrelationer är oändligt djupa (bottenlösa) 
men behöver inte vara cirkulära. Därmed har Thorild berikat floran av 
klassparadoxer och visat att sådana paradoxer inte behöver vara basera-
de på cirkularitet vilket Russell hade gjort gällande med ”The Vicious 
Circle Principle”.”

Thorilds resultat hade föregripits av den franske matematikern 
D. Mirimanoff. Redan 1917 hade denne redogjort för en antinomi som 
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väsentligen är identisk med Thorilds bottenlöshetsantinomi. Thorild 
upptäckte dock inte detta faktum förrän han långt senare läste om 
det i Quines bok Set Theory and its Logic. Logikern Shen publicerade 
en version av bottenlöshetsantinomin år 1953, alltså efter Thorilds lic- 
examen. Detta irriterade Thorild en smula. I relation till Shen skulle 
han ha kunnat göra anspråk på prioritet om han hade publicerat sin 
avhandling. Hansen (2015) redogör närmare för detta. 
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