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Abstract 
This dissertation is a scientific biography of Astrid Cleve von Euler. She was Sweden’s first female Ph.D. 
graduate in the natural sciences (1898) and pursued a scientific career in spite of formal and cultural 
limitations. Though she failed to secure a professional position as a scientist, she published numerous papers 
throughout her life. The dissertation studies her life in general and analyses her research in particular. How 
did her research change over time in relation to the rest of her life? How did established scientists receive her 
research? How did her status as a woman on the fringes of academia affect her research? Sociologist Thomas 
F. Gieryn’s concepts of boundary-work and credibility contests are important analytical tools in the 
interpretation of these questions, as Cleve’s research was regulated by various boundaries: between 
professionals and amateurs, between men and women and between different academic disciplines. 
 
The study is divided into seven chapters. The first chapter introduces the dissertation, its objective and theoretical 
framework. The remaining chapters follow Cleve’s life in a chronological and sometimes thematic order and the 
source material is continually analysed. Chapter two accounts for Cleve’s childhood and student years in Uppsala, 
ending with her Ph.D. graduation. Chapter tree focuses on her research as a chemist and her ten years of marriage 
to a fellow researcher, Hans von Euler-Chelpin, a marriage that was closely intertwined with their academic 
studies. The fourth chapter studies Cleve’s controversy with some of the leading quaternary geologists in Sweden 
at the time, regarding the level changes of the Scandinavian land mass following the latest Ice Age. The fifth 
chapter diverges slightly from Cleve’s research, and investigates her undertakings in popular science and her 
political standpoints. Chapter six analyses her archaeological studies as part of the scientific controversy she was 
involved in, but also as influenced by political and religious views. Finally, the seventh chapter begins with a 
closer look at Cleve’s diatom studies, already part of most of the study but thus far not focused on as such, and 
ends with the main conclusions of the entire dissertation project. 
 
The dissertation shows that while science was part of Cleve’s life from childhood to death, factors other than 
her personal desire to uncover scientific truths governed her research opportunities and the topics of her 
studies. While she was consistently highly regarded as a diatom expert and gained some success as a chemist, 
disciplines she was formally educated in, she was met with scepticism and eventually silence when she tried to 
make an impact in quaternary geology and archaeology, fields of research in which she had no formal 
training. This demonstrates a possibility to simultaneously be regarded as credible and non-credible as a 
scientist, as credibility is not necessarily attached to the individual, but to his or her formal expertise in a 
particular area. 
 
Keywords: History of science, biography, women scientists, diatoms, botany, geology, archaeology, popular 
science, boundary-work, Astrid Cleve, Hans von Euler-Chelpin, Sweden. 
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Förord 
Att sammanställa den här avhandlingen har varit mitt livs hittills största 
projekt. Det har varit spännande och lärorikt, men det har också varit 
krävande och ibland har det rent av känts oöverstigligt. Genom hela 
projektet har jag haft sällskap av människor som på olika sätt har bidragit till 
att jag nu kunnat slutföra det, och i detta förord hoppas jag kunna förmedla 
något av min tacksamhet för det. 

Mina handledare har varit ovärderliga. Christer Nordlund har varit min 
huvudhandledare. Han har noggrant och tålmodigt läst mina utkast och 
alltid haft boktips och kommentarer som bidragit till att förbättra det jag 
skrivit. Han har också lärt mig att forskning ska vara roligt och att man kan 
säga nej, för det kommer nya möjligheter. Dessutom, och viktigast av allt, 
har han funnits till hjälp när jag har behövt det som mest. Min biträdande 
handledare Bosse Sundin har varit ett moraliskt stöd utan dess like. Hans 
dörr har alltid stått öppen när jag behövt ventilera min frustration över de 
olika hinder jag mött under forskarutbildningen. Förutom all uppmuntran 
och alla goda råd som jag har fått av honom har han också varit en suverän 
läsare. Kerstin Thörn har inte alls varit min handledare i någon formell 
kapacitet, men hon har ändå fungerat som sådan under de sista åren av min 
utbildning, med råd, läsning och kommentarer. Christer, Bosse och Kerstin 
har varit min trygghet i avhandlingsarbetet och jag är helt säker på att de har 
gjort både min avhandling och mitt liv bättre. 

Andra som har läst delar av mitt arbete och gett mig viktig återkoppling 
under åren som seminarieopponenter, språkgranskare och textläsare i 
allmänhet är Björn Olsson, Pär Eliasson, David Sjögren, Anna-Lill Ledman, 
Jenny Eklöf, Erland Mårald, Åsa Andersson, Anna Tunlid och Finn Arne 
Jørgensen, samtliga historiker, miljöhistoriker, vetenskapshistoriker eller 
idéhistoriker. Redaktörerna för tre antologier som jag har haft förmånen att 
delta i – Åsa Bergenheim, Annika Berg, Christina Florin, Per Wisselgren, 
Donald L. Opitz, Annette Lykknes och Brigitte van Tiggelen – och deltagarna 
på institutionens högre seminarium i historia och idéhistoria har också 
hjälpt till med att polera texten.  

Hjälp av ett annat slag har jag fått av institutionens administratörer: Ulla-
Stina From, Kicki Adolfsson Jacobsson, Lena Danielsson och Britt-Marie 
Söderqvist Olofsson. De har svarat på fråga efter fråga om ekonomi och 
byråkrati och hållit mitt mod uppe i konfrontation med den aspekten av 
forskarlivet.  

När jag väl hade ett slutmanus för läsning fick jag värdefulla utom-fackliga 
tankar och perspektiv från den pensionerade generalen Håkan Espmark, 
socionomen Henrik Andersson och teknologie doktorn Johanna Björklund. 

Mycket av arbetet har bestått av att samla in det material som jag har 
behövt, och även där har olika människor hjälpt mig. Jag har spenderat 
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mycket tid på Uppsala universitets handskriftsavdelning och Centrum för 
vetenskapshistoria på KVA i Stockholm, och personal på båda platserna har 
varit mycket hjälpsamma. Det har även personal på Riksarkivet i Arninge 
och Marieberg, Stockholms stadsarkiv, Göteborgs universitetsbibliotek, 
Värmlandsarkiv i Karlstad och landsarkivet i Uppsala. De som digitaliserat 
och tillgängliggjort materialet i Projekt Runeberg samt kyrkoarkiven i 
Riksarkivets digitala forskarsal har också gjort mitt arbete enklare. 

Vidare har jag fått möjlighet att presentera och diskutera min avhandling i 
en internationell miljö tack vare JC Kempes Minnes Akademiska Fond, JC 
Kempes Minnes Akademiska Forskningsfond, Stiftelsen JC Kempes Minnes 
Stipendiefond, Wallenbergs resemedel och Jacob Letterstedts stipendiefond. 
Resemedel från dessa fonder har tagit mig ut i världen, till Krakow, Wien, 
Pittsburgh, Syros och Budapest, och ännu fler personer att utbyta idéer med. 

Så många människor, och då har jag ännu inte tagit upp de vänner som 
har varit särskilt viktiga för mig under åren som jag har varit doktorand: Lo, 
Eva, Matilda, doktor Helena, syster Helena, Sara och Nisse. Kerstin och 
Johanna har jag redan nämnt, men de hör i allra högsta grad också dit. Det 
gör även Henrik, som har en alldeles särskild plats i mitt liv. Han har inte 
bara gjort oerhört mycket för att underlätta avhandlingsarbetet de sista 
månaderna, han tar mig till platser jag aldrig trodde att jag skulle få se. Jag 
skattar mig lycklig som har vänner som dem. Den som till slut fick allt att 
falla på plats är dock Alfred, som föddes i juni 2012, för med honom i mina 
armar blev allt så mycket lättare.  

Tack, alla ni, för den här gången! Nu stänger jag pärmarna för detta 
projekt och ser fram emot nästa. 
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1. Inledning 

Efter ett långt och händelserikt liv funderade Astrid Cleve von Euler (1875–
1968) på att skriva sina memoarer. Andra hade antytt att hon borde ”fullgöra 
denna sista plikt”, men hon var tveksam till att offentliggöra sina personliga 
minnen och någon självbiografi gick aldrig till tryck.1 Däremot ville hon för 
eftervärlden bevara sin version av den kamp för erkännande av sina 
kvartärgeologiska teorier som hon ägnat halva livet åt. Den kampen bedrev 
hon från en position som både var utanför akademin och utanför den 
disciplin som hon ville bli erkänd inom. Därtill hade hon som kvinna 
begränsade möjligheter att etablera sig inom naturvetenskaplig forskning: 

Konkurrensen om inflytandet och de säkra platserna är stor redan bland männen; att här 
ge rum även åt en kvinna ville ingen vara med om. Men välkomnad eller ej kunde jag ej 
frångå min livslånga kärlek till forskning, en verksamhet som jag nu både kunde och 
borde bedriva självständigt, utan manliga direktiv, och där jag verkligen fann mig ha en 
insats att göra trots oföränderligt motstånd, ja bojkottning från de ”erkändas” sida.2 

Cleve var ingen främling för forskarvärlden när hon började intressera sig för 
kvartärgeologi.3 Hon var disputerad naturvetare och hade redan som 
tjugoåring fått sitt namn tryckt som författare, föredragshållare och 
analytiker i botaniska, kemiska och geologiska tidskrifter.4 Den ämnes-
kombinationen skulle komma att bli karaktäristisk för hennes fortsatta 
forskning. Med facit i hand framstår hennes första vetenskapliga artikel, ”On 
Recent Freshwater Diatoms from Lule Lappmark in Sweden” (1895), som 
profetisk. Där redovisade hon en analys av diatomacéer – mikroskopiska 
alger med kiselskal – och poängterade deras värde för geologisk forskning 
som indikatorer av ekologiska förhållanden under gångna tider.5 Det var på 
den vägen hon kom att närma sig kvartärgeologin och så småningom utlöste 
en kontrovers som följde henne resten av livet. Större framgång hade hon 

                                                             
1 Astrid Cleve, ”Äventyr i ankdamm: En vetenskaplig krönika” (1962, reviderad 1967), opublicerat 
manuskript, Astrid Cleve von Eulers samling (ACES), Uppsala universitetsbibliotek (UUB), 1-. – Sidnumren i 
”Äventyr i ankdamm” anges nästan alltid tillsammans med ett plus- eller minustecken och jag inkluderar dem 
i mina hänvisningar till manuskriptet. 
2 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 2-. 
3 Jag hänvisar till Astrid Cleve von Euler på flera sätt i avhandlingen. Hon föddes Cleve och kallade sig efter 
äktenskapet oftast Cleve von Euler men även Cleve-Euler eller bara Cleve. I första hand hänvisar jag till henne 
som Cleve eftersom det namnet följer henne genom hela livet. När både för- och efternamn används adderas 
von Euler/-Euler om det handlar om hennes liv i allmänhet eller tiden efter hennes giftermål. För tydlighetens 
skull kallas hon ibland bara Astrid, nämligen i sammanhang med andra personer som har samma efternamn. 
4 Tidskrifterna var Botaniska notiser (BN, utgiven av Lunds botaniska förening), Svensk kemisk tidskrift 
(SKT, organ för kemistsamfundet i Stockholm, kemiska sektionerna i Uppsala och Lund samt 
kemistföreningen vid Stockholms högskola), Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar (GFF) samt 
Bihang till Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar (BKVAH). 
5 Astrid Cleve, ”On Recent Freshwater Diatoms from Lule Lappmark in Sweden”, BKVAH 21:III:2 (1895), 3, 42 f. 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 10

som botanist, eftersom hennes privata arbete som diatomacéanalytiker gav 
henne akademiskt erkännande i form av professors namn på ålderns höst. 

Ett knappt decennium efter Cleves utnämning till professor honoris causa 
trycktes hennes sista artikel, ”Västkustens hällristare och deras tid” (1964), 
fjärran från vetenskapliga ideal, i den nationalkonservativa tidningen Fria 
Ord. Där hävdade hon att hällristningar på svenska västkusten, av 
arkeologer daterade till bronsålder, är 60 000 år gamla och att kunskap om 
deras upphovsmän står att finna i Bibeln:  

I ett par tidigare artiklar i denna tidning (17/8 och 16/11 1963) har jag visat att vi 
nordbor av gotstammen har haft långt tidigare beröring med de äldsta folken i 
Tvåflodslandet och den närmare Östern i övrigt än man hittills har vetat om, emedan 
Vetenskapen här icke har rådfrågat de rätta, eller i varje fall de bästa källorna. Dessa 
finns bevarade i det Gamla Testamentets Moseböcker […].6 

Mellan 1895 års diatomacéuppsats och 1964 års åsikt om Bibeln som 
kunskapskälla ligger inte bara en doktorstitel, en professorstitel, sjuttio års 
forskning och en kvartärgeologisk kontrovers. Cleve hann också uppleva tio 
års äktenskap med den forskande kollegan Hans von Euler-Chelpin (1873–
1964), följt av en uppslitande skilsmässa. Som ensamstående fembarnsmor 
arbetade hon som lärarinna och var under några år chef för ett industriellt 
forskningslaboratorium. Vidare blev hon bonde, engagerade sig som politisk 
taleskvinna för högern, begav sig på flera forsknings- och friluftsresor, 
konverterade till katolicismen och blev gång på gång både publicerad och 
refuserad. Forskningen var en viktig konstant i hennes liv och samtidigt som 
hon till stor del bedrev den utanför både institutionella och disciplinära 
gränser strävade hon efter att inkluderas i vetenskapssamhället. 

Den här avhandlingen handlar om Cleve, hennes forskning och hennes 
relation till vetenskapen och dess företrädare, en historia där framgång och 
misslyckande rör sig i parallella spår genom hennes liv. 

Tidigare forskning om Astrid Cleve von Euler 

Astrid Cleve von Euler har uppmärksammats från flera olika perspektiv i 
historisk forskning. Jag redogör för tidigare arbeten före syfte och 
frågeställningar eftersom jag vill förhålla mig till dem i syftesformuleringen. 

I kvinno- och genushistorisk forskning har Cleve beaktats i egenskap av 
tidig kvinnlig naturvetare och akademiker. Första gången var året efter 
Cleves död, då hennes försök att få dispens att bli lektor trots att sådana 
yrken var förbehållna män noterades i historikern Greta Wieselgrens 
grundläggande avhandling om svenska kvinnors rätt till statlig tjänst: Den 

                                                             
6 Astrid Cleve von Euler, ”Västkustens hällristare och deras tid”, Fria Ord 20 juni 1964. 
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höga tröskeln: Kampen för kvinnas rätt till ämbete (1969).7 Drygt tre 
decennier senare disputerade historikern Hanna Markusson Winkvist på 
avhandlingen Som isolerade öar: De lagerkransade kvinnorna och 
akademin under 1900-talets första hälft (2003), i vilken hon undersöker 
förutsättningar för och föreställningar om kvinnliga doktorer i Sverige 1883–
1949.8 Under perioden disputerade 104 kvinnor vid Sveriges universitet och 
högskolor och Cleve är en av de kvinnliga doktorer som lyfts fram som 
exempel i Markusson Winkvists könsteoretiska undersökning. En mer 
central roll har Cleve i en essä från 2002 av samma författare: ”Ett 
könsmässigt ingenmansland: Lagerkransade kvinnliga kvinnor – och 
manliga”. I den fokuseras på de första fem kvinnliga doktorerna i Sverige – 
Ellen Fries (1855–1900), Elsa Eschelsson (1861–1911), Astrid Cleve, Lydia 
Wahlström (1869–1954) och Anna Ahlström (1863–1943) – och hur deras 
identiteter påverkades av att vara de första i en minoritet av kvinnor i en 
miljö där män utgjorde majoriteten. Markusson [Winkvist] visar hur de med 
olika resultat kan ha anammat sidor av en socialt manlig könsidentitet.9 Min 
egen Vetenskapskvinna utanför ramarna: Astrid Cleve von Euler och vilja 
att forska (2005), utgår också från Cleve som tidig kvinnlig akademiker, 
men är en mer övergripande skildring av hennes liv.10 

Som student begav sig Cleve på en friluftsresa till Lappland tillsammans 
med en väninna. De redogjorde därefter för färden i Svenska turist-
föreningens årsskrift. Detta har etnologen Inger Lövkrona skrivit om, i en 
uppsats där hon använder reseberättelser för att studera kvinnlig turism.11 

För att återvända till Cleve som akademiker har kemisten och vetenskaps-
historikern Mary R. S. Creese tillsammans med Thomas M. Creese lyft fram 
Cleves vetenskapliga verk i Ladies in the Laboratory II: West European 
Women in Science 1800–1900: A Survey of Their Contributions to Research 
(2004). Det är ett översiktsverk baserat på bibliografiskt material från 
London Royal Society’s Catalogue of Scientific Papers, och Cleve ägnas drygt 
hälften av de sex sidor som författarna tillägnar sammanlagt tretton svenska 

                                                             
7 Greta Wieselgren, Den höga tröskeln: Kampen för kvinnas rätt till ämbete (Lund, 1969). 
8 Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade öar: De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-
talets första hälft (Stockholm/Stehag, 2003). 
9 Hanna Markusson [Winkvist], ”Ett könsmässigt ingenmansland: Lagerkransade kvinnliga kvinnor – och 
manliga”, i Sekelskiftets utmaningar: Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 
1900, red. Ann-Katrin Hatje (Stockholm, 2001). – Om tidiga kvinnor i akademin handlar även antologin 
Förbjuden frukt på kunskapens träd: Kvinnliga akademiker under 100 år, publicerad 2004 i samband med 
100-årsminnet av bildandet av Akademiskt Bildade Kvinnors Förening. Där nämns Cleve i en kortfattad text 
om kvinnor vid Stockholms högskola under dess första decennier, som illustreras med en bild av henne efter 
hennes disputation. Sif Johansson, ”Ett naturvetenskapligt universitet med plats för kvinnor: Stockholms 
högskola för mer än 100 år sedan”, i Förbjuden frukt på kunskapens träd: Kvinnliga akademiker under 100 
år, red. Britt Marie Fridh-Haneson & Ingegerd Haglund (Stockholm, 2004). 
10 Kristina Espmark, Vetenskapskvinna utanför ramarna: Astrid Cleve von Euler och viljan att forska 
(Uppsala, 2005). 
11 Inger Lövkrona, ”’Två flickors vandringsminnen från sommaren 1895’”, Budkavlen 69 (1990). 
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vetenskapskvinnor.12 Tonvikten ligger på Cleves publikationer och forskning, 
och den biografiska informationen är huvudsakligen från uppslagsverk samt 
en omfattande nekrolog av Cleves vän och student Maj-Britt Florin.13 Texten 
i Ladies in the Laboratory är, undantaget mitt eget arbete, den hittills mest 
genomgripande beskrivningen av Cleves botaniska arbete.14 Mary R. S. 
Creese inkluderar också Cleve som paleobotanist och diatomacéforskare i en 
geologihistorisk artikel: ”Fossil hunters, a cave explorer and a rock analyst: 
notes on some early women contributors to geology” (2007).15 

Även i svensk forskning återfinns Cleve i ett geologiskt sammanhang. I 
avhandlingen Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningen och 
kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930 undersöker idéhistorikern 
Christer Nordlund titelperiodens forskning kring nivåförändringar i Östersjö-
regionen efter den senaste istiden och hur den påverkade synen på landskapet 
i Sverige.16 Han visar att nivåförändringarnas natur och förlopp var en 
problematisk fråga för de fältforskare, särskilt kvartärgeologer, som studerade 
det svenska landskapet. Cleve presenteras kortfattat som en av flera som 
försökte besvara den frågan, ett försök som ledde till en utdragen kontrovers. 

Samma år som Cleve publicerade den artikel om nivåförändringarna som 
utlöste kontroversen med kvartärgeologerna lämnade hon en tjänst som 
föreståndare för Uddeholms AB:s laboratorium i Skoghall. Idéhistorikern Bo 
Sundin uppmärksammar hennes tid som industrikemist i Ingenjörsveten-
skapens tidevarv: Ingenjörsvetenskapsakademin, Pappersmassekontoret, 
Metallografiska institutet och den teknologiska forskningen i början av 

                                                             
12 Mary R. S. Creese & Thomas M. Creese, Ladies in the Laboratory II: West European Women in Science 
1800–1900: A Survey of Their Contributions to Resarch (Lanham/Oxford, 2004). – Övriga tolv svenska 
vetenskapskvinnor i Ladies in the Laboratory II är botanisterna Sigrid Andersson (1868–1918), Maria Lewin 
(1859–1931), Hedvig Lovén (1867–1945), Alida Olbers (1842–1912) och Edla Söderström (1868–1938), 
zoologerna Augusta Ärnbäck-Andersson (1870–1953), Albertina Carlsson (1848–1930) och Charlotte 
Westling samt kemisterna Naima Sahlbom (1871–1957), Sofia Rudbeck (1866–1937), Augusta Palmqvist och 
Gerda Troili-Petersson (1878–1958). Creese & Creese, Ladies in the Laboratory II, 6–9. 
13 Maj-Britt Florin, ”Astrid Cleve von Euler”, Svensk Botanisk Tidskrift 62 (1968). 
14 I den populärvetenskapliga och rikt illustrerade Kvinnorna kring Linné belyser botanisten Mariette 
Manktelow och neurovetaren Petronella Kettunen hur kvinnor berördes av botanikintresset kring Carl von 
Linné, och Astrid Cleve von Euler tillägnas ett avsnitt. Anslaget är intressant, men avsnittet om Cleve bygger i 
huvudsak på min uppsats Vetenskapskvinna utanför ramarna (2005) och bidrar inte till forskningen om 
henne. Mariette Manktelow & Petronella Kettunen, Kvinnorna kring Linné (Ryd, 2007), 129. 
15 Mary R. S. Creese, ”Fossil hunters, a cave explorer and a rock analyst: notes on some early women 
contributors to geology”, i The Role of Women in the History of Geology, red. Cynthia V. Burek & Bettie Higgs 
(London, 2007). – Fysikern Inga Fischer-Hjalmars har också skrivit om vetenskapskvinnan Astrid Cleve von 
Euler i ett internationellt sammanhang. I en essä som huvudsakligen redogör för författarens egna 
erfarenheter som vetenskapskvinna i Sveriget nämns Cleve som en tidig pionjär. Essän saknar dock 
källhänvisningar, innehåller sakfel och överdriver enligt min mening Cleves betydelse inom såväl kemi som 
kvartärgeologi, varför jag anser att den har ringa värde som källa till Cleves liv. Inga Fischer-Hjalmars, 
”Women Scientists in Sweden”, i Women Scientists: The Road to Liberation, red. Derek Richter 
(London/Basingstoke, 1982). 
16 Christer Nordlund, Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av 
Sveriges förflutna, 1860–1930 (Umeå, 2001). 
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1900-talet (1981).17 Boken är hans avhandling och handlar om tillkomsten av 
institutionerna i dess titel, en historia där Cleve endast utgör en detalj. 

Forskning om kvinnliga akademiker och kvinnor som på andra sätt deltog i 
och påverkade vetenskaplig forskning blev allt vanligare i slutet av 1900-talet. 
Studier med andra eller bredare perspektiv än den isolerade, ensamme 
vetenskaparen, som länge var mallen för vetenskapshistoriska aktörsstudier, 
har visat att både män och kvinnor i olika kapaciteter och från olika sfärer har 
haft betydelse för vetenskapsutvecklingen. På senare år har ”paret” 
uppmärksammats som analytisk kategori. Till den forskningen har jag bidragit 
med ”Äktenskap för vetenskap: Parrelationens betydelse för Astrid Cleves och 
Hans von Euler-Chelpins forskning” (2011) och, tillsammans med Christer 
Nordlund, ”Married for Science, Divorced for Love: Success and Failure in the 
Collaboration between Astrid Cleve and Hans von Euler-Chelpin” (2012).18 

Hur gärna hon än ville det kunde Cleve bara under kortare perioder 
försörja sig på forskning och hon arbetade därför många år som lärare. Hon 
är en av fyra kvinnor som utbildningshistorikern Kerstin Skog-Östlin 
studerar i Att bryta ny mark: Kvinnors bruk av läroverkslärarutbildning 
omkring 1900 (2005).19 Under titeln ”Kompetens eller kön? Astrid Cleve von 
Euler som kemilärare” undersöker Skog-Östlin hennes agerande som lärare. 
Hennes analys av Cleve som pedagog utgör, återigen undantaget mina egna 
texter, det mest omfattande bidraget till tidigare forskning om Cleve. 

Under 1920-talet sysslade Cleve med populärvetenskap och engagerade 
sig politiskt. Det populärvetenskapliga har förlänt henne utrymme i idé- och 
lärdomshistorikern Johan Kärnfelts avhandling Mellan nytta och nöje: Ett 
bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige (2000).20 Det politiska, 
som med tiden drog åt det nationalsocialistiska hållet, omnämns i forskning 
om fascism och nazism i Sverige av historikern Eric Wärenstam och 
författaren Karl N. A. Nilsson.21 

                                                             
17 Bo Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv: Ingenjörsvetenskapsakademin, Pappersmassekontoret, 
Metallografiska institutet och den teknologiska forskningen i början av 1900-talet (Umeå, 1981). 
18 Kristina Espmark, ”Äktenskap för vetenskap: Parrelationens betydelse för Astrid Cleves och Hans von 
Eulers forskning”, Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten, red. Annika Berg, 
Christina Florin & Per Wisselgren (Umeå, 2011); Kristina Espmark & Christer Nordlund, ”Married for 
Science, Divorced for Love: Success and Failure in the Collaboration Between Astrid Cleve and Hans von 
Euler-Chelpin”, i For Better or for Worse? Collaborative Couples in the Sciences, red. Annette Lykknes, 
Donald L. Opitz & Brigitte Van Tiggelen (Basel, 2012). – För studier av forskarpar, se även Uneasy Careers 
and Intimate Lives: Women in Science, 1789–1979, red. Pnina G. Abir-Am & Dorinda Outram (New 
Brunswick, N.J., 1987); Creative Couples in the Sciences, red. Helena M. Pycior, Nancy G. Slack & Pnina G. 
Abir-Am (New Brunswick, N.J., 1996). 
19 Kerstin Skog-Östlin, Att bryta ny mark: Kvinnors bruk av läroverkslärarutbildning omkring 1900 
(Örebro, 2005). 
20 Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige 
(Stockholm/Stehag, 2000). 
21 Eric Wärenstam, Fascismen och nazismen i Sverige (Stockholm, 1972); Karl N. A. Nilsson, Svensk 
överklassnazism 1930–1945, 2 uppl. (Stockholm, 1996); Karl N. A. Nilsson, Överklassnazism och 
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Syfte och frågeställningar 

Akademiker, pionjär, vetenskapskvinna, botanist, diatomacéforskare, kemist, 
fjällvandrare, fru, geolog, lärarinna, populärvetenskapare, politiker, agitator, 
nationalsocialist. Etiketterna illustrerar att Cleve har dykt upp inom många 
områden i forskningen, och då finns fortfarande outforskade perspektiv, som 
hennes mödraskap, bondeliv eller religiositet. Det råder ingen brist på 
infallsvinklar. De många möjliga perspektiven är ett gott argument för att 
hon är en intressant person att studera och ändå – eller kanske därför – har 
ingen biograferat henne. Hittills har hon passerat genom litteraturen som 
representant för olika roller.22 Jag vill knyta ihop rollerna och individen 
bakom dem till en sammanhållen och genomarbetad biografi. 

Syftet med denna avhandling är att genomföra en vetenskapshistorisk 
biografisk studie av Astrid Cleve von Eulers liv. Med utgångspunkt i hennes 
skriftliga produktion vill jag lägga fokus på hennes forskning och undersöka 
dess utveckling i relation till hennes liv i övrigt. 

Jag är övertygad om att en individs personliga liv och hennes vetenskapliga 
arbete är intimt förknippade och jag tror att ett försök att separera dem skulle 
skada förståelsen av dem båda. Eftersom Cleves publicerade verk spänner 
över nästan sjuttio år och hon gör anspråk på vetenskaplighet i huvuddelen 
av dem vill jag dock lägga tonvikten vid hennes forskning. Det är inte 
oproblematiskt, för hon bedrev mycket av sin forskning utanför institutionella 
miljöer och inom områden som inte hörde till hennes disputationsämne eller 
som hon saknade formell utbildning för. Därtill hade hon att förhålla sig till 
hur hennes könstillhörighet påverkade möjligheterna till en akademisk 
karriär i ett land där hon som kvinna till exempel fick rätt till statlig tjänst 
först ett kvarts sekel efter sin disputation. Trots detta sökte hon akademiskt 
erkännande, vilket i sin tur krävde att hon – som alla forskare – lyckades 
vinna tilltro till sitt arbete bland etablerade fackmänniskor. 

Avhandlingens centrala frågeställningar är därför: Hur utvecklades Cleves 
forskning i relation till hennes övriga liv? Hur såg etablerade vetenskapare 
inom respektive forskningsämne på hennes resultat? Vilken betydelse hade 
hennes kön och utomfackliga position för hennes vetenskapliga verksamhet? 

                                                                                                                                               
högerextremism 1945–1995 (Stockholm, 1998); Karl N. A. Nilsson, Svensk överklass och högerextremism under 
1900-talet (Stockholm, 2000). – I samband med sina politiska ställningstaganden nämns hon också i 
litteraturvetaren Carina Burmans biografi om Cleves studentkamrat Klara Johanson och frilansskribenten Eva F. 
Dahlgrens biografi om Sigrid Gillner, en politisk opponent till Cleve under 1920-talet. Carina Burman, K. J.: En 
biografi över Klara Johanson (Stockholm, 2007); Eva F. Dahlgren, Fallet Sigrid Gillner (Stockholm, 2008). 
22 Det närmaste man kommer övergripande vetenskapliga skildringar av Cleves liv är mina egna verk 
Vetenskapskvinna utanför ramarna: Astrid Cleve von Euler och vilja att forska (2005), baserad på min 
magisteruppsats, och ”A Scientific Outsider: Astrid Cleve von Euler and Her Passion for Research” (2006), 
som är en konferensrapport. Espmark, Vetenskapskvinna utanför ramarna; Kristina Espmark, ”A Scientific 
Outsider: Astrid Cleve von Euler and Her Passion for Research”, i The Global and the Local: The History of 
Science and the Cultural Integration of Europe, Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, Poland, September 
6–9, 2006), red. M. Kokowski (E-bok). 
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Metod 

Levnadsteckningar över vetenskapare har skrivits sedan den moderna 
naturvetenskapen började formas under upplysningstiden.23 Populärt 
anpassade beskrivningar av den moraliskt föredömlige vetenskaparen och 
hans – för då handlade det om män – insats bidrog till att både forma nya 
forskares identitet och framhäva och legitimera vetenskapen.24 Dessa 
äreminnen hade en antydan till kritisk blick men saknade de kritiska och 
kontextualiserande grundstenar som idag förutsätts av en vetenskaplig 
biografi. På 1800-talet var biografin ett etablerat sätt att skriva historia om 
naturvetenskap. De skrevs då huvudsakligen av naturvetarna själva och var 
ofta tämligen oproblematiserade hjälteporträtt. I början av 1900-talet 
ändrades biografins fokus från att hävda naturvetenskapens framgångar till 
att bli mer populär och pedagogisk, och fiktiva inslag introducerades. Färre 
levnadsteckningar författades av naturvetare och istället tog journalister över 
pennan. Allt detta bidrog till att genren fick ett dåligt rykte inom 
vetenskapshistoria, som samtidigt växte fram som en egen disciplin, och 
under ett par decennier efter världskrigen ansåg många vetenskapshistoriker 
att biografin var direkt förkastlig som vetenskaplig metod.25 Vetenskaps-
historikern Thomas Söderqvist skriver vidare att biografin blev mindre 
relevant i och med att intresset för den enskilda aktören och det personliga 
minskade till fördel för det rationella, det strukturella eller det textuella.26  

År 1979 gick dock Thomas L. Hankins, även han vetenskapshistoriker, till 
försvar för den vetenskapshistoriska biografin i artikeln ”In Defence of 
Biography: the Use of Biography in the History of Science”. Eftersom 
vetenskap formas av individer menade han att välskrivna och ärliga 
biografier som förenar liv och verk är det bästa sättet att studera 

                                                             
23 Traditionen att skriva ner historien om andras liv är betydligt längre än så. Under antiken skrevs mer eller 
mindre tillförlitliga levnadsbeskrivningar om framstående romare och greker av författare som Plutarchos och 
Suetonius. Med kristendomen fick biografierna ett andligt fokus och hagiografin, helgonbiografin, 
dominerade under medeltiden. Hagiografier var okritiska hyllningar av sina objekt och idag, när synen på en 
god biografi är en annan, betraktas hagiografin som arketypen för en dålig biografi. Thomas Söderqvist, 
”Introduction: A New Look at the Genre of Scientific Biography”, i The History and Poetics of Scientific 
Biography, red. Thomas Söderqvist (Aldershot, 2007), 7; Thomas Söderqvist, ”’No Genre of History Fell 
Under More Odium than that of Biography’: The Delicate Relations between Scientific Biography and the 
Historiography of Science”, i The History and Poetics of Scientific Biography, red. Söderqvist, 244 f. 
24 En viktig roll i formeringen av det vetenskapliga äreminnet hade Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657–
1757), Franska vetenskapsakademiens ständige sekreterare 1699–1741. Tidigare personbeskrivningar hade 
maximerat berömmet och minimerat de biografiska detaljerna. Fontenelle ville ge utrymme för en mer 
sanningsenlig beskrivning och utvecklade systematiskt en genre med försök till kritiskt anslag, där både liv 
och vetenskaplig insats beskrevs. Mönstret följdes av den svenska vetenskapsakademien, vars minnestal 
baserades på självbiografier som ledamöterna ombads lämna in. Åsa Gillberg, En plats i historien: Nils 
Niklassons liv och arbete (Göteborg, 2001), 22 ff.; Michael Shortland & Richard Yeo, ”Preface”, i Telling Lives 
in Science: Essays on Scientific Biography, red. Michael Shortland & Richard Yeo (Cambridge, 1996), xiii. 
25 Söderqvist, ”’No Genre of History Fell Under More Odium than that of Biography’”, 245–255. 
26 Thomas Söderqvist, ”Existential projects and existential choice in science: science biography as an edifying 
genre”, i Telling Lives in Science, red. Shortland & Yeo, 47 ff. 
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vetenskap.27 Sedan dess har biografin blivit ett respekterat verktyg i 
vetenskapshistoria, men inte utan att många forskare fortfarande känner att 
de måste försvara valet att använda det.28 Söderqvist sammanfattar: 

Biography was no longer despised or rejected. The odium was gone. Under the pretext 
of its usefulness for the cultural understanding of science, or for understanding how 
historical actors fashion their cultural identities, biography gradually became 
integrated into the history of science toolbox. Around the turn of the millennium, no 
serious historian of science rejected the genre – as long as it contributed to a socially 
and culturally informed history of science.29 

Det är inte bara vetenskapshistoriker som ifrågasatt biografins vara eller icke 
vara som vetenskaplig metod. I Sverige har det biografiska perspektivet varit 
starkt ifrågasatt inom historia. På 1960-talet tog man direkt avstånd från 
biografin på historiefilosofiska grunder. ”Individens roll i den mänskliga 
historien var inte intressant. De så kallade stora männen i historien var 
utbytbara”, skriver historikern Alf W. Henriksson.30 Sedan dess har 
åsikterna svängt. Genom att under 1980-talet rikta ljuset mot kvinnliga 
levnadsöden i kontrast mot de traditionella porträtten av ”stora män” bidrog 
kvinnohistorisk och feministisk forskning till att bana väg för biografin som 
humanistisk genre.31 Statsvetaren Olof Ruin noterar att ett samhälleligt 
fokus på det individuella ökar intresset för biografin och historikern Göran 
B. Nilsson har kallat genren ”historievetenskapens spjutspetsforskning” och 
menat att levnadstecknandet borde vara en yrkesplikt, allt med hänvisning 
till att ”biografin mer än någon annan genre aktualiserar kulturvetenskapens 
grundproblem, förhållandet mellan individ och struktur eller, filosofiskt 
formulerat, mänskans fria vilja i teori och praktik”.32  

                                                             
27 Thomas L. Hankins, ”In Defence of Biography: the Use of Biography in the History of Science”, History of 
Science 17 (1979), 5, 8 f., 14. 
28 Mary Terrall, ”Biography as Cultural History of Science”, Isis 97 (2006), 307. 
29 Söderqvist, ”’No Genre of History Fell Under More Odium than that of Biography’”, 257. 
30 Alf W. Johansson, ”Biografin och den svenska historievetenskapen”, i Med livet som insats: Biografin som 
humanistisk genre, red. Henrik Rosengren & Johan Östling (Lund, 2007), 26. 
31 Henrik Rosengren & Johan Östling, ”Med livet som insats: Introduktion och innehåll”, i Med livet som 
insats, red. Rosengren & Östling, 9. 
32 Olof Ruin, ”Berättelse och systematik. Närhet och distans. Två biografierfarenheter”, i Forskarbiografin: 
Föredrag vid ett symposium i Stockholm 12–13 maj 1997, red. Evert Baudou (Stockholm, 1998), 32; Göran B. 
Nilsson, ”Biografi som spjutspetsforskning”, i Att skriva människan: Essäer om biografin som livshistoria 
och vetenskaplig genre, red. Sune Åkerman, Ronny Ambjörnsson & Pär Ringby (Stockholm, 1997), 19. Citatet 
i Nilsson. – Den svenska, och i viss mån även nordiska, historievetenskapens debatt om biografin som 
vetenskaplig metod har utförligt redovisats av historikern Bo G. Hall i hans avhandling om Christian 
Lundeberg. Hall redogör även för sina slutsatser av resonemanget. Arkeologen Åsa Gillberg har också skrivit 
en biografisk avhandling och utreder där forskarbiografin som metod i allmänhet och, eftersom svensk 
arkeologisk forskning saknat biografisk tradition, dess roll i arkeologin i synnerhet. Bo G. Hall, Perspektiv på 
Patron: Bruksägaren och statsministern Christian Lundeberg (1842–1911) (Uppsala, 2010), 19–58; Gillberg, 
En plats i historien, passim. 
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Inom idéhistoria har biografin inte ifrågasatts i samma utsträckning. 
Redaktörerna till antologin Att skriva människan: Essäer om biografin som 
livshistoria och vetenskaplig genre (1997) föreslår att det hänger ihop med 
att idéhistoria är vetenskapernas och tänkandets historia. Tankar tänks av 
individer, även om idéerna inte formas utan yttre påverkan, och individen 
har därmed fungerat som strukturerande princip.33 

Både historiker och idéhistoriker har dock varit aktiva i diskussionen om 
den vetenskapliga biografin som förts på symposier och konferenser i 
Sverige de senaste decennierna och resulterat i flera antologier.34 Några 
problemområden som återkommer i dem är försök att karaktärisera olika 
typer av biografier, biografins syfte och betydelse, vad som utgör en god 
biografi, särskilda problem med biografier, vem som bör biograferas och 
författarens roll i biografiskrivandet. Jag har diskuterat flera av dessa frågor 
i uppsatsen ”Från individ till historia: Etiska problem i biografisk forskning” 
(2007) och ska inte gå in djupare på dem här, men väl säga något om hur jag 
förhåller mig till biografin som metod i min avhandling.35 

I min syftesformulering skriver jag att de många möjliga perspektiv som 
finns för att ta sig an Cleves liv motiverar en biografi om henne. Variationen 
gör hennes liv intressant. Det har också gjort avhandlingen svår att skriva, 
med många områden att sätta sig in i och sedan disponera och förmedla i 
text. I gengäld tecknar jag ett långt tvärsnitt ur den svenska historien och 
finner tröst i Thomas L. Hankins förmenande att de människor som är 
svårast att skriva om också är de viktigaste att skriva om.36 

Ett annat skäl till att jag har ägnat min avhandling åt hennes liv är det 
vetenskapshistoriska standardmål som Söderqvist beskriver i citatet ovan: 
viljan att bidra med kunskap om hur vetenskap formas och förändras. Det 
behövs inte fler studier som visar vetenskapens kontextberoende, för det är 
vid det här laget etablerat. I det avseendet bekräftar den här fallstudien vad 
som redan är känt och vad jag dessutom själv trodde på innan jag tog mig an 
arbetet. Min förhoppning är att Cleves både inom- och utomfackliga position 
och de gränser för vetenskapliga normer som hon utmanade ska kunna bidra 
till något mer i sammanhanget. 

Biografin har också en roll i vetenskapshistorien för att den belyser det 
individuella i ett projekt som till stora delar bygger på gemensamt arbete: 

                                                             
33 Ronny Ambjörnsson, Per Ringby & Sune Åkerman, ”Inledning”, i Att skriva människan, red. 
Ambjörnsson, Ringby & Åkerman, 11. 
34 Se Gunnar Eriksson, m.fl., Liv och text: sex föreläsningar från ett symposium (Umeå, 1985); Obemärkta: 
Det dagliga livets idéer, red. Ronny Ambjörnsson & Sverker Sörlin; Att skriva människan, red. Ambjörnsson, 
Ringby & Åkerman; Forskarbiografin, red. Baudou; Med livet som insats, red. Rosengren & Östling. 
35 Kristina Espmark, ”Från individ till historia: Etiska problem i biografisk forskning”, i Forska rätt: Texter 
om etik och historisk forskning, red. Åsa Bergenheim (Umeå, 2007). 
36 Hankins, ”In Defence of Biography”, 11. 
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Recognizing the significance of their subjects’ individual lives is the special mission of 
scientific biographers. The greatest value of the biographies they write is that they 
return our focus to the place of human beings, with all their wonderful quirks and 
crankinesses, in the development of the great human enterprise that is science.37 

Tvärtemot naturvetenskapens systematiserade undersökningar med krav på 
upprepbarhet och generaliserbarhet finns det i biografin utrymme för det 
motsägelsefulla, ambivalenta och unika.38 Det leder till det sista skäl för att 
skriva en biografi om Cleve som jag vill ta upp här, nämligen att skildringar 
av enskilda människors liv ger sina läsare möjligheter till utveckling och 
lärdom.39 Söderqvist har varit särskilt drivande för tanken att biografin ska 
vara uppbygglig.40 Detta uppnås enligt honom bäst i en så kallad existentiell 
biografi: ”en livsskildring som fokuserar på livet och verket som ett 
sammanhängande existentiellt projekt; hur en människa lever sitt liv på ett 
sätt som ger henne en känsla av värde, mening och sammanhang”.41 

Föreliggande biografi är delvis existentiell. Jag gör inte skillnad på liv och 
verk och beaktar Cleves känslor och strävan efter mening. Samtidigt är 
avhandlingen en så kallad livsverksbiografi som följer sitt subjekt genom 
livet ”med tonvikt på viktiga händelser i det vetenskapliga, offentliga och 
privata livet”.42 

Biografin är på många sätt personlig och måste hanteras med försiktighet. 
I grund och botten skiljer sig inte biografiskrivande från annan idéhistorisk 
forskning. Samma krav ställs på kontextualisering, tydlighet och ärlighet. 
Skillnaden är att biografin fokuserar på en individ och det personliga är 

                                                             
37 Joan L. Richards, ”Introduction: Fragmented Lives”, ISIS 97 (2006), 305. 
38 Flera författare har kommenterat att – med miljöhistorikern Sverker Sörlins ord – ”ett unikt människoöde 
är det mest allmängiltiga som finns” och ser i denna vanlighet ett värde i biografin. Sverker Sörlin, ”Den stora 
och den lilla världen: Kring en biografisk studie av Hans W:son Ahlmann, geograf och vetenskapsdiplomat”, i 
Forskarbiografin, red. Baudou, 129; Åsa Gillberg, ”Periferins problematik”, i Forskarbiografin, red. Baudou, 
57; Svante Nordin, ”Den intellektuella biografin som idéhistorisk genre”, i Forskarbiografin, red. Baudou, 9; 
Barbara W. Tuchman, ”Biography as a Prism of History”, i Telling Lives: the Biographer’s Art, red. Marc 
Pachter (Washington, D.C., 1979), 134. 
39 Se Espmark, ”Från individ till historia”, 24; Ingmar Lundkvist, ”Med tematik som berör”, i Med livet som 
insats, red. Rosengren & Östling, 98; Kjell Krantz, ”Livshistoria – biografi – livsöde”, i Att skriva människan, 
red. Ambjörnsson, Ringby & Åkerman, 56. 
40 Söderqvist, ”Existential projects and existential choice in science”, 46, 76 ff. 
41 Thomas Söderqvist, ”Det vetenskapliga livet mellan misstänksamhetens och uppbyggelsens hermeneutik”, 
i Att skriva människan, red. Ambjörnsson, Ringby & Åkerman, 244. 
42 Söderqvist, ”Det vetenskapliga livet mellan misstänksamhetens och uppbyggelsens hermeneutik”, 241. – 
Några andra typer av biografier är psykobiografin, som utgår från psykologiska tolkningsmodeller, 
antibiografin, vars utgångspunkt är att människan är ologisk och inkonsekvent, och kollektivbiografin, med 
fokus på nätverk och relationer mellan människor i en viss grupp. För mer om dem och andra sorters 
biografier, se Gunnar Eriksson, ”Att inte skilja på sak och person: Ett utkast till ett utkast till en biografisk 
metod”, i Att skriva människan, red. Ambjörnsson, Ringby & Åkerman, 103–109; Söderqvist, ”Det 
vetenskapliga livet mellan misstänksamhetens och uppbyggelsens hermeneutik”, 240–245; Eva Österberg, 
”Individen i historien: En (o)möjlighet mellan Sartre och Foucault”, i Det roliga börjar hela tiden: 
Bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996 (Stockholm, 1996), 326 ff.; ”Den biografiska 
litteraturen”, i Med livet som insats, red. Rosengren & Östling, 175–178. 
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påtagligt. Bilden av mitt subjekt beror på vad jag skriver och Cleve kan inte 
försvara sig. Hon må vara död, men jag anser att hon bör respekteras som 
om hon levde. I takt med att en relation, förvisso enkelriktad, oundvikligen 
uppstår mellan forskare och subjekt tydliggör biografiskrivandet forskarens 
inflytande på arbetet. Jag har förhållit mig till detta genom att försöka vara 
tydlig med min närvaro i avhandlingen och se varje fråga ur flera perspektiv, 
i strävan att nå en framställning som kommer så nära det faktiska skeendet 
som möjligt. Vidare har jag haft som ledstjärna att skriva en biografi som jag 
både kan stå för som idéhistoriker och som jag skulle kunna stå för om jag 
konfronterades med Cleve. Det innebär inte att jag har skrivit den historia 
som hon själv skulle ha velat ha, utan den historia som jag tycker mig ha 
funnit belägg för i det tillgängliga källmaterialet och tolkat med mina givna 
förutsättningar.43 En sådan är mitt teoretiska perspektiv, som följer härnäst. 

Teori 

Mitt centrala analytiska verktyg för att förstå hur Cleves forskning 
utvecklades och hur hennes resultat mottogs av andra vetenskapare kallas 
gränsdragning.44 Begreppet definieras som ”the discursive attribution of 
selected qualities to scientists, scientific methods, and scientific claims for 
the purpose of drawing a rhetorical boundary between science and some less 
authoritative residual non-science” och lanserades för nästan tre decennier 
sedan av vetenskapssociologen Thomas F. Gieryn.45 I ”Boundary-work and 
the Demarcation of Science From Non-Science: Strains and Interests in 
Professional Ideologies of Scientists” (1983), ”Boundaries of Science” (1995) 
och Cultural Boundaries of Science: Credibility on the line (1999) har han 
visat att ett gränsdragningsperspektiv kan bidra till förståelse för vad 
vetenskap är, vid en given tid och i ett givet sammanhang, samt hur den 
avgränsas från annan mänsklig verksamhet.46 

Gieryn ifrågasätter försök att identifiera unika och oföränderliga 
egenskaper som avgränsar vetenskap från icke-vetenskap (till exempel 
politik eller religion), som filosofen Karl Poppers idé att vetenskap ska vara 

                                                             
43 För ett fördjupat resonemang om objektivitet och etiska aspekter av biografiskrivande, se Espmark, ”Från 
individ till historia”. 
44 Gieryns gränsdragningsteori har på senare år använts i svensk idéhistorisk forskning i exempelvis Staffan 
Wennerholm, Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930–1970 (Lund, 
2005) och Anna Tunlid, ”Den nya biologin: Forskning och politik i tidigt 1960-tal”, i Vetenskapens sociala 
strukturer: sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt, red. Sven Widmalm (Lund, 2008). 
45 Thomas F. Gieryn, Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line (Chicago, 1999), 4 f. 
46 Thomas F. Gieryn, ”Boundary-work and the Demarcation of Science From Non-Science: Strains and 
Interests in Professional Ideologies of Scientists”, American Sociological Review 48 (1983); Thomas F. 
Gieryn, ”Boundaries of Science”, i Handbook of Science and Technology Studies, red. Sheila Jasanoff, Gerald 
E. Markle, James C. Petersen & Trevor Pinch (Thousand Oaks/London/New Delhi, 1995); Gieryn, Cultural 
Boundaries of Science. 
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falsifierbar eller sociologen Robert K. Mertons tanke att vetenskap 
karaktäriseras av ett internt normsystem. Istället menar han att vetenskap är 
ett slags kulturellt rum för kognitiv auktoritet vars innehåll och gränser 
gentemot icke-vetenskap är föränderliga. Vad rummet ska innehålla och hur 
det ska avgränsas – vem som är vetenskaplig och vad som är vetenskapligt – 
avgörs i förhandlingar mellan olika intressenter som har olika mål. Därför 
måste vetenskap förstås kontextuellt. Poppers och Mertons karaktäristika 
avgör till exempel inte vilka som vinner förhandlingar om vad som är 
vetenskap utan de är resultat av sådana överläggningar. Vetenskapen är 
alltså konstruerad eftersom den utarbetas i kulturella sammanhang och 
beror av mer än underliggande sanningar för att betraktas som fakta.47 

Gränsdragning är ett av tre centrala begrepp i Gieryns teori. De andra är 
epistemisk auktoritet och trovärdighetsstrid. Deras förhållande till varandra 
utgår från epistemisk auktoritet, det vill säga vem som har trovärdigheten att 
beskriva vad som är vetenskap respektive vetenskapligt. Den ligger till grund 
för vetenskapens symboliska och materiella tillgångar och uppnås genom 
gränsdragning. När gränsdragningsarbetet möter motstånd och ifrågasätts 
uppstår trovärdighetsstrider, konflikter om vem som har rätt att med 
trovärdighet uttala sig om verkligheten. I det här sammanhanget är det 
viktigt att det inte är de tävlande själva utan publiken, de som använder 
vetenskapen, som avgör trovärdighetsstrider. Det beskriver Gieryn som att 
de avgörs nedströms.48 

Tanken att olika intressenter bedriver gränsdragningsarbete för att stärka 
sin egen ställning tilltalar mig som tolkningsmodell för att den förefaller så 
självklar. Det är också tydligt att gränsdragning är relevant i min avhandling. 
Cleve stod på många sätt utanför den etablerade forskningen samtidigt som 
hon strävade efter vetenskapligt erkännande och kontinuerligt konfronterades 
med olika gränser i relation till sin forskning. Det råder ingen tvekan om att 
hon var inblandad i konflikter där tolkningsföreträde, trovärdighet och 
vetenskaplighet var kärnfrågor. 

Som jag kommer att visa var Cleves trovärdighetsstrider fall av vad Gieryn 
kallar uteslutning.49 Varje trovärdighetsstrid drivs av de inblandade parternas 
mål och intressen, men den tar sig olika uttryck beroende på vilka som deltar 
och vad som står på spel. Olika egenskaper knyts till exempel till det 

                                                             
47 Gieryn, ”Boundaries of Science”, 394–400, 405 ff. 
48 Gieryn, ”Boundaries of Science”, 406; Gieryn, Cultural Boundaries of Science, 27. 
49 I Cultural Boundaries of Science identifierar Gieryn ytterligare två sorters trovärdighetsstrider: expansion 
och skyddande av autonomi. Expansion handlar om konflikter som uppstår mellan rivaliserande intressenter 
när en part försöker vidga sitt verksamhetsområde. Behovet att skydda vetenskapens oberoende uppstår när 
yttre parter (till exempel företagare, lagstiftare eller politiker) försöker utnyttja vetenskapens epistemiska 
auktoritet för ändamål som hotar vetenskaparnas materiella och symboliska tillgångar. Det kan till exempel 
gälla rätten att avgöra vilken forskning som ska bedrivas eller ansvarsfrihet från vad utomstående gör med 
forskningsresultaten. Gieryn, Cultural Boundaries of Science, 15–18. 
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vetenskapliga beroende på vem som behöver övertygas. Det är strategiska, 
praktiska val, men de innebär vare sig att rivalerna är allvetande (en strategi 
kan misslyckas att uppfylla sitt syfte) eller bedrägliga (de flesta vetenskapare 
tror på att de argumenterar för rättvisande kunskap).50 I en uteslutning menar 
sig alla inblandade vara vetenskapliga och ingen ifrågasätter vetenskapens 
epistemiska auktoritet. Istället utmanas motpartens rätt att representera 
vetenskapen. Denna typ av trovärdighetsstrider fungerar också som social 
kontroll, eftersom de tydliggör vilka gränser vetenskaparna förväntas hålla sig 
inom för att anses legitima. Samtidigt fastställs vetenskapens auktoritet genom 
att den demonstrerar monopol på rätten att avgöra vilka beteendenormer som 
gäller och förmåga att utesluta de som inte följer dem.51 

I analysen tar jag inte bara hänsyn till Cleve som vetenskapare respektive 
icke-vetenskapare utan även till hennes kön. Liksom vetenskap har kön visat 
sig vara historiskt föränderligt och beroende av sitt sociala och kulturella 
sammanhang. Att Cleve var den första kvinnan som disputerade i ett 
naturvetenskapligt ämne i Sverige och eftersträvade en karriär i en miljö som 
dominerades av män är en av flera anledningar till varför könet är relevant 
för förståelsen av hennes liv. Feministiska vetenskapsstudier har också visat 
att naturvetenskap avgränsats mot kvinnor såväl som mot icke-vetenskap, 
eftersom naturvetenskap associerats med idéer om män och manlighet i 
kontrast mot idéer om kvinnor och kvinnlighet.52 Gränsdragning kan alltså 
bedrivas i flera gränsområden samtidigt. Gieryn kallar det dubbel gräns-
dragning och jag kommer att undersöka hur samproduktion av före-
ställningar om vetenskap och kön påverkade Cleves verksamhet.53 Jag 
problematiserar inte konstruktionen av kön närmare utan utgår från tanken 
att det finns män och kvinnor som förknippas med skilda egenskaper, och att 
den tanken påverkade gränsen mellan könen. 

Några andra begrepp som jag använder för att beskriva och förstå olika 
positioner kring gränsen mellan vetenskap och icke-vetenskap är amatör, 
professionell och facklig. Idéhistorikern Gunnar Eriksson har kommenterat 
amatörbegreppet: 

                                                             
50 Gieryn, Cultural Boundaries of Science, 23 f., 29. 
51 Gieryn, Cultural Boundaries of Science, 15 f.; Gieryn, ”Boundaries of Science”, 432. 
52 Vetenskapshistorikern Patricia Fara skriver att Mary Wollstonecraft i sin klassiska A Vindication of the 
Rights of Woman (1792) såg den metaforiska länken mellan kvinnor och blommor som manlig strategi för att 
begränsa kvinnor rättigheter. Flickor uppmuntrades då att studera botanik, men istället för att bli en väg för 
kvinnor till naturvetenskaplig verksamhet ledde kvinnornas framgång inom området till att botaniken 
nedgraderades. Patricia Fara, Pandora’s Breeches: Women, Science and Power in the Enlightenment 
(London, 2004), 209 f. Se även exempelvis Margaret W. Rossiter, Women Scientists in America: Struggles 
and Strategies to 1940 (Baltimore & London, 1982); Londa Schiebinger, The Mind Has No Sex? Women in 
the Origins of Modern Science (Cambridge, Mass. & London, 1989). 
53 Gieryn, ”Boundaries of Science”, 420–424. 
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”Amatör” är en samlingsbeteckning på en kategori av oprofessionella som rymmer alla 
nyanser av förmåga och oförmåga. Detta gäller inte minst när talet faller på den 
vetenskapliga amatören. Ordet ”amatör” säger etymologiskt bara att en ”älskare” 
avses. Det räcker förstås inte för en korrekt definition av den aktuella innebörden. 
Älskandet får å ena sidan inte bedrivas yrkesmässigt och å den andra inte vara av 
typen ren passiv beundran – det måste innehålla någon form av verksamhet inom det 
område som amatörskapet avser. Att vara verksam inom en vetenskap utan att vara 
professionell är att vara amatör. Den så kvalificerade definitionen ger ändå utrymme 
för många varianter.54 

Hans definition av amatör rymmer även den definition av ”professionell” 
som jag använder, nämligen yrkesmässig. Att vara facklig betecknar i 
avhandlingen den som har en formell utbildning eller en examen inom ett 
särskilt akademiskt ämne.  

För att sammanfatta detta teoretiska avsnitt fokuserar jag alltså på 
gränser kring vetenskap och kön i min strävan efter att besvara avhand-
lingens huvudfrågor med stöd av gränsdragningsteorin. Som jag kommer att 
visa påverkade dessa gränser Cleves personliga forskning i högre grad än de 
inverkade på den etablerade vetenskapens innehåll, men inte utan att det 
orsakade hennes motståndare huvudbry. 

Källmaterial 

För att uppfylla avhandlingens syfte har jag använt mig av en stor mängd 
källor av varierande karaktär. Grunden för avhandlingen är Cleves cirka 130 
publikationer. Huvuddelen av dem handlar om hennes forskning, men 
publikationsvägarna har varierat: vetenskapliga skriftserier och tidskrifter, 
populärvetenskapliga serier, föreningsskrifter, dagspress, jubileumsskrifter, 
industritidningar och privatpublicering. Tillgången till hennes vetenskapliga 
arbete har varit god. Samtidigt saknar jag själv akademisk utbildning inom 
hennes områden, vilket begränsat min läsning av hennes forskningsartiklar. 
För att avhjälpa detta har jag gjort mitt bästa för att sätta mig in i 
sammanhangen. Jag har också anpassat studien efter mina möjligheter att 
förstå den naturvetenskapliga fackkunskapen, vilket innebär att hennes 
resultat till stora delar lämnas utan detaljerad redovisning och analys.  

Det har inte varit lika enkelt att få tag på material om Cleves liv som om 
resultaten av hennes forskning och en hel del detektivarbete har krävts för 
att pussla ihop en sammanhängande bild. I hennes arkiv på Uppsala 
universitetsbibliotek finns ett memoarmanuskript som är talande för 
materialtillgången. Där klargörs att hon inte har för avsikt att skriva om sitt 
privatliv och istället lämnar hon en redogörelse för sin kvartärgeologiska 

                                                             
54 Gunnar Eriksson, ”Fru Draba”, i Obemärkta: Det dagliga livets idéer, red. Ronny Ambjörnsson & Sverker 
Sörlin (Stockholm, 1995), 281. 
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forskning.55 Många forskares självbiografier följer samma mönster. De 
tenderar att sortera ut det personliga och presentera en idealidentitet som 
objektiv vetenskapsman: ”the contained rational (male) personality guarding 
against the intrusion of emotional, somatic influences”.56 Känsloyttringar 
och personlig information flöt ändå in i hennes berättelse och manuskriptet 
är ett exempel på närheten mellan liv och verk. 

Frånvaron av en självbiografi eller dagböcker har gett mig tillfälle att 
undersöka andra källor till hennes liv och kanske har det varit till min fördel 
att jag inte har varit mer bunden till en historia som redan skrivits av henne 
själv. Det ska dock poängteras att jag har använt mig en hel del av hennes 
memoarmanuskript, framför allt som källa till hennes syn på skeendet. 
Detsamma gäller en TV-intervju med henne från 1961. De är båda subjektiva 
framställningar som sammanställts utan kritisk blick långt efter att det som 
beskrivs inträffat och därför ständigt måste ifrågasättas. Jag har strävat efter 
att markera detta när jag använder dem. Där är varken memoarmanuskriptet 
eller intervjun undantag bland källorna. Det har varit en självklarhet att i mitt 
arbete kontinuerligt ifrågasätta både min och mina källors tillförlitlighet. 

Den mest privata informationen om Cleve som förekommer i avhandlingen 
har jag hämtat i brev som bevarats i olika personarkiv. Annat betydelsefullt 
arkivmaterial kommer från föreningsarkiv, kyrkoarkiv, konseljakter och 
domstolsarkiv. Arkivmaterialet kommer huvudsakligen från arkiv i Uppsala 
och Stockholm trots att jag tror att det kan finnas intressant material även i 
Lund, Göteborg och Karlstad. Visst material har jag fått tillgång till på distans, 
men jag har inte haft möjlighet att själv besöka arkiv på dessa orter. Orsaken 
är praktisk och illustrerar hur forskningsprocessen kan påverka resultatet. Jag 
har haft begränsad tid och ekonomi till förfogande och gjort bedömningen att 
det material som jag har samlat har varit tillräckligt för att uppnå av-
handlingens syfte. Det är förstås också ett exempel på hur mina intressen 
påverkar källorna, som i sin tur påverkar den färdiga biografin. 

Ett annat tänkbart material som jag inte har vänt mig till är privata källor. 
Tidsbrist och kontaktsvårigheter har varit två orsaker. Jag har varit i 
brevkontakt med några av Cleves efterlevande och samtalat med några av 
dem. Mitt syfte med det har varit att undersöka möjligheterna till ytterligare 
källmaterial, men också att informera dem om mitt arbete och lyssna på 
deras tankar om Cleve. Dessa kontakter har inte bidragit till något nytt 
källmaterial och jag har valt att inte använda mig av svaren jag fått, även om 
de kan ha påverkat mig utan att jag är medveten om det. 

Eftersom Cleve ingalunda var en okänd person under sin levnad finns 
även samtida material ur publik media: i dagspress, tidskriftsartiklar och 

                                                             
55 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 1-. 
56 Michael Shortland & Richard Yeo, ”Introduction”, i Telling Lives in Science, red. Shortland & Yeo, 11. 
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radio- och TV-program.57 Jag har också använt andra personers själv-
biografier och skrivelser av memoarkaraktär och dragit nytta av matriklar, 
biografiska uppslagsverk och minnesord, alla med sina fördelar och problem. 

Disposition 

Avhandlingen består av sju kapitel. Några egentliga bakgrundskapitel finns 
inte. Jag har istället valt att i respektive kapitel infoga den bakgrund och 
kontextualisering som jag bedömt vara relevant för förståelsen av respektive 
kapitel. Analys av källmaterialet görs både i anslutning till de olika empiriska 
delarna och i avslutningen, där jag drar mina slutsatser av hela materialet. 
Det innebär att texten kontinuerligt växlar mellan bakgrund, empirisk 
undersökning och analys. 

För att studien ska vara så sammanhållen och begriplig som möjligt har 
jag valt att dela upp den tematiskt i den ungefärliga kronologiska ordning 
som Cleve ägnade sig åt de olika områdena. Viss överlappning har varit 
nödvändig, men jag hoppas att det inte försvårar läsningen. 

Efter denna inledning följer ett kapitel om Cleves barndom och studieår i 
Uppsala. I kapitel tre ligger fokus på hennes kemiska forskning och 
äktenskapet med Hans von Euler, som var nära knutet till forskningen.58 
Kapitel fyra är den kvartärgeologiska kontroversens huvudkapitel och där 
studeras hennes geologiska förehavanden. Femte kapitlet viker av något från 
Cleves forskning och dröjer vid hennes populärvetenskapliga och politiska 
verksamhet. I sjätte kapitlet analyseras hennes arkeologiska studier och det 
sjunde kapitlet avslutar avhandlingen. Det inleds med ett avsnitt om 
kiselalgsforskning och avslutas med resultaten av hela avhandlingen. 
 

                                                             
57 När Cleve 1948 blev Sveriges första kvinnliga jubeldoktor sändes hennes tal i samband med promoveringen 
i radio. År 1954 och 1955 hördes hennes röst återigen i radio, först angående verksamhet efter pensionsåldern 
och sedan i ett samtal med barnbarnet Christina Klingspor om livet som kvinnlig student. År 1961 sändes 
intervjun 70 år med kiselalger i TV. Dagens eko: Filosofiska och medicinska fakultetens doktorspromotion, 
31 maj 1948, Avdelningen för audiovisuella medier, Kungliga biblioteket, Stockholm (KB); Fortsätta eller 
börja på nytt: Ett program om verksamhet efter pensionsåldern, 1 juni 1954, Avdelningen för audiovisuella 
medier, KB; I vardagsrummet hos Astrid Cleve von Euler, 3 januari 1955, Avdelningen för audiovisuella 
medier, KB; 70 år med kiselalger, 31 oktober 1961, Avdelningen för audiovisuella medier, KB. 
58 I uppslagsverk återfinns Hans von Euler oftast under namnet Hans von Euler-Chelpin. Själv använde han 
endast undantagsvis hela sitt efternamn till förmån för von Euler eller bara Euler. För tydlighetens och 
konsekvensens skull har jag valt att i den löpande texten använda förkortningen von Euler. 
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2. Ungdom och utbildning 

Den 28 januari 1875 kunde man i Stockholms Dagblad läsa att Alma Cleve, f. 
Öhbom, och P. T. Cleve hade fått en dotter den 22 januari.59 Händelsen 
tilldrog sig nio månader efter vigseln mellan, med lysningsbokens ord, 
”adjunkten vid Teknologiska Institutet filosofie doktor Per Teodor Cleve och 
dygdädla jungfru Caralma Öhbom” och barnet fick namnet Astrid Maria.60 

Astrids föräldrar träffades sannolikt i Stockholm. Alma kom ursprungligen 
från Göteborg, där hon föddes den 15 januari 1845, och flyttade till Stockholm 
tillsammans med sin mor Charlotta när hon var femton år gammal.61 Per 
föddes däremot som stockholmare när han den 10 februari 1840 kom till 
världen som trettonde och sista barn i sin familj.62 

Att döma av ett brev där Alma ber Per – ”Monsieur!” – om möjlighet att ta 
igen en missad lektion med honom är det möjligt att det var hennes 
utbildning som sammanförde dem.63 Brevet skrevs i maj 1873, samma 

                                                             
59 ”Födde”, Stockholms Dagblad 28 januari 1875. 
60 Klara kyrkoarkiv, Lysningsböcker, EIIa:4 (1874–1876), 29, Stockholms stadsarkiv (SSA); Klara kyrkoarkiv, 
Vigselböcker, EIII:1 (1862–1874), 31, SSA; Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv (UDK), Födelse- och 
dopböcker, huvudserie, Ca:11 (1869–1878), 17, Landsarkivet i Uppsala (ULA); Husförhörslängder, 
Fjärdingsroten, AIac:3 (1865–1878), 267, UDK, ULA. 
61 Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, C:8 (1845–1852), 
Landsarkivet i Göteborg; Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Personalförteckningar, 
AIa:3 (1829–1883), 451, Landsarkivet i Göteborg. – Almas föräldrar var stadskassör Christoffer Öhbom 
(1798–1858) och Maria Charlotta Westerdahl (1806–1888). De gifte sig 1828 och fick även sönerna 
Christopher Johan (1828), Christopher (1832) och Ceylon (1836) samt döttrarna Lovisa Charlotta (1830) och 
Hulda Gustava (1834). Christopher Johan, Christopher och Lovisa Charlotta avled kort efter födseln. En 
svärdotter till ett av Almas barn talar om ytterligare en bror, Potent, som överlevde till vuxen ålder, men jag 
har inte hittat några andra spår av honom. Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, 
CI:7 (1813–1834), Landsarkivet i Lund; Uddevalla kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, C:7 (1812–1860), 199, 
227, 253, 861, 873, 881, Landsarkivet i Göteborg; Ulla Brunius, ”Célie Brunius”, i Min svärmor: Tjugotvå 
svenska män och kvinnor presenterar sina svärmödrar, red. Germund Michanek (Uppsala, 1959), 16. 
62 Hans Euler, ”Per Teodor Cleve”, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens årsbok för år 1906, 187. – 
Stadsmäklare och grosshandlare Fredrik Theodor Cleve (1798–1872) och Sofia Ulrika Glansberg (1798–1877) 
fick sitt första barn, Fredrik Leopold, 1820. Därefter föddes i rask takt Sophia Antoinetta (1822), Carl August 
(1823), Fredrika Charlotta (1825), Mathilda Dorothea (1826), Franz Theodor (1827), Amalia Maria (1829), 
Evelina Desideria (1830), Reinhold Fredrik (1832), Edvard Vilhelm (1834), Georg Ludvig (1835), Adolf Knut 
(1836) och slutligen Per Teodor (1840). Av dessa blev Evelina Desideria endast fjorton dagar gammal och 
Amalia Maria drygt fyra månader. I augusti 1838 drabbades familjen av rödsot (dysenteri) och inom loppet av 
fem dagar avled Franz Theodor, Mathilda Dorothea och Adolf Knut. Finska församlingens kyrkoarkiv, 
Födelse- och dopböcker, CI:11–12 (1811–1834), SSA; Finska församlingens kyrkoarkiv, Död- och 
begravningsböcker, FI:2 (1826–1850), SSA; Adolf Fredriks kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, huvudserie, 
CIa:7 (1830–1859), SSA; Adolf Fredriks kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, FI:7 (1835–1844), SSA. 
63 Brev från Alma Öhbom till Per T. Cleve, 5 maj 1873, Alma Cleves samling (ACS), Vol. 2: Brev, UUB. – I 
Lydia Wahlströms porträtt av Astrid Cleve i den självbiografiska romanen Sin fars dotter (1920), karaktären 
Gunvor Lycke, nämns att hennes mor gått på sin blivande makes kollegium. Det säger förstås inget om 
verkliga förhållanden, men talar åtmintone inte emot att Alma läste för Per. Där nämns även ryktet att 
modern studerat i Uppsala, men jag har inte hittat några belägg för att Alma varit inskriven vid universitetet. 
Wahlström avslöjar inte uttryckligen att Lycke bygger på Cleve, men Lyckes liv ligger tillräckligt nära Cleves 
liv för att jag ska tro det. Lydia Wahlström, Sin fars dotter (1920), 2 uppl. (Stockholm, 1920), 34 f.; Gunilla 
Strömholm, ”Lydia Wahlström och Uppsala kvinnliga studentförening”, i Lydia Wahlström: Till 
hundraårsminnet av hennes doktorsdisputation 1898, red. Gunilla Strömholm (Uppsala, 2000), 50. 
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månad som Alma tog studentexamen vid Nya Elementarskolan i Stockholm 
med betyget med beröm godkänd.64 Svenska kvinnor fick rätt att avlägga 
studentexamen 1870, men eftersom de statliga läroverken vid denna tid 
endast var öppna för män fick de kvinnor som ville klara prövningen skaffa 
sig den nödvändiga kunskapen på privat väg.65 Alma gick ett par år på 
Salsskolan i Göteborg och utbildades av guvernant samt läste alltså 1873 för 
Per T. Cleve.66 Däremellan, 1867–1868, studerade hon också ett år i Paris.67 

När Per undervisade Alma var han adjunkt i kemi och kemisk teknologi på 
Teknologiska institutet (sedermera Kungliga Tekniska Högskolan). Han tog 
studentexamen 1858, efter studier på gymnasium i Stockholm, och läste sedan 
vidare i Uppsala. Efter bara några år disputerade han för doktorsgraden på 
avhandlingen Mineral-analytiska undersökningar (1862) och utnämndes till 
docent i organisk kemi vid Uppsala universitet (1863). Därefter företog han 
kemiska och geologiska studieresor i Europa och Västindien, innan han 
återvände till Stockholm för arbete på Teknologiska institutet.68 

Hösten 1873 befann sig Alma hos häradshövdingefamiljen Hammarström 
utanför Borås. Hon arbetade på distans som korrekturläsare och översättare 
åt Per och de hade börjat planera sitt giftermål: 

Per, tala aldrig om att skicka mig något författararvode först och främst derför att jag 
icke är författaren och sedan derför att jag icke behöfver några penningar och inga 
sådana vill ha af dig, min mest älskade vän, förrän jag blir din hustru.69 

Förutom att vilja ge Alma ekonomisk ersättning för hennes arbete uttryckte 
Per tankar på att överge sin vetenskapliga bana. Idén fick varken stöd av 
hans blivande hustru eller hans mor: ”Käre Per, tala icke om att öfverge din 
vetenskapliga bana! Dermed har du visst redan ingifvit din mamma mycken 

                                                             
64 ”De qwinliga studenternas”, Kalmar 27 maj 1873. – Åren 1878–1905 kallades studentexamen för 
mogenhetsexamen. För konsekvensens skull skriver jag studentexamen även för dessa år när det blir aktuellt. 
S. Nordström, ”Mogenhetsexamen”, Nordisk familjebok 11 (Stockholm, 1887), 176 f.; P. E. Lindström, 
”Studentexamen”, Nordisk familjebok 27 (Stockholm, 1918), 486 f. 
65 Tord Rönnholm, Kunskapens kvinnor: Sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden 
(Umeå, 1999), 66, 70. – År 1871 blev Betty Pettersson (1838–1885) första kvinna att ta studentexamen i 
Sverige. Året därpå skrevs hon in vid Uppsala universitet och 1875 blev hon landets första kvinnliga filosofie 
kandidat. S. M., ”Våra studentskor: Ett litet bidrag till den svenska kvinnoemancipationens historia”, Idun: 
Praktisk veckotidning för kvinnan och hemmet 5:18 (1892), 140 f.; Matrikel över Svenska Kvinnor som avlagt 
examen vid Universitet eller Högskola i Sverige 1875–1914, red. Elin Odencrantz (Stockholm, 1914), 35. 
66 Svenska kvinnor i offentlig verksamhet, red. N. S. Lundström (Uppsala, 1924), 75. – Societetsskolan i 
Götheborg för döttrar kallades Salsskolan i dagligt tal. Edit Hedin, Göteborgs flickskolor: En historisk 
återblick (Stockholm, 1967), 43. 
67 Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 1867–1868, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
68 Euler, ”Per Teodor Cleve”, 188 f., 192, 195. 
69 Brev från Alma Öhbom till Per T. Cleve, 19 augusti 1873, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. Originalets kursivering. – 
I källmaterialet förekommer markerad text i kursiverad, spärrad eller understruken form. Eftersom de har 
samma syfte och snarast beror på skilda praktiska förutsättningar (handskrift, skrivmaskin, tryck) har jag för 
konsekvensens skull valt att återge all sådan text i kursiv form. 
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oro. Mamma skref, att tante Cleve ruskat på hufvudet och sagt, att det vore 
mycket olyckligt.”70 Tankarna omsattes aldrig i praktik och Per fortsatte sin 
naturvetenskapliga karriär med att i november 1874 tillträda en professur i 
allmän och åkerbrukskemi vid Uppsala universitet som han skulle behålla till 
sin pensionering 1905.71 Det var denna professur som ledde till att de 
blivande föräldrarna Alma och Per T. Cleve flyttade till Uppsala 1874. 

Barndomens familjeliv 

Astrid växte bokstavligen upp inom akademins väggar. Per hade nämligen i 
kraft av sin professur en tjänstebostad i Chemicum vid Carolinaparken. Där, 
i en lägenhet som låg mellan institutionerna för kemi respektive fysik, bodde 
far och mor Cleve tillsammans med sina tre döttrar Astrid, Agnes (1876–
1951) och Célie (1882–1980).72  

Närheten till laboratorierna påverkade vardagen. Experiment av olika slag 
gav upphov till ljud som letade sig från det ovan belägna fysikum och dofter 
som steg från kemiska salen under dem.73 Ljud och rörelse gav lokalerna liv 
när de var befolkade, medan lov innebar tystnad och kyla: 

Morgontemperaturen i den stora matsalen var under vintrarna, särskilt under jullovet 
då labbis under och fysikum över var oeldade, omkring nio grader, som med hjälp av 
den dubbla frukostbrasan steg till tolv eller tretton.74 

Huruvida laboranterna i fysikum eller kemiska salen nåddes av matos eller 
ljuden av lekande barn förtäljer inte historien, men professorn var inte 
ensam om att färdas mellan familjebostaden och arbetsplatsen. Per tog 
ibland med sig döttrarna ner till laboratoriet på söndagmorgnar och blåste 
små glasdjur över blåslampan.75  

Professor Cleves barn var inte de första som lämnade mellanvåningen i 
Chemicum för besök i husets laboratorium. Även professorn i fysik hade en 
tjänstebostad där och Knut Ångström (1857–1910), son till dåvarande 

                                                             
70 Brev från Alma Öhbom till Per T. Cleve, 29 juli 1873, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
71 Odén, ”Per Teodor Cleve”, 637; ”Till professor”, Upsala 10 november 1874; ”Professorsinstallation”, Upsala 
28 november 1874; Uppsala universitets katalog (UUK) vårterminen 1875, 9. 
72 Agnes Elisabeth föddes 23 augusti 1876 och Gerda Cecilia Afrodite (Célie) föddes 6 december 1882. Ett tag 
fanns tanken att Agnes skulle kallas för Emilie – ”Per vill det” (originalets kursiv), skrev Alma i ett brev – men 
så blev inte fallet. Ulla Brunius berättar att hennes svärmor Célie ogillade namnet Afrodite och försökte dölja 
det. Historien bakom namnet ska ha varit att Per såg en märklig stjärnkonstellation samma kväll som Célie 
föddes och ville fira det med att kalla dottern Venus, men eftersom Alma tyckte att det lät omoraliskt blev det 
istället Afrodite. Födelse- och dopböcker, huvudserie, Ca: 11–12 (1869–1882), UDK, ULA; Brev från Alma 
Cleve till Charlotta Öhbom, 4 september 1876, Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Brunius, ”Célie Brunius”, 16. 
73 70 år med kiselalger; Célie Brunius, Lyssna till tystnaden: Ur August Brunius dagböcker (Stockholm, 1956), 29. 
74 Brunius, Lyssna till tystnaden, 30. 

75 Brunius, Lyssna till tystnaden, 19. 
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professorn i fysik Anders Jonas Ångström (1814–1874), dök tyst upp i 
fysiklaboratoriet från treårsåldern. Detta beskriver idéhistorikern Sven 
Widmalm i Det öppna laboratoriet (2001) och han kommenterar att det är 
talande ”att man kunde låta en treåring eller en skolpojke fritt vistas i de rum 
där forskningens känsliga och dyrbara verktyg förvarades”.76 Det är möjligt 
att Astrid Cleve fick samma frihet två våningar längre ner tjugo år senare. 

Den farliga arbetsmiljön talar dock emot att döttrarna Cleve fick besöka 
laboratoriet under arbetstid. År 1891 rapporterade till exempel Upsala Nya 
Tidning om en olycka:  

Å kemiska institutionen härstädes inträffade i måndags en explosion, som lätteligen kunnat 
medföra de beklagligaste följder. [---] Professor Cleves vänstra hand sårades allvarsamt och 
hans liksom hans medhjälpares ansikten blefvo alldeles fullsprängda af glasskärfvor. Blod 
flöt ymnigt ur de talrika såren, men till all lycka fick ingen ögonen skadade.77 

En vecka senare kommenterade Alma händelsen i ett brev: ”Pers hand är nu 
läkt, fast den ser ut som om den varit skotttafla vid målskjutning. Han roar 
sig nu med att plocka glasskärfvor ur sårskorporna!”78 

I en minnesskrift från 1937 beskriver Astrid Cleve sin barndom som ”ljus 
och sorgfri”.79 Föräldrarna verkar ha haft goda förhållanden till barnen, 
samtidigt som de hade olika roller gentemot dem. Per levde för sitt arbete och 
beskrivs av Astrid och Célie som fördomsfri, tolerant, optimistisk och 
humoristisk.80 Som yngst i en stor barnaskara hade han fått sköta sig själv 
under ungdomen och enligt Astrid fann han det därför ”naturligt att också 
hans barn skulle kunna anförtros andlig myndighet, när tiden var inne”.81 Han 
deltog inte lika aktivt i barnens uppfostran som Alma, men han tog hand om 
och umgicks med dem, bland annat under arbetsårets hemmakvällar: 

Vid sjutiden kunde pappa ibland komma ut i salen igen med en bok under armen och 
sin fotogenlampa från skrivbordet i handen. Sådana kvällar blev det högläsning, en 
vinter knogade vi igenom alla delarna i Fältskärns berättelser, en annan skrattades det 
ganska flitigt åt den enkla humoristen Sigurds senaste. Säkert var det ett mycket 
medvetet offer åt familjelivets idé från pappas sida. Han längtade nog in till sitt 
mikroskop och möjligen den Anatole France som låg på hans nattduksbord.82 

                                                             
76 Sven Widmalm, Det öppna laboratoriet: Uppsalafysiken och dess nätverk 1853–1910 (Stockholm, 2001), 345. 
77 ”Å kemiska institutionen”, Upsala Nya Tidning 7 januari 1891. 
78 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 18 januari 1891, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
79 Astrid Cleve von Euler, ”Från min barndoms och ungdoms Uppsala”, i Hågkomster och livsintryck 18: 
Uppsalaminnen, red. Sven Thulin (Uppsala, 1937), 161. 
80 Brunius, Lyssna till tystnaden, 19; Cleve von Euler, ”Från min barndoms och ungdoms Uppsala”, 161–164. 
81 Cleve von Euler, ”Från min barndoms och ungdoms Uppsala”, 161 f. 
82 Brunius, Lyssna till tystnaden, 30. 
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Kemiprofessor Per T. Cleve i laboratoriet, cirka 1900. Fotograf okänd. Uppsala universitetsbibliotek. 
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Alma hade ett allvarligare sinnelag än Per och det var hon som, med sin 
makes stöd, stod för disciplinen i hemmet.83 ”Det utan tvivel nödvändiga 
tuktandet av oss ungskott genomfördes med energi och målmedvetenhet av 
vår mor”, skrev Astrid senare och Célie mindes att hon fick bannor när hon i 
femårsåldern inte gjorde de framsteg i läsning som modern önskade.84 
Agnes syn på saken får representeras av en kommentar från hennes mor: 
”Agnes går i skolan och leker samt jublar öfver att det är annat lätt [sic!] att 
läsa i skolan än för mamma, som är så sträng!”85 Det är oklart om Alma 
eftersträvade strängheten eller om det bara var barnens uppfattning av 
förhållandena. I juli 1882, när Astrid var sju och Agnes fem år, skrev Alma:  

[…] jag vill icke berömma mig af att vara strängare mor än förr, men barnens olydnad 
märks åtminstone icke så mycket. [---] Det passar ingen stränghet här hos oss med 
våra skaplynnen, allt blir bara värre, det är hvad jag många gånger sagt och funnit.86 

Per och Alma var inte ensamma med barnen i professorshemmet. Till sin 
hjälp hade de tjänstefolk med olika uppgifter. Omhändertagandet av barnen 
underlättades av amma och jungfru och hushållssysslor sköttes av piga och 
kokerska.87 Det var Almas uppgift att anställa personalen och det var inte 
alltid enkelt att hitta hjälp som kunde leva upp till hennes förväntningar. 
Förutom att de måste kunna sköta sina uppgifter var relationen till barnen 
viktig oavsett deras ansvarsområde: ”Hvad jag alltid önskar hos mina tjenare 
är, att de skola tycka om barn, så att de väl kunna komma överens med dem 
eller åtminstone öfverse med deras bråk ibland.”88 Under drygt två år hade 
Alma också sin mor i lägenheten, innan Charlotta avled 1888.89 De stod 
varandra mycket nära och Alma lämnades med en djup saknad.90  

                                                             
83 I ett brev 1891 skriver Alma: ”Men för öfrigt går mitt lif i samma spår som alltid – jag har alltid uppfattat 
lifvet från dess allvarliga sida och kommer sålunda sannolikt icke att vara med om några ’brytningar’; och, 
prisande Gud, kan jag säga, att Han hos mig nedlagt medfödd böjelse för pligtens bud medfödt gudsbehof och 
känsla af (ända från min barndom) att jag vandrar under Hans allseende öga, hvadan jag ej haft många af 
dessa ’strider’ att utkämpa, hvarom jag hört andra orda.” Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 18 januari 
1891, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. Originalets kursivering. 
84 Cleve von Euler, ”Från min barndoms och ungdoms Uppsala”, 161; Brunius, Lyssna till tystnaden, 20. 
85 Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 12 september 1884, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
86 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 1 juli 1882, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
87 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 6 maj 1876, 8 januari 1880, 15 augusti 1885 och 21 januari 1890, 
Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 4 september 1876, Vol. 2: Brev, ACS, 
UUB. – Åren 1885–1904 antecknades varje år en eller två anställda i familjens husförhörsförteckning. 
Husförhörsförteckningar för Fjärdingsroten, årligen avlämnade av husvärdarna, AIb:23–80 (1886–1905), UDK, ULA. 
88 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, odaterat [1885], Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
89 Brunius, Lyssna till tystnaden, 21 f.; Död- och begravningsböcker, F:8 (1880–1889), UDK, ULA. 
90 Alma beskrev saknaden i ett brev till Gerda Ahlgren: ”Du har fullkomligt rätt i, att jag sedan att par år varit 
i saknad af en faktor i mitt föregående lif, och denna faktor är helt enkelt det utbyte af känslor och kärlek, som 
egde rum mellan mig och min bortgångna älskade lilla mamma.” Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 18 
januari 1891, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
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När barnen var i fyra-femårsåldern började Alma lära dem att läsa och 
skriva. Nästan lika tidigt fick de börja läsa andra språk. Astrid ska ha lärt sig 
bokstäverna när hon var två och kunde läsa när hon var fyra.91 Hon fick 
mycket stöd i sina studier av sin mor, som skötte barnens hemundervisning 
och var en ivrig lärarinna.92 Målet var studentexamen och med föräldrarnas 
hjälp kunde Astrid läsa in de flesta ämnen och fullföljde övriga med 
kompletterande lektioner för andra lärare.93 

 
Professorskan Alma Cleve hos fotograf Heinrich Osti i Uppsala 1880. Uppsala universitetsbibliotek. 

                                                             
91 Brunius, Lyssna till tystnaden, 20 f. – Astrid Cleves tidiga läsförmåga var tydligen omtalad. Tora Dahl, som 
var student på Stockholms högskola i början av 1900-talet, redogör i sina memoarer för ett samtal mellan 
medstudenterna Axel Wallenström och Ingrid Setterlund där den förre ska ha sagt: ”Doktor Cleve kunde läsa när 
hon var tre år. Varför skulle inte min syster kunna det då…” Tora Dahl, En bit på väg (Stockholm, 1968), 199. 
92 Enligt Astrid var Alma utbildad lärarinna, men jag har inte hittat några andra belägg för att hon hade 
formell utbildning. Däremot står hon i folkbokföringen för 1865–1872 antecknad som ”mamsell” respektive 
”gouv. mams.” i fyra olika familjer och det är möjligt att hon undervisade deras barn. År 1865 anlände 
mamsell Öhbom till Fellingsbro församling och tillhörde inspektor Almqvists hushåll ett år innan hon flyttade 
till inspektor Brandbergs hushåll. Efter ett år i Paris var hon ”gouv. mams.” i brukspatron Montgomerys 
hushåll i Lännäs församling och 1871–1872 ingick hon i häradshövding Hammarströms hushåll i Borås 
församling. Från 1700-talet användes mamsell, en svensk form av franskans mademoiselle, som titel på en 
ogift icke-adlig kvinna av högre status. Under 1800-talets sista decennier ersattes titeln successivt av fröken, 
som tidigare varit förbehållet adelsdöttrar. Egentligen säger alltså ”mamsell” i husförhörslängderna mer om 
Almas sociala status än hennes arbetsuppgifter, men ”gouv.” i en av dem bör vara en förkortning av 
”guvernant”, vilket omfattade hemundervisning av barn. 70 år med kiselalger; Fellingsbro kyrkoarkiv, 
Husförhörslängder, AI: 21d (1856–1866), 98, AI: 22d (1866–1872), 93, ULA; Lännäs kyrkoarkiv, 
Husförhörslängder, AI: 19 (1866–1870), 303, ULA; Borås kyrkoarkiv, Husförhörslängder, AI: 25 (1868–
1874), 112, Landsarkivet i Göteborg; Sten Carlsson, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: Ogifta kvinnor i 
det svenska ståndssamhället (Uppsala, 1977), 16; ”Lärarinna”, Nordisk familjebok 17 (Stockholm, 1912), 210. 
93 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 21 januari 1890 och 18 januari 1891, Vol. 2: Brev, ACS, UUB; 70 
år med kiselalger. 
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När de inte studerade var barnen liksom sin far ofta i trädgården. De rensade 
ogräs, vattnade och hjälpte till att ta vara på skörden när det var dags att 
safta och sylta.94 Fritiden fylldes också av olika specialintressen, varav flera 
med vetenskapliga förtecken, och alla utom yngsta dottern Célie verkar ha 
uppskattat botanik:  

Pappa hade en stor snäcksamling, två väldiga skåp fulla, mina systrar hade herbarier 
och frimärkssamlingar, de skulpterade och målade och snickrade och åkte skidor, det 
fanns verkligen inte mycket som man kunde hitta på som inte redan var gjort. Små 
utfärder och långpromenader var trevliga avbrott, men de grumlades alltid av att 
varenda växt skulle examineras och bestämmas och sättas namn på, det fick inte vara 
helt enkelt en vacker blomma eller ett ståtligt träd.95 

De gjorde också utflykter och resor tillsammans, som en ångbåtsresa över 
dagen eller resor utomlands.96 På de längre resorna verkar sällan alla ha rest 
tillsammans. Sommaren 1879 befann sig till exempel Alma och Astrid på bad 
i Mösseberg i sex veckor medan Per och Agnes stannade hemma.97 Tretton 
år senare tog Alma med sig Célie till Frankrike medan resten av familjen 
stannade i Uppsala. 98 En koleraepidemi i Europa gjorde att resan drog ut på 
tiden och i brev mellan makarna framgår att Astrid saknade modern. ”Det 
gör mig ondt in i själen att Astrid skall sakna mig och känna sig ensam – ty 
jag märker av hennes bref att hon gör det! – och jag ville så gerna komma nu 
snart”, skrev Alma, men Per rådde henne att ta det lugnt: ”Astrid längtar 
mycket efter ’morsan’, men du får derför ej i otid resa hem.”99 

En spirande botanist 

En för Astrid väsentlig resa började 1886, när hennes föräldrar följde med 
henne till Morges, Schweiz, och lämnade henne där för ett års studier.100 
Hon läste på École Supérieure de Morges och bodde på ett pensionat 

                                                             
94 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 29 juli 1880 och 1 juli 1882, Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Brunius, 
Lyssna till tystnaden, 34 f. 
95 Brunius, Lyssna till tystnaden, 34. 
96 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 1 juli 1882, Vol. 2: Brev, ACS, UUB.  
97 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 24 juli 1879, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. – Alma gjorde flera resor till 
kurorter. Somrarna 1897 och 1900 var på Borgholms badanstalt, båda gångerna tillsammans med Célie. 
”Inskrifne badgäster”, Kalmar 9 augusti 1897; ”Anmälda badgäster i Borgholm”, Kalmar 21 juli 1900. 
98 Nioåringen Célie uppdrogs att utnyttja vistelsen för att lära sig franska, så hon studerade på 
förmiddagarna och ägnade eftermiddagarna åt fritid och nöjen. Brunius, Lyssna till tystnaden, 35 f. 
99 Brev från Alma Cleve till Per Cleve, 2 september 1892, Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Brev från Per Cleve till 
Alma Cleve, 4 september 1892, Vol. 1: Brev, ACS, UUB. 
100 En annan svensk kvinnlig akademiker som i unga år utbildades i Schweiz var Ellen Fries (1855–1900), 
som reste dit vid elva års ålder.  Hennes studier ledde till att hon 1883 promoverades som Sveriges första 
kvinnliga doktor. M. R., ”Sveriges första qvinliga filosofie doktor”, Tidskrift för hemmet 25 (1883), 240 f. 
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tillsammans med några andra flickor på samma skola.101 Syftet med resan 
var att hon skulle lära sig flytande franska. Alma, som själv hade ett stort 
intresse för språk, hade börjat undervisa dottern i franska i femårsåldern och 
eftersom Astrid inte var någon nybörjare i språket gick det bra för henne att 
följa undervisningen i Morges.102 Under skolåret flyttades hon upp en klass 
eftersom det motsvarade hennes kunskapsnivå bättre. När sedan föräldrarna 
funderade på att låta henne stanna ett år till var det under förutsättning att 
hon skulle få fortsätta i den högsta klassen, vilket också beviljades.103 

Sommaren 1887 reste Per och Alma till Morges för att hämta Astrid. I 
flera brev till sin mor berättar Alma att de under några veckors semester där 
hade svårt att besluta om dottern skulle stanna eller inte:  

Per har hela tiden tyckt det voro en galenskap att ha henne så långt ifrån oss, då hon 
redan vunnit hvad vi åsyftat, nämligen fullkomlig färdighet i franska språket; men 
mamma vet att jag för skolans skull velat ha henne qvar. Emedlertid har äfven jag 
ändrat åsigt och vi taga henne med oss.104  

Innan de lämnade Morges reste Per och Astrid till Zermatt i Alperna, där de 
besökte glaciärer, red på mulåsna på smala bergstigar och kastade snöboll på 
snöfält som de vandrade över. Därtill samlade de ett herbarium med 
alpväxter och kom ”högst förtjusta” tillbaka till Alma.105 Året därpå gjorde 
far och dotter en annan resa med botaniska förtecken. Då var målet Gotland 
och besöket hade måhända betydelse för Astrids framtida studieval: 

Efter en underbar Gotlandsresa år 1888 i min pappas sällskap hade botaniken blivit 
min stora kärlek. Framför allt var jag ivrig att lära mig kiselalgerna eller 

                                                             
101 Sven Odén, ”Astrid Maria Cleve von Euler”, Svenskt biografiskt lexikon (SBL) 8 (Stockholm, 1929), 649; 
70 år med kiselalger; Ofullständiga brev utan avsändare och adressat [Brev från Alma Cleve till Charlotta 
Öhbom, 1886 eller 1887], Vol. 2: Brev, ACS, UUB. – I SBL anges att Cleve var i Morges 1887–1888 men den 
korrekta tidsangivelsen är 1886–1887. Odén, ”Astrid Maria Cleve von Euler”, 649; Brev från Alma Cleve till 
Charlotta Öhbom, 1886–1887, Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Husförhörsförteckningar, AIb:26 (1887), UDK, ULA. 
102 Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 3 augusti [1887], Vol. 2: Brev, ACS, UUB; 70 år med 
kiselalger. – I ett brev från 1909 söker Alma arbete för att hon ”finner det både plågsamt och meningslöst att 
höra till de arbetslösa” (hon menar sig inte behöva pengarna) och framhåller att hon är ”grundligt förtrogen 
med många språk (tyska, engelska, franska, italienska samt äfven något latin)”. Språkintresset kanske väcktes 
på Societetsskolan i Götheborg, där tyska och franska hörde till examensprogrammet. Brev från Alma Cleve 
till Carl David af Wirsén, 18 mars 1909, Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Hedin, Göteborgs flickskolor, 42. 
103 Ofullständiga brev utan avsändare och adressat [Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 1886 eller 
1887], Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, måndag eftermiddag [1887], Vol. 
2: Brev, ACS, UUB; Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 6 juli 1887, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
104 Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 3 augusti [1887], Vol. 2: Brev, ACS, UUB. Originalets 
kursivering. – De funderade på att lämna Astrid i Hannover på vägen hem för att hon även skulle lära sig 
tyska men så blev det inte. Där lämnades istället Agnes 1889, hos en familj som Cleves kommit i kontakt med 
via en bekant till Per. Familjen hade två döttrar i Agnes ålder och hon undervisades i hemmet tillsammans 
med dem. Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 3 augusti [1887], Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Brev från 
Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 30 juni 1889, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
105 Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 19 juli 1887, Vol. 2: Brev, ACS, UUB; 70 år med kiselalger. 
Citatet ur brev från Cleve till Öhbom. 
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diatomacéerna och underligt hade väl annars varit, när jag hade den stora turen att 
just i den forskningsgrenen ha ständig tillgång till intresse och hjälp från vårt lands 
främste specialist på området. På ungefär samma sätt förhöll det sig med mitt andra 
huvudämne, kemin.106 

Ett än mer passionerat uttalande om denna resa gjorde hon 1961, när hon i 
en TV-intervju berättade: ”Jag greps av en häftig kärlek till botaniken när jag 
tretton år jag [sic!] hade fått följa med honom till Gotland och njuta den 
vackra floran där.”107 Historikern Dorinda Outram har noterat att liknande 
berättelser med kopplingar mellan barndomen och starka intressen senare i 
livet inte är ovanliga i vetenskapares självbiografier och jämför dem med 
religiösa upplevelser: ”Moments of epiphany, of absorption in Nature, in 
scientific autobiography have the same role as conversion moments in 
spiritual autobiography: they resolve the antagonism of the self and the 
world.”108  Även idéhistorikern Kjell Krantz har problematiserat sådana 
självbiografiska beskrivningar och observerar att minnen av ”självupplevda 
händelser av djupt genomgripande art” blir tydligare och mer intensiva i och 
med att de bearbetas genom individens fortsatta liv:  

I den livslånga reflexionsprocessen har allt överflödigt rensats ut och endast det väsentliga 
blivit kvar; minnena ökar i pregnans och framstår inte bara som episoder (faktiska 
händelser i det förflutna) utan som symboliskt förtätade och laddade självporträtt.109 

Att minnena bearbetas genom åren betyder inte nödvändigtvis att de skiljer 
sig från den ursprungliga upplevelsen, men de kan i efterhand tillskrivas en 
betydelse som de inte hade från början. Med tanke på Cleves uppväxt och 
tidigare visade intresse för botanik förmodar jag att hon skulle ha följt den 
vägen oavsett denna specifika resa. Om upplevelsen och framför allt hennes 
minne av den var så intensiv som hon framställer det bidrog det nog till en 
känsla av att vetenskapen var ett kall, vilket kunde motivera ett starkt 
engagemang och beredskap att möta och hantera motgångar. 

Cleves barn- och ungdom verkar dock ha varit förskonade från motgångar. 
Studierna gick bra, hemmet var tryggt och Uppsala var en stillsam stad för 

                                                             
106 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 1+ a. 
107 70 år med kiselalger. 
108 Dorinda Outram, ”Life-paths: Autobiography, Science and the French Revolution”, i Telling Lives in 
Science, red. Shortland & Yeo, 93. – Vetenskapssociologen Steven Shapin gör en annan parallell mellan det 
religiösa och det vetenskapliga livet när han visar hur ett asketiskt ideal inte bara praktiserades av religiöst 
motiverade utan även av naturfilosofer och sedermera vetenskapare. Förnekelse av kroppens behov i strävan 
efter något som var större än det personliga blev karaktäristiskt för en sanningssökare, oavsett den sökta 
sanningen. I samband med att synen på experter under 1900-talet förändrades från någon som ”vet 
annorlunda än andra” till någon som ”vet mer än andra” dämpades detta ideal. Steven Shapin, ”The 
Philosopher and the Chicken: On the Dietetics of Disembodied Knowledge”, i Science Incarnate: Historical 
Embodiments of Natural Knowledge, red. Christopher Lawrence & Steven Shapin (Chicago, 1998), 21–50. 
109 Krantz, ”Livshistoria – biografi – livsöde”, 53. 
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en professorsdotter i slutet av 1800-talet. På äldre dagar beskrev hon staden 
och tiden som huvudsakligen lugn, samhällsbevarande och akademisk.110 

Hemundervisningen bidrog till att Astrid kunde läsa in gymnasiekursen 
på kortare tid än hon skulle ha gjort i normal skolgång. Den 26 maj 1891 
avlade hon med huvudbetyget ”med beröm godkänd” (AB) studentexamen 
för reallinjen – som skilde sig från latinlinjen genom att fokusera på 
matematik, naturvetenskap och moderna språk istället för latin – vid 
Uppsala högre allmänna läroverk.111 Hon fick höga betyg i språk och 
naturvetenskap. Det reflekterar säkerligen hennes intressen, men även 
hennes föräldrars inflytande.112 De femton godkända studenterna listades i 
Upsala Nya Tidning dagen därpå och Astrids unga ålder noterades särskilt: 
”Fröken Cleve, som är dotter till professor P. T. Cleve vid härvarande 
universitet, är endast sexton år gammal och en af de yngsta af abiturienterna 
vid läroverket.”113 Hon var tre år yngre än de dryga nitton år som var 
medelåldern för studentexamen 1891–1895 och bröt även mot mönstret för 
examinander som fått enskild undervisning, eftersom de i allmänhet hade en 
något högre medelålder än de som studerat på allmänna läroverk.114 

Studieliv i Uppsala 

Studentexamen innebar inte något avslut på Astrid Cleves studietid. Svenska 
kvinnor hade sedan 1873 rätt att studera på universitetsnivå och Cleve 
väntade bara över sommaren innan hon skrev in på Uppsala universitet.115 

                                                             
110 Cleve von Euler, ”Från min barndoms och ungdoms Uppsala”, 154 f. 
111 ”I studentskrifningarna”, Upsala Nya Tidning 2 maj 1891; ”Studentexamen”, Upsala Nya Tidning 27 maj 
1891; ”Latinlinie”, Nordisk familjebok 9, (Stockholm 1885), 847 – När Alma Öhbom avlade sin 
studentexamen 1873 ska det enligt Cleve också ha varit som realist. I Cleves egen studentkull var 32 av 135 
flickor som avlade mogenhetsexamen i Sverige 1891–1895 realister. Totalt examinerades 3 461 lärjungar med 
godkänt resultat samma period. 70 år med kiselalger; Bidrag till Sveriges officiela statistik, Kungl. Maj:ts 
befallningshafvandes femårsberättelser, 1891–1895 (Stockholm, 1900), 137. 
112 Med undantag för underkänt i skriftlig översättning till engelska fick hon över lag höga betyg. Hennes 
svenska uppsats samt muntliga examen i franska, fysik och kemi, naturalhistoria och historia och geografi 
belönades med ”berömlig” (A). Skriftlig översättning till franska och skriftligt matematiskt arbete samt 
muntlig examen i tyska, engelska och matematik betygsattes ”med beröm godkänd” (AB). I kristendom och 
filosofisk propedeutik blev hon godkänd (B). Jordbruksdepartementet (JoD), Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 
589, Ang. återbesättande av en föreståndarbefattning vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, 
Astrid Cleve von Eulers ansökan, Bilaga 3: Avskrift av mogenhetsbetyg, Riksarkivet, Stockholm (RA). 
113 Upsala Nya Tidning 27 maj 1891. – Den elev som var redo att lämna läroverket kallades abiturient. 
”Abiturient”, Nordisk familjebok 1 (Stockholm, 1904), 48. 
114 Odén, ”Astrid Maria Cleve von Euler”, 649; Sveriges land och folk: Historisk-statistisk handbok, red. 
Gustav Sundbärg (Stockholm, 1902), 299. – Vid tiden för Astrid Cleves studentexamen hade några flickskolor 
fått examensrätt, så alla kvinnor behövde inte gå upp som privatister. Det förenklade dock saken om man 
bodde i Stockholm, för det gällde främst skolor där, som Wallinska skolan och Lyceum för flickor. Gunilla 
Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, i Studenten, Staden och Sanningen: Bilder och 
essayer, red. Bengt Erik Rydén (Uppsala, 1992), 248. 
115 Wieselgren, Den höga tröskeln, 17. – Universiteten öppnades för kvinnor i flera andra europeiska länder 
ungefär samtidigt som i Sverige. I Zürich samlade universitetet kvinnor från flera länder efter att alla dess 
fakulteter öppnats på samma villkor för kvinnor och män 1867. År 1870 öppnade universitetet i Paris alla 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 36

Där fortsatte hon att förkovra sig i naturvetenskapliga ämnen i samma 
studietakt som tidigare.116 För Stockholms-tidningen beskrev hon 1948: ”Sen 
skyndade jag mig väldigt med examina, jag hade mitt hem i Uppsala, 
behövde inte hyra rum, hade inga bekymmer, behövde inte ta lån.”117 

 
Astrid Cleve 1894. Fotograf Heinrich Osti. Uppsala universitetsbibliotek. 

Kvinnliga universitetsstudenter tillhörde ett socialt överskikt med väl-
bärgade hem. Goda ekonomiska förutsättningar var nödvändiga både för att 
finansiera studierna och för att döttrarna skulle kunna fortsätta med högre 
utbildning istället för att börja arbeta för sin försörjning. Liksom Cleve kom 
också majoriteten av de kvinnliga studenterna från akademikerhem med 
bildningstradition och uppmuntrades därför till vidare studier.118 

                                                                                                                                               
fakulteter utom den teologiska för kvinnor (även i Sverige hindrades kvinnorna initialt från att studera vid 
teologiska fakulteten). I Danmark öppnades Köpenhams universitet för kvinnor 1875, medan det norska 
universitetet i Kristiania tillät kvinnliga studenter först 1884. Wieselgren, Den höga tröskeln, 17, 19. 
116 I tidskriften Iduns sammanställning 1892 av de 81 kvinnor som skrevs in vid ett svenskt universitet 1872–
1891 framgår att Astrid Cleve då hade den lägsta inskrivningsåldern. Landets första inskrivna kvinnliga 
student, Betty Pettersson, var den dittills äldsta, något hon delade med Charlotta von Yhlen. De studerade 
båda vid Uppsala universitet och skrevs in 1872 respektive 1873. S. M., ”Våra studentskor”, 141. 
117 Heng, ”Kvinnlig jubeldoktor bonde många år: Skapar stor flora över kiselalgerna”, Stockholms-tidningen 
31 mars 1948. 
118 Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 245 ff. 
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Både Alma och Per T. Cleve värderade kvinnors rätt till högre utbildning 
högt, men åsikten var inte självklar i samtiden och kvinnors rättigheter och 
möjligheter debatterades flitigt under 1800-talet. Ökad nativitet och 
minskad äktenskapsfrekvens hade lett till att kvinnor ur medelklassen 
behövde större möjligheter att försörja sig själva. De samhälleliga vinsterna 
var övertygande: man fick tillgång till ny och billig arbetskraft och kvinnorna 
kunde stå på egna ben. När det gällde yrken som krävde akademisk 
utbildning och var helt stängda för kvinnor var motståndet avsevärt större. 
Då handlade det inte längre bara om att tjäna sitt uppehälle och det var inte 
någon brist på manlig arbetskraft. Kvinnorna började ställa krav på att 
jämställas med männen och debatten blev mer ideologisk.119 

En ofta uttryckt oro om högre utbildning var att den skulle göra kvinnan 
mindre kvinnlig och därmed hota hennes viktiga familjebildande och 
samhälleliga värde.120 Det menade Per T. Cleve bara var en fördom, eftersom 
”ett odladt vett kan ej förnedra, blott adla den sanna qvinligheten”.121 
Sammanhanget i vilket han framförde den åsikten var 1883 års promotion i 
Uppsala, när historikern Ellen Fries mottog lagerkransen. Per T. Cleve var 
hennes promotor och i samband med ceremonin betonade han betydelsen av 
att hon som första kvinna i Sverige mottagit den högsta lärdomsgraden, 
eftersom han såg kvinnans ställning i samhället som ett säkert tecken på 
civilisationens utveckling. Han ansåg att män och kvinnor var varandras 
jämlikar som människor och att Fries promovering bevisade att kvinnan 
med framgång kunde tävla med mannen även på vetenskapens område.122 

Alma Cleve uttryckte å sin sida offentligt stöd för samma åsikter när hon i 
pamfletten En protest 1896 reagerade mot den liberala kvinnosakskvinnan 
Ellen Keys (1849–1926) kritik av den borgerliga kvinnorörelsen i 
Missbrukad kvinnokraft (1896). Key högaktade individens rätt och frihet 
och höll med om att män och kvinnor skulle vara juridiskt likställda.123 Det 
som skilde henne från kritiker som Alma Cleve var att hon ansåg att det 
fanns biologiskt givna könsmönster som skilde män och kvinnor åt såväl 
känslomässigt och intellektuellt som biologiskt. Med sin förmåga till kärlek 
och omsorg menade Key att moderligheten var kvinnans grundläggande 
egenart: ”Det är moderligheten, som på det erotiska området gjort kvinnan 
lika genialiskt överlägsen mannen, som han är henne intellektuellt 
överlägsen.”124 Att då som kvinna söka jämställdhet genom att uppnå likhet 

                                                             
119 Wieselgren, Den höga tröskeln, 7–10. 
120 Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 62 f.; Lydia Wahlström, ”Uppsala-lif bland kvinliga studenter”, Dagny: 
Tidskrift för sociala och litterära intressen 6 (ny följd) (1903), 250. 
121 Per T. Cleve, Promotionsanförande refererat i Tidskrift för hemmet 25 (1883), 242. 
122 Cleve, Promotionsanförande, 242. 
123 Ellen Key, Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi (1896), 4 uppl. (Stockholm, 1914), 5. 
124 Key, Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi, 31. 
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med mannen genom exempelvis utbildning vore att missbruka den 
grundläggande kvinnokraften.125 Studentskan och trebarnsmodern Alma 
Cleve ville demonstrera att Key inte var representativ för alla kvinnor i 
samtiden. I En protest gav hon uttryck för en jämlikhetssträvan där kvinnlig 
utbildning, även akademisk sådan, var av godo.126 Hon vände sig bland 
annat mot åsikten att könen skulle skilja sig med avseende på intelligens. 
Den skillnad i intresse för studier som hon tyckte sig kunna se mellan pojkar 
och flickor hänförde hon istället till en insikt hos de senare om vilka 
möjligheter de faktiskt bjöds av samhället: ”Men så fort flickorna komma 
under fund med, att de med sin flit, sitt intresse ingenting egentligen kunna 
vinna, att vinsten vinkar dem på en annan väg, så skjutas studierna i 
bakgrunden.”127 Synbarliga mentala skillnader mellan könen handlar enligt 
Alma Cleve alltså inte om biologiska utan kulturella förutsättningar. I 
avslutningen av sin protest mot Keys särskiljande mellan könen anförde 
Alma Jesus till stöd för sin åsikt: ”Det var han som gaf kvinnan jämlikhet 
med mannen, ej genom konstlade jämlikhetsberäkningar, där känslan lägges 
i ena vågskålen och intelligensen i den andra, utan i begreppet hel människa, 
där känsla, förstånd och ande bilda ett.”128 

När Cleve började sin akademiska bana hade hon självförtroende och 
trygghet med sig från hemmet. Samtidigt fanns föreställningar i samhället 
om att kvinnor inte hade de intellektuella förutsättningarna för akademisk 
bildning, att vunnen lärdom riskerade både kvinnlighet och hälsa samt att 
den kvinnliga studenten utmärktes av osedlighet.129 Senare i livet menade 
hon själv att flickor i allmänhet saknade vetenskaplig läggning – det vill säga 
viljan att söka kunskap för kunskapens skull – även om man givetvis skulle 
bereda plats för undantagen.130 

                                                             
125 Key, Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi, 14. 
126 Alma Cleve var inte den enda som reagerade offentligt mot Missbrukad kvinnokraft. I Idun kunde man 
den 24 april 1896 läsa en artikel om fyra kvinnor – förutom Alma var det författarinnorna Ellen Idström och 
Mathilda Roos samt skolföreståndarinnan Anna Sandström – som gett Ellen Key svar på tal och utöver dem 
listade Key ytterligare sex vedersakare i förordet till 1914 års utgåva av Missbrukad kvinnokraft. Eva 
Vigström, ”Missbrukad kvinnokraft: En öfversikt af striden för dagen”, Idun 9:17 (1896), 133 ff.; Key, 
Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi, 4. För en summering av debatten, se Inger Hammar, 
Emancipation och religion: Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860–
1900 (Stockholm, 1999), 234–245. 
127 Alma Cleve, En protest med anledning af Ellen Keys föredrag i kvinnofrågan (Stockholm, 1896), 25. 
128 Cleve, En protest, passim. Citatet på sidan 33. Originalets kursivering. – Under 1800-talet gjordes flera 
försök att utifrån en kristen världsbild argumentera för att kvinnan borde betraktas som likvärdig med 
mannen. I den uttalat kvinnopolitiska Tidskrift för hemmet – som grundades 1859 och refererade Per T. 
Cleves tal vid Ellen Fries promovering 1883 – lyftes till exempel kristendomen fram som vägen till kvinnlig 
frigörelse. Inger Hammar, ”Alma maters sedliga döttrar: Kvinnornas intåg på den akademiska arenan”, i 
Rummet vidgas: Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880–1940, red. Eva Österberg & Christina Carlsson 
Wetterberg (Stockholm, 2002), 135 ff., 143 f.; Hammar, Emancipation och religion, 214 ff. 
129 Hammar, ”Alma maters sedliga döttrar”, 150–154. 
130 Margit Palmær, Nutidskvinnan i närbild (Stockholm, 1937), 138; 70 år med kiselalger. – Nutidskvinnan i 
närbild är en bok om samtidens kvinnor skildrade genom intervjuer ”där man återfinner dem: på 
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Astrid ansåg sig själv höra till dessa undantag och studerade, med egna 
ord, av ”lust och håg”.131 Hon uppskattade studierna och såg kunskapen som 
ett mål i sig. Samtidigt fanns det flera skäl för samtidens kvinnor att söka sig 
till akademin. För de studentskor som ville dra nytta av akademiska studier i 
sin yrkesroll var arbetsmarknaden mycket begränsad innan den så kallade 
behörighetslagen antogs 1923 och gav kvinnor ökade möjligheter till 
offentliga befattningar.132 Särskilt läkar- respektive läraryrket hörde dock till 
undantagen. För att bli läkare krävdes universitetsstudier och enligt Cleve 
kunde en kandidatexamen ge ”bättre platser i skolorna”.133 Andra viktiga 
orsaker var ökad självständighet och möjlighet till större frihet från familjens 
kontroll och den traditionellt kvinnliga sfären. Vissa studerade också av 
direkt könspolitiska skäl, för att de ville hjälpa kvinnor eller för att helt 
enkelt protestera mot rådande könsnormer. På ett mindre ideologiskt plan 
misstänktes att somliga skrev in sig vid universiteten för att lättare hitta 
någon att gifta sig med – en farhåga hos vissa Uppsaladamer för trängsel på 
äktenskapsmarknaden för deras döttrar – medan andra valde studier för att 
de inte trodde sig kunna bli gifta och behövde kunna försörja sig på egen 
hand.134 Studierna kunde också vara ett tidsfördriv i väntan på giftermål, 
något Alma Cleve såg skäl för: 

”Spinn, spinn dotteren min  
I morgon kommer friaren din”, 

hette det förr. Hvarför kan det icke lika väl ibland heta: 

Läs, läs, dotteren min 
I morgon – – – – – –  

efter det nu för tiden blifvit af så ringa nytta att spinna!135 

Historikern Tord Rönnholm har i sin forskning visat att nära sextiofyra 
procent av de kvinnor som skrevs in vid Uppsala universitet 1872–1914 valde 
att läsa humanistiska ämnen, samtidigt som drygt tjugoåtta procent valde 
naturvetenskap och medicin.136 Under åren för Cleves grundutbildning, 
1891–1894, lockades dock fler studentskor av naturvetenskap och medicin 

                                                                                                                                               
arbetsplatsen”. Journalisten och författarinnan Margit Palmær var kvinnopolitiskt engagerad och ville visa 
kvinnors nytta på andra områden än i hemmet. Cleve representerade ”Vetenskapskvinnan” och är med sin 
historia tämligen enkel att identifiera, trots att hon inte namnges. Palmær, Nutidskvinnan i närbild, 7. 
131 I vardagsrummet hos Astrid Cleve von Euler. 
132 Om behörighetslagen, se Wieselgren, Den höga tröskeln. 
133 70 år med kiselalger. 
134 Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 129–132; Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, 258–
262; Lydia Wahlström, ”Bland kvinnliga studenter i 1890-talets Uppsala”, i Hågkomster och livsintryck 18, 
red. Thulin, 140; 70 år med kiselalger. 
135 Alma Cleve, En protest, 28. Originalets kursivering. 
136 Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 40. 
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än av humaniora. Sammanlagt registrerades femtiofyra kvinnliga studenter i 
Uppsala universitets katalog dessa år och tjugoen av dem läste med 
humanistisk inriktning, nitton med medicinsk och elva med matematisk-
naturvetenskaplig inriktning.137 De flesta av universitetets studenter skrevs 
in på den teologiska respektive den juridiska fakulteten, men drygt fyrtiofyra 
procent valde att läsa humaniora, medicin eller naturvetenskap på den 
filosofiska fakulteten. En jämförelse mellan studievalen för samtliga 
studenter inom humaniora, medicin och naturvetenskap och studievalen för 
enbart de kvinnliga studenterna visar att fördelningen mellan ämnes-
områdena är ungefär lika. Denna generation studentskor gjorde alltså i stort 
sett samma studieval som sina manliga kamrater.138 

Studentliv i Uppsala 

När Cleve skrevs in som recentior (nationsbeteckningen för en medlem av 
den yngsta studentkullen) hösten 1891 var hon en av sammanlagt tjugoen 
kvinnliga studenter på universitetet.139 Kvinnorna utgjorde då en dryg 
procent av Uppsalas 1 680 studenter och många av dem kände sig isolerade i 
den mansdominerade universitetsvärlden. Naturvetaren Gulli Rossander 
(1867–1941) började sina högre studier 1887 och skrev ett halvsekel senare 
(då gift Petrini) att hon var ängslig över alla män i början, men att hon fann 
stöd i en kvinnlig medstudent. De läste tillsammans till kandidatexamen och 
sedan var hon ”varm i kläderna och tyckte inte alls att det var något konstigt 

                                                             
137 Övriga tre studenter bestod av en jurist (Elsa Eschelsson) och två som tillhörde den filosofiska fakulteten 
utan att kunna hänföras till vare sig teologi, juridik, medicin, humaniora eller naturvetenskap (Nanna 
Lundborg och Ebba Walldén). Ytterligare ett antal kvinnor registrerades som examinerade, men jag har bara 
räknat med dem som står inskrivna som student (senior, junior eller recentior) i en nation. UUK 1891–1894. 
– Wieselgren anger 23 kvinnliga studenter i Uppsala höstterminerna 1891–1895, en siffra som stämmer 
överens med Statistisk årsbok för Sverige 1925. Rönnholm tar upp siffrorna i Statistisk årsbok (hans tabell 
1), påtalar svårigheten att utläsa vad de egentligen berättar och tolkar siffrorna som ”något slags medelvärde 
för varje hösttermin över antal studerande under perioden”. Enligt hans studier skrevs fyrtiofem kvinnor in 
vid Uppsala universitet 1891–1895 (hans tabell 5). Han har identifierat sina fyrtiofem nyinskrivna studentskor 
i student- och nationskataloger samt Matrikel över svenska kvinnor som avlagt examen vid universitet eller 
högskola i Sverige 1875–1914 och jag bedömer hans siffra som mer rimlig än Wieselgrens. Statistisk årsbok 
för Sverige 1925, 238; Wieselgren, Den höga tröskeln, 52; Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 38, 43. 
138 Alla nya studenter skrevs in vid filosofiska fakulteten, där de som ville fortsätta på teologiska, juridiska 
eller medicinska fakulteten kunde läsa in den förberedande examen som krävdes för detta. Humanister och 
naturvetare stannade på filosofiska fakulteten vid fortsatta studier efter examen. Eftersom studentkatalogen 
registrerat vilken examen respektive student på filosofiska fakulteten avser att avlägga eller har avlagt är det 
möjligt att räkna antalet som hör till respektive ämnesområde. Till naturvetenskap och humaniora har jag 
räknat de på filosofiska fakulteten som har eller avser att ta en matematisk-naturvetenskaplig respektive 
humanistisk examen. Till medicin har jag räknat de på filosofiska fakulteten som avser att ta en medicinsk 
examen samt de som tillhör den medicinska fakulteten. Siffrorna är inte korrigerade för ändringar i 
studentantal under aktuell termin efter katalogens tryckning. UUK 1891–1894, post 90. 
139 UUK höstterminen 1891. – Recentiorerna befordrades efter ett par terminer till juniorer. Detta skedde 
efter val, men i praktiken blev alla uppflyttade. Färre valdes till seniorklassen, eftersom den hade ett 
begränsat antal platser. Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, vol. 2:2 (Uppsala, 2010), 398. 
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att vara ensam kvinna i en samling av unga män”.140 Astrid Cleve hade i sin 
tur två kvinnliga kamrater, men ska ha känt sig ganska isolerad, särskilt 
eftersom hon siktade på en framtid som vetenskapare snarare än det mer 
vanliga läraryrket.141 År 1961 mindes hon likafullt att det var ”ganska 
trevligt” att vara kvinnlig studerande på hennes tid.142  

Även om en och annan av de män som omgav studentskorna uttryckte viss 
tveksamhet var många sympatiska till det ännu udda inslaget i miljön. 
”Några studenter tyckte kanske att det var onödigt och obehagligt med 
studentskor, men i så fall höllo de sig på avstånd från oss, och någon direkt 
ohövlighet från en kamrats sida kan jag inte erinra mig att ha varit utsatt 
för”, minns Gulli Rossander, och Cleve menade att ”studenter emellan gick 
det bra”.143 Rossander tänkte sig att det accepterande mottagandet hos de 
manliga studenterna under grundutbildningen kanske berodde på att 
kvinnorna ännu var så få att de inte betraktades som ett hot.144 Samtidigt 
fanns andra som såg en spirande konkurrenssituation i att släppa in 
kvinnorna vid universiteten, och lärare och professorer lät undslippa sig 
misogyna åsikter som demonstrerade att kvinnorna var ovälkomna.145  

De manliga studenterna erbjöd hur som helst ingen större social samvaro 
eftersom det endast undantagsvis ansågs acceptabelt att umgås över 
könsgränserna.146 Det blev märkbart i nationerna, som med rika föreningsliv 
och sociala gemenskaper var många uppsalastudenters naturliga mötesplats. 
Uppförandekoden krävde till exempel att en kvinnlig student bjöds av en 
manlig student för att få gå på nationsbal. Festen fortsatte sedan efter att 
kvinnorna lämnat lokalen, som August Widén, Stockholms nations 
vaktmästare 1898–1936, beskrev: ”När herrarna hade avlämnat sina damer, 
återkommo de till den väntande nattgroggen och – mina herrar, nu börjas 

                                                             
140 Gulli Petrini, ”Från de första kvinnliga studenternas tid”, i Hågkomster och livsintryck 18, red. Thulin, 
129 f. Citatet på sidan 130. Se även Wahlström, ”Bland kvinnliga studenter i 1890-talets Uppsala”, 138. – Gulli 
Rossanders kvinnliga kamrat hette Emelie Svalling och de tog kandidatexamen 1889. Rossander disputerade i 
fysik 1901. Hon var även liberal politiker och arbetade för den kvinnliga rösträttsrörelsen tillsammans med 
sin make, naturvetaren Henrik Petrini (1863–1957), som hon träffade under studietiden. När hon skrev de 
minnen som jag refererar hade hon bytt efternamn, men jag har valt att använda hennes flicknamn i texten. 
Se Christina Florin, ”Hemmen med de öppna dörrarna: Gulli och Henrik Petrini och kamratäktenskapen i 
kvinnornas rösträttsrörelse”, i Par i vetenskap och politik, red. Berg, Florin & Wisselgren. 
141 Palmær, Nutidskvinnan i närbild, 134. – Vilka de två kvinnliga kamraterna var är okänt, men möjligen 
hänvisade Cleve till de två andra naturvetarrecentiorerna vid Stockholms nation hösten 1891: Sofia Rudbeck 
och Theckla Hammar. UUK höstterminen 1891. 
142 70 år med kiselalger. 
143 Petrini, ”Från de första kvinnliga studenternas tid”, 130; I vardagsrummet hos Astrid Cleve von Euler. 
144 Petrini, ”Från de första kvinnliga studenternas tid”, 130. – Vad de manliga studenterna själva tyckte är 
svårare att få reda på i motsvarande minnestexter. Sif Johansson har observerat att det är påtagligt att de 
kvinnliga studenterna inte nämns i de många berättelser som män skrivit om studentlivet i Uppsala runt 
sekelskiftet 1900. Johansson, ”Ett naturvetenskapligt universitet med plats för kvinnor”, 190. 
145 Wieselgren, Den höga tröskeln, 30; Markusson Winkvist, Som isolerade öar, 191–194. 
146 Wahlström, ”Bland kvinnliga studenter i 1890-talets Uppsala”, 144. Angående den sociala kontrollen av 
studentskorna, se Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 95–100. 
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det.”147 Cleve sade att könen över huvud taget höll sig ”lite mer för sig själv” 
och att kvinnorna inte var med på de studentfester som kallades gasquer.148 

Som student i Uppsala var det obligatoriskt att tillhöra en nation och 
medlemskap valdes ofta efter hembygdsanknytning.149 Vänner och bekanta 
kunde också påverka valet, vilket sannolikt var fallet med flera av de kvinnor 
som under 1800-talet skrevs in i Stockholms nation. Många av dem hade läst 
till studentexamen i huvudstaden och fått kamrater där, och även om de 
utgjorde en minoritet i relation till männen var det mindre risk att vara 
ensam kvinna i Stockholms nation än i någon av de övriga tolv nationerna.150 
Eftersom Astrid Cleve både växt upp i Uppsala och tagit studentexamen där 
borde Uplands nation ha varit det givna valet för henne, men även hon 
sällade sig till Stockholms nation. Cleve var en av sex kvinnliga recentiorer i 
Stockholms nation höstterminen 1891 och samtliga universitetets kvinnliga 
naturvetare fanns där.151 I Uplands nation fanns då inga kvinnor över huvud 
taget och kanske lockade möjligheten till kvinnligt sällskap. Valet kan också 
ha påverkats av att fadern som infödd stockholmare var med i Stockholms 
nation. Någon större samhörighet med nationen eller dess medlemmar 
verkar hon dock inte ha känt, att döma av följande avfärdande från 1937:  

Nationslivet stod han [Per T. Cleve] alldeles utanför, så mycket mer som den nation som 
både han och sedermera jag tillhörde, nämligen Stockholms nation, icke bjöd på den 
minsta ansats till nationell samhörighet eller intimitet. Den var snarast att betrakta som 
en sorts juridisk klubb, där unga ämbetsmannafrön sutto och läste tidningen.152 

Per T. Cleve själv var ännu mer kritisk, när han 1892 uttryckte åsikten att 
nationerna borde avskaffas eftersom de spelat ut sin roll. Nationerna skulle 
främja flit, sedlighet och ordning, men det var ändamål som professorn 
menade att de inte längre uppfyllde. Därtill tyckte han att de var för 
kostsamma och att deras tillgångar bättre kunde nyttjas till stipendier åt 
studenterna. Nationernas samlande funktion ansåg hans meningsfränder att 

                                                             
147 Burman, K.J., 77; Lydia Wahlström, Trotsig och försagd: Mitt livs minnen (Stockholm, 1949), 89; August 
Widén, En nationsvaktmästares minnen (Uppsala, 1939), 61. Citatet i Widén.  
148 I vardagsrummet hos Astrid Cleve von Euler. 
149 Studenterna var inte helt fria att välja nationstillhörighet. Var och en hade att välja mellan faderns nation 
(om han studerat i Uppsala), den nation som omfattade studentens eller föräldrarnas födelseort, eller den 
nation som motsvarade studentens läroverk. Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, 395. 
150 Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, 249. – Mer än hälften av de kvinnliga 
studenterna i Uppsala under 1800-talet var medlemmar i Stockholms nation. Av övriga 12 nationer var det 
bara Kalmars nation som inte fick någon kvinnlig medlem förrän på 1900-talet. 
151 UUK höstterminen 1891. – Fem av sammanlagt 21 kvinnor på Uppsala universitet höstterminen 1891 var 
naturvetare, alla på Stockholms nation: juniorerna Gulli Rossander och Adèle Philipson samt recentiorerna 
Sofia Rudbeck, Astrid Cleve och Theckla Hammar. UUK höstterminen 1891 
152 Cleve von Euler, ”Från min barndoms och ungdoms Uppsala”, 174. – Kommentaren hade fog, eftersom 
”påfallande många av medlemmarna [i Stockholms nation] var ämbetsmannasöner från välbärgade familjer”. 
Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, 398. 
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ämnesföreningarna kunde ta över.153 Kritiken vann inget större stöd och 
vårterminen 1896 kunde fröken Cleve delta som inledare till ett möte i en 
nationsverksamhet som fortsatt sin gilla gång.  

Mötet tilldrog sig i Stockholms Nations Diskussionsförening och handlade 
om ”Medborgarskolor och Fortsättningsskolor” och liksom Astrid Cleve 
deltog humanisten och sedermera politikern Gerda Lundberg (1870–1937, 
gift Hellberg) och Gulli Rossander i diskussionen. Föreningen bildades 1893 
och hade enligt en redogörelse av vaktmästare Widén tjugoåtta protokoll-
förda möten till 1899. Mötena pågick ofta långt in på natten och följdes av 
samkväm med smörgåsar, brännvin, pilsner och punsch, när det fåtal 
kvinnor som deltog i diskussionerna sannolikt hade lämnat sällskapet.154 
Widén nämner kvinnliga diskuteranden vid endast ett möte till, när 
Rossander yttrade sig angående svensk konst höstterminen 1897.155 
Kvinnorna tog, eller fick, inte heller någon större plats i nationernas strävan 
att tillvarata sina och studenternas intressen. I det arbetet började kvinnor få 
mer ansvarstyngda poster först långt in på 1900-talet.156 

I mars 1892 ledde den kännbara bristen på kamratliv till att Uppsala 
kvinnliga studentförening (UKSF) bildades för att samla universitetets 
kvinnliga studenter. Kamratskapet odlades bland annat genom att 
föreningen samlades till möte ungefär en gång i månaden under terminerna, 
satte upp spex och organiserade diskussioner och föredrag med efterföljande 
samkväm. I en tidig (1903) tillbakablick på föreningens bildande skriver 
UKSF:s första ordförande Lydia Wahlström att föreningen också ”medvetet 
arbetat för väckande af medborgaranda, och detta icke blott genom 
vårdandet af den solidaritetskänsla bland kamrater, som härför utgör en 
första förutsättning, utan äfven genom att söka meddela den formella öfning, 
som kräfves för aktivt deltagande i det offentliga lifvet”.157 

                                                             
153 ”Nationer eller ej vid universiteten?”, Svenska Dagbladet 13 oktober 1892; Frängsmyr, Uppsala 
universitet 1852–1916, 396. 
154 Att manliga och kvinnliga studenter umgicks i mer privata sammanhang där alkohol förekom talades det 
tyst om, men Lydia Wahlström ger två exempel: ”Så vet jag att manliga och kvinnliga kemister någon gång i 
allsköns samförstånd kunde tillverka anisett på Kemikum, och själv var jag 1892 utan skrupler med om en 
avskedshippa på matlagskamraternas rum, där man värmde punsch i kakelugnen, så att kastrullen vickade till 
och spritlågan svedde bort halva mustaschen för en av våra värdar.” Wahlström, ”Bland kvinnliga studenter i 
1890-talets Uppsala”, 141. 
155 Widén, En nationsvaktmästares minnen, 98–101. – Widéns redogörelse tar endast upp de som yttrade 
sig under vissa – inte alla – möten och det är givetvis möjligt att kvinnor diskuterade vid andra tillfällen samt 
att de deltog utan att uttala sig. Till exempel deltog Ellen Fries, inskriven vid Stockholms nation 1877, vid 
diskussionsaftnar i sällskap med andra kvinnliga studenter och yttrade sig aldrig trots att hon gärna hade 
gjort det. Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, 251. 
156 Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, 251 ff. – År 1892 valde Stockholms nation en 
kvinnlig teaterdirektör, men hon avsade sig uppdraget på samma möte som hon valdes och ersattes av en 
manlig student. Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter ”, 251. 
157 Wahlström, ”Uppsala-lif bland kvinliga studenter”, 253–257. Citatet på 256 f., originalets kursivering. – 
Gunilla Strömholm observerar att det fotografi med åtta kvinnor som anges föreställa UKSF:s grundare i 
Lydia Wahlströms ”Bland kvinnliga studenter i 1890-talets Uppsala” i själva verket är från 1891 och bland 
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Cleve skrevs in i föreningen 4 maj 1892.158 Några år senare, i mars 1895, 
valdes hon till föreningens klubbmästare och fick ansvar för att ordna nöjen 
och förströelser.159 Den rollen behöll hon under hela sin studietid och 1899 
utnämndes hon till ”ständig heders-Klubbis”, något som tog sig uttryck i att 
hon fortsatt kallades just ”Klubbis” av vänner som hon fick i föreningen.160 
Ansvaret som klubbmästare tog hon till exempel genom att delta vid 
föreningens sexor (lättare kvällsmål) och utfärder, och på hennes förslag 
byttes föredragssamkvämens te mot starkare drycker.161 Höstterminen 1897 
var hon också vice ordförande för UKSF.162 

Klubbmästare Cleve gjorde även insatser för studentskornas fysiska hälsa. 
Vid ett möte 3 december 1894 inledde hon en diskussion om ”Sport” som 
inspirerade UKSF att bilda en sportförening under hennes ledning ”med 
skidsportens främjande som närmaste mål”.163  

Skidlöpningen hade precis börjat uppmärksammas i Sverige och bara året 
innan hölls i Uppsala de första nationella skidtävlingarna.164 Trots att det var 
svårt att få tag på skidor i Uppsala fick Cleve sina första skidor som 
sextonåring och hon blev en entusiastisk skidåkare: 

Med detta inom staden unika par av norska backskidor av Numedalstyp fick jag 
äntligen tillfälle att uppleva skidlöparens speciella glädje. Han kommer som ingen 
annan i nära kontakt med vinterns rena skönhet, han njuter som vid ingen annan 
sport av omväxling och allsidig muskelövning och syrerik luft.165

  

                                                                                                                                               
andra avbildar tre studentskor (Augusta Ärnbäck, Polly Eidem och Berna Skog) som lämnat Uppsala när 
föreningen bildades. Övriga fem är Signe Söderström, Ellen Lundhult, Gerda Lundberg, Lydia Wahlström och 
Gulli Rossander och de var med i UKSF. Ivrigast att etablera föreningen var Lundberg samtidigt som 
ordförandeskapet anförtroddes Wahlström. Wahlström, ”Bland kvinnliga studenter i 1890-talets Uppsala”, 
145; Strömholm, ”Lydia Wahlström och Uppsala kvinnliga studentförening”, 30 ff. 
158 UKSF:s arkiv, Inskrivningsbok, U3152:e, UUB. – I radiointervjun I vardagsrummet hos Astrid Cleve von 
Euler från 1955 sade Cleve att hon vid grundandet av UKSF var upptagen av sina första kurser och 
laborationer och blev medlem efter att hon vid Uppsala universitets minnesfest till erinran av Uppsala möte i 
september 1893 sett dem samlade för första gången, uppradade i aulan med nationsstandaren mellan sig. 
Kanhända var det först då som hon blev aktiv i föreningen. I vardagsrummet hos Astrid Cleve von Euler. 
159 UKSF:s arkiv, U3152a: Protokållsbok för Uppsala kvinnliga Studäntförening 1892–1905, Protokoll 21 
mars 1895, UUB. 
160 UKSF:s arkiv, U3152e: Inskrivningsbok, UUB; 70 år med kiselalger; Brev från Astrid Cleve till Lydia 
Wahlström, december 1899, Lydia Wahlströms samling (LWS), KB. 
161 UKSF:s arkiv, U3152a: Protokållsbok för Uppsala kvinnliga Studäntförening 1892–1905, Protokoll 3 
december 1894, UUB; I vardagsrummet hos Astrid Cleve von Euler. 
162 UKSF:s arkiv, U3152e: Inskrivningsbok, UUB. 
163 UKSF:s arkiv, U3152a: Protokållsbok för Uppsala kvinnliga Studäntförening 1892–1905, Protokoll 3 
december 1894, UUB. 
164 De nationella tävlingarna anordnades av Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige som bildades 
i Stockholm 1892 och uppmärksamheten kring dem bidrog till ett starkt ökat intresse för skidlöpning i 
allmänhet och skidtävlingar i synnerhet. Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, 574; Johan Bååth, 
”Halvsekelminnen från Uppsala”, På skidor: Skid- och friluftsfrämjandets årsbok 1944, 175. 
165 Astrid Cleve von Euler, ”Nutidsmänniskan och friluftslivet”, På skidor 1949, 16. 
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Skidutflykt i Uppsala 1893. Från vänster Leonard Jägerskiöld, Sillén, Mats Floderus, K. F. Johansson, 
Astrid Cleve, Thorsten Ekman, Elis Wadstein, John Wadstein och Johan Bååth. Ur På skidor 1944. 

Hon delade sitt engagemang med medlemmarna i den 1891 bildade Upsala 
skidklubb.166 Klubben bestod av akademiker som odlade sitt intresse genom 
utflykter söder om Uppsala slott och Cleve såg skidåkningen som rekreation:  

Alltifrån tidiga ungdomsår hade jag dagarna fyllda av kurser och examensplugg. 
Sporten gjorde då dubbel nytta genom att dels tvinga hjärnan till vila, dels sätta 
musklerna i arbete, och sedan efter den därmed förenade ansträngningen ge 
organismen tillfälle till återuppbyggnad, eller vad man kallar ”att ta igen sig”.167 

Skidsporten attraherade både män och kvinnor. När den första kända skid-
tävlingen i modern tid hölls i Stockholm 1879 deltog två kvinnor och 1893 
anordnades särskilda tävlingsklasser för damer.168 De flesta kvinnliga skid-
åkarna kom från Norrland, men i Uppsala hade Cleve sällskap av medicin-
studenterna Lilly Paijkull (1850–1951) och Alette Falch (1873–1951).169 

                                                             
166 ”Föreningar för skidlöpningar och deras täflingar m. m. vintern 1901–1902”, På skidor 1902–1903, 312. 
167 Samma syn återfinns i Om skidor och skidlöpning av L. A. Jägerskiöld, en annan av medlemmarna i 
Upsala skidklubb. Cleve von Euler, ”Nutidsmänniskan och friluftslivet”, 18; L. A. Jägerskiöld, Om skidor och 
skidlöpning (Stockholm, 1899), 3. Se även Astrid Cleve, ”På Jämtlandsgränsen”, På skidor 1900–1901, 118. – 
Cleve spelade också tennis med den äran, enligt Gustaf Lindqvist: ”Hvad lawntennis beträffar, har hon äfven 
[utöver skidlöpning] häri förvarfvat en afsevärd skicklighet. Detta kan författaren till dessa rader på heder och 
samvete intyga, ty han har ofta varit i tillfälle att i detta spel blifva ’klådd’ efter noter af sin älskvärda 
motspelerska.” Mari Mihi [Gustaf Lindqvist], ”Astrid Cleve”, Idun 11:24 (1898), 186. 
168 Erik Pallin, Skidlöpning för kvinnor och ungdom (Stockholm, 1919), 47 f., 50 f.; Inga Löwdin, 
”Tillbakablick på skidornas damlängdlöpning som tävlingssport 1880–1965”, Idrott, historia och samhälle: 
Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 1994, 42 f. 
169 Både Paijkull och Falch blev läkare och båda gifte sig med läkare. Som med. lic. (1905) och praktiserande 
läkare arbetade Paijkull med kvinnosjukdomar och 1909 gifte hon sig med Nils G. Holmin (1884–1949), 
sedermera överläkare. Hennes efternamn skrivs för övrigt omväxlande Paykull och Paijkull. Jag använder 
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Falch var från Norge och inspirerade Cleve att prova både backhoppning 
och utförsåkning.170 Kanske bidrog det till att borgmästare Johan Bååth 
(1870–1953) senare kom ihåg Cleve som ”en särskilt skicklig och 
oförskräckt skidlöperska”.171 

Eftersom det vållade honom oro var Per T. Cleve inte lika fullt entusiastisk 
som dottern över hur hennes skidintresse tog sig uttryck, något han 
ventilerade i följande uppbragta brev till Alma: 

Ehuru det är emot min föresats måste jag tillskrifva dig dessa rader med hänsyn till 
vår dotter Astrid, på hvilken jag icke har något inflytande och rimligtvis icke kan ha, 
när hon hört dig bemöta mig med de föraktfullaste tilltal. Jag måste frånsäga mig allt 
ansvar, om något händer henne här, eller ock må hon flytta ifrån mig. Anledningen till 
allt detta är i korthet följande: Igår afton hitkom en djerf norsk fröken Falk och tog 
Astrid med sig på en skidtur. Som Astrid icke bevärdigar mig med att låta mig få veta 
hvart hon tager vägen när hon går ut, äfven om kvällarna för att vara borta halfva 
natten, utfrågade jag Fr. Falk och fick det besked att de ämnade åka i backarna i 
Eklundshofshagen. Jag vaknade kl 12 Astrid icke hemma ännu, icke heller kl. 2. Då 
kunde jag icke tro annat än att en olycka händt, klädde mig och väntade uppe i mörka 
salen till kl. 4. Astrid var ännu ej hemkommen. Jag slumrade in på soffan, men 
vaknade kl. 5 och gick då in till Astrid, som jag finner i sin säng, såsom om allt var i 
god ordning. På min fråga hvar hon varit, sade hon att hon gjort en tur på Ekoln och 
bad för öfrigt att få sofva i fred. Att jag sedan dess måst hålla mig vaken för att ej 
[försumma?] föreläsningen angår naturligtvis henne icke.  

Min begäran är att du med det inflytande du har på henne vill förbjuda henne vara 
ute om nätterna utan att förut tillsäga hvart hon går och när hon kommer, eller ock att 
du vill taga henne till Stockholm, der jag tycker hon kan studera lika bra som här. Min 
handledning kan hon undvara.172 

Vad faderns nödrop resulterade i är okänt, men den trotsiga skidlöperskan 
stannade i Uppsala. Inför Astrids studentexamen 1891 hade Alma lagt ner 
mycket tid på hennes utbildning. Väl på universitetet förefaller Per ha tagit 
över det ansvaret. Några år senare flyttade Alma till Stockholm och jag ska 
närmast undersöka vad som kan ha föranlett föräldrarnas separation.173 

                                                                                                                                               
Paijkull eftersom det är så hon står som författare till den artikel av henne och Cleve som citeras i 
avhandlingen. Alette Falch var anatom, forskade inom cytologi och fysisk antropologi, skrev artiklar, 
läroböcker och populärvetenskapliga böcker i biologiska ämnen och engagerade sig i barnomsorgsfrågor. Hon 
fick ingen egen akademisk tjänst utan forskade i nära samarbete med sin make, läkaren Kristian Emil 
Schreiner (1874–1957). Matrikel över Svenska Kvinnor som avlagt examen vid Universitet eller Högskola i 
Sverige 1875–1914, red. Odencrantz, 34; Hans Gillingstam, ”Paykull”, SBL 28 (Stockholm, 1992–1994), 765; 
Databas: Sveriges dödbok 1947–2009, Sveriges släktforskarförbund; Jon Røyne Kyllingstad, ”Alette 
Schreiner”, Norsk biografisk leksikon, snl.no/.nbl_biografi/Alette_Schreiner/utdypning (28 juli 2011). 
170 Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, 574; Cleve von Euler, ”Nutidsmänniskan och friluftslivet”, 16 f. 
171 Bååth, ”Halvsekelminnen från Uppsala”, 173. 
172 Brev från Per T. Cleve till Alma Cleve, odaterat, Vol. 1: Brev, ACS, UUB. Originalets kursivering. 
173 Gunne, ”Kemi min ungdoms nöjesliv: Formel i stället för saga”, Svenska Dagbladet 21 januari 1955; Brev 
från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 18 januari 1891, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 



KAPITEL 2 | UNGDOM OCH UTBILDNING 

 47
 

Kultur i Stockholm och vetenskap i Uppsala 

År 1893 noterade Per T. Cleve i husförhörsförteckningarna att Alma, Agnes 
och Célie vistades i Stockholm. Agnes återvände till Uppsala 1895 och 
arbetade som laboratorieassistent och tecknare åt professorn i medicin S. E. 
Henschen (1847–1930), men Alma och Célie stannade i huvudstaden.174 

Varför Alma Cleve valde att lämna Uppsala är oklart. Kommentaren om 
föraktfulla tilltal i brevet ovan signalerar osämja mellan makarna, men jag 
har inte sett att den skulle vara djupgående. Åtminstone Per behövde 
fortfarande sin hustrus stöd. När han tilldelades den prestigefyllda Davy-
medaljen av Royal Society i London bad han till exempel om hennes sällskap 
när det begärdes att han skulle infinna sig personligen för att ta emot 
hedersbetygelsen: ”Ensam vill jag icke fara, men om du vill komma med och 
vara min vän, är jag icke ohågad.”175 

Det finns däremot antydningar om att Alma var olycklig i Uppsala. Enligt 
Ulla Brunius, Célies svärdotter, undvek hon universitetsstaden, föraktade 
akademikerkretsarna och ”fann de flesta akademiker småskurna, småsinta 
och småborgerliga”.176 Alma saknade också sin mor djupt och Célie 
misstänkte att hon var besviken över sin livssituation: 

Min mors pianospel i mörka ensamma kvällar var en utlösning för sådant som inte fått 
gensvar, för hennes oro över att den livsform som hon själv varit med om att bygga 
upp inte längre tillfredsställde henne, för bitterhet över att ingenting blir så som man 
räknade ut att det borde bli, ett uttryck för den egna vanmakten, för uppror mot 
anpassning och för resignation.177 

                                                             
174 Husförhörsförteckningar, AIb:47 (1894), 50 (1895), 53 (1896), 59 (1898), UDK, ULA; Stockholms 
adresskalender 1894–1902; Bodil Persson, När kvinnorna kom in i männens värld: Framväxten av ett 
kvinnligt tekniskt yrke: Laboratorieassistent under perioden 1880–1941 (Stockholm, 1994), 119. – Efter 
studentexamen i Uppsala 1892 fortsatte Agnes Cleve med konststudier i Stockholm och Göteborg. Åren 1901–
1912 var hon gift med advokat Ernst Lindesjöö (1869–1934). Äktenskapet slutade med skilsmässa efter en 
kärlekshistoria mellan Agnes och en av hennes lärare. År 1915 gifte hon sig med konstnären John Jon-And 
(1889–1941). Tillsammans med honom debuterade hon som konstnär med en utställning 1917 och de var 
båda verksamma som konstnärer livet ut. Teddy Brunius, ”Agnes Cleve och John Jon-And”, i Agnes Cleve och 
John Jon-And: Två modernistiska pionjärer, red. Agneta von Zeipel (Uddevalla, 1995), 7 f., 25 f., 30 f. 
175 Brev från Per T. Cleve till Alma Cleve, 6 november 1894, Vol. 1: Brev, ACS, UUB. Originalets kursivering. 
– Davy-medaljen, så kallad efter den brittiske kemisten Humphry Davy, delas ut för ”an outstandingly 
important recent discovery in any branch of chemistry” och Per T. Cleve uppmärksammades för sin forskning 
om sällsynta jordartsmetaller. Davy Medal, royalsociety.org/awards/davy-medal (4 augusti 2011). 
176 Brunius, ”Célie Brunius”, 16 f. – Célie Cleve studerade liksom sin syster Agnes konst i sin ungdom och när 
hon sedermera blev journalist med fokus på hem- och kvinnofrågor hörde konst, heminredning och mode till 
hennes ämnen. Som yrkeskvinna arbetade hon för Svenska Dagbladet (1907–1921) och Bonniers 
veckotidning/månadstidning 1923–1939 och var ordförande i Yrkeskvinnors klubb i Stockholm 1934–1942. 
År 1908 gifte hon sig med journalisten, författaren och konstkritikern August Brunius (1879–1926) och 
bevarade minnet av deras äktenskap i Lyssna till tystnaden: Ur August Brunius dagböcker (1956). Brunius, 
Lyssna till tystnaden; Brunius, ”Célie Brunius”, 20 ff.; Carin Österberg, Inga Lewenhaupt & Anna Greta 
Wahlberg, Svenska kvinnor: föregångare nyskapare (Lund, 1990), 75. 
177 Brunius, Lyssna till tystnaden, 9. 
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Célie beskriver också hur ”strimmor från en sorglös guldålder” vid sällsynta 
tillfällen kunde skina igenom i det fast tillrättalagda hemmet när Alma 
berättade om Paris, om hur hon dansat i Värmland eller om balen i Carolina 
1877, året för Uppsala universitets 400-årsjubileum.178 Denna sorglösa Alma 
känns för mig fjärran från den allvarsamma Alma som dominerar i hennes 
brev och i döttrarnas övriga beskrivningar, och det är inte att undra på om 
hon längtade tillbaka till en tid med mer lek och mindre ansvar.179 

I Stockholm etablerade sig Alma Cleve som författare. Hon deltog i 
litteraturdebatter och publicerade artiklar, småskrifter och romaner på 
teman om äktenskap, familj, utbildning för kvinnor och estetik.180 Hennes 
berättelser handlar påfallande ofta om död, uppoffring – att göra ”det rätta” 
även om man själv inte blir lycklig– och olycklig eller obesvarad kärlek.181 

Per läste och kommenterade Almas texter, liksom hon tidigare korrektur-
läst åt honom. I ett brev till henne sade han sig tycka mycket om Eva Sten: 
en berättelse från våra dagar (1896), en historia om en olycklig 
professorshustru, men reserverade sig för att den allmänna publikens 
oberäknelighet inte lämnade några garantier för att alla kommer att tycka 
lika bra om den.182 Påtagligt gillande vann åtminstone hennes dryga 30 sidor 

                                                             
178 Brunius, Lyssna till tystnaden, 31. – Uppsala universitet firades med flera dagars jubelfest i september 
1877 och det är sannolikt att professorsparet Cleve var med i firandet. Samma år deltog Alma i en annan bal 
som torde ha lämnat ljusa minnen, då hon den 16 februari var på bal på Upsala Gille till kronprins Gustavs ära 
och dansade française med greve Hugo Hamilton i par med kronprinsen och fröken Hamilton. ”Balen å 
Upsala Gille”, Kalmar 19 februari 1877; ”Upsala universitets jubelfest”, Kalmar 10 september 1877. 
179 Almas tungsinne syns ha följt parallellt med hennes ljusare minnen. År 1873 skrev hon följande bistra ord 
till sin blivande make: ”Jag misstror lifvet tyvärr kanske alltför mycket. Ofta känner jag som vore icke glädjen, 
blott lifvets bitterhet till för mig. I Stockholm lefde jag för mina lektioner, när du var här nere lefde jag för dig, 
men se’n dess – har jag icke left – med få undantag åtminstone, såsom i detta ögonblick, nu lefver jag för dig, 
i dig; mais ma vie éphémère s’évaporera bientôt dans les vapeurs méphétiques qui s’élèvent de la terre.” Brev 
från Alma Öhbom till Per Cleve, 2 september 1873, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. Originalets kursivering. 
180 Om Alma Cleves författarskap, se Lisbeth Stenberg, I kärlekens namn: Om människosynen, den nya 
kvinnan och framtidens samhälle i fem litteraturdebatter 1881–1909 (Stockholm, 2009). – Alma Cleves 
första roman, Kärlek: En afhandling i dramatisk form om äktenskapet och det sedliga livet (1893), trycktes 
under pseudonym (Erna Carlmin), liksom ett par litteraturkritiska bidrag i tidskriften Framåt 1887 (A. C.). 
Stenberg, I kärlekens namn, 79, 259. 
181 Se till exempel Erna Carlmin [Alma Cleve], Kärlek: En afhandling i dramatisk form om äktenskapet och 
det sedliga livet (Stockholm, 1893); Alma Cleve, Berättelser (Stockholm, 1897); Alma Cleve, Eva Sten: En 
berättelse från våra dagar (Stockholm, 1896). 
182 Brev från Per T. Cleve till Alma Cleve, 20 november 1895, Vol. 1: Brev, ACS, UUB. – En recension med 
varierande kritik trycktes i tidskriften Dagny: L. N., [rec.] ”Eva Sten: en berättelse från våra dagar af Alma 
Cleve”, Dagny: Tidskrift för sociala och litterära intressen 11 (1896), 164 ff. – Eva Sten handlar mycket om 
svårigheten att kombinera familjeansvar med utbildning och verksamhet utanför hemmet och har drag som 
väcker frågan om hur självbiografisk romanen är. Jag är böjd att tro att hon utforskar problem och använder 
miljöer som hon själv upplevde, men utan för den skull porträttera faktiska personer eller händelser. Hon har 
dock skrivit åtminstone en novell som förmodligen är baserad på en sann historia: ”Ett skott”. I den tvingas 
huvudpersonen avliva sin älskade hund efter att den bitit hennes barn, vilket Célie berättar hände Alma när 
hennes sällskapshund bet Astrid som liten: ”Varför fick inte vi ha nån hund? Nej, mamma ville inte, hon hade 
för många, många år sedan haft en liten King-Charles-hund som hette Flora och som hon tyckte så mycket 
om. Men Flora var svartsjuk på min äldsta syster, när hon var så liten att hon låg i vaggan, och en gång hade 
Flora nafsat till henne. Och då fick Jansson ta Flora med ut i skogen för att skjuta henne, och sen ville mamma 
aldrig mera ha nån hund.” Brunius, Lyssna till tystnaden, 24; Alma Cleve, ”Ett skott”, i Berättelser. 
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långa tävlingsskrift Om romanen som estetisk konstform (1899), som fick ett 
hedersomnämnande av Svenska akademien.183 

Båda föräldrarna var sålunda framgångsrikt upptagna inom sina 
respektive intresseområden när Astrid fördjupade sig i naturvetenskap – 
botanik, kemi, fysik och matematik – på universitetet.184 I sin avhandling om 
kvinnliga studenter konstaterar Rönnholm: ”Det krävdes både ekonomiskt 
och kulturellt kapital för att en flicka skulle få chansen att studera vid 
universitetet.”185 Med Per och Alma som föräldrar och utan bröder eller äldre 
syskon kan man fråga sig om det över huvud taget var ett alternativ för 
Astrid att inte studera vid universitetet. 

Den unga studentskan verkar i alla fall ha uppskattat studierna. Kärleken 
till botaniken höll i sig och hon tyckte att det var ”ganska naturligt att jag 
slog mig på kemi eftersom det var mycket praktiskt ställt också på den tiden 
för professorerna som hade institutioner”.186 I flera intervjuer genom livet 
underströk hon övertygelsen att ämnesvalet berodde på både arv och miljö, 
och betonade faderns inflytande: ”Mina huvudämnen var naturvetenskapen 
förstås. Jag gick i det fallet i min fars spår och det var väl inte underligt, jag 
hade tydligen fått hans anlag.”187 Bland arven nämnde hon goda ögon, en 
mängd kunskap och ”sin spontana, kanske litet naiva […] naturkärlek”.188 
Astrids val att läsa romanska språk som femte ämne för att uppfylla kraven 
för kandidatexamen kan rimligen betraktas som ett arv från modern.189 

Efter fem terminer hade Cleve uppfyllt kraven för sin första akademiska 
examen.190 Hon genomgick examinationen i två delar och godkändes i första 

                                                             
183 Ämnet ”Om romanen som estetisk konstform” var ett återkommande tema i Svenska akademiens årliga 
författartävling kring sekelskiftet 1900. Alma Cleves Om romanen som estetisk konstform (1899) och hennes 
två år senare publicerade Populärfilosofiska synpunkter ur modern svensk diktning (1901) analyseras av 
Stenberg i I kärlekens namn, 144–154. 
184 JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 589, Astrid Cleve von Eulers ansökan, Bilaga 4: Avskrift av betyg i 
filosofie kandidatexamen. 
185 Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 56. 
186 70 år med kiselalger. 
187 70 år med kiselalger. Se även Fortsätta eller börja på nytt; Heng, ”Kvinnlig jubeldoktor bonde många 
år”; Lo, ”Blev bonde och jubeldoktor efter ett nej till lektorat”, Svenska Morgonbladet 21 januari 1950. 
188 Gunne, ”Kemi min ungdoms nöjesliv”. 
189 För filosofie kandidatexamen krävdes 1891–1907 minst sju betygsenheter i minst fem ämnen, med högre 
betyg än godkänd i det ämne som studenten valde att avlägga skriftligt uppsatsprov. Med godkänt 
uppsatsprov i bagaget gick man vidare till muntlig prövning av sina ämnen. Godkänd räknades som en 
betygsenhet, med beröm godkänd två och berömlig tre betygsenheter. Det fanns fler naturvetenskapliga 
ämnen som Astrid Cleve kunde ha valt (astronomi, mekanik, geologi med mineralogi och zoologi). Kongl. 
Maj:ts nådiga stadga angående filosofie kandidat- och licentiatexamina, SFS 1891:13; JoD, Konseljakt 11 juli 
1924, nr 2, dnr 589, Astrid Cleve von Eulers ansökan, Bilaga 4. 
190 År 1891–1894 registrerades 24 kvinnor vid Uppsala universitet som sedermera tog filosofie kandidat-
examen där (ytterligare en blivande fil. kand. skrevs in, men hon tog sin examen i Göteborg). De tio som 
registrerades med naturvetenskaplig inriktning (en medicinare och nio naturvetare) behövde i genomsnitt 
fem terminers studier för att nå examen (jag har räknat med att de läste varje termin från inskrivning till 
examen). Motsvarande siffra för de som registrerades som humanister var sju terminer.  Några av dessa tog 
sin kandidat enligt vad som gällde före 1891, då åtta betygsenheter krävdes. Nya krav för kandidatexamen 
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delen, som innehöll ett skriftligt uppsatsprov i botanik, den 23 september 
1893. Med högsta betyg i botanik och kemi (berömlig) och mycket goda 
vitsord även i romanska språk (med utmärkt beröm godkänd) blev hon 
filosofie kandidat vid filosofiska fakulteten i Uppsala den 31 januari 1894.191 

Ungefär sjuttio procent av de kvinnor som studerade vid universitetet 
under 1800-talet tog examen.192 För Cleve och hennes medstudentskor var 
procenttalet något högre. Trettiofyra av de fyrtiotre kvinnor som läste till 
grundexamen 1891–1894 tog filosofie eller medicine kandidatexamen.193 

Med hänvisning till att en akademisk examen inte medförde samma 
karriärmöjligheter för kvinnor som för män vid denna tid har kvinnornas 
benägenhet att ta examen ifrågasatts.194 Det stämmer förvisso att kvinnorna 
inte hade samma möjligheter att dra nytta av sin examen som sina manliga 
medstudenter. För studenten i gemen var ändå examen målet med 
universitetsstudierna och det bör även ha gällt kvinnorna. I de yrken som 
samlade flest akademiskt bildade kvinnor, lärar- och läkaryrket, kunde de 
dra nytta av det belägg för sin kompetens som examen innebar och med 
tanke på medvetenheten om sitt pionjärskap hos de tidiga generationernas 
studentskor förefaller det rimligt att anta att flera ville föregå med gott 
exempel. Baserat på sitt statistiska material drar också Rönnholm slutsatsen 
att det fanns en utbredd föreställning bland kvinnorna om att de skulle 
avlägga examen samt att de siktade mot ett professionellt erkännande.195 

Alla kvinnliga studenter tog dock inte examen. Möjligen hörde dessa till 
dem som misstänktes för att skriva in sig i jakt på en partner, möjligen läste 
de för tidsfördrivs skull. Förr eller senare ingick flera äktenskap alldeles 
oavsett syftet med studierna. Kvinnor ur de övre samhällsklasserna 
förväntades gifta sig och bilda familj och för de flesta var yrkesliv eller 
studier som gift inte ett alternativ.196 Andra skäl till avbrutna studier kan ha 

                                                                                                                                               
trädde i kraft höstterminen 1892 och man fick avlägga examen efter den gamla ordningen till och med 
vårterminen 1893. UUK 1888–1899; Matrikel över Svenska Kvinnor som avlagt examen vid Universitet eller 
Högskola i Sverige 1875–1914, red. Odencrantz; Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående filosofie kandidat- och 
licentiatexamina, SFS 1891:13; Kongl. Maj:ts nådiga skrivelse till Cancellers-Embetet för Universiteten i 
Uppsala och Lund, angående förändrade föreskrifter i afseende på den Philosophiska graden m. m., SFS 
1871:32. – Matrikel över Svenska Kvinnor som avlagt examen vid Universitet eller Högskola i Sverige 1875–
1914 och UUK ger ibland olika uppgifter. Eftersom UUK ligger närmare i tid och matrikeln innehåller fel (som 
året för Astrid Cleves respektive Lydia Wahlströms  doktorsexamina) använder jag då katalogens information. 
191 I fysik blev hon med berömd godkänd och i matematik godkänd. JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 
589, Astrid Cleve von Eulers ansökan, Bilaga 4. 
192 Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, 261; Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 43. – Jag 
har inte hittat någon motsvarande siffra för det totala studentantalet eller för manliga studenter. Att ta fram 
en sådan siffra ligger inte inom ramen för mitt arbete, men det förtjänar i mitt tycke en närmare studie. 
193 UUK 1888–1899; Matrikel över Svenska Kvinnor som avlagt examen vid Universitet eller Högskola i 
Sverige 1875–1914, red. Odencrantz. 
194 Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, 259; Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 40 f. 
195 Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 41. 
196 Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, 262 f.; Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 41. – Av de 
fyrtiotre kvinnliga recentiorerna vid Uppsala universitet 1891–1894 gifte sig tjugofyra, varav sjutton tog filosofie 
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varit att man bytte lärosäte, gick vidare till lärarinneseminarium, hade 
bristande ekonomiska tillgångar, misslyckades med sina studier eller helt 
enkelt saknade intresset. 

Astrid Cleve befann sig i en annan situation. De nya vägarna till högre 
utbildning för kvinnor gav förhoppningar om att man också skulle få 
möjlighet att utnyttja kompetensen och hemma hade hon lärt sig att ”om 
man bara visade sig duga någonting till så skulle det alltid bli några 
möjligheter att nyttiggöra sin utbildning”.197 Samtidigt gjordes en mängd nya 
naturvetenskapliga upptäckter av en allt starkare kår av professionella 
forskare behjälpta av ny teknik och grundläggande förändringar i förståelsen 
av naturen, som nya förklaringsmodeller om istid och evolution. I hopp om 
att själv kunna bryta ny mark inom sina intresseområden fortsatte kandidat 
Cleve på universitetet med en akademisk karriär för ögonen.198 

Botaniska studier vid mikroskopet... 

I Astrid Cleves privata kassabok för åren 1893–1896 står att hon började få 
egna inkomster från bland annat lektioner och stipendier.199 År 1895 finns 
även noterat tio kronors inkomst för diatomacépreparat, en inkomstkälla 
som hon skulle behålla genom åren.200 

Diatomacéer, det vill säga encelliga alger med skal av kisel, var Per T. 
Cleves expertområde. På uppmaning av sin lärare John Areschoug (1811–
1887), professor i botanik i Uppsala, började han studera sötvattensalger 
under studietiden.201 Hans första uppsats om kiselalger var en sparsamt 
kommenterad förteckning av diatomacéinnehållet i prover som egentligen 
insamlats för andra ändamål (i bottenprover från hav och en sjö samt ur 
spritburkar med lägre havsdjur).202 Den trycktes 1867 och året därpå 

                                                                                                                                               
eller medicine kandidatexamen. Av övriga nitton förblev femton ogifta och bara en av dem saknade kandidat-
examen. För resterande fyra saknas information om civilstatus. Strömholm har bland sina 153 identifierade 
studentskor 1870–1899 funnit att 66 gifte sig och 28 förblev ogifta (om övriga 59 saknas information). UUK 
1888–1899; Matrikel över Svenska Kvinnor som avlagt examen vid Universitet eller Högskola i Sverige 1875–
1914, red. Odencrantz; Databaser: Sveriges dödbok 1901–2009, Sveriges befolkning 1890 och Sveriges befolkning 
1900, Sveriges släktforskarförbund och Riksarkivet; Strömholm, ”1800-talets kvinnliga Uppsala-studenter”, 262. 
197 Fortsätta eller börja på nytt? 
198 Palmær, Nutidskvinnan i närbild, 135. 
199 Cleve noterade inte några närmare detaljer om vilka lektioner eller stipendier det handlade om. I Uppsala 
universitets katalog står att hon fick författarinnan Lotten von Kræmers stipendium för kvinnlig student 1894–
1897. Det gav 62 kronor per år. Kassabok 1893–1896, ACES, UUB; UUK 1894–1897, Stipendier och stipendiater; 
Donationshandlingar: Förteckning över handlingar rörande stipendiedonationer, CI, Lilla arkivet, Uppsala 
universitets arkiv, uadm.uu.se/digitalAssets/71/71234_lillCI.pdf (17 september 2011). 
200 Kassabok 1893–1896, ACES, UUB. 
201 Per T. Cleve, ”Bidrag till kännedomen om Sveriges sötvattensalger af familjen Desmidieæ”, ÖKVAF 20 
(1863), 481. – Även Areschoug fann algologin under sin studietid. Som student i Lund uppmuntrades han i 
detta intresse av sin lärare; föregångaren inom algologi Carl Adolph Agardh (1785–1859). Robert E. Fries, A 
Short History of Botany in Sweden (Uppsala, 1950), 54 ff. 
202 Per T. Cleve, ”Diatomaceer från Spetsbergen”, ÖKVAF 24 (1867), 661–669. 
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publicerades den mer utförliga ”Svenska och Norska Diatomacéer”. Med den 
ville Per T. Cleve fylla en kunskapslucka i svensk forskning om lägre alger, 
som han inte tyckte hållit jämna steg med internationella studier.203 

Algologin var en del av den laboratorievetenskapliga inriktning som 
etablerades inom botaniken under denna tid och karaktäriserades av ökad 
användning av mikroskop, till skillnad från den äldre systematiska linneanska 
botaniken. Mikroskopet gav tillgång till helt ny kunskap om växternas anatomi 
och fysiologi genom att de kunde studeras på cellnivå. Det var en förutsättning 
för att kunna göra de beskrivningar och bestämningar av de 2–200 
mikrometer stora diatomacéerna som under 1800-talet samlades i omfattande 
illustrerade monografier och lade grunden för fortsatta diatomacéstudier.204  

Per T. Cleve bedrev sina kiselalgsstudier vid sidan av sina huvudämnen 
kemi och geologi.205 I ”Svenska och Norska Diatomacéer” beskrev han sig 
själv som dilettant på området, men han publicerade kontinuerligt nya 
diatomacéarbeten och blev snart erkänd som expert.206 Intresserad av hur 
algkännedomen kunde användas i andra vetenskaper visade han hur de 
ekologiskt känsliga organismerna kunde vara betydelsefulla för geologin: 

Ett noggrant utredande af de marina diatomacéernas utbredning vore af största vigt 
för geologien, enär i ett stort antal af våra leror finnas fossila, väl bestämbara kiselskal 
efter diatomacéer, af hvilka vigtiga slut öfver beskaffenheten af de vatten ur hvilka 
dessa leror blifvit afsatta, kunna dragas.207 

Per T. Cleve stannade inte vid den observationen. Han har erkänts för 
utvecklingen av den så kallade diatomacéanalysen, med vilken förhållanden i 
både fossila och nutida vattenmiljöers kan fastställas.208 Att just geologer 

                                                             
203 Per T. Cleve, ”Svenska och Norska Diatomacéer”, ÖKVAF 25 (1868), 213. 
204 The Cambridge History of Science: Volume 6: The Modern Biological and Earth Sciences, red. Peter J. 
Bowler & John V. Pickstone (Cambridge, 2009), 233 f.; Plankton Stratigraphy: Volume 2: Radiolaria, diatoms, 
silicoflagellates, dinoflagellates and ichtyolits, red. Hans M. Bolli, John B. Saunders & Katharina Perch-Nielsen 
(Cambridge, 1989), 764; Bengt Högrell, Botanikens historia i öfversigt (Göteborg, 1886), 123, 129. 
205 När han i samband med disputationen 1862 valde att satsa på kemi istället för geologi var det i tron att 
det bjöd på bättre karriärmöjligheter. Euler, ”Per Teodor Cleve”, 189. 
206 År 1879 upptogs Per T. Cleve som hedersledamot i Royal Microscopical Society och året därpå belönades 
han vid Industriutställningen i Paris för preparatsamlingen Diatoms (1877–1882), som han gett ut 
tillsammans med optikern och fotografen Johan Diedrich Möller (1844–1907). Bengt Högrell kallar i sin 
botanikhistorik Per T. Cleve ”specialist i kännedom om de lägsta algerna” och lyfter ”Svenska och Norska 
Diatomacéer” som exempel på genomslaget för den nya, mikroskopiskt betonade botaniken. Cleve, ”Svenska 
och Norska Diatomacéer”, 213; ”Cleve, Per Teodor”, Uppsala universitets matrikel, red. Leonard Bygdén 
(Uppsala, 1883), 25; Högrell, Botanikens historia i öfversigt, 131, 280. 
207 Cleve, ”Svenska och Norska Diatomacéer”, 215. – I tron att havets diatomacéer var starkt bundna till sina 
specifika havsströmmar publicerade han även en teori om att man med kännedom om kiselalgernas 
utbredning skulle kunna sluta sig till havens strömförhållanden och hans bok The Seasonal Distribution of 
Atlantic Plankton Organisms fick genomslag inom oceanografin för just detta ändamål. ”Per Cleve”, 
Nationalencyklopedin, www.ne.se/lang/per-cleve (25 september 2012); Euler, ”Per Teodor Cleve”, 206 f. 
208 ”Cleve, Per”, Nationalencyklopedin. – Per T. Cleve beskriver hur diatomacéanalys kan användas för att 
identifiera olika jordlager i en kort uppsats i geologen Nils Olof Holsts Bidrag till kännedomen om Östersjöns 
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skulle vara intresserade av detta hade han också rätt i, och han återfinns som 
kiselalgskännare i flera samtida geologiska arbeten i Sverige.209  

Ungefär samtidigt som hans äldsta dotter blev student lade Cleve sin 
kemiska forskning åt sidan till favör för diatomacéerna. Åren 1894 och 1895 
publicerade han den omfattande monografin ”Synopsis of the Naviculoid 
diatoms”, där kiselalgernas geologiska användbarhet som vatten- och möjlig 
klimatindikator uppmärksammas, och flera diatomacéarbeten följde.210 

Vid det laget var Per inte ensam i familjen Cleve om att studera dessa 
mikroskopiska organismer: ”Astrid arbetar flitigt med diatomacéerna och 
gör deri snabba framsteg”, rapporterade han till Alma i november 1894.211 
Astrid hade också en algintresserad lärare i botanikprofessorn Frans R. 
Kjellman (1846–1907) och 1895 fick hon sina första vetenskapliga arbeten 
publicerade om just alger: ett meddelande i Botaniska notiser och det större 
verket ”On Recent Freshwater Diatoms from Lule Lappmark in Sweden” i 
Bihang till Kungl. Svenska Vetenskaps-Akademiens handlingar.212 

I Lapplandsarbetet redogörs för 270 former av diatomacéer från prover som 
författarinnan fått av andra forskare. Redan i första stycket motiveras studien 
med möjligheten till ökad förståelse av forntida vatten- och klimat-
förhållanden. I slutsatserna återkommer Cleve till det, när hon jämför sina 
fynd med Ancylussjöns kiselalgsflora och konstaterar att Ancylusfloran har 
större likheter med dagens flora i det mer tempererade Belgien än med den i 
Lule Lappmark.213 Ancylussjön var ett relativt nyupptäckt sötvattensstadium i 
Östersjöns utvecklingshistoria, namngivet efter den lilla snäcka som i slutet av 
1880-talet antogs vara beviset för sjöns existens.214 Förutom att det är tydligt 
att hon följer i sin fars spår förebådar ”On Recent Freshwater Diatoms from 
Lule Lappmark in Sweden” med sin geologiska betoning den kontrovers hon 
skulle komma att få huvudrollen i knappt trettio år senare (se kapitel 4). 

                                                                                                                                               
och bottniska vikens postglaciala geologi (1899), för vilken han också gjorde omfattande diatomacé-
bestämningar. Även Astrid Cleve var med på ett hörn och undersökte tre prov. Nils Olof Holst, Bidrag till 
kännedomen om Östersjöns och bottniska vikens postglaciala geologi, SGU serie C 180 (1899), 6 f.; Per T. 
Cleve, ”Postglaciala bildningarnas klassifikation på grund af deras fossila diatomaceer”, i Holst, Bidrag till 
kännedomen om Östersjöns och bottniska vikens postglaciala geologi, 59 ff. 
209 Några arbeten med diatomacéanalyser av Per T. Cleve är Henrik Munthe, ”Studier öfver Baltiska hafvets 
qvartära historia”, BKVAH 18:II:1 (1892); Torbern Fegræus, ”Om de lösa jordaflagringarna i några af Norrlands 
elfdalar”, GFF 12 (1890); Gunnar Andersson, ”Om senglaciala och postglaciala aflagringar i mellersta Norrland”, 
GFF 16 (1894); Rutger Sernander, ”Om en förmodad postglacial sänkning af sydvästra Finland”, GFF 21 (1899). 
210 Per T. Cleve, ”Synopsis of the Naviculoid diatoms”, KVAH 26:2 (1894) och 27:3 (1895). Se särskilt första 
delens sidor 11 ff. för kiselalgernas geologiska betydelse. För en förteckning med Per T. Cleves biologiska och 
hydrografiska arbeten hänvisas till Euler, ”Per Teodor Cleve”, 214–217. 
211 Brev från Per Cleve till Alma Cleve, 7 november 1894, Vol. 1: Brev, ACS, UUB. 
212 Astrid Cleve, ”En röd Bulbochæte”, BN (1895); Cleve, ”On Recent Freshwater Diatoms from Lule 
Lappmark in Sweden”. 
213 Cleve skriver ”Ancylus-sea” i uppsatsen men talar samtidigt om att det handlar om ett sötvatten. Cleve, 
”On Recent Freshwater Diatoms from Lule Lappmark in Sweden”, 3, 40–43. 
214 Nordlund, Det upphöjda landet, 105 f. 
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Kiselalgsteckningar. Ur Cleve, ”On Recent Freshwater Diatoms from Lule Lappmark in Sweden” (1895). 

...och i fjällen 

Astrid Cleves nästa diatomacéartikel trycktes 1899 och handlade även den 
om fynd från Lule Lappmark, denna gång insamlade på egen hand 
sommaren 1896.215 Fjällen lockade henne: ”Ungdomen vill väl ej sitta stilla. 
Jag undrar, om Astrid ännu tänker på Syltoppen eller hvar det var, hon 
skulle tillbringa midsommarnatten”, skrev en väninna till Alma Cleve i maj 
1894.216 Hur det gick med den resan vet jag inte, men sommaren 1895 begav 
hon sig till Lapplandsfjällen med skidlöparkamraten Lilly Paijkull. 

De unga resenärerna färdades under tre veckor från Gällivare till norska 
Furulund och återberättade sedan vandringen i detalj i årsboken för Svenska 
turistföreningen (STF) 1896.217 När packningen planerades togs hänsyn till 
att de skulle kunna bära allt på egen hand, men det var ändå en väl tilltagen 

                                                             
215 Astrid Cleve, ”Notes on the plankton of some lakes in Lule Lappmark, Sweden”, ÖKVAF 56:8 (1899), 825. 
– Cleve fick understöd av Vetenskapsakademien för denna resa och vid dess sammankomst 13 januari 1897 
rapporterades att reseberättelse avgivits av ”Kandidaten Astrid Cleve, som i Lule lappmarks fjelltrakter idkat 
biologiska fanerogamstudier och undersökningar öfver alpina diatomaceer”. ÖKVAF 54 (1897), 1 f. 
216 Brev från Lotten Bobergh till Alma Cleve, 30 maj 1894, Vol. 1: Brev, ACS, UUB. 
217 Astrid Cleve & Lilly Paijkull, ”Genom Lule Lappmark: Två flickors vandringsminnen från sommaren 
1895”, Svenska turistföreningens årsskrift 1896. – Ett sekel senare trycktes reseberättelsen igen, då 
nedkortad: Astrid Cleve & Lilly Paijkull,”Genom Lule Lappmark: Två flickors vandringsminnen från 
sommaren 1895”, Till fjälls: Svenska fjällklubbens årsbok 1996. 
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börda. Växtpress, gråpapper och portör skulle med, för de ville få med sig så 
många fjällväxter som möjligt hem. I övrigt medfördes karta och kompass, 
mat, lagningsmaterial, husgeråd, ett mindre husapotek och tobak och lakrits 
till samerna. Till klädseln hörde bandskor, regnkrage och vandringsanpassat 
korta– det vill säga ankellånga istället för fotsida – impregnerade kjolar.218 

 
Lilly Paijkull och Astrid Cleve redo för fjällvandring och skidlöpning kring sekelskiftet 1900. Bilderna är 
spännande källor till hur de kvinnliga turisterna och skidlöparna framställdes och det vore intressant att 

undersöka tankarna bakom dem. Hur och varför iscensattes de? Hur representativa är de? Hur vanligt var 
det att föreviga liknande scener? Att besvara detta är dock en uppgift för ett annat sammanhang. Bilden till 

vänster är från Norrbottens museum och bilden till höger är ur På skidor 1900–1901. 

Även om de hemsöktes av mygg och under några dagar blev tvungna att ta 
skydd från en storm i en gruvhydda förefaller turen ha gått utan större 
problem. På det stora hela är reseberättelsen entusiastisk, med vackra vyer, 
vänliga vägvisare, trevliga möten, intressanta botaniska exkursioner och 
ändamålsenlig utrustning. Motgångarna finns där, men fokus ligger på den 
positiva upplevelsen. Till exempel vägde fjällens skönhet upp för kallblåst 
och stela lemmar, myggbetten var inte så olidliga som man hade kunnat tro 
och när resenärerna tillbringat en kall och fuktig natt på en bergssluttning i 
sina filtar var soluppgången en glädjande ursäkt att fortsätta vandringen.219 

                                                             
218 Cleve & Paijkull, ”Genom Lule Lappmark” (1896), 239. 
219 Cleve & Paijkull, ”Genom Lule Lappmark” (1896), 228 f., 235. 
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En förklaring till den goda stämningen i Cleves och Paijkulls rese-
beskrivning kan ligga i deras förväntningar på resan och hur de valde att 
möta omgivningen. Etnologen Inger Lövkrona har jämfört Cleves och 
Paijkulls reseskildring med två manliga resenärers beskrivningar av ungefär 
samma färdväg. Hon ser skillnader i deras förhållningssätt gentemot både 
den samiska befolkningen och naturen som, i korthet och med reservation 
för att underlaget är för begränsat för att man ska kunna dra några vidare 
slutsatser i frågan, kan sammanfattas med att de kvinnliga turisterna har 
mer personlig kontakt med samerna och underkastar sig naturen istället för 
att ge sig i kamp med den.220 En fjälltur som görs med insikten att turisten 
måste anpassa sig till omgivningen istället för att förvänta sig det motsatta 
leder rimligen till färre besvikelser, även om motgångarna är desamma. 
Idéhistorikern Lena Eskilsson har också studerat reseberättelser i STF:s 
årsskrift (1896–1915) och noterar att mäns resor i allmänhet beskrivs som 
mer ansträngande och äventyrliga än kvinnors. Hon föreslår att den 
nedtonade dramatiken i Cleves och Paijkulls berättelse kan tolkas som ett 
uttryck för särskiljande av manligt och kvinnligt. Strapatser i okända marker 
hörde det manliga till, ”medan det var mera ’kvinnligt’ att följa bekanta 
vandringsleder och lita till hjälp från ortsbefolkningen”.221 

Till saken hör också att de unga fjällvandrarna med sin uppsats ville 
uppmuntra andra kvinnor att bege sig till fjällen:  

Nej, hvad vi egentligen åsyfta är att visa, huru turistens friska, härliga lif i det sköna 
Lapplands ödemarker ej behöfver vara ensamt förbehållet den starkare hälften af vårt 
svenska folk eller de damer, som äro i tillfälle att få manlig eskort. Att till och med ett 
par ensamma flickor utan fara kunna ge sig ut på en skogs- och fjällvandring genom 
Lappland, det är en erfarenhet vi haft lyckan göra och som säkerligen kommer att 
delas af hvar och en, som vågar försöket.222 

Citatet kan ses som en replik på den i STF:s årsskrift tidigare publicerade 
”Några ord till våra quinliga turister”, där kvinnor utan tidigare erfarenhet 
bestämt avråds från att fjällvandra utan sällskap av en erfaren, helst äldre, 
anförare (manlig eller kvinnlig). Inte heller bör resesällskapet understiga tre 
personer eller något mer ansträngande resmål väljas: ”Låt – utan afundsjuka 
– herrarne behålla tindebestigningarnes triumfer.”223 De djärva strapatser 

                                                             
220 Lövkrona, ”’Två flickors vandringsminnen från sommaren 1895’”, 18–23. – De två manliga resenärernas 
reseberättelser publicerades i STF:s årsskrift 1890, under signaturerna ”W.” och ”J. Frith. Gsm”. Lövkrona, 
”’Två flickors vandringsminnen från sommaren 1895’”, 18, 23. 
221 Lena Eskilsson, ”Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskapliga vildmarksmannen 
till den cyklande husmodern”, Historisk tidskrift 58 (andra följden) (1996), 268 f. Citatet på sidan 269. 
222 Cleve & Paijkull, ”Genom Lule Lappmark” (1896), 227. 
223 ”Några ord till våra quinliga turister”, Svenska turistföreningens årsskrift 1889, 92. 
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som var den manliga fjällturismens ideal ansågs inte lämpa sig för 
kvinnornas antaget sämre fysik och opraktiska klädsel.224  

Idén om naturen som turistmål uppstod i slutet av 1800-talet i samband 
med en allt mer romantiserad natursyn hos borgerskapet. I centrum för 
intresset stod vildmarken, obrukade och obrukbara landskap som laddades 
med värden om friskhet, renhet och skönhet och tänktes kunna fungera som 
kraftkälla för sina besökare.225 Utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige gav 
nya förutsättningar för fjällturismen och behjälpt av STF, som grundades 
1885 med syfte att ”utveckla och underlätta turistlifvet i Sverige”, kunde en 
allt stridare ström av besökare nå områden som tidigare varit förbehållna 
samer och en och annan nybyggare.226  

I de fall kvinnor deltog i den nya friluftsturismen var det oftast under 
manlig ledning. Samtidigt var Cleve och Paijkull inte ensamma om att bryta 
detta mönster, även om det var ovanligt. I STF:s årsskrift 1886–1902 finns 
sammanlagt åtta reseberättelser av kvinnor som gjort resor på egen hand. Av 
dem framgår att de kvinnliga resenärerna var högborgerliga, utbildade 
kvinnor som valde resvägar som prövats av manliga föregångare. Cleve och 
Paijkull var dock de enda som begav sig till fjällen, ett område som 
fortfarande ansågs förbehållet män.227 

Det ska noteras att de sällan var ensamma på färden även om de reste på 
egen hand. De hade bitvis sällskap av andra, manliga, turister, däribland en 
expedition ledd av geologen Fredrik Svenonius (1852–1948), åt vilken de 
fungerade som kokerskor. Vidare hade de samiska bärare och vägvisare 
nästan hela vägen och logerade och provianterade hos lokala samer.228 

Man kan fråga sig hur de unga kvinnornas föräldrar tänkte när de släppte 
iväg dem på detta äventyr. Åtminstone Astrid Cleve hade erfarenhet av att 
resa på egen hand och hade varit på flera botaniska exkursioner med sin far, 

                                                             
224 Lena Eskilsson, ”Friluftsliv”, i Signums svenska kulturhistoria: Det moderna genombrottet, red. Jakob 
Christensson (Stockholm, 2008), 388. 
225 Eskilsson, ”Friluftsliv”, 367; Eskilsson, ”Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv”, 261; Jonas 
Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (1979), 20 uppl. (Kristianstad, 2003), 53 f. Se även 
Klas Sandell & Sverker Sörlin, Friluftshistoria: Från ”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik 
(Stockholm, 2000). 
226 ”Stadgar för Svenska Turistföreningen”, Svenska turistföreningens årsskrift 1886, 4; Eskilsson, ”Friluftsliv”, 364 f. 
227 Den första kvinnan som skrev i årsskriften var lärarinnan och skolrådsledamoten Lilly Engström (1843–
1921), som 1890 publicerade uppsatsen ”En sommarvandring 1890” om en skolvandring på Gotland. 
Eskilsson, ”Friluftsliv”, 377, 380; Lövkrona, ”’Två flickors vandringsminnen från sommaren 1895’”, 15 ff. – 
Cleve och Paijkull skriver i sin inledning att deras vandring i stort sett följde samma sträckning som beskrivits 
av W. i ”Stockholm–Luleå–Harsprånget–Stora Sjöfallet–Kvikkjokk–Fagerlid–Bodö–Trondhjem–
Stockholm”, STF:s årsskrift 1890. Cleve & Paijkull, ”Genom Lule Lappmark” (1896), 227. 
228 Cleve & Paijkull, ”Genom Lule Lappmark” (1896), passim. – Svenonius var en flitig resenär i Lappland, 
gjorde ”entusiastisk propaganda för de sv. fjällen som turistmål” och var drivande i STF under föreningens 
första år. Som vetenskapare tog han bland annat initiativ till Vassijaure naturvetenskapliga station, som 
etablerades 1903 och förestods av honom 1903–1911. Nils Zenzén, ”Svenonius, Fredrik Vilhelm”, Svenska 
män och kvinnor 7 (Stockholm, 1954), 382 f. Citatet på sidan 383. 
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och Alma Cleve hade med sitt studieår i Paris goda minnen av egna resor, om 
än av det mer urbana slaget.229 Därtill var både Cleve och Paijkull redan 
friluftsturister som skidåkare och de förberedde sin resa noggrant. Det är 
också möjligt att resan betraktades som en del av deras naturvetenskapliga 
utbildning och stöddes av föräldrarna för att botaniska studier var in-
planerade i färden och exkursioner hörde till botanistens gebiet. 

När Astrid, som enligt systern Célie var eld och lågor för Lappland, redan 
året därpå ville återvända uttryckte dock föräldrarna viss tvekan. Eskilsson har 
noterat att ”fjällförälskelsen”, som verkar ha drabbat Astrid, var vanlig bland 
STF:s medlemmar och passade den borgerliga kulturens världsbild och 
morallära: ”Det handlar om att besegra svårigheter med rätt kombination av 
förnuft, styrka och målmedvetenhet.”230 Denna gång ansågs Astrids noga 
planerande resa både okonventionell och riskfylld, men hennes entusiasm 
smittade av sig och man kom överens om att Célie och Alma skulle följa med 
och ha ett slags basläger i Kvikkjokk: ”Man tyckte det var lugnare så.”231 

Astrid ville följa fjällväxternas utveckling under sommaren med start 
omedelbart efter snösmältningen, varför resan påbörjades i slutet av juni. 
Innan fjällvandringen ens hade börjat skadades Alma och medan hon åter-
hämtade sig i Jokkmokk fortsatte Astrid själv till den sluttning vid 
Junkatjokko som hon sett ut för sina studier. Där bodde hon i samma gruv-
hydda som hon sökt skydd i under föregående sommars vandring. I mitten 
av juli sammanstrålade mor och döttrar i Kvikkjokk och Astrid tog med sig 
sin trettonåriga syster upp på fjället. Där bodde de sedan ensamma i hyddan 
och Célie lärde sig baka på dess lilla järnspis i ljuset av en fönsterglugg. Så 
länge hon var kvar skötte hon hushållet åt Astrid, som bedrev sin forskning 
på inringade studiefält vid Junkatjokko. I slutet av juli återvände Alma och 
Célie till Uppsala, medan Astrid fortsatte växtstudierna in i september.232 

Astrid Cleve återvände många gånger till Lappland, ofta för att samla 
forskningsmaterial. Den motiveringen gällde även andra friluftsresor, men 
vilan från vardagen och äventyret lockade också:  

                                                             
229 Om Paijkulls bakgrund vet jag mindre. Hennes föräldrar var friherre och kapten Gustaf von Paykull 
(1835–1899) och Selma Adolfina Löwenström. Gustafs två yngre bröder Carl Wilhelm (1836–1869) och 
Sigurd Reinhold (1849–1884) var geologer och möjligen kan de ha gett en positiv bild av liknande exkursioner 
till Lillys föräldrar, men de var båda döda när Lilly och Astrid reste till Lappland. Gillingstam, ”Paykull”, 765 f. 
230 Lena Eskilsson, ”Manlighet och det nordliga rummet”, Kulturella perspektiv 5:1 (1996), 7. – Eftersom 
Astrid Cleve 1895 och 1896 betalade in tre kronor per år till ”Turistföreningen” och årsavgiften för 
medlemskap i STF då var tre kronor kan hon antas ha varit medlem av föreningen. Kassabok 1893–1896, 
ACES, UUB; ”Om ledamotskap af Föreningen m. m.”, Svenska turistföreningens årsskrift 1895, 473. 
231 Célie Brunius, ”Reseminnen från Jokkmokks socken 1896”, Norrbotten: Norrbottens läns 
hembygdsförenings årsbok 1969, 49 f. – Moderns oro kvarstod i Kvikkjokk: ”För vår mycket urbaniserade 
moder var vistelsen på grund av hennes minskade rörlighet [hon skadade foten på resan dit] nog ganska 
prövande. Hon var hela tiden orolig för att Astrid skulle fara illa uppe på fjället.” Brunius, ”Reseminnen från 
Jokkmokks socken 1896”, 52. 
232 Brunius, ”Reseminnen från Jokkmokks socken 1896”, 54; Astrid Cleve, ”Zum Pflanzenleben in 
Nordschwedischen Hochgebirgen: einige ökologische und phänologische Beiträge”, BKVAH 26:III:15 (1901), 4. 
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Det var inte heller i vanligt turistsyfte, jag för några år sedan fördjupade mig i 
Kilsbergens – eller Lekebergens – skogiga, av småsjöar brutna urbergsterräng, ehuru 
det kunde ha varit både förklarligt och försvarligt av en gammal lappmarksvandrare. 
Just det förhållandet, att här saknas allt som underlättar och tryggar en längre 
vandring, resp. cykelfärd, framför allt i fråga om säkra utsikter att få nattlogi och mat, 
har ju sin givna tjusning för dem som älska äventyret.233 

Fil. dr Astrid Cleve 

Efter återkomsten från 1896 års Lapplandsresa låg Cleves studier på fjället till 
grund för en utredning om växters utveckling, med vilken hon hoppades bidra 
till ökad kännedom om den svenska florans groningsbiologi och ”upptäcka de 
medel, af hvilka växten begagnar sig för att reglera sin lifsverksamhet på ungt 
stadium i samklang med rådande yttre lifsvillkor”.234 En del av studien bestod 
av att på cellnivå undersöka frön som hon hade samlat in från ett sextiotal 
olika växter. Hon noterade embryots storlek och analyserade frönas innehåll 
av bland annat proteinämnen, olja, stärkelse och diastaser (enzymer som 
katalyserar nedbrytning av stärkelse och glykogen). Även om forskare vid 
denna tid börjat förstå enzymers betydelse för livsprocesserna var kunskapen 
om dem ännu tämligen begränsad, och att diastas finns med på Cleves lista 
exemplifierar avhandlingens för tiden moderna biokemiska perspektiv.235 
Resultaten jämförde hon sedan med groningstider som hon fick genom att 
plantera och driva upp sina insamlade frön under kontrollerade former. Om 
fröna inte grodde omedelbart efter mognad testades om grobarheten 
påverkades av nedfrysning (för att efterlikna vintertid). I den mån hon hade 
tid följde hon också de resulterande plantornas utveckling i för växten så 
naturliga förhållanden som möjligt tills de nådde blomningsstadium.236 

                                                             
233 Astrid Cleve-Euler, ”Strövtåg i Kilsbergen”, i Till Prins Eugen, närkeshertigen, konstnären: 1 augusti 
(Stockholm, 1935), 168. Se även Cleve, ”På Jämtlandsgränsen”; Astrid Cleve-Euler, ”Ett vatten för kanotister”, 
Svenska turistföreingens årsskrift 1912. 
234 Astrid Cleve, Studier öfver några svenska växters groningstid och förstärkningsstadium (Uppsala, 1898), 2. 
235 Idé- och lärdomshistorikern Anders Lundgren skriver att biokemin, ”studiet av livsprocessernas kemi”, 
etablerades som forskningsämne i Uppsala med Arne Tiselius (1902–1971), som tillträdde universitetets 
första professur i biokemi 1938. Lundberg visar att biokemisk forskning i Sverige hade sitt ursprung i 
fysikalisk kemi och växte fram under 1900-talets första decennier. Han påpekar att professuren i Uppsala 
inrättades ”för att garantera kontinuitet i en existerande forskningstradition”. På Stockholms högskola utsågs 
1904 den första svenska docenten i biokemi: Sigval Schmidt-Nielsen (1877–1956). Han flyttade dock tillbaka 
till sitt hemland Norge 1907 och högskolans starkaste företrädare för biokemin i början av 1900-talet var 
istället Hans von Euler. Han hade ett ursprung i fysikalisk kemi och blev 1906 professor i allmän och organisk 
kemi. Någon formell titel som biokemist hade han inte, men han forskade icke desto mindre med framgång 
inom området. Hans enzymforskning ledde bland annat till ett Nobelpris i kemi 1929. År 1908 invigdes en 
biokemisk avdelning och 1930 ett biokemiskt institut på högskolan, båda under ledning av von Euler. Anders 
Lundgren, ”Naturvetenskaplig institutionalisering: The Svedberg, Arne Tiselius och biokemin”, i 
Vetenskapsbärarna: Naturvetenskapen i det svenska samhället, 1880–1950, red. Sven Widmalm 
(Hedemora, 1999), passim; Espmark, ”Äktenskap för vetenskap”, 124 f., 136 f., 155 ff.; K. V. Hammer, 
”Schmidt-Nielsen”, Nordisk familjebok 24 (Stockholm, 1916), 1127. Citaten i Lundgren, sidorna 118 och 131. 
236 Cleve, Studier öfver några svenska växters groningstid och förstärkningsstadium, 3–6. 
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Resultaten av studien förefaller ha varit något vaga, delvis på grund av det 
begränsade urvalet växter. Ungefär hälften av de godtyckligt utvalda arternas 
frön grodde direkt efter att de var anatomiskt färdigutvecklade medan övriga – 
med undantag för två som Cleve inte lyckades få att gro alls – först behövde en 
viss vilotid. Något sammanhang mellan frönas näringsinnehåll och deras 
behov av vilotid kunde inte observeras och inte heller bidrog diastasmängden 
till att förklara behovet av vila. Försöken att påverka grobarheten genom 
nedfrysning visade sig mot förväntan inte ha någon effekt, även om Cleve inte 
helt förkastade möjligheten att det kunde vara av nytta. Att det verkade finnas 
ett samband mellan fröspridning och groningstid syns ha varit en klen tröst:  

Härmed skulle vi emellertid blott ha funnit biologiska orsaker till biologiska fenomen. 
Försöken att finna några omedelbart verkande, kemiskt-fysiologiska orsaker hafva 
åter nästan alla blifvit utan resultat.237 

Växternas biologiska förutsättningar och ekologiska behov för att gro och 
leva var redan tämligen väl utredda, om än inte deras groningstider, och 
möjligen hade Cleve högre förhoppningar på att hennes biokemiska 
perspektiv skulle leda till större upptäckter. Enligt lantbrukskemisten Sven 
Odén, som skrev om Cleve i Svenskt biografiskt lexikon, bidrog hennes 
avhandling i alla fall till att bryta viss ny mark, eftersom den var ”en av de 
första mera växtfysiologiskt och biokemiskt betonade undersökningarna 
inom den dåtida företrädesvis morfologiskt och systematiskt orienterade 
botaniska forskningen i Sverige”.238 Här påverkade forskningens materiella 
förutsättningar, då växtfysiologi och biokemi krävde ett för ändamålet 
ordnat laboratorium med mikroskop. Något sådant hade inte botaniska 
institutionen i Uppsala förrän tidigast 1894, när dess laboratorium i 
Linnéanum invigdes.239 Samtidigt menar växtfysiologen Börje Åberg att det 
inte fanns några laboratorier för växtfysiologiska studier i Uppsala förrän 
1939.240 Var Cleve bedrev sina undersökningar är för mig okänt, men hon 
hade god tillgång till laboratoriet i Chemicum om inte annat.241 

Utöver Cleves vetenskapliga avsiktsförklaring med avhandlingen och att 
hon uppmuntrades av sin botaniklärare, professor Kjellman, är det oklart 

                                                             
237 Cleve, Studier öfver några svenska växters groningstid och förstärkningsstadium, 95–98. Citatet på sidan 96. 
238 Odén, ”Astrid Maria Cleve von Euler”, 650. 
239 År 1885 inrättades ett provisoriskt botaniskt laboratorium, men det var dåligt anpassat för behoven. Med 
laboratoriet som öppnades i Linnéanum 1894 blev det bättre, med bland annat utrustning för mikroskopering 
och fysiologiska undersökningar. Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, 308. 
240 Börje Åberg, ”Short Notes on the History of Plant Physiology in Sweden”, i Fries, A Short History of 
Botany in Sweden, 128. 
241 Att kemiska laboratoriet inte bara användes för kemiska studier framgår av geologen Henrik Munthes 
(1860–1958) tack till Per T. Cleve för att han ”benäget tillåtit mig att å Upsala kemiska laboratorium utföra 
största delen af mina slamningar”. Munthe, ”Studier öfver Baltiska hafvets qvartära historia”, 6. 
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varför hon valde detta forskningsområde.242 Kopplingen till kemi, hennes 
andra huvudämne och faderns expertområde, kanske påverkade, liksom 
tillfället att som i diatomacéarbetet få mikroskopera. Den biokemiska aspekten 
och cellstudierna påminner om kiselalgsstudierna – som hon började få vana 
vid – där encelliga organismer med hög känslighet för omgivningens kemiska 
sammansättning undersöktes. Med tanke på glädjen hon verkar ha funnit i 
fjällen kan det också ha haft betydelse att studien gav henne tillfälle till en ny 
resa. Dessutom fick hon understöd av Vetenskapsakademien för resan.243 Ett 
viktigt mål nådde hon hur som helst med projektet, nämligen att med den 
resulterande avhandlingen Studier öfver några svenska växters groningstid 
och förstärkningsstadium (1898) erövra graden filosofie doktor. 

För att vinna doktorsgraden krävdes först licentiatexamen, i vilken huvud-
ämnet för doktorsavhandlingen måste ingå.244 Cleve tog sin examen i 
botanik och kemi i två delar, den första i maj 1897 och den avslutande i 
januari 1898, och hon fick högst betyg i kemi.245 Samma dag som hon 
förklarades filosofie licentiat erhölls graden även av kamraterna i UKSF 
Anna Ahlström, Gulli Rossander och Lydia Wahlström.246  

Redan innan Cleve tog kandidatexamen deltog hon som föredragshållare i 
Naturvetenskapliga Studentsällskapets i Uppsala (NSSU) botaniska sektion. 
Därefter höll hon föredrag i flera vetenskapliga sammanhang. Efter att hon 
påbörjat sitt avhandlingsarbete sommaren 1896 handlade de främst om 
hennes egen forskning, och som framgår i figur 1 (nedan) studerade hon inte 
bara diatomacéer och fjällväxter utan även den kemiska ämnesgruppen 
triazoler. Med siktet inställt på en vetenskaplig karriär låg det i hennes 
intresse att etablera sig som forskare och detta var ett sätt att bokstavligen 
göra sig hörd. 

Det var ändå botanik som var ämnet för dagen när Astrid Cleve steg upp i 
katedern för att försvara sin avhandling om svenska växters groningstid. Där 
möttes hon av fakultetsopponenten och docenten i växtgeografi Rutger 
Sernander (1866–1944) samt sin lärare i botanik Frans R. Kjellman.247  

                                                             
242 Cleve, Studier öfver några svenska växters groningstid och förstärkningsstadium, 2. 
243 ”Onsdagen den 13 januari”, ÖKVAH 54 (1897), 1 f. 
244 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående ändring i vissa paragrafer af universitetsstatuterna, SFS 1891:13. 
245 Eftersom Cleve redan var filosofie kandidat och valde sina ämnen inom samma sektion fick hon avlägga 
licentiatexamen i två istället för de tre ämnen som annars var nödvändiga. Innan hon prövades muntligen 
krävdes en godkänd vetenskaplig avhandling i huvudämnet, vilket för Cleve var botanik. I kemi fick hon 
högsta möjliga betyg (berömlig) av examinator professor Widman, och i botanik näst högsta (med utmärkt 
beröm godkänd) av examinator professor Kjellman. Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående filosofie kandidat- 
och licentiatexamina, SFS 1891:13; JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 589, Astrid Cleve von Eulers 
ansökan, Bilaga 5: Avskrift av licentiatbetyg. 
246 Upsala universitets katalog läsåret 1897–1898, post 85. – De avlade alla sedermera doktorsexamen; 
Lydia Wahlström i historia 1898, Anna Ahlström i romanska språk 1899 och Gulli Rossander i fysik 1900. 
247 Till doktorsdisputationen utsåg fakulteten en opponent med uppdrag att vederfara respondentens 
vetenskapliga arbete. Därtill reglerade universitetsstatuterna att respondenten hade rätt att själv utse två 
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Figur 1: Vetenskapliga föredrag av Astrid Cleve ht 1892–vt 1898. 
Datum Sammanhang Ämne 
14 nov. 
1892 

Botaniska sektionen av 
NSSU 

Referat av J. Eriksson: ”Bidrag till kännedomen om 
Lycopodiebladets anatomi” 

27 april 
1893 

Botaniska sektionen av 
NSSU 

De svenska Lysimachia-arternas morfologi och 
anatomi. 

27 nov. 
1894 

Botaniska sektionen av 
NSSU 

Förevisade en röd Bulbochæte och en monströs 
hymenomycet. 

15 okt. 
1895 

Botaniska sektionen av 
NSSU 

Referat av Brown och Morris: ”On the germination 
of some of the Gramineae” 

11 nov. 
1895 

Kemiska sektionen av 
NSSU 

Referat av två avhandlingar av J. Thomsen angående 
grundämnen. 

9 dec. 
1895 

Kemiska sektionen av 
NSSU 

Referat av O. Petterssons undersökning över två 
sällsynta jordartsmetaller. 

23 april 
1896 

Kemiska sektionen av 
NSSU 

Referat av ett föredrag om hydrazin, azoimid och 
fettseriens diazoföreningar, hållet av Curtius i 
Kemiska sällskapet i Berlin 1895. 

27 okt. 
1896 

Botaniska sektionen av 
NSSU 

Redogörelse för några lappländska sjöars plankton. 

8 dec. 
1896 

Botaniska sektionen av 
NSSU 

Om sina undersökningar över en del svenska växters 
groningsbiologi. 

11 dec. 
1896 

Kemiska sektionen av 
NSSU 

Om sina undersökningar om triazoler. 

6 april 
1897 

Botaniska sektionen av 
NSSU 

Om sina sommaren 1896 utförda undersökningar 
om fjällfloran. 

2 mars 
1898 

Kemistföreningen vid 
Stockholms högskola 

Om triazoler. 

Källa: ”Kemiska sektionen i Upsala”, SKT 7 (1895), 180 f., 8 (1896), 115, 9 (1897), 21; ”Kemistföreningen vid 
Stockholms Högskola”, SKT 10 (1898), 35; ”Botaniska Sektionen af Naturvetenskapliga Studentsällskapet i 
Upsala”, BN (1893), 249, (1895), 247, (1898), 273, 276 f.; Arkiv för Botaniska sektionen av Naturvetenskapliga 
studentsällskapet i Uppsala, U1833a: Botaniska Sectionens Matrikel v.t. 1865–, 239, UUB. 

Enligt rapporter i tidskrifterna Idun och Dagny, båda riktade till kvinnor, 
hanterade Cleve kritiken med den äran och ”redde sig på ett lysande sätt samt 
käckt och sakrikt vederlade sina alldeles icke skonsamma opponenter”.248 

Även docenten i botanik Oscar Juel (1863–1931), som avlämnade betygs-
förslag till Matematisk-Naturvetenskapliga sektionen efter disputationen, 
uppskattade uppenbarligen försvaret, eftersom det i enlighet med hans 
förslag betygsattes ”med utmärkt beröm godkänd”. Författandet av själva 
avhandlingen imponerade dock inte lika mycket utan ansågs motsvara den 

                                                                                                                                               
opponenter. Den förste av dem behandlade formalia och akribi och skulle enligt tradition lägga upp sin 
opposition så att respondenten fick demonstrera sin kunnighet på bästa sätt. Tredjeopponenten förväntades 
inte bidra med en allvarlig, vetenskaplig opposition utan med en skämtsam sådan. Cleve hade en 
tredjeopponent, men det är oklart vem det var. Kongl. Maj:ts förnyade nådiga statuter för universiteten i 
Upsala och Lund, SFS 1876:5; E. Louis Backman, Doktorsdisputationens tredje opponent, Skrifter rörande 
Uppsala universitet C: Organisation och historia 7 (Uppsala, 1964), 5; Heng, ”Kvinnlig jubeldoktor bonde 
många år”; E-lf [Klara Johansson], ”Vår nyaste kvinliga filosofie doktor”, 335. 
248 E-lf [Klara Johansson], ”Vår nyaste kvinliga filosofie doktor”, 335; Mari Mihi [Gustaf Lindqvist], ”Astrid 
Cleve”, 186. Citatet ur Mari Mihi. 
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lägre graden ”icke utan beröm godkänd”.249 Betyget var en besvikelse för 
Cleve, som hade hoppats på att utnämnas till docent i samband med 
disputationen.250 Som sådan ägde man rätt att undervisa vid universitet eller 
högskola, även om det var långt ifrån säkert att få någon anställning, men då 
krävdes av akademisk hävd att avhandlingen fick något av de två högsta 
möjliga betygen.251 Med en avhandling som hamnade på tredje plats i 
betygsordningen uteblev docenttiteln och femtio år senare tyckte Cleve att 
hon blivit ”ganska hårt åtgången” och insinuerade att det skulle ha skett med 
en baktanke: ”Man såg till att det inte blev någon kvinnlig docent!”252  

Faktum är att det redan fanns en kvinnlig docent i Sverige, nämligen 
juristen Elsa Eschelsson, som fick titeln i samband med sin disputation 1897. 
Innan fysikern Eva von Bahr (1874–1962) blev landets andra kvinnliga docent 
hann dock elva år passera och tio andra kvinnliga filosofie doktorer 
promoveras, så kanske hade Cleve fog för sin misstanke.253 Samtidigt som 
Gulli Rossander och Astrid Cleve vittnade om att stämningen var jämförelsevis 
god för studentskorna på grundutbildningsnivå, menade de också att klimatet 
hårdnade högre upp i den akademiska hierarkin.254 Även om kvinnorna 
fortfarande var starkt begränsade av att de inte hade rätt till statlig tjänst och 
endast utgjorde ett fåtal ökade konkurrensen om medel och tjänster, och 
deras närvaro i universitetsmiljön blev mer ett hot och mindre ett pittoreskt 
inslag.255 Historikern Hanna Markusson Winkvist har undersökt rådande 
förhållanden för de kvinnliga doktorerna 1883–1949 och summerar bistert: 

                                                             
249 Protokoll hållet vid Matematisk-Naturvetenskapliga Sektionens sammanträde den 28 Maj 1898, § 6: Lic. 
Fröken A. Cleves disputation, Uppsala universitets arkiv, Fil. fak:s arkiv, AIc:7 (Mat.-nat. Sektionens protokoll 
1898–1899), UUB.  
250 När Astrid Cleve von Euler 1923 sökte en föreståndarbefattning vid Centralanstalten för försöksväsendet 
på jordbruksområdet bifogade hon sina student-, kandidat-, och licentiatbetyg, men inte avhandlingsbetyget. 
Istället bifogades en kopia av doktorsdiplomet. Detta noterades av handläggarna av ärendet, som skrev: 
”Disputerade för filosofie doktorsgraden samma år [som hon avlade filosofie licentiatexamen] över 
avhandlingen ’Studier över några svenska växters groningstid och förstärkningsstadium’ (betyget icke anfört i 
meritförteckningen).” JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 589, Peter Klasons och K. Alb. Vesterbergs 
utredning 16 februari 1924 samt Astrid Cleve von Eulers ansökan, Lista över bilagor. 
251 Markusson Winkvist, Som isolerade öar, 108; P. E. Lindström, ”Docent”, Nordisk familjebok 6 
(Stockholm, 1907), 599 f. –Docenttiteln kunde även förvärvas i efterhand genom att visa prov på den 
förväntade vetenskapliga skickligheten, men Cleve verkar inte ha försökt med det. Lindström, ”Docent”, 599 f. 
252 Heng, ”Kvinnlig jubeldoktor bonde många år”. – Célie, då femton år, lär ha påpekat: ”Du har förstås 
skrivit bara dumheter, men du kunde också försvara dem!” Heng, ”Kvinnlig jubeldoktor bonde många år”. 
253 Markusson Winkvist, Som isolerade öar, 109 ff., 232. – Eva von Bahr (gift Bergius 1917) disputerade 1908 på 
avhandlingen Ueber die Einwirkung des Druckes auf die Absorption ultraroter Strahlung durch Gase. Hon blev 
docent i fysikalisk kemi och amanuens vid fysiska insitutionen på Uppsala universitet, men lämnade 1915 både 
docentur och universitet och blev folkhögskolelärare. A. Ångström, ”Eva Vilhelmina Julia Bergius”, SBL 3 
(Stockholm, 1922), 575 f. Se även Staffan Wennerholm, ”I fysikforskningens utkant: Eva von Bahrs vetenskapliga 
gemenskaper 1909–1914”, Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2007. 
254 Petrini, ”Från de första kvinnliga studenternas tid”, 134; I vardagsrummet hos Astrid Cleve von Euler. 
255 Markusson Winkvist, Som isolerade öar, 114 f. 
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Endast några av de kvinnliga doktorernas kompetens och berättigande som 
”akademiska medborgare” bekräftades och befästes när de docentutnämndes, ålades 
undervisning och stipendierades. Men på grund av det akademiska systemets 
beskaffenhet stötte de i glastaket – professorer blev de nästan aldrig. De första 
kvinnliga akademikerna utgjorde undantag i systemet. Därför är det också 
symptomatiskt att undantagens undantag – professor Gerd Enequist – stod så helt 
främmande för det faktum att hon var just ett undantag. Det är tydligt att de 
disputerade kvinnorna utifrån flera aspekter förde en tillvaro som isolerade öar.256 

Någon glädje fick Cleve ändå ut av sin avhandling: Den 31 maj 1898 
promoverades hon som första svenska kvinnliga filosofie doktor i ett 
naturvetenskapligt ämne.257 Därmed blev hon också en av de första 
kvinnorna att ta doktorsgraden i ett naturvetenskapligt ämne i Norden. I 
Helsingfors, Finland, lyckades kemisten Signe Malmgren med bedriften 
1903 och i Kristiania, Norge, disputerade zoologen och sedermera Norges 
första kvinnliga professor Kristine Bonnevie (1872–1948) 1906. Bland 
nordiska kvinnor som disputerade inom naturvetenskap märks också Lydia 
Sesemann (1845–1925) från Finland och Emily Arnesen (1867–1928) från 
Norge. Sesemann blev 1874 förmodligen blev den första kvinnan i världen att 
disputera i kemi och Arnesen disputerade i zoologi 1903, båda i Zürich.258 

Att Cleve var kvinna väckte naturligtvis uppmärksamhet – hennes 
disputation samlade till exempel fler kvinnliga åhörare än vanligt vid sådana 
tilldragelser – men det gjorde även hennes unga ålder, som följande citat ur 
Fredrika-Bremer-förbundets tidning Dagny illustrerar: 

Den för en iakttagare på långt håll troligen mest frappanta [av Cleves egenskaper] är 
hennes stora ungdom. Att bestiga parnassen vid 23 års ålder är nämligen alls icke 
vanligt nu för tiden, då fordringarna på gradualdissertationens vetenskapliga värde 
och omfång antagit ganska dryga proportioner.259 

                                                             
256 Markusson Winkvist, Som isolerade öar, 218 f. Originalets kursivering. – Gerd Enequist (1903–1989) 
blev Uppsala universitets första kvinnliga professor när hon 1949 tillsattes som ordinarie professor i geografi, 
särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi. Enequist började studera vid universitetet 1924 och blev fil. 
dr och docent i geografi 1937. Markusson Winkvist, Som isolerade öar, 123 f., 200 ff. 
257 Som tillhörande Stockholms nation och med ett efternamn som låg långt fram i bokstavsordningen var 
hon först av de promoverade från den filosofiska fakulteten att ta emot insignierna för sin nya värdighet – 
lagerkransen och doktorsringen – av promotor Axel Wirén, e. o. professor i jämförande anatomi. Mari Mihi 
[Gustaf Lindqvist], ”Astrid Cleve”, 185 f.; UUK höstterminen 1898, post 94. 
258 Jag har inte hittat något namn för Danmark, men ingen av de första tre kvinnorna som blev fil. dr i 
Danmark var naturvetare: historikern Anna Hude (1858–1934) disputerade 1893, språkvetaren Kirstine 
Thaning(1866–1951) disputerade 1904 och filologen Ingeborg Hammer Jensen (1880–1955) disputerade 
1908. Ole Bostrup, ”Ingeborg Hammer Jensen”, Dansk kvindebiografisk leksikon, 
www.kvinfo.dk/side/597/bio/54/ (18 september 2011); Creese & Creese, Ladies in the Laboratory II, 9 f., 22; 
www.helsinki.fi/akka-info/tiedenaiset/svenska/forsta.html (18 september 2011); Marja Engman, ”Sesemann, 
Lydia”, Biografiskt lexikon för Finland 2: Ryska tiden (Stockholm, 2009), 792 f. 
259 E-lf [Klara Johansson], ”Vår nyaste kvinliga filosofie doktor”, 335 f. 
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Medelåldern för den filosofiska fakultetens trettiofyra promovendi den 31 
maj 1898 var drygt trettiotvå år, med ett spann från tjugoett till femtioett 
år.260 Astrid Cleve var alltså inte yngst på plats. Här finns åter ett tillfälle att 
jämföra henne med Per T. Cleve, som också var tjugotre år gammal när han 
promoverades.261 Det är möjligt att det krävdes mindre arbete av en student 
på hans tid eftersom det ännu var relativt nytt att doktorerna skrev sina egna 
avhandlingar och kanske gjorde könen skillnad.262 Hans unga ålder kan hur 
som helst ha inspirerat Astrid att driva på sina egna studier, och det hade 
varit ogörligt utan det stora stödet från både Alma och Per. 

Efter promotionen följde promotionsbal och den kvällen tycks Astrid 
Cleve helt ha kunnat njuta av sina akademiska framgångar: 

I allmänhet är hon inte särdeles begifven på dans, men ni skulle bara hafva sett henne 
på promotionsbalen häromsistens, då hon, blomsterhöljd och öfverförtjust, visade sitt 
fulltecknade program för hvar och en, som anhöll om en liten svängom, och ingen af 
hennes jämnåriga baldrottningar med hjärnan fylld af stramaljmönster och 
modejournalsbeskrivningar kunde mera glädtigt hängifva sig åt Strauss’ och 
Waldteufels förtrollningsmakt än vår tjugutreåriga, mångfrestande filosofie doktor!263 

Tjugotre år gammal hade Cleve hunnit med en hel del, från alfabetet med sin 
mor och upptäcktsfärder i naturen med sin far via utlands- och diatomacé-
studier till ensam forskning i Lapplands fjällvärld och doktorsexamen, varvat 
med sportande och friluftsliv. Det mesta i hennes uppväxt går att hänföra till 
de intensiva studier som utan avbrott ledde fram till att hon till slut nådde 
gränsen för möjliga akademiska examina som naturvetare. Till och med 
hennes avkoppling, social och fysisk, gjordes med akademikervänner, för att 
orka med studierna bättre eller i anslutning till vetenskapliga studier. 
Kanske var det bilden som hon i efterhand ville identifiera sig med, kanske 
var det bilden som andra ville identifiera henne med. Kanske berodde det på 
att hon var professorsdotter i Uppsala och att allt i den staden tycks ha 
cirkulerat kring universitetet, eller att hon växte upp i ett hem som 
genomsyrades av lärdom och med föräldrar som trodde på värdet med högre 
utbildning för kvinnor. Kanske var hon så intresserad av naturvetenskap och 

                                                             
260 Yngst var matematikern Hakon Grönwall (1877–1932) och äldst var historikern Carl Öhlander (f. 1847). 
Medelåldern vid promotionen för de fem kvinnor (Fries, Eschelsson, Cleve, Wahlström och Ahlström) som 
disputerade i Uppsala under 1800-talet var trettio år. UUK 1891–1900; Databaser: Sveriges dödbok 1901–2009 
och Sveriges befolkning 1900, Sveriges släktforskarförbund och Riksarkivet. 
261 Han var tjugotvå år vid sin disputation men fyllde år innan promoveringen. Odén, ”Per Teodor Cleve”, 636 f. 
262 I Nordisk familjebok (1907) beskrivs att disputationer i början av 1800-talet var tomma formaliteter med 
diskutabel vetenskaplig relevans. Själva avhandlingen författades med få undantag av preses, den redan 
disputerade ledaren av disputationen, och inte av den disputerande respondenten som eftersträvade promotion. 
År 1852 ändrades reglerna och det stadgades att den som ville vinna en doktorsgrad själv skulle författa och 
offentligt försvara en avhandling. K. R. Geete, ”Disputation”, Nordisk familjebok 6 (Stockholm, 1907), 516 f. 
263 Mari Mihi [Gustaf Lindqvist], ”Astrid Cleve”, 186. 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 66

så övertygad om sina möjligheter att framtiden som akademiker var självklar 
och vägen dit likaså. Hon hade i alla fall med doktorsexamen, publikationer 
och samvaro med andra forskare i vetenskapliga sammanhang lagt en så 
stabil grund som hon kunde – förutom en docenttitel – för en akademisk 
karriär och lämnade därmed Uppsala för ett nytt liv i Stockholm. 

 

Astrid Cleve efter promoveringen 1898, med lagerkrans och doktorsdiplom. 
KvinnSam: Nationellt bibliotek för genusforskning, Göteborgs universitetsbibliotek. 
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3. Kemi och kärlek 

Astrid Cleves hopp om en akademisk karriär kvarstod trots misslyckandet 
med att vinna en docenttitel på avhandlingen. Som licentiat hade hon fått en 
tjänst som amanuens på Stockholms högskola med förordnande att föreläsa i 
kemi, och kommande dryga två decennier stod kemin i centrum för hennes 
vetenskapliga arbete.264 I detta kapitel ska jag undersöka hennes strävan att 
etablera sig som vetenskapare under denna tid, samtidigt som hon sökte och 
förlorade kärlek, bildade familj och mötte nya krav på försörjning. 

I kemiundervisningens tjänst 

Det är intressant att Astrid Cleves första anställning efter disputationen var i 
kemi. Varför var det inte i disputationsämnet botanik? Möjligheterna för en 
kvinna att få de akademiska tjänster med forskningsmöjligheter som hon 
eftersträvade var som nämndes i föregående kapitel starkt begränsade, både 
av sociala och formella skäl. Att Cleve då hamnade inom det av hennes 
huvudämnen där hon hade starkast personliga kontakter är kanske inte så 
märkligt. Det är oklart om hon sökte tjänsten eller rekommenderades till 
den, men enligt Hanna Markusson Winkvist skrev hon själv till högskolans 
lärareråd och ”erbjöd sina krafter”.265 I tillsättningen var två professorer som 
kände Astrid eller Per T. Cleve inblandade: föreståndaren för Stockholms 
högskolas kemiska laboratorium och professorn i kemi Otto Pettersson 
(1848–1941) samt den extraordinarie professorn i analytisk kemi vid 
Uppsala universitet Oskar Widman (1852–1941). 

Oskar Widman var Astrid Cleves lärare i kemi och deras gemensamma 
arbete på laboratoriet i Uppsala resulterade i två artiklar om acidylsemi-
karbacider och oxitriazol som publicerades efter att Cleve flyttat till 
Stockholm.266 Widman var professor vid sidan av Per T. Cleve från 1885 och 
de två kollegorna publicerade läroboken Handledning vid kemiska 

                                                             
264 Stockholms högskolas arkiv (SHA), Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1878–1898, 95, RA; ”Fil. 
lic. fröken Astrid Cleve”, Upsala Nya Tidning 2 februari 1898. 
265 Hanna Markusson Winkvist, ”Extraordinarie och extraordinära kvinnor: Doktorer och docenter vid 
Uppsala universitet och Stockholms högskola tiden 1900–1950”, i Kön Makt Våld: Konferensrapport från 
det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8–11 augusti 2002, red. Eva Helen Ulvros (Göteborg, 2003), 263. 
– Under rubriken ”Handlingar rörande lärares tillsättande” i Stockholms högskolas arkiv finns fem dokument 
bevarade angående tjänsten: En informell bedömning av Astrid Cleves kompetens av Oskar Widman, Astrid 
Cleves kandidatbetyg, utdrag ur filosofiska fakultetens i Upsala protokoll 27 maj 1897 där Cleve förklaras med 
utmärkt berömd godkänd i filosofie licentiatexamens första del samt särtryck av Astrid Cleve, ”Ueber einige 
Phenyltriazole”, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (BDCG) 29 (1896) och Astrid Cleve, ”Ueber 
einige Phenyltriazole II”, BDCG 30 (1897). Alla fem är märkta som bilagor (A–E), men vad de är bilagor till 
framgår inte. Något ansökningsbrev eller hänvisning till beslut finns inte bland dem. Handlingar rörande 
lärares tillsättande, FIIaa:73 (1897–1953), SHA, RA. 
266 Oskar Widman & Astrid Cleve, ”Ueber das 3-Oxy-1,2,4-triazol und einige Acidylsemicarbazide”, BDCG 31 
(1898); Oskar Widman & Astrid Cleve, ”Om oxitriazol och några acidylsemikarbazider”, BKVAH 25:II:3 (1899). 
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laborationsöfningar I–II (1885), som med omarbetningar och tillökningar 
(även av andra författare) gavs ut i nio upplagor till och med 1942.267 Även 
Otto Pettersson publicerade sig tillsammans med Per T. Cleve, som i sin tur 
hade varit Petterssons lärare när denne studerade i Uppsala.268 De hade ett 
gemensamt intresse i oceanografi och var båda nära involverade i Svenska 
hydrografiska kommissionen i slutet av 1890-talet.269 

Inför tillsättningen av platsen skrev Pettersson till Widman och förhörde 
sig om hans tilltro till Astrid Cleves kompetens. Widman svarade att hon 
skulle ha tillräckliga kemiska kunskaper för tjänsten och att han trodde att 
hon hade förutsättningarna för att klara undervisningen även om hon 
saknade erfarenhet på det området. I brevet gav han också följande 
beskrivning av Cleves arbete: 

Till svar på ditt bref vill jag meddela, att Fröken Astrid Cleve, som under ett år arbetat 
på mitt laboratorium under min speciella ledning, därunder laggt [sic!] i dagen en 
sällsynt energi, fart och dugtighet i sina arbeten, förenad med god experimentell 
skicklighet, godt omdöme och god blick. Hennes originalarbeten hafva rört sig på den 
organiska kemiens område, och, som du säkert vet, har hon redan publicerat tvenne 
uppsatser med mycket godt innehåll.270 

Medan Cleve hade sin amanuenstjänst på kemiska laboratoriet bistod hon 
ämnets professor i undervisningen genom att hålla kollegium – en före-
läsningskurs som hölls en timme ett par dagar i veckan – i oorganisk och 
organisk kemi.271 Som licentiat och doktor var Cleve markant bättre 
meriterad än laboratoriets övriga amanuenser, varav tre var studenter som 
ännu inte hunnit ta kandidatexamen och en tog kandidatexamen samma år 
som han var amanuens.272 Detta skulle ha kunnat förklaras med att 

                                                             
267 År 1905 tog Widman tog över som ordinarie professor i kemi efter Per T. Cleve. K. A. Vesterberg, 
”Widman, Oskar”, Nordisk familjebok 32 (Stockholm, 1921), 274; LIBRIS nationella bibliotekssystem, sökord 
”Per Cleve Widman”, libris.kb.se (14 oktober 2011). 
268 År 1897 var ett år med dåliga sillfångster och Cleve och Pettersson skrev tillsammans med ytterligare två 
forskare en uppsats i den frågan: Per T. Cleve, C. Ekman, J. Hjort och O. Pettersson, Skageracks tillstånd 
under den nuvarande sillfiskperioden (Göteborg, 1897). 
269 Artur Svansson, Otto Pettersson: Oceanografen, kemisten, uppfinnaren (Göteborg, 2006), 192–197. 
270 Avskrift av brev från Oskar Widman till Otto Petterson, 27 november 1897, Handlingar rörande lärares 
tillsättande, FIIaa:73. (1897–1953), SHA, RA. – De två uppsatserna bör ha varit Astrid Cleve, ”Ueber einige 
Phenyltriazole”, BDCG 29 (1896) och Astrid Cleve, ”Ueber einige Phenyltriazole II”, BDCG 30 (1897). En 
längre redogörelse för forskningen om fenyltriazoler som hon bedrev på Uppsala kemiska laboratorium 
publicerades 1899: Astrid Cleve, ”Om några fenyltriazoler”, BKVAH 25:II:4 (1899). 
271 Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1878–1898, 89, SHA, RA; Anteckningslistor från 
föreläsningar, FIIIf:3 (1895–1903), SHA, RA.  
272 Otto Pettersson var professor i kemi när Astrid Cleve var amanuens på Stockholms högskola (1898–1902). 
Övriga amanuenser i kemi under samma år var G. E. Forsberg (1898), Albert Wiknerz (1899), Gunnar Starck 
(1899–1901) och Jarl Lublin (1901–1902). Starck (1880–1976) blev fil. kand. 1902, Wiknerz (1876–1943) 1899 
och Lublin (1881–1962) 1903. Forsberg har jag inte lyckats identifiera, men i årsberättelsen som anger att han var 
amanuens står ”stud. G. E. Forsberg”. Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1878–1898, 95, 1899–1906, 52, 
SHA, RA; Elise Adelsköld, Stockholms högskolas matrikel 1888–1927 (Stockholm, 1978), 52, 65. 
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kollegiegivarna hade ett särskilt ansvar för undervisning, men på den posten 
både föregicks och efterträddes hon av filosofie kandidater.273 Stockholms 
högskola hade vid denna tid inte examensrätt och en anställning vid något av 
universiteten värderades förmodligen högre för dem som fick möjligheten.274 
Med samtidens begränsningar mot kvinnor i statlig tjänst hade Cleve inte 
samma tillgång till universiteten som män med samma kvalifikationer och 
kanske bidrog det till att hon tog en tjänst som hon egentligen var 
överkvalificerad för.275 Hon trivdes i alla fall på högskolan och hennes 
kompetens betraktades knappast som en nackdel av hennes arbetsgivare.276 

Utöver kollegiet hade Cleve ansvar för att leda och övervaka kemi-
studenternas praktiska arbeten. Det är svårt att säga hur många studenter 
det handlade om, men det kan inte ha varit några större grupper eftersom 
det i genomsnitt fanns femtiofyra lärjungar per termin 1898–1902 på hela 
Stockholms högskolas matematiska-naturvetenskapliga avdelning.277 På 
anteckningslistan för Cleves föreläsningar i organisk kemi vårterminen 1899 
skrev sexton studenter upp sig och ett drygt tjugotal deltog i kemiska 
laboratoriets praktiska arbeten varje termin under hennes tid där.278 

Vid sidan av undervisningen hade Cleve möjlighet till egen forskning på 
högskolan. I kemiska laboratoriet tog hon upp sin fars arbete om sällsynta 
jordartsmetaller, en grupp grundämnen som Per T. Cleve började intressera 
sig för redan innan han blev professor i Uppsala och sedan fortsatte studera 

                                                             
273 Kollegiet hölls första gången 1894. Cleves föregångare var kandidat Josef Guinchard (1873–1934), som 
hade jobbet 1894–1897 och både blev fil. lic. och fil. dr våren 1899, och kandidat Carl Kullgren (1873–1955), 
som hade jobbet 1897, tog sin fil. lic. 1899 och disputerade 1904. När Cleve lämnade tjänsten 1902 tog Albert 
Wiknerz, som tog sin licentiatexamen hösten 1905, över som kollegiegivare. Stockholms högskolas 
årsberättelse, BXa:1: 1878–1898, 95, 1899–1906, 51 f., SHA, RA; UUK höstterminerna 1899 och 1905, post 
85; Vem är det: Svensk biografisk handbok 1925, 405. 
274 Stockholms högskola fick examensrätt 1904 och redan första terminen med examensrätt ökade 
studentantalet kraftigt (hösten 1903 hade högskolan 58 inskrivna lärjungar och hösten 1904 var siffran 106). 
Lärarkåren och undervisningens omfattning ökade också och ett halvsekel senare var verksamheten på 
högskolan till stora delar i paritet med universiteten. Fredric Bedoire & Per Thullberg, Stockholms universitet 
1878–1978 (Stockholm, 1978), 37; Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1899–1906, 119, SHA, RA. 
275 Stockholms högskola var en privat institution och hade rykte om sig att ha en öppnare inställning till 
kvinnliga studenter och lärare än de statliga universiteten. I praktiken var det dock inte lättare för kvinnor att 
göra karriär i Stockholm än i Uppsala. Se Markusson Winkvist, ”Extraordinarie och extraordinära kvinnor”; 
Johansson, ”Ett naturvetenskapligt universitet med plats för kvinnor”. 
276 70 år med kiselalger. 
277 Till lärjunge räknades den student som avlagt terminsavgift och sålunda fått tillgång till all undervisning 
på högskolan. Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1878–1898, 15, 18, 1899–1906, 119, SHA, RA. 
278 Anteckningslistan för vårterminen 1901 är den enda lista för hennes föreläsningar som jag hittat. Av 
handstilen att döma är även listan för övningarna i organisk syntes vårterminen 1901 (med fyra antecknade 
deltagare) skriven av Cleve, men på den anges inte någon lärare. Vad gäller deltagarna i laboratoriearbetena 
hörde de till en av två avdelningar; en lägre för syntetiska övningar och kvalitativ analys som närmast leddes 
av amanuensen och en högre för kvantitativt analytiska, organiskt syntetiska och vetenskapliga arbeten som 
var under föreståndarens ledning. Anteckningslistor från föreläsningar, FIIIf:3 (1895–1903), SHA, RA; 
Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1878–1898, 95 f., 1899–1906, 53 f., SHA, RA. 
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till mitten av 1880-talet.279 Därefter ställde han sin kunskap och sitt genom 
åren samlade material om dessa grundämnen till sina lärjungars förfogande 
och en av dem var alltså Astrid Cleve.280 Hon undersökte egenskaperna hos 
ytterbium, ett ämne som upptäcktes 1878, och 1901 presenterade hon sina 
resultat i monografin Bidrag till kännedomen om ytterbium.281 De sällsynta 
jordartsmetallerna var mycket svåra att isolera i rent tillstånd och en av 
hennes framgångar var att hon framställde jämförelsevis rent ytterbium.282 
En annan framgång som följde av samma forskning var att Cleve 1902 fick 
Lindbomska belöningen av Vetenskapsakademien, en utmärkelse som 
tilldelades ”den, utom eller inom akademien, som ingifver någon afhandling 
med nya och viktiga upptäckter uti kemiska eller fysiska vetenskaperna”.283 

Kemilärartjänsten innebar inte att hon lämnade botaniken. Samtidigt som 
hon arbetade på kemiska laboratoriet forskade hon på högskolans botaniska 
institut och producerade några botaniska artiklar i olika ämnen. År 1901 
publicerade hon en omfattande artikel om förutsättningarna för växtlivet i 
nordsvenska fjäll som liksom hennes avhandling byggde på material som 
hon samlat in vid Junkatjokko sommaren 1896. Denna artikel – alltså inte 
avhandlingen – ska ha varit huvudskälet till att hon genomförde resan: 
”Hauptsächlich zu diesem Zwecke unternahm ich im Jahre 1896 mit 
Unterstützung der Kgl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften eine 

                                                             
279 Ett viktigt år i Per T. Cleves forskning om jordartsmetallerna var 1879, då han upptäckte grundämnena 
holmium och tulium. Euler, ”Per Teodor Cleve”, 196–200. 
280 Bland Per T. Cleves övriga lärjungar återfinns flera som publicerade större arbeten om sällsynta 
jordartsmetaller, till exempel Carl von Schéele (om praseodym, 1898), Carl Benedicks (om gadolinium, 1900) 
och Otto Holmberg (om neodym, 1903). Euler, ”Per Teodor Cleve”, 200. – När Per T. Cleve lämnade över sitt 
råmaterial för ytterbiumstudien till Astrid Cleve bifogade han ett långt brev med instruktioner om vad hon 
skulle tänka på i sin studie. Han lämnade ifrån sig materialet med visst vemod, samtidigt som han uttryckte 
innerlig glädje över att dottern tog över det arbete han själv blivit för gammal och trött för att skörda 
frukterna av. Brev från Per T. Cleve till Astrid Cleve, 10 december 1898, ACES, UUB. 
281 Astrid, Cleve, ”Bidrag till kännedomen om ytterbium”, ÖKVAF 58 (1901). Arbetet trycktes även i en tysk 
version: Astrid Cleve, ”Beiträge zur Kenntnis des Ytterbiums”, Zeitschrift für Anorganische Chemie 31 (1902). 
282 Odén, ”Astrid Maria Cleve von Euler”, 650; Hans von Euler, ”Jordartmetaller”, Nordisk familjebok 13 
(Stockholm, 1910), 115. – År 1907, bara några år efter att Astrid Cleve publicerat sina resultat om ytterbium, 
upptäcktes att det ämne som dittills varit känt som ytterbium i själva verket bestod av två ämnen. Dessa fick 
först namnen lutetium och neoytterbium, men det senare av dem kom sedermera att förkortas till ytterbium. 
Cleve uteslöt inte att det ytterbium hon arbetat med kunde vara fler än ett ämne – det hade hänt förr i de 
sällsynta jordartsmetallernas historia – men hon trodde inte det: ”Naturligtvis är den möjligheten icke 
utesluten, att metallen genom ännu obekanta metoder skulle låta uppdela sig i flera element, men jag har lika 
litet som Nilson [P. F. Nilson redogjorde för sina studier om samma ämne i ”Om Marignacs nya ytterbinjord”, 
ÖKVAF 36 (1879)] funnit några kemiska indicier tala för ett dylikt antagande.” K. A. Vesterberg, ”Ytterbium”, 
Nordisk familjebok 13 (Stockholm, 1922), 625 f.; Cleve, ”Bidrag till kännedomen om ytterbium”, 578. 
283 Per T. Cleve fick också, tillsammans med Otto Höglund, Lindbomska belöningen för forskning om 
sällsynta jordartsmetaller, i deras fall 1873 för artikeln ”Om Yttrium- och Erbium-föreningar”. Kungl. 
Svenska Vetenskapsakademien: Personförteckningar 1739–1915, red. E. W. Dahlgren (Stockholm, 1915), 259 
ff. – Ytterbiumstudien verkar vara Cleves enda forskningsprojektet i kemi under dessa år. Hon publicerade 
två artiklar om andra ämnen, men de refererar andras forskning. Se Astrid Cleve, ”Om metalliskt kalcium, 
dess framställning och egenskaper”, SKT 12 (1900); Astrid Cleve, ”Om organiska superoxider”, SKT 14 (1902). 
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Reise […].”284 Studiens syfte var att med hänsyn till årstidsväxlingar och 
ekologi följa fjällflorans utveckling steg för steg under en hel växtsäsong och 
undersöka hur växtligheten på olika sorters växtplatser (som ängar och fält 
eller hedar och klippor) påverkades av exempelvis ljus och temperatur. Till 
skillnad från avhandlingen var detta inte en experimentell studie utan Cleve 
gjorde observationer på plats och drog sedan slutsatser av dem.285 Hon gav 
också ut flera diatomacéskrifter och skrev efter en resa till Frankrike 1899 
om sydfranska skogsregioner.286 

Jag tolkar variationen i Cleves publikationer som ett tecken på en osäker 
arbetssituation. Drömmen om en akademisk karriär hägrade fortfarande och 
utan en trygg anställning med forskningsmöjligheter behövde hon hålla 
dörrarna till vetenskapssamhället öppna genom att ta alla möjligheter att 
publicera sig. Publikationerna gav förstås meriter, men man kan fråga om 
det breda perspektivet var en bättre strategi än att fokusera på färre ämnen 
och ökad specialisering. Kanske fanns över huvud taget inte valmöjligheten. 
Det är förstås också tänkbart att hon inte kunde bestämma sig för om hon 
skulle välja sitt disputationsämne eller det ämne hon fått anställning i. 

Även utanför akademin fick hon i första hand fotfäste som kemist och 
undervisare under dessa år. När inkomsten från amanuenstjänsten, ungefär 
1 000 kronor om året, inte gav henne ekonomisk trygghet och hon trots 
begäran varken fick höjd lön eller ökad tjänstgöring på högskolan så drygade 
hon ut kassan med andra arbeten.287 Läsåret 1898–1899 föreläste hon i 
huslig ekonomi – det vill säga organisk kemi ur ett hushållsperspektiv – 
inom ramen för Pedagogiska lärokursen i Stockholm.288 Hon var också 
lärare på flickskolan Åhlinska skolans gymnasium 1900–1902 och Lyceum 
för flickor 1902.289 

                                                             
284 Cleve, ”Zum Pflanzenleben in Nordschwedischen Hochgebirgen”, 3. 
285 Se exempelvis tabeller med växter på olika växtplatser, temperaturförhållanden och blomningstid i Cleve, 
”Zum Pflanzenleben in Nordschwedischen Hochgebirgen”, 57–59, 61 f., 76–81. 
286 Anteckningslistor från föreläsningar, FIIIf:3 (1895–1903), SHA, RA; Cleve, ”Notes on the plankton of 
some lakes in Lule Lappmark, Sweden”; Astrid Cleve, ”Beiträge zur Flora der Bären-Insel: I. Die Diatomeen”, 
BKVAH 26:III:10 (1900); Astrid Cleve, ”Något om skogsregionerna i södra Frankrike”, Tidskrift för 
Skogshushållning 28 (1900). – Artikeln om Frankrikes skog var resultatet av en exkursion på berget Ventoux, 
i närheten av Avignon, som Cleve deltog i under en resa till Italien och Frankrike sommaren 1899. 
Exkursionen leddes av en fransk botanist och växtgeograf, professor Charles Flahault (1852–1935), som i 
slutet av 1870-talet studerat i Uppsala. Hon höll också ett föredrag, illustrerat av pressade växter och 
fotografier, om exkursionen för Botaniska sektionen av NSSU. Cleve, ”Något om skogsregionerna i södra 
Frankrike”, 1; BN (1900), 49; T. Krok, ”Flahault”, Nordisk familjebok 8 (Stockholm, 1908), 530 f. 
287 Heng, ”Kvinnlig jubeldoktor bonde många år”; 70 år med kiselalger. – 1 000 kronor år 1900 motsvarade 
drygt 50 000 kronor 2010. www.myntkabinettet.se/web/Rakna_ut_penningvardet.aspx (22 oktober 2011). 
288 ”Pedagogiska lärokursen”, Svensk läraretidning 17 (1898), 604; ”Pedagogiska lärokursen”, Svensk 
läraretidning 18 (1899), 74; ”Pedagogiska lärokursen i Stockholm”, Svensk läraretidning 22 (1900), 358. – 
Pedagogiska lärokursen i Stockholm var ett studieförbund som stiftades hösten 1890 för att ge lärare i folkskolan 
möjlighet till fortbildning. ”Pedagogiska lärokursen i Stockholm”, Svensk läraretidning 10 (1891), 222. 
289 Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 64. 
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Sårbar vid sekelskiftet 

När Cleve började undervisa på Åhlinska skolan var väninnan Lydia 
Wahlström studierektor där och Cleve betraktade henne vid denna tid som en 
mycket nära vän.290 Året dessförinnan hade Wahlström drivit en flickskola i 
England och innehållet i brev som Cleve skickade till henne medan hon befann 
sig där visar att hon värdesatte Wahlström högt och hade mycket stort 
förtroende för henne.291 Den 1 oktober 1899 skrev Cleve exempelvis: ”Jag kan 
emellertid ej få dig ur mina tankar (icke så som om jag skulle vilja det!) och 
längtar så efter dig, att jag i brist på bättre måste skriftligen prata med dig. Du 
kära Ordf, om du visste hur mycket jag håller af dig!”292 Wahlströms del i 
brevväxlingen saknas, men att döma av hur hon senare beskrev Cleve i sina 
memoarer Trotsig och försagd besvarade hon inte känslorna med samma 
emfas: ”Med rätta var vi stolta över denna recentior, och hade hon betytt ännu 
mer för mig än hon nu faktiskt gjorde, så hade jag troligen aldrig i mina 
anteckningar behövt klaga över huvudvärk och sömnlöshet.”293 

Innehållet i Cleves brev till Wahlström är i allra högsta grad att betrakta 
som privat. De berättar om känslomässig utsatthet, dåligt mående och olycklig 
kärlek. De är den del av mitt källmaterial som jag varit mest tveksam till att 
publicera eftersom det som Cleve berättade i förtroende för Wahlström bland 
annat handlar om erotik. Erotik är, som idéhistorikern Elisabeth Mansén 
skriver, ”så laddad, även på historiskt avstånd, att den kan överskugga mycket 
annat och i värsta fall dominera bilden helt”.294 Kvinnohistorikern Yvonne 
Hirdman ger en liknande varning med betoning på kvinnliga forskningsobjekt: 

Man kan rentav säga att genusdiskurserna i historien ger oss belägg för att forma 
satsen: Att vara kvinna är att vara kön. Det är denna sats som gör att man som 
forskare med medvetenhet och försiktighet måste handskas med spekulationer eller 
berättelser av en kvinnas sexualitet i första hand, eftersom vi ju vet att sexualiteten 
tenderar att bli det enda som färgar bilden av henne.295 

                                                             
290 Wahlström var studierektor på Åhlinska skolan 1900–1934 och tog över tjänsten efter Ellen Fries, som 
oväntat avled 1900. Cleve beskriver Fries begravning i brev till Wahlström: ”Jag, som eljes hatar begrafningar 
med deras konventionella sorg och svärta kände vid hennes på helt annat sätt; hela Blasieholmskyrkan var 
fylld med rörda, allvarliga människor. Från Uppsala reste Bess och Stina Wittrock in, och föreningen sände en 
krans. – Du har väl tänkt på att E. Fries’ plats är som en tron skapad för dig? Du är hennes själfskrifna 
efterträdare. Kom därför hem och tag den i tid, käraste.” Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 8 april 
1900, LWS, KB; Margareta Brolin, ”Wahlström, Lydia”, Svenska män och kvinnor 8 (Stockholm, 1955), 149. 
291 Wahlström var i England februari 1899 till våren 1900. Wahlström, Trotsig och försagd, 142, 144, 154. 
292 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 1 oktober 1899, LWS, KB. 
293 Wahlström, Trotsig och försagd, 118. 
294 Elisabeth Mansén, ”Biografin och erotiken”, i Att skriva människan, red. Åkerman, Ambjörnsson & 
Ringby, 161. 
295 Yvonne Hirdman, ”Makten att bestämma: En kort essä över biografiskrivandets vetenskapliga 
bekymmer”, i Med livet som insats, red. Rosengren & Östling, 121. 
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Samtidigt är flera som kommenterat hur en god biografi bör skrivas överens 
om att det intima har en plats i levnadsbeskrivningen, så länge det finns 
goda skäl för att ta med det.296 Så är det egentligen med alla delar av 
biografin, men eftersom jag har valt att lägga fokus vid Cleves liv som 
forskare upplever jag det som mer självklart att utforska exempelvis hennes 
utbildning än att studera hennes sexualitet och därför kräver det senare mer 
eftertanke. Mitt främsta skäl att ta upp sekelskiftesbreven från Cleve till 
Wahlström är att de är en av få källor som jag funnit till Cleves liv under 
hennes första år på egen hand, när hon tagit examen, flyttat hemifrån, börjat 
förvärvsarbeta och sökte etablera sig själv i vuxenlivet. Jag tror att det är 
viktigt att få med vad jag kan av det hon då upplevde, och att försöka skilja ut 
det erotiska från annat förefaller mig varken vetenskapligt försvarbart eller 
respektfullt utan snarare censurerande och moraliserande, både av mina 
läsare och av Cleve. Breven ger dessutom perspektiv till den standard-
berättelse om en kvinnas sexualitet som hennes äktenskap och barn utgör. 
Ytterligare ett skäl till att jag vill dröja vid denna källa är att breven uppvisar 
en nakenhet som jag inte har återfunnit någon annanstans i mitt material. 

Jag är medveten om att brev är problematiska källor.297 Samtidigt som det 
privata sammanhanget kan ge intim kännedom om brevskrivaren finns en risk 
för misstolkningar till följd av en bristande kännedom om just det privata 
sammanhanget. Likafullt är mitt intryck att Cleve inte försökte dölja något för 
Wahlström och det är raka motsatsen till hur hon långt senare, i sitt 
memoarmanuskript, förhöll sig till åren mellan disputation och skilsmässa: 

                                                             
296 Mansén, som själv valde bort att skriva om erotik i sin avhandling om Thekla Knös, skriver till exempel: 
”Ändå bör detta område på sikt integreras även i de traditionella akademiska biografierna och vi bör inte 
släppa det ur sikte eller i längden undvika det för svårigheternas skull.” Idéhistorikern Ingemar Nilsson 
trycker på betydelsen av det privata för att nå ”människan bakom masken”: ”En god biografi skall inte bara 
visa upp framsidan – personens offentliga liv och deklarerade åsikter – utan också baksidan – hans privatliv 
och hemliga tankar.” Vad som helst bör dock inte lämnas ut: ”Det är viktigt att vara varsam, att inte kränka”, 
menar historikern Eva Helen Ulvros, och jag håller med henne. Som historikern Barbara W. Tuchman skrivit 
har voyeurism inget i en historisk biografi att göra. Vad som är nödvändig information eller inte är dock inte 
självklart och kräver eftertanke. Mansén, ”Biografin och erotiken”, 161 ff. Citatet på sidan 163; Ingemar 
Nilsson, ”Att skriva biografi: Biografins hermeneutik”, i Att skriva människan, red. Åkerman, Ambjörnsson & 
Ringby, 209; Eva Helen Ulvros, ”Att skriva livet”, i Med livet som insat, red. Rosengren & Östling, 146; 
Tuchman, ”Biography as a Prism of History”, 147. 
297 Magnus von Platen sammanfattar ett par skäl till att brev är problematiska: ”Brev är lömska i så måtto att 
de är svårare att analysera än vad de verkar vara. Vi skall inte glömma att ett brev är ett samtal mellan två 
personer, där vi endast får del av den enes inlägg. Brevskrivaren kan vara underordnad mottagaren, därav 
hans undfallenhet, vänner har utbildat en inbördes jargong som lätt feltolkas om den inte uppfattas rätt, 
möjligheterna till felanalys är många.” Olof Lagercrantz gör en liknande observation: ”Endast den som själv 
skriver mycket brev och vet hur han lägger ton och fakta tillrätta efter den han skriver till kan rätt bedöma en 
diktares brev.” Om man kan parera felkällorna finns dock möjligheten till stora fördelar med brev, som 
Thomas L. Hankins lyfter fram: ”Such letters written under great emotional stress are the best grist for the 
biographer’s mill, because they lead straight to the heart of the subject’s personality and reveal the 
groundsprings from which his actions come.” Magnus von Platen, ”Forskarbiografin contra 
författarbiografin”, i Forskarbiografin, red. Baudou, 15 f.; Olof Lagercrantz, ”Något om att skriva biografi”, i 
Att skriva människan, red. Åkerman, Ambjörnsson & Ringby, 168; Hankins, ”In Defence of Biography”, 7. 
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Utlovad en liten amanuensbefattning i kemi vid den dåförtiden unga och fria 
Högskolan i Stockholm, flyttade jag över till denna stad. Hur livet där sedan 
utvecklade sig för mig under de närmaste åren skall jag icke gå in på i detta 
sammanhang, och icke heller på dess fortsättning i det långa loppet. Vare det nog sagt 
att det i stort sett kunde liknas vid en berg- och dalbana, en knagglig och gropig stråt 
som aldrig förde mig fram till någon vänlig dal att slå ned bopålarna i på allvar. En 
sådan hägrade visserligen för mina ögon, när jag år 1902 gifte mig med en forskande 
kollega. Men det var en fata morgana! Nog sagt härom!298 

Det är något med åren i Stockholm som lägger en skugga över Astrid Cleves 
karaktär, sådan jag har kommit att uppfatta den. Den tillförsikt hon hade 
med sig från barndomshemmet verkar dämpas och ett mått av misstänk-
samhet gentemot andra syns smyga sig in i hennes vetenskapliga passion. 
Med tanke på att Cleve hade uppfostrats att tro på sina möjligheter och 
verkligheten sedan inte visade sig vara fullt så enkel är det inte konstigt. Jag 
ska dock inte gå detta kapitel i förväg, utan återvända till breven mellan 
Cleve och Wahlström. Vad handlade de egentligen om? 

Låt mig börja med erotiken, eftersom jag redan tagit upp den. I brevet 
från den 1 oktober 1899 skriver Cleve: 

Ack Ordf, jag ville så gärna aldrig besudla dig med ett spår av erotik, därför är det ju bra 
att vi äro så långt ifrån hvarandra, efter man nu aldrig skall få vara fri från den frestelsen, 
ehuru jag å andra sidan har svårt att så obetingat fördöma den, som många mätta göra, 
just emedan den är så naturlig. Och när jag hör andra – senast Clara [Lydias syster] 
antydde det – tala om det erotiska i dina förhållanden har jag god lust att ropa ut att det 
är orättvist tillvita endast dig den saken. Äro vi andra bättre? T. ex. de som tagit emot allt 
hvad du gifvit dem? Vi endast maskera oss litet bättre, det är allt.299 

Till saken hör att det var känt att Lydia hade kärleksförhållanden, och det 
med andra kvinnor, och kanske var det därför Cleve vände sig till just henne 
med dessa spörsmål, men vad det var Cleve maskerade bättre än Wahlström 
är oklart.300 Sex före äktenskapet? Sex med kvinnor? Viljan att ha sex? 
Oavsett om hon levt ut den eller inte förefaller hon i alla fall ha upplevt 
sexuell lust och betraktat den som naturlig om än problematisk. Senare i 
samma brev tar Cleve upp ett eget, vid det laget avslutat förhållande: 

Jag måste säga en sak till i detta sammanhang, nämligen om Anna L. Hon är nu 
förlofvad med E: ett slut på sagan som var lika oväntat för henne själf som för mig. Du 

                                                             
298 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 1- f. 
299 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 1 oktober 1899, LWS, KB. –Nordisk familjebok (1907) ger 
följande beskrivning av orden erotik och erotisk: Erotik handlar om ”kärlek; läran om kärleken; konsten att 
älska; kärlekspoesi” och erotisk ”syftar på eller handlar om kärleken; fallen för älskog”. ”Erotik”, ”Erotisk”, 
Nordisk familjebok 7 (Stockholm, 1907), 836. 
300 Om Lydias kärleksliv under denna period, se Greger Eman, Nya himlar över en ny jord – om Klara 
Johanson, Lydia Wahlström och den feministiska vänskapskärleken (Stockholm, 1993). 



KAPITEL 3 | KEMI OCH KÄRLEK 

 75
 

skall emellertid ännu icke omtala denna tillsvidare hemliga affär för någon. Det är 
naturligtvis endast att glädja sig åt, jag är mer och mer öfvertygad om att han är just 
hvad hon behöfver. Han har vetat från början inta herreställningen och jag trodde 
aldrig att ett så passionslöst frieri som hans var möjligt! Och Anna! Hon synes lugn 
och lycklig öfver att ha fått en herre och man. Punkt. Skall det då alltid vara så, att det 
är endast i otillfredsställelse som möjligheter till rikedom bryta fram och växa? Jag vet 
ej om jag är orättvis mot Anna, eller om det är min egen torftighet som gjort vårt 
förhållande så fattigt nu. Kanske ha de rätt, som säga mig att jag spelat rollen af 
reservoir för Anna och narraktigt trott mig älskad, visst är att jag gifvit henne för 
mycket af mitt hjärtas kärlek och jag vill nästan säga heligaste känslor för att icke 
känna det bittert som det nu är. Det ser verkligen ut som om det ej funnes något annat 
rent och normalt kärleksförhållande än t. ex. det mellan A. och E.301 

Breven ger ingen ytterligare information om hur förhållandet mellan Cleve och 
Anna L. kan ha sett ut, men från Cleves sida verkar känslorna ha varit starka. 
Även om uttalad sexuell aktivitet mellan kvinnor inte var samhälleligt 
accepterad kring sekelskiftet 1900 kunde kvinnor, särskilt i intellektuella 
miljöer, ha kärleksrelationer med varandra och etablera livslånga par-
förhållanden utan att det väckte någon större uppmärksamhet. Oviljan att låta 
unga umgås över könsgränserna bidrog till att uppmuntra nära vänskap 
mellan kvinnor och svärmerier bevarades för eftervärlden i exempelvis 
översvallande tilltal mellan brevskrivare och i romantiska kärleksnoveller.302 
Hur intima förhållandena verkligen var är svårt att bedöma, liksom det är 
svårt att bedöma arten av Cleves och Anna L:s förhållande. Känt är dock att 
det fanns ett idémässigt utrymme i deras sociala sammanhang för 
kärleksförhållanden kvinnor emellan, samt att vänner i deras omgivning 
utvecklade sådana relationer. Med reservation för att språkbruk förändras 
över tid och utan att vara säker gör allvaret i Cleves kommentarer att jag själv 
är böjd att tro att hon var kär i Anna. Hon omnämns ytterligare två gånger i 
breven till Wahlström, då närmast i sörjande ordalag: 

                                                             
301 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 1 oktober 1899, LWS, KB. – Jag vet inte vilka Anna L. och E. 
var, men jag misstänker att de var Anna Lamberg (1877–1949) och Erik Eriksson Etzel (1868–1954). Anna 
Lamberg nämns i ett tidigare brev från Cleve till Wahlström, då Cleve berättar att Lamberg ska flytta in i 
hennes gamla rum i Chemicum. (I Vetenskapskvinna utanför ramarna skrev jag ”Landberg” till följd av 
läsefel.) Lamberg togs också upp i husförförteckningarna för hushållet Per T. Cleve 2 november 1899. Hon tog 
sin filosofie kandidat våren 1899 och arbetade kring sekelskiftet som e. o. amanuens på Carolina, en tjänst 
som hon var första svenska kvinna att inneha. År 1902 gifte hon sig med fil. lic. Erik Eriksson Etzel men de 
skilde sig redan 1904. Vad som sedan hände med Etzel vet jag inte, men Lamberg, som redan tillbringat en hel 
del tid i England, var verksam som författare och översättare och var bibliotekarie vid Bedford College of 
Women i London 1905–1907. Hon gifte om sig två gånger, först med affärsman Bruun och senare med 
skriftställare Karl Wåhlin (1861–1937). Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 17 augusti 1899, LWS, 
KB; Espmark, Vetenskapskvinna utanför ramarna, 25–28; Husförhörsförteckningar, AIb:65 (1900), UDK, 
ULA; Mari Mihi [Gustaf Lindqvist], ”Fru Anna Lamberg”, Idun 18:41 (1905), 513; Adolf Fredriks kyrkoarkiv, 
Inflyttningslängder, BIa:53 (1902), SSA; Matrikel över Svenska Kvinnor som avlagt examen vid Universitet 
eller Högskola i Sverige 1875–1914, red. Odencrantz, 23; Vem är det 1925, 832. 
302 Rönnholm, Kunskapens kvinnor, 184 ff. – För exempel på starka känsloyttringar i brev, se Birgitta Holm, 
”Det tredje könet: Studentskor i Uppsala”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 3, red. Elisabeth Møller-Jensen 
(Höganäs, 1996); Birgitta Holm, Kvinnliga kontaktnät och kommunikationsformer 1890–1910 (Uppsala, 1996). 
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Är det icke ändå underligt, Ordf, att mitt förhållande till Anna kunnat så dö och 
spårlöst försvinna, som det synes mig ha gjort? Men hela saken är så svår och 
beklämmande att jag hälst ej alls vill tänka ditåt och icke kunnat reda upp den. Min 
tröst är att hon har det godt. Så går det.303 

I Upsala trifves jag f. n. bäst med kvartetten Maj, Bess, Stina W. och Elin Nordin. Men 
Annas själ är nu död för mig.304 

Den till en man förlorade Anna utgjorde dock inte ensam det känslomässiga 
mörker som Cleve uttryckte för Wahlström. Istället framstår en kamp med 
självförtroendet som tydligast: 

Jag arbetar mig mödosamt fram till ett och annat jag känner vara godt jag [sic!] kan 
vara försonlig trots de djupaste hugg, jag känner mig ha fått nåd att bära stora sorger. 
Men en fiende står där obesegrad, ömhetskrafvet, och när det blir aktivt är det som en 
flod, som hotar att bryta ned allt det uppbyggda och hindrar själens bättre röster att 
göra sig hörda. Det är just det som är så förfärligt, ty då kommer man ej åt hjälpen. 
Säkerligen är denna punkt mer än vanligt ömtålig för mig, som vistas i en omgifning, 
där endast kraf, icke spår af en gifvande ömhet möter mig. Det är bra nedtryckande att 
jämt höra att man icke duger ens till att göra sammanlefnaden dräglig, än mindre till 
att göra sig det minsta älskad. Är det sant, så är jag en ynklig stackare. Ordf, om du 
visste vilka väldiga dimensioner vissa solminnen få under inflytande af sådana tankar! 
T.ex. minnet af när du kom emot mig på Barkarö och jag såg hur du höll af mig. Det 
gör mig stolt och lycklig, och ändå bevisar det ju inte alls att du skulle stå ut bara att bo 
tillsammans med mig en månad. Så det är nog bäst för dig att inte ha något med mig 
att göra, jag tror själf att jag inte duger för människorna, därför att jag inte kan 
glömma mig själf och gör mig saker till en egoism som jag föraktar. Därom vittnar nu 
senast hela detta bref, förlåt mig det, Ordf.305 

Det var emotionell bekräftelse som hon saknade och problemen verkar inte 
ha varit direkt relaterade till hennes arbete, åtminstone inte till hennes egen 
forskning, för det tog hon upp som en tröst: ”Arbetet är en god tröst och går 
lätt när man har en härlig sommarsöndag att åtminstone någongång 
vänta.”306 Något verkar beskrivningen ovan ha att göra med Anna L., 
eftersom den efterföljs av informationen om hennes förlovning som Cleve 
kallade ”en sak till i detta sammanhang”.307 Tydligt är i alla fall att Cleves 
dåliga mående var förknippat med hennes boendesituation, som hon beskrev 
som ”denna egentliga hemlöshet”.308 I december 1899, nedstämd och störd 
av att inte kunna arbeta hemma eftersom arbetskraften försvann så fort hon 

                                                             
303 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 30 oktober 1899, LWS, KB. 
304 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 8 april 1900, LWS, KB. 
305 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 1 oktober 1899, LWS, KB. 
306 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 30 oktober 1899, LWS, KB. 
307 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 1 oktober 1899, LWS, KB. 
308 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 30 oktober 1899, LWS, KB. 
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blev ledsen, skrev hon om att flytta till eget boende och i mars 1900 
rapporterade hon lättat att hon gjort slag i saken.309 

Så hur bodde Cleve hösten 1899? Jag vet inte. När hon flyttade våren 1900 
var det till Vasagatan 42 i Stockholm, enligt vad hon berättade för 
Wahlström, men jag har inte hittat några spår av henne på denna adress.310 
Några ytterligare detaljer om boendet finns inte heller i breven. Astrid Cleve 
noterades som tillhörande Per T. Cleves hushåll i husförhörsförteckningarna 
för 1898–1899 och först 16 oktober 1900 registrerades att hon flyttade från 
Uppsala till Stockholm.311 Hennes första inflyttningsadress i Stockholm 
angavs vara Stureplan 5, men jag är osäker på om det stämmer eftersom 
Alma Cleve samtidigt bodde på den snarlika adressen Stureparken 5 och 
Stockholms adresskalender 1901 listar dem båda på Stureparken 5, där 
Astrid sedan bodde tills hon gifte sig.312 Något boende måste hon ändå ha 
haft de första åren i Stockholm. Det ligger nära till hands att tänka sig att 
hon bodde med modern även då, men om det var familjen som gjorde henne 
så nedstämd, varför registrera en flytt till Almas adress så snart efter flykten 
våren 1900 till ett eget tillhåll på Vasagatan? En förklaring vore kanske att 
relationen förbättrades efter Astrids tid på egen hand. Anna L. kan ha varit 
en annan tänkbar sammanboende, men den Anna L. som jag misstänker att 
det handlade om bodde då i Uppsala – rentav i Cleves rum på Chemicum ett 
år – och tjänstgjorde som amanuens på Carolina Rediviva.313 

Viss frihet hade Cleve från arbete och boendebekymmer. I januari 1900 
reste hon på skidsemester till Jämtland med sin vandringskamrat Lilly 
Paijkull och i Stockholm umgicks hon med kvinnliga vänner och bekanta 
som hon lärt känna i Uppsala, som Naima Sahlbom, lärarinnan Clara 
Wahlström (1858–1941) och litteraturkritikern Klara Johanson (1875–1948). 
Sahlbom var liksom Cleve verksam som kemist – hon tog privata uppdrag 
som analytiker – och verkar ha varit hennes närmaste vän i Stockholm: ”hon 
är rar och kamratlik och den enda om vilken jag har anledning säga detta”.314 

Man kunde också stöta på Cleve i större sociala sammanhang. Från 1898 
deltog hon i Kemistföreningen vid Stockholms högskola. Föreningen riktade 

                                                             
309 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, december 1899 och 18 mars 1900, LWS, KB. 
310 Jag har i första hand sökt i Stockholms adresskalender och i databasen Rotemansarkivet, SSA. 
311 Husförhörsförteckningar, AIb:62 (1899), AIb:65 (1900), UDK, ULA; Utflyttningslängder, BIIIb:3 (1895–
1904), 161, UDK, ULA. 
312 Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, förteckningar och diarier över inkomna personakter, 
BIa:56 (1900), 322, SSA; Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Vigselböcker, EII:10 (1900–1903), nr 250, SSA; 
Stockholms adresskalender 1901. – I själva verket listar Stockholms adresskalender Astrid Cleve på 
Floragatan 14 1901 och Stureparken 5 1902, men adresserna gäller samma boende. Stockholms 
adresskalender 1901–1902. 
313 Anna Lamberg var e. o. amanuens på universitetsbiblioteket höstterminen 1899 till vårterminen 1902, 
med undantag för våren 1901. Husförhörsförteckningar, AIb:65 (1900), UDK, ULA; UUK 1899–1902, post 17. 
314 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 30 oktober, december 1899 och 13 januari 1900, LWS, KB; 
Astrid Cleve, ”På Jämtlandsgränsen”, 118. Citatet i brev från Cleve till Wahlström 30 oktober. 
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sig till högskolans lärare och studenter och Cleve var under en period dess 
sekreterare samt deltog som föredragshållare.315 År 1899 invaldes hon i Nya 
Idun, bildad 1885 som en kvinnlig motsvarighet till det manliga kultur-
sällskapet Idun med syfte att samla kvinnor för umgänge och bildning. 
Verksamheten bestod huvudsakligen av samkväm med föredrag och 
diskussioner om konst, musik, litteratur och vetenskap.316 Trots att hon var 
flitig föredragshållare i vetenskapliga sammanhang kom Cleve aldrig att 
hålla några föredrag för medlemmarna i Nya Idun.317  

När Cleve berättade för Wahlström vilka hon umgicks med i Stockholm 
skrev hon att ”absolut inga manliga individer” fanns i umgängeskretsen, men 
det skulle komma att ändras.318 Våren 1900, med Anna ute ur bilden och 
med bättre bostadsförhållanden, verkar tiderna ha börjat ljusna för Cleve . I 
april skrev hon: ”Jag mår själf relativt bra och har gjort nya erfarenheter på 
senare tider, som friska upp lifvet.”319 Vad det var för erfarenheter avslöjade 
hon inte, men det kan ha haft att göra med hennes kollega på högskolan och 
blivande make, docenten i fysikalisk kemi Hans von Euler. 

Äktenskap för vetenskap 

Hans von Euler-Chelpin föddes den 15 februari 1873 i Augsburg, Tyskland. 
Innan jag fortsätter med hans och Cleves äktenskapliga och vetenskapliga 
samarbete ska jag säga något om hur han kom att hamna i samma 
vetenskapliga miljö som sin blivande fru. Han var enda barn till officeren 
Rigas (1837–1923) och Gabriele (död 1931, född Furtner) von Euler-Chelpin. 
Samma år som han föddes flyttade familjen till München och den unge von 
Euler tillbringade större delen av sina barndomsår på det närbelägna slottet 
Penzing innan han började i skolan och sedermera tog studentexamen i 
München 1890.320 Hösten 1891 började han studera konst, men efter två år 

                                                             
315 ”Kemistföreningen vid Stockholms högskola 26 september 1900”, SKT 12 (1900), 170; ”Kemistföreningen 
vid Stockholms högskola 6 november 1901”, SKT 14 (1902), 21; ”Kemistföreningen vid Stockholms högskola”, 
SKT 15 (1903), 12. – Cleve föredrog om ”Växtgeografiska och fenologiska iakttagelser inom Lule lappmark” för 
Botaniska sällskapet i Stockholm den 26 april 1901, men jag vet inte om hon var medlem i sällskapet. 
”Botaniska sällskapet”, BN (1901), 159. 
316 Sällskapet Nya Idun 1885–1935 (1935), omtryck (Stockholm, 1984), 4 f., 35 f., 51. – Med tiden valdes 
många ur Cleves närmaste umgängeskrets kring sekelskiftet in i sällskapet. Klara Johansson blev medlem 
1898, året före Cleve. Lydia Wahlström följde 1901, Clara Wahlström 1903, Lilly Paijkull 1908 och Naima 
Sahlbom 1911. Sällskapet Nya Idun 1885–1935 (1935), omtryck (Stockholm, 1984), 55, 60 f., 65. 
317 Sällskapet Nya Idun 1885–1935, 37–45; Sällskapet Nya Idun 1935–1985, red. Margareta Holmqvist, 
Karin Monié & Evabritta Wallberg (Stockhom, 1984), 34–75. 
318 Cleve var jämnårig med många av sina studenter men menade att hon hyste moderliga känslor för dem 
och kallade dem ”mina små snälla högskolegossar”. Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 30 oktober 
1899, LWS, KB. 
319 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 8 april 1900, LWS, KB. 
320 Håkan Winberg, ”Euler-Chelpin, Hans Karl August Simon von”, Svenska män och kvinnor 2 (Stockholm, 
1944), 463. 
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ledde ett intresse för färgteori till att han bytte inriktning och vände sig till 
naturvetenskapen för studier i särskilt kemi och fysik. Han flyttade till 
universitetet i Berlin och fick en grundlig utbildning hos några av samtidens 
främsta vetenskapsmän.321 Studierna var framgångsrika och 1895 blev von 
Euler filosofie doktor med avhandlingen Über die Einwirkung von 
Molybdäntrioxyd und Paramolybdaten auf normale Vanadate.322 

Efter disputationen flyttade von Euler till Göttingen för att arbeta vid 
professorn i fysikalisk kemi Walther Nernsts (1864–1961) institut och fick 
där veta att Svante Arrhenius (1859–1927), som då var Stockholms 
högskolas rektor tillika professor i fysik, sökte en assistent till högskolans 
fysikaliska institut. Den unge doktorn intresserade sig för tjänsten, fick den 
och kom sommaren 1897 till Stockholm med planen att arbeta på högskolan 
i tre år.323 Arrhenius erbjöd honom bostad hos sig på Bergsgatan 18, 
Kungsholmen, och introducerade honom för sin personliga bekantskapskrets 
såväl som de föreningar som han brukade besöka. Till dem hörde Sällskapet 
Idun, grundat 1862 för att samla män inom olika vetenskaps- och kultur-
områden, Fysiska sällskapet i Stockholm, grundat 1891 med syfte att samman-
föra personer med intresse för nya rön inom fysikens olika områden, samt 
Kemistsamfundet, en motsvarande förening för kemiintresserade, grundad 
1883.324 Därmed öppnades portarna till inflytelserika nätverk i anslutning till 
svensk forskning för von Euler. De två männen kom snart att stå varandra 
nära och under en studieresa sommaren 1899 skrev von Euler till sin värd: 

                                                             
321 Till exempel hade han Max Planck (1858–1947) som lärare i fysik och Emil Fischer (1852–1919) som 
lärare i organisk kemi. De fick båda Nobelpris: Planck i fysik 1918 och Fischer i kemi 1902. Aaron J. Ihde, 
”Euler-Chelpin, Hans Karl August Simon von”, Dictionary of Scientific Biography 4 (New York, 1981), 485.  
322 Hans von Euler, Vetenskapliga publikationer 1895–1909 (Stockholm, 1926), 3. 
323 Hans von Euler-Chelpin, Minnen: Hans von Euler-Chelpin 1873–1964 (Stockholm, 1969), 23 ff. – von 
Eulers memoarer, betitlade Minnen, är en problematisk källa eftersom de består av anteckningar som är 
sammanställda efter hans död och, som ofta är fallet med självbiografier, inte verkar ha gått igenom någon 
oberoende granskning. Källorna till von Eulers liv är dock få och även om Minnen är att betrakta som hans 
version av sitt liv, sammanställd och offentliggjord med ”facit i hand”, så innehåller den i många fall den bästa 
informationen om hans liv som jag har haft tillgång till. Boken är en fotokopia och verkar vara redigerad av 
hans andra fru, något som också kan ha påverkat innehållet. Delar av boken publicerades på tyska 1962 under 
titeln Erinnerungen I: Kindheit, Schuljahre, Lehrjahre, Vier Kriegsjahre, men i den publikationen tas inte 
von Eulers tid på Stockholms högskola upp. Den skulle enligt förordet behandlas i en andra del, som aldrig 
trycktes. Hans von Euler, Erinnerungen I: Kindheit, Schuljahre, Lehrjahre, Vier Kriegsjahre (Helsingfors, 
1962); Hans von Euler-Chelpin, Minnen: Hans von Euler-Chelpin 1873–1964 (Stockholm, 1969). 
324 von Euler-Chelpin, Minnen, 27, 35–40. – Både Arrhenius och von Euler var ogifta medan de delade 
bostad. År 1896 hade Arrhenius skilt sig efter ett knappt tvåårigt äktenskap med sin före detta assistent Sofia, 
född Rudbeck, en av Astrid Cleves studiekamrater i Uppsala. Om Rudbeck och äktenskapet med Arrhenius, se 
Elisabeth Crawford, Arrhenius: From Ionic Theory to Greenhouse Effect (Canton, 1996), 123–129. 
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Lärorik var vistelsen här i alla fall för mig, och van’t Hoffel är ju förfärligt treflig – jag 
satt i går hela kvällen hos honom och vi pratade om allt möjligt – men jag börjar att 
längta intensivt efter Stockholm och särskilt Bergsgatan 18.325 

På högskolan började von Euler som amanuens. Han fick hösten 1898 visst 
ansvar för institutets studenter och läsåret därpå befordrades han till docent 
i fysikalisk kemi.326 Under sina två år på det fysiska institutet skrev han ett 
drygt tjugotal artiklar och uppsatser, huvudsakligen i fysikalisk kemi.327 För 
två uppsatser om katalytiska reaktioner tilldelades han, liksom far och dotter 
Per och Astrid Cleve, Vetenskapsakademiens Lindbomska belöning. Han fick 
priset 1900, två år före sin blivande hustru.328 Den 26 september 1902 
utnämndes han till docent i kemi och flyttade därefter över till Stockholms 
högskolas kemiska laboratorium. Möjligen kan hans forskning där ha 
påverkats åt det mer organiska hållet av att han 1903–1904 fick stöd ur 
Smitt’s fond, som utdelades för undersökningar inom organisk och analytisk 
kemi, jäsningskemi, bakteriologi eller havets fysik och kemi.329 

Liksom flera andra anställda på högskolan deltog von Euler i under-
visningen som åhörare. När Cleve våren 1900 skrev till Wahlström om nya 
erfarenheter som friskade upp livet skrev von Euler upp sig för att följa 
docenten i mineralogi och petrografi Helge Bäckströms föreläsningar. Bland 
Bäckströms sju åhörare fanns även Cleve. Paret möttes också i högskolans 
kemistförening och von Euler var Cleve till hjälp med fysikaliska studier i 
hennes ytterbiumforskning.330 Det fanns alltså flera tillfällen för de unga 
forskarna att ses och ett intresse för äktenskapliga förbindelser väcktes. 

                                                             
325 Som citatet visar lärde sig von Euler snabbt svenska. Brev från Hans von Euler till Svante Arrhenius, 16 
augusti 1899, Svante Arrhenius samling (SAS), E1:7, Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. 
Vetenskapsakademien, Stockholm (CVH). – Den sommarens studieresa är ännu ett exempel på hur kontakten 
med Arrhenius ledde till nya bekantskaper av vetenskaplig betydelse för von Euler. Resan gjordes på inbjudan 
av den nederländske kemisten Jacobus Henricus van’t Hoff (1852–1911) till dennes laboratorium i Berlin. von 
Euler hade träffat honom i Stockholm 1898, då van’t Hoff och hans fru Johanna Francina (1853–1935, född 
Mees) bodde hos Arrhenius – ytterligare ett möte mellan vetenskapare inom väggarna för Arrhenius hushåll – 
i samband med att Vetenskapsakademien högtidlighöll 50-årsminnet av naturforskaren Jacob Berzelius död. 
År 1901 blev van’t Hoff den förste att få Nobelpriset i kemi. von Euler-Chelpin, Minnen, 44. 
326 von Euler nämner tre av sina studenter 1898 i Minnen, samtliga kvinnor. Han minns dem i positiva ordalag, 
synbarligen med respekt för deras kompetens. De var Naima Sahlbom, Anna Stina Rydell (1879–1971) och Signe 
Sturzen-Becker (1878–1959). Rydell (gift Alkmann) blev konstnär och journalist samtidigt som både Sahlbom 
och Sturzen-Becker disputerade – i kemi 1910 respektive i fysik 1907 – och fortsatte med vetenskapligt arbete. 
Sahlbom etablerade ett privatlaboratorium för kemiska analyser, medan Sturzen-Becker gifte sig med kemisten 
Sigval Schmidt-Nielsen och blev hans assistent. von Euler-Chelpin, Minnen, 28; Matrikel över Svenska Kvinnor 
som avlagt examen vid Universitet eller Högskola i Sverige 1875–1914, red. Odencrantz, 39, 43; Anders 
Lundgren, ”Sahlbom, Naima”, SBL 31 (Stockholm, 2002), 225–228; Hammer, ”Schmidt-Nielsen”, 1127. 
327 Se von Euler, Vetenskapliga publikationer 1895–1909. 
328 Kungl. Svenska Vetenskapsakademien: Personförteckningar 1739–1915, red. Dahlgren, 261. 
329 Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1899–1906, 8, 54 f., SHA, RA; Adelsköld, Stockholms 
högskolas matrikel 1888–1927, 38. 
330 Anteckningslistor från föreläsningar, FIIIf:3 (1895–1903), SHA, RA; Stockholms högskolas årsberättelse, 
BXa:1: 1899–1906, 61 f.; ”Kemistföreningen vid Stockholms högskola”, SKT 15, 12; Cleve, ”Bidrag till 
kännedomen om ytterbium”, 575. 
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Helge Bäckströms åhörare våren 1900. Stockholms högskolas arkiv, Riksarkivet. Fotograf Kristina Espmark. 

I 1961 års TV-intervju framställde Cleve beslutet att gifta sig som en strategi 
för att säkra sin utkomst: ”[…] sedan jag fått avslag på begäran om ökad 
tjänstgöring och även ökad lön så kom jag ur [det ekonomiska] dilemmat 
genom att gifta mig, och då fick jag ju arbete fullt upp, men utan lön.”331 Den 
strategin rekommenderades redan på 1600-talet, när den naturfilosofiskt 
intressserade författarinnan Margaret Cavendish (1623–1673) föreslog att den 
kvinna som ville studera och forska inom naturfilosofiska områden skulle gifta 
sig med rätt man.332 Med tanke på att intervjun med Cleve gjordes långt efter 
giftermålets ingående och upplösande bör den strategiska baktanken tas med 
en nypa salt. Samtidigt antyder även Lydia Wahlström ett instrumentellt val 
bakom Cleves val av äkta make i sina memoarer, i det att Cleve ska ha sagt att 
von Euler ”rent objektivt sett var den bästa gosse som fanns”.333 Klart är i alla 

                                                             
331 70 år med kiselalger. – Som ogift var Cleve myndig från tjugoett års ålder, men när hon gifte sig med von 
Euler blev han hennes målsman. Först 1920, när en ny giftermålsbalk ersatte 1734 års lag, blev även gifta 
kvinnor myndiga. Sveriges rikes lag 1734, Giftermålsbalken, 9 kap., 1 §; SFS 1920:405 Giftermålsbalk; SFS 
1884:32 Lag, angående ogift qvinnas rätt att vid viss ålder vara myndig. 
332 Margaret Cavendish följde sitt eget råd och gifte sig rikt med hertigen av Newcastle William Cavendish 
(1592–1676). Han understödde gärna begåvade forskare, däribland sin hustru Margaret. Trehundra år senare 
gav den brittiska kristallografen Kathleen Lonsdale (1903–1971) samma råd. Själv var hon gift med Thomas 
Lonsdale (1902–1979), som också var vetenskapare och helhjärtat stöttade sin fru i hennes karriär. Patricia 
Fara, Pandora’s Breeches, 13; Maureen M. Julian, ”Kathleen and Thomas Lonsdale: Forty-Three Years of 
Spiritual and Scientific Life Together”, i Creative Couples in the Sciences, red. Pycior, Slack & Abir-Am, 181. 
333 Wahlström, Trotsig och försagd, 168. Originalets kursivering. 
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fall att äktenskapet gav henne ekonomisk trygghet och möjlighet att fortsätta 
med forskning som sin makes medhjälpare. Efter att ha misslyckats med att 
försörja sig som vetenskapare på egen hand var den fortsatta kontakten med 
forskningen sannolikt av betydelse för beslutet att gifta sig med von Euler. 

I von Eulers fall finns åtminstone en bevarad källa, ett brev till vännen 
Arrhenius, där äktenskapet kommenteras före vigseln. Han framstår inte 
fullt lika strategisk: ”Hurra! […] I början af September blir det bröllopp 
[sic!]! Hvad säger Du om det? Och med skall Du vara och spela pappa åt mig, 
ty min far kan nog inte komma för min mors skull som är sjuk.”334 

Eftersom Cleve var protestant och von Euler var katolik hade Cleve några 
frågor till kyrkoherde Samuel Andreas Fries (1867–1914) inför vigseln: 

Jag ämnar i höst gifta mig med Dr Euler, som tillhör katolska församlingen härstädes, 
och det måste följaktligen bli borgerlig vigsel. Nu önskar jag blott veta om vi med 
anledning af den olika trosbekännelsen ha något särskildt att iakttaga för att undvika 
en kommande inblandning af katolska kyrkan i våra familjeförhållanden, med 
afseende på hvilka vi önska full bestämmanderätt själfva.335  

Vad Fries svarade vet jag inte, men paret vigdes den 2 september 1902 av 
ärkebiskop Johan August Ekman (1845–1913).336 Samma höst flyttade de 
ihop i en stuga som den nyblivna hustrun ägde sedan något år. Platsen 
kallades Solfläck och låg avsides belägen vid Älvsjö.337 

Även om det är oklart varför von Euler valde att gifta sig eller varför han 
valde att äkta just Cleve hade han att vinna på att få en välutbildad assistent. 
En annan faktor av relevans för hans vetenskapliga karriär som förefaller ha 
ett samband med äktenskapet är hans svenska medborgarskap, som han 
ansökte om knappt två veckor efter vigseln.338 Han uppfyllde de formella 
kraven för att vinna svensk medborgarerätt – vara minst tjugoett år gammal 
och av ”god frejd”, ha bott tre år i Sverige samt kunna försörja sig – redan 
tidigare, så kanske var giftermålet en avgörande faktor för beslutet att söka 

                                                             
334 Brev från Hans von Euler till Svante Arrhenius, 1 augusti 1902, E1:7, SAS. – De mycket begränsade källor 
jag haft tillgång till säger inget om von Eulers kärleksliv före 1902. 
335 Brev från Astrid Cleve till Samuel Andreas Fries, 25 juli 1902, Samuel Andreas Fries samling, Brev till S. 
A. Fries från svenskar, T3k:2, UUB. 
336 Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Vigselböcker, EII:10 (1900–1903), nr 250, SSA; Stockholms läns västra 
domsaga, Domböcker vid ordinarie ting, AIa:32, 15 januari 1912, Nr 5, SSA. – Det var möjligt för paret att viga sig 
katolskt, protestantiskt eller borgerligt, beroende på vad de var beredda att ställa upp på. Eftersom den katolska 
kyrkan krävde att de skulle uppfostra barnen katolskt för att äktenskapet skulle vara giltigt i katolsk mening var 
det av citatet att döma inte aktuellt. Det finns inget juridiskt skäl till varför de gifte sig i Cleves församling snarare 
än borgerligt, för båda alternativen var möjliga. Göran Inger, Svensk rättshistoria (Malmö, 2011), 240; Yvonne 
Maria Werner, Världsvid men främmande: Den katolska kyrkan i Sverige 1873–1929 (Uppsala, 1996), 71. 
337 Wahlström, Trotsig och försagd, 168; Huddinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, bunden serie, AIIa:2 
(1901–1909), 305, SSA; von Euler-Chelpin, Minnen, 41. 
338 Justitiedepartementet, Konseljakt 17 oktober 1902, nr 2, dnr 878, Underdånig ansökning om svensk 
medborgarerätt af, H. K. A. S. von Euler-Chelpin från Tyskland, RA. 
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medborgarskap.339 Samtidigt ger hans memoarer sken av att han sökte 
medborgarskapet för karriären snarare än för äktenskapet: ”Den 15 
setepmber [sic!] 1902 erhöll jag svenskt medborgarskap och därmed rätten 
att söka en laboratorsbefattning, som just var ledig vid Lunds universitet. 
Jag var nu fast besluten att börja min akademiska karriär.”340 Hans 
memoarer lider dock av samma problem vad gäller tillförlitligheten i detta 
sammanhang som Cleves intervjusvar om varför hon gifte sig: de är 
nedtecknade långt efter äktenskapets ingående och upplösande. 

von Eulers karriär skulle komma att bli mycket framgångsrik. Det visste 
de båda nygifta doktorerna naturligtvis inte om hösten 1902, men de hade 
förhoppningar om framtiden och det var inte utan förväntningar på varandra 
som de inledde ett vetenskapligt samarbete. 

Cleves och von Eulers vetenskapliga samarbete 

Paret började omedelbart arbeta tillsammans och inledningsvis förflöt både 
forskning och äktenskap lyckligt. ”Det är glädjande att se huru de beundra 
hvarandra inbördes och äro lyckliga”, skrev Per T. Cleve till Célie 1905.341 Ett 
drygt år efter vigseln presenterade parets mentorer Svante Arrhenius och Per 
T. Cleve deras första gemensamma artikel för KVA och samma höst 
publicerades den i Arkiv för kemi, mineralogi och geologi (AKMG).342 Kort 
därpå fick Hans och Astrid även sitt första barn, när sonen Sten föddes i 
oktober 1903.343 

För att kombinera arbete och familj behövdes hjälp och i maj 1904 kom 
fröken Valborg Jakobsson till Solfläck för att sköta hemmet och sonen. Från 
början av 1907 till hösten 1908 var hon borta och det är oklart om familjen då 
hade någon annan hemhjälp. I övrigt arbetade hon i det Eulerska hemmet 
under hela äktenskapet. Med åren lades vården av ytterligare fyra barn till 
hennes ansvar, då Stens syskon Ulf (februari 1905), Karin (april 1907), Georg 
(juni 1908) och Birgit (februari 1910) föddes.344 Under denna period flyttade 
familjen två gånger: till Kungsholmen 1905 och tre år senare till Vallentuna.345 

                                                             
339 4 § Lag om förvärfvande och förlust af medborgarerätt, Sveriges Rikes Lag 1902, 1106. 
340 von Euler-Chelpin, Minnen, 40. – Katoliken von Euler behövde medborgarskapet eftersom endast 
svenska män eller utländska män som erkände den ”rena Evangeliska läran” fick utses till lärarbefattningar 
vid universitet eller andra inrättningar för vetenskap. Regeringsformen (1809), 28 § (1870). 
341 Brev från Per T. Cleve till Célie Cleve, 26 mars 1905, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
342 Hans Euler & Astrid Euler, ”Über die Bildung von aliphatischen Isonitrosoverbindungen und 
Osotriazolen aus β-Amino-Crotonsäureester”, Arkiv för kemi mineralogi och geologi 1 (1903), 9. 
343 von Euler-Chelpin, Minnen, 41. 
344 Valborg Jakobssons skrivelse, 19 mars 1914, bilagd Astrid Cleves brev till Gustaf Retzius mars 1914, 
Hierta-Retzius samling, Gustaf Retzius (HRS): Brevväxling A–D, CVH; Vallentuna kyrkoarkiv, Födelse- och 
dopböcker, CI:8 (1895–1917), 81, 84, SSA. 
345 Huddinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, bunden serie, AIIa:2 (1901–1909), 305, SSA; Kungsholms 
kyrkoarkiv, Inflyttningslängder och förteckningar över inkomna personakter, BI:38 (1905), 81, SSA; 
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Astrid Cleve von Euler med sina barn (från vänster) Ulf, Karin, Birgit, Georg och Sten.  

År 1911. Fotograf okänd. Vallentuna bildarkiv. 

År 1914 skrev Jakobsson ett vittnesmål om sin tid med familjen von Euler. 
Det innehåller en hel del intressant information, men kan vara vinklad till 
Cleves fördel eftersom det bifogades en beskrivning av Cleve om skilsmässan 
mellan henne och von Euler (mer om detta nedan). Jakobsson minns dock 
de första åren som lyckliga: 

                                                                                                                                               
Kungsholms kyrkoarkiv, Utflyttningslängder, BII:23 (1908–1909), 49, SSA; Vallentuna kyrkoarkiv, 
Församlingsböcker, bunden serie, AII:2b (1908–1917), 327, SSA. 
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Ända från första början fick jag intrycket av ett lyckligt hem å ett innerligt förhållande. 
Många gånger förvånad över den stora enkelhet som rådde i hemmet, då andra 
människor skulle begärt mycket mer av livet, för att uppnå en fullkomlig lycka. Arbetet 
voro för dessa båda unga högsta lyckan. Bittida och sent arbetade de, för att 
tillsammans uppnå sitt önskade mål.346 

Cleve och von Euler delade alltså ett intensivt intresse för vetenskap, men 
som den avlönade forskaren i relationen hade von Euler störst möjligheter 
att styra vad de forskade om. Hans position på högskolan stärktes också 
1904, när han utnämndes till laborator och fick ansvar för den praktiska 
undervisningen på det kemiska laboratoriet.347 Eftersom han i första hand 
behövdes som lärare i organisk kemi reste han därefter, enligt Minnen, som 
gästforskare till olika laboratorier i Europa i syfte att fördjupa sina 
kunskaper inom det området. Till exempel besökte han de tyska 
professorerna i kemi Eduard Buchners (1860–1917) lantbruksinstitut i 
Berlin och Johannes Thieles (1865–1918) laboratorium i Strassburg samt 
den franske biologen och kemisten Gabriel Bertrands (1867–1962) bio-
kemiska avdelning vid Pasteurinstitutet i Paris. Cleve nämns inte i von 
Eulers resebeskrivningar och det är sannolikt att han om inte annat var 
ensam som gästforskare och därmed också ensam om att få direkt tillgång 
till den fördjupade kunskap som resorna medförde.348 

Vidareutbildningen lönade sig och hösten 1906 utsågs Hans von Euler till 
professor i allmän och organisk kemi på Stockholms högskola.349 Han 
arbetade snabbt för att stärka sin ställning, enligt egen utsago dels genom att 
utveckla undervisningen och dels genom instiftandet den 20 november 1907 
av en ny vetenskaplig förening: Kemiska sällskapet i Stockholm. Den ersatte 
Kemistföreningen vid högskolan och von Euler var dess ordförande från 
första dagen och ända till sin död 1964.350 Satsningen på organisk kemi 
ledde även till att han höstterminen 1908 blev föreståndare för en ny 
biokemisk avdelning på laboratoriet.351  

Cleve var inte von Eulers enda samarbetspartner på högskolan. I takt med 
att verksamheten växte blev medarbetare, projekt och publikationer allt fler 
och i centrum stod von Euler. År 1924, tolv år efter Cleves och von Eulers 
skilsmässa, beskrev kemisten Olof Tamm hans ledning på följande vis: 

                                                             
346 Valborg Jakobssons skrivelse, 19 mars 1914, bilagd Astrid Cleves brev till Gustaf Retzius mars 1914, 
Brevväxling A–D, HRS, CVH. 
347 Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1899–1906, 51, SHA, RA. 
348 von Euler-Chelpin, Minnen, 45 ff. 
349 Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1899–1906, 8, SHA, RA. 
350 von Euler-Chelpin, Minnen, 50 f.; Hans von Euler, ”Kemiska sällskapet”, Nordisk familjebok 13 
(Stockholm, 1910), 1407. 
351 Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1: 1899–1906, 26, SHA, RA. 
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Undersökningarna äro led i det systematiska forskningsarbete, som inom ett bestämt 
område idkas av prof. v. Euler jämte olika medarbetare. Prof. v. Euler har långt innan 
docenten Svanberg kom till Stockholms högskola stått som den dirigerande 
centralkraften i en krets av medarbetare, som under hans ledning med entusiasm och 
energi gjort undersökningar på enzymkemiens domäner. De arbeten som vid olika 
tidpunkter, både före och efter docenten Svanbergs ankomst till laboratoriet blivit 
offentliggjorda, vittna i sin allmänna läggning om samma forskarepersonlighet, 
professor v. Euler, som varit den drivande kraften.352 

Det är möjligt att Tamm överdrev von Eulers inflytande. Han skrev nämligen 
detta i samband med en tjänstetillsättning, i syfte att till sin egen fördel peka 
på brister i docenten i kemi Olof Svanbergs förmåga till självständig 
forskning. Samtidigt talar von Eulers närvaro i publikationerna från hög-
skolans kemiska laboratorium 1899–1929 samma språk.353 Under dessa 
trettio år publicerades inte mindre än 410 artiklar eller uppsatser med von 
Euler som författare eller medförfattare, varav åttioen av endast honom, 310 
med honom som första författare och nitton där han anges som andra eller 
tredje författare. Av totalt 712 arbeten från Stockholms högskolas kemiska 
laboratorium under perioden deltog han alltså i femtioåtta procent, vilket är 
mer än en artikel i månaden i snitt.354 von Eulers dominans har förklarats 
med att han var en inspirerande ledare, men han har också anklagats för att 
stjäla arbeten och idéer från sina medarbetare.355 

Nitton av von Eulers samförfattade artiklar skrevs med Cleve. De 
publicerades 1903–1907, sex i Arkiv för kemi, mineralogi och geologi och 
tolv i Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. En trycktes i 
Zeitschrift für physiologische Chemie, som inriktade sig på fysiologisk kemi 
medan de andra var av mer allmän karaktär. Den artikeln publicerades 1907, 
i slutet av deras samarbete, och trots att Cleve angavs som första författare 
publicerade hon aldrig något mer i samma tidskrift.356 

                                                             
352 JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 589, Olof Tamms besvär. – Olof Svanberg blev amanuens vid 
högskolans kemiska laboratorium 1916, samma år som hans första arbete med Hans von Euler publicerades: 
”Über den Zusammenhang zwischen Kohlenhydrat- und Phosphatstoffwechsel bei Diabetes”, Biochemische 
Zeitschrift 76. Sigurd Lindman, ”Svanberg”, Svenska män och kvinnor 7 (Stockholm, 1954), 348. 
353 Jag har valt att räkna förbi skilsmässan 1912 för att få ett större underlag och sluta efter 1929 eftersom 
Hans von Euler fick sitt Nobelpris detta år. 
354 Åren som omfattar samarbetet mellan Astrid Cleve och Hans von Euler i Stockholms högskolas 
årsberättelse är 1899–1914. Dessa år publicerade von Euler femtiofyra artiklar på egen hand och sjuttiosex 
tillsammans med andra forskare, där han i samtliga fall stod som första författare. Totalt genererade kemiska 
laboratoriet på högskolan 199 arbeten dessa år och von Euler deltog alltså i sextiofem procent av dem 
Stockholms högskolas årsberättelse, BXa:1–4 (1880–1934), SHA, RA. 
355 Robert Marc Friedman, The Politics of Excellence: Behind the Nobel Prize in Science (New York, 2001), 202. 
356 Astrid Euler & Hans Euler, ”Fermentreaktionen im Preßsaft fettreicher Keimlinge”, Zeitschrift für 
Physiologische Chemie 51 (1907). 
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Figur 2: Astrid Cleves och Hans von Eulers publikationer 1902–1912. 

Parets båda första artiklar, den ena i Arkiv för kemi, mineralogi och geologi 
och den andra i Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, inleds med 
ett stycke som talar om att arbetet ansluter sig till tidigare forskning gjord av 
en av dem, men varken i brödtext eller i noter anges vem.357 Noterna leder 
dock till von Euler och flera av deras artiklar går att hänföra till hans 
arbete.358 Ingen av deras gemensamma artiklar kan på liknande sätt visas ha 
sin upprinnelse i Cleves forskning. Att det var von Euler som avgjorde vad de 
skulle göra bekräftas av Cleve själv i en arbetsansökan från 1923: 

Under mitt äktenskap med Prof. Euler ställde jag mig i enlighet med hans önskan min 
arbetsförmåga och arbetstid helt till hans disposition. Ämnesvalet vid våra gemensamma 
undersökningar gjordes sålunda av honom ensam, men detta hindrar ej, att jag fullt 
självständigt genomförde den preparativt analytiska experimentalundersökningen och 
utvecklade den vidare.359 

I en tidigare arbetsansökan, från 1917, meddelade hon följande om sin roll i 
samarbetet med von Euler: 

Ingick 1902 äktenskap med professor (dåvarande docent) v. Euler och samarbetade de 
sex följande åren med honom å Stockholms Högskolas Kemiska Laboratorium. Under 
denna tid utförde jag självständigt allt det rent kemiska experimentalarbete, som 
ligger till grund för hans och mina gemensamma nedannämnda arbeten […] Dessutom 
har jag verksamt deltagit i lösningen av flera organisk-kemiska uppgifter, professor v. 

                                                             
357 Euler & Euler, ”Über die Bildung von aliphatischen Isonitrosoverbindungen und Osotriazolen aus β-
Amino-Crotonsäureester”, 111; Hans Euler & Astrid Euler, ”Ueber die Einwirkung von Amylnitrit auf β-
Amino-crotonsäurerester”, BDCG 36 (1903), 4246. 
358 Se till exempel studien Euler & Euler, ”Ueber die Einwirkung von Amylnitrit auf β-Amino-
crotonsäurerester”, som bygger vidare på von Euler, ”Über die Reaktion zwischen Aminen und salpetriger 
Säure” och von Euler, ”Über die Zersetzung von Diazoniumsalzen”, båda i ÖKVAF 59 (1902). 
359 JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 589, Astrid Cleve von Eulers ansökan. 
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E. bearbetat med sina amanuenser och elever, såsom i isoleringen av karoten och 
fytosteriner, isolering och identifiering av mesoxalsyra i enzymet laccas, m. m. [---] 
Härförutom har jag framställt en mängd kemiskt rena preparat för prof. Eulers 
fysikalisk-kemiska undersökningar.360 

I en tredje ansökan, från 1915, listade hon också sex av deras gemensamma 
artiklar och påpekade att hon utfört den experimentalkemiska delen av 
arbetet bakom dem.361 Det låg naturligtvis i Cleves intresse att framhäva sin 
egen kompetens i sina ansökningsbrev. Samtidigt verkar motsvarande 
arbetsfördelning ha gällt även för andra av von Eulers medarbetare. När von 
Euler skrev ett rekommendationsbrev som förordade att Olof Svanberg 
skulle utses till docent nämnde han att Svanberg deltog i planeringen av 
forskningen som om det inte hörde till ordinarie arbetsfördelning, medan 
hans ansvar för experimentalarbetet var mer självklar: 

Beträffande de arbeten vilka hr Svanberg publicerat tillsammans med mig får jag 
framhålla att ej endast arbetenas hela experimentella utförande kommer på dr. 
Svanbergs del, utan att han även särskilt under de senare åren verksamt deltagit i 
arbetenas planläggning och siffermaterialets bearbetning.362  

Cleve utförde alltså det experimentella arbetet medan von Euler skötte 
ämnesval och planering. Deras gemensamma artiklar ger inte heller skäl att 
anta annat än att arbetet var gemensamt, inte minst eftersom samarbetet 
tydliggörs genom användningen av pronomina vi och vår/vårt/våra.363 

Åren 1905–1906 publicerade paret en serie artiklar om formaldehyd som 
pekade på ett nytt projekt.364 Där talade de för första gången om sina 
framtida forskningsplaner, att de följde en arbetsplan och att målet med 

                                                             
360 Uddeholms AB:s arkiv, Centralförvaltningens dossierer, Handlingar angående tillsättning av laboratoriechef 
vid Skoghall 1917: Astrid Cleve von Eulers ansökan, Vol. 173, mapp 4, Värmlandsarkiv, Karlstad. 
361 De sex artiklarna var: Euler & Euler, ”Über die Bildung von aliphatischen Isonitrosoverbindungen und 
Osotriazolen aus β-Amino-Crotonsäureester”; Euler & Euler, ”Ueber die Einwirkung von Amylnitrit auf β-
Amino-crotonsäurerester”; Hans Euler & Astrid Euler, ”Ueber die Bildung hydrirter Osotriazole” BDCG 36 
(1903); Hans Euler & Astrid Euler, ”Nachtrag zu unserer Arbeit über die Einwirkung von Amylnitrit auf β -
Aminocrotonsäurerester”, BDCG 36 (1903); Astrid Euler & Hans Euler, ”Naphtochinon-anile und Derivate 
derselben”, BDCG 39 (1906); Hans Euler & Astrid Euler, ”Alkohole und Harzsäuren im Blattfirnis von Alnus 
glutinosa, BDCG 40 (1907). ED, Konseljakt 8 december 1916, nr 37, dnr 813/15. 
362 JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 589, Svanbergs svaromål. 
363 Se till exempel Hans Euler & Astrid Euler, ”Ueber α-Isonitroso-β-Nitrosoaminobuttersäureester und 
Derivate desselben”, BDCG 37 (1904), 47; Hans Euler & Astrid Euler, ”Über die Konstitution unserer 
Isonitroso-Nitrosamino-Verbindungen und deren Derivate”, AKMG 1 (1904), 159; Hans Euler & Astrid Euler, 
”Zur Kenntnis der Assimilationsvorgänge. II: Kondensationsprodukte des Formaldehyds”, AKMG 1 (1904), 354. 
364 Hans Euler & Astrid Euler, ”Zur Kenntnis des Formaldehyds und der Formiatbildung”, BDCG 38 (1905); 
Hans Euler & Astrid Euler, ”Zur Kenntnis der Zuckerbildung aus Formaldehyd”, AKMG 2:10 (1906); Hans 
Euler & Astrid Euler, ”Zur Kenntnis der Zuckerbildung aus Formaldehyd II”, AKMG 2:15 (1906); Hans Euler 
& Astrid Euler, ”Nachtrag zu unserer Mitteilung über Formaldehyd und Formiatbildung”, BDCG 39 (1906); 
Hans Euler & Astrid Euler, ”Ueber die Bildung von i-Arabinoketose aus Formaldehyd”, BDCG 39 (1906). 
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denna forskning var att förstå processen vid sockerbildning.365 Då hade de 
alltså ett gemensamt forskningsprojekt, men även detta projekt var kopplat 
till von Eulers egen forskning.366 När han skrev om projektet i artikeln ”Om 
kolsyreassimilation och sockerbildning” i Svensk kemisk tidskrift (SKT) 
1906 signalerade han också att det, liksom deras tidigare gemensamma 
studier, utfördes på hans initiativ: ”I samarbete med min fru har jag påbörjat 
en systematisk undersökning af basers inverkan på formaldehyd.”367 

 
Professor Hans von Euler i ett laboratorium på Stockholms högskola (1909–1920, exakt år okänt).  

Fotograf okänd. Stockholms stadsmuseum. 

von Eulers artikel ”Om kolsyreassimilation och sockerbildning” är intressant 
av flera anledningar. Cleve är tydligt närvarande i beskrivningen av den 
praktiska undersökningen men hon omtalas aldrig med namn och han står 
ensam för undersökningens slutsatser. Här framstår Cleve som von Eulers 

                                                             
365 Euler & Euler, ”Zur Kenntnis der Zuckerbildung aus Formaldehyd”, 11; Euler & Euler, ”Zur Kenntnis der 
Zuckerbildung aus Formaldehyd II”, 1; Euler & Euler, ”Nachtrag zu unserer Mitteilung über Formaldehyd und 
Formiatbildung”, 39. 
366 Hans Euler, ”Zur Kenntnis der Assimilationsvorgänge. I”, AKMG 1 (1904); Euler & Euler, ”Zur Kenntnis 
der Assimilationsvorgänge. II”. 
367 Hans von Euler-Chelpin, ”Om kolsyreassimilation och sockerbildning”, SKT 18 (1906), 30. 
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assistent snarare än medarbetare, ordet ”samarbete” till trots. Han författade 
artikeln och drog slutsatserna medan hon hade en plats i det experimentella 
arbetet, utan att erkännas någon egen identitet. Huruvida artikeln skrevs och 
publicerades med Cleves godkännande eller inte är okänt. 

Den artikel som år 1907 trycktes i Zeitschrift für physiologische Chemie 
med Cleve som första författare speglar ett nytt forskningsprojekt om 
biokemiska relationer mellan fett och kolhydrat.368 Även detta projekt 
presenterades av von Euler i SKT och återigen beskrev han det som en 
undersökning som gjorts på hans initiativ i samarbete med Cleve: ”I 
samarbete med min fru har jag börjat pröfva båda metoderna.”369 Trots att 
Cleve står som första författare i den tyska artikeln fick hon inte en mer 
självständig identitet än så i von Eulers svenska redogörelse. Denna gång 
särskiljde han dock inte mellan dem i vare sig undersökning eller slutsatser. 

Att von Euler styrde forskningens inriktning är inte förvånande. Han var 
förhållandets avlönade forskare och hade stort inflytande på laboratoriet som 
docent, laborator och sedermera professor, examinator och föreståndare. 
Cleves professionella meriter sträckte sig till en doktorsgrad i botanik, några 
vetenskapliga artiklar och en kort tjänst som assistent på högskolan, meriter 
som knappast stod sig länge mot von Eulers. Lägg därtill att hennes 
karriärmöjligheter begränsades såväl formellt som informellt av att hon var 
kvinna samt att hon under åren för deras vetenskapliga samarbete födde fyra 
barn så framstår von Eulers möjligheter att styra arbetet ännu tydligare. 

Bland von Eulers egna arbeten under denna tid finns även anledning att ta 
upp monografin Växtkemi (1907–1908). Den beskrevs i ett minnesord 1964 
av hans medarbetare Karl Myrbäck som förebådande hans biokemiska 
verksamhet.370 Boken vände sig till kemister med intresse för biokemi och 
botanister med intresse för organisk och fysikalisk kemi och von Euler 
tackade sin fru i förordet i båda delarna: 

Då författaren icke själv är skolad i systematisk botanik, har det varit av värde för 
honom att äga tillgång till sakkunnig hjälp. Jag vill därför här tacksamt omnämna den 
stora andel, som min fru, d:r Astrid Euler, haft i bokens och särskilt den första delens 
utarbetande.371 

Även denna gång har jag att tacksamt nämna min frus andel i detta arbete. Icke få av de i 
boken angivna synpunkterna äro resultat av våra gemensamma överläggningar.372 

                                                             
368 Euler & Euler, ”Fermentreaktionen im Preßsaft fettreicher Keimlinge”. 
369 Hans Euler, ”Biokemiska relationer mellan fett och kolhydrat”, SKT 19 (1907), 34. 
370 Karl Myrbäck, ”Hans von Euler-Chelpin 1873–1964”, SKT 76 (1964), 712. 
371 Hans von Euler, Växtkemi: Dess grunder och resultat. Del I: Det kemiska materialet (Stockholm, 1907), v. 
372 Hans von Euler, Växtkemi: Dess grunder och resultat. Del II: Växtlivets fysikalisk-kemiska grundvalar, 
Del III: Kemiska omsättningar i växterna (Stockholm, 1908), iv. 
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Det vore intressant att veta exakt vilken andel Cleve, disputerad i botanik, 
hade i boken och i vad mån hon påverkade sin makes intresse för biokemi. 
Som framgår av följande citat ur en arbetsansökan från 1917 höll hon i alla 
fall med von Euler om att hon varit betydelsefull för Växtkemi: ”Slutligen har 
jag tagit stor del i utarbetandet av särskilt del I och del III av professor 
Eulers växtkemi, svenska uppl. 1907–8, tyska upplagan 1908–9.”373 

Till skillnad från von Euler publicerade Cleve varken arbeten på egen 
hand eller tillsammans med någon annan under tiden för deras veten-
skapliga samarbete. När de gifte sig lade hon sin egen forskning åt sidan och 
satsade på framgång via sin make istället, en satsning som misslyckades. I en 
beskrivning av skilsmässan redogjorde hon för sina förväntningar och sin 
besvikelse över deras utfall:  

Motiven till att jag ständigt till det yttersta sökt tillmötesgå min dåvarande mans 
önskan att – likaledes till det yttersta – utnyttja min förvärvade tekniska utbildning 
inom det kemiska forskningsfacket, var dels min oskrymtade och offervilliga kärlek till 
min make, dels mitt stora intresse för vetenskapligt arbete, dels ock min önskan att 
kunna trygga vår gemensamma framtid. Att jag sålunda alltjämt tillmötesgick hans 
önskningar och städse fogade mig efter hans ledning, avstående från att fullfölja de 
uppgifter i vetenskaplig riktning, som jag för mig uppställt eller kunnat uppställa, 
skedde emellertid under den välförstådda förutsättningen och övertygelsen, att min 
man obrottsligt skulle akta och ära mig såsom sin äkta hustru. Men när han, som 
under dessa årens lopp blivit docent, laborator och slutligen professor i kemi, från och 
med år 1909 under inflytande av en brottslig böjelse för en av sina elever, vände sin 
förut åtminstone till det yttre manifesterade kärlek till mig rentav i hat, måste han 
därför ock känna sin skuld till mig, enär jag genom mitt arbete under en följd av år i 
väsentlig mån hjälpt honom med hans arbete och till hans framgång.374 

Med denna antydan om privata angelägenheters påtagliga inblandning i 
deras vetenskapliga samarbete är det dags att undersöka varför det avbröts. 

Skilda vägar 

von Eulers och Cleves gemensamma forskning resulterade i arton 
samförfattade vetenskapliga artiklar och en nekrolog. När samarbetet 
avbröts var det varken för att de skildes som äkta makar – det skedde först 
några år senare – eller för att någon av dem tappat intresset för forskning. 
Vad var det då som hände? Citatet ovan signalerar att von Eulers känslor 
gentemot Cleve förändrades och hans känslor hade definitivt med saken att 
göra, men innan jag kommer till det vill jag föreslå några andra orsaker som 
kan ha bidragit till brytningen. 

                                                             
373 Uddeholms AB:s arkiv, Centralförvaltningens dossierer, Handlingar angående tillsättning av laboratoriechef 
vid Skoghall 1917: Astrid Cleve von Eulers ansökan, Vol. 173, mapp 4, Värmlandsarkiv, Karlstad. 
374 Brev från Astrid Cleve till Gustaf Retzius, 23 mars 1914, Brevväxling A–D, HRS, CVH. Originalets kursivering. 
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År 1905 avled Per T. Cleve. Han hade precis avslutat sin trettio år långa 
tjänst som professor i kemi på Uppsala universitet och planerade att ägna 
resten av livet åt planktonforskning, men lung- och hjärtbesvär med dödlig 
utgång satte stopp för planerna.375 Senare menade Astrid Cleve att hon efter 
sin fars död egentligen inte längre hade något stöd i livet.376 Han hade 
uppmuntrat henne, bidragit till att tillgängliggöra delar av akademin som hade 
varit svårare för henne att nå utan honom och förmedlat intressen, kunskap 
och material. Som exempelvis ledamot av KVA sedan 1871 och dess 
Nobelkommitté för kemi från 1901 var Per T. Cleve vid sidan av von Euler 
hennes koppling till vetenskapen när hon inte kunde säkra ett eget fäste där. 
Förlusten av honom var inte bara känslomässigt upprörande. Den försvagade 
även hennes vetenskapliga nätverk.377 Hennes relation till von Euler, som 
hyste stor respekt för sin svärfar, kan också ha påverkats av faderns död. Han 
gav i sina memoarer Per mer utrymme än han gav Astrid och utöver parets 
gemensamma nekrolog över honom publicerade von Euler en i eget namn.378 
Äktenskapet med Cleve innebar en länk till Per T. Cleve och hans möjliga 
inflytande som von Euler inte skulle ha haft annars. I och med förlusten av 
denna länk minskade sannolikt Astrid Cleves betydelse för sin makes karriär 
och om den typen av resonemang bidrog till von Eulers val av första hustru är 
det möjligt att hans intresse av att upprätthålla samarbetet också minskade. 

En annan tänkbar orsak är att förhållandet mellan Cleve och von Euler som 
forskare förändrades relativt snabbt under samarbetet. När de gifte sig hade de 
båda doktorsexamen och liknande publikationsmeriter. Med Per T. Cleve och 
Svante Arrhenius hade de dessutom var sin stark mentor inom den svenska 
forskarvärlden. Då var de alltså formellt jämförelsevis jämlika, men det 
ändrades inom kort. Redan från början var von Euler till skillnad från Cleve 
docent och han hade det officiella erkännande och självförtroende som hans 
anställning innebar. Snart blev han dessutom laborator och professor, han 
utvecklade sin kunskap och sitt vetenskapliga nätverk på laboratorier utanför 
Sverige och etablerade en stark ställning som centralfigur vid laboratoriet med 
allt fler medarbetare och studenter. Samtidigt kvarstod Cleve som hans 
oavlönade assistent, med en forskaridentitet som blev allt svagare i sin makes 
skugga, och när han uttryckligen önskade att hon skulle välja andra 
forskningsområden hade hon små möjligheter att försvara sin ställning.379 

                                                             
375 Euler, ”Per Teodor Cleve”, 209. 
376 70 år med kiselalger. 
377 Odén, ”Per Teodor Cleve”, 637. 
378 Nekrologen som von Euler publicerade på svenska under eget namn är i princip en översättning av parets 
gemensamma tyska minnesord. von Euler-Chelpin, Minnen, 40; Hans Euler & Astrid Euler, ”Per Theodor 
Cleve”, Berichte der deutschen chemischen Gesellshaft 38; Euler, ”Per Teodor Cleve”. 
379 von Euler-Chelpin, Minnen, 45 ff., 50; Brev från Hans von Euler till Svante Arrhenius, 15 september 1912, 
Inkommande brev, E1:7, SAS, CVH; Adelsköld, Stockholms högskolas matrikel 1888–1927, 38. 
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Man kan förstås fråga sig om von Euler hade något emot kvinnliga 
medarbetare och om Cleve sållades bort av den anledningen. Mot detta talar 
att han gav henne erkännande som medförfattare istället för att bara utnyttja 
henne som arbetskraft, även om det är okänt om han ansåg att hon 
förtjänade uppmärksamheten eller om han bara ville undvika att stöta sig 
med till exempel Per T. Cleve. Med tanke på att von Euler också publicerade 
tillsammans med flera andra kvinnor som arbetade på laboratoriet förefaller 
han inte ha haft någon direkt misstro till kvinnlig kompetens, men frågan 
kvarstår om han ansåg den kompetensen sträcka sig längre än till 
experimentellt assistentarbete.380 Samtidigt som kvinnor fick möjlighet att 
stärka sin roll i det vetenskapliga arbetet vid laboratoriet upprätthölls en 
ordning där männen stod över kvinnorna och hade möjligheten att 
osynliggöra sina medarbeterskor. Som forskningsledare hade von Euler den 
aktiva, styrande makten, medan Cleve förväntades arbeta efter hans planer. 

I ett brev från von Euler till Arrhenius den 15 september 1912 antyds att 
en konflikt kan ha varit att Cleve krävde erkännande som von Euler inte 
ansåg att hon förtjänade. I samma brev förnekade han också att barnantalet 
skulle ha haft något med det brutna samarbetet att göra: 

Att samarbetet mellan min dåvarande fru och mig upphörde har med barnantalet 
ingenting att göra. Förutsatt, att jag ej hade velat gifta om mig, skulle jag under inga 
omständigheter medgifvit något vidare samarbete mellan fru Astrid och mig, och om 
hon ej hade gått in på skillsmässa [sic!] anmodat henne att välja ett eget, helst icke 
kemiskt arbetsområde. Nu, då fru Cleve knappt egnar någon tid alls åt sina barn, blir 
det ju lätt att bedömma [sic!] hennes verkliga prestationer.381  

Från början verkar det ha gått bra att kombinera barn och arbete. År 1908 
skrev den danske kemisten Julius Thomsen (1826–1909) till Alma Cleve: ”Det 
interesserede meg at höre hvorledes Astrid og hendes Mand arbejde sammen 
paa det videnskabelige Omraade og dele deres Tid innettem Videnskaben og 
de tre Bórn.”382 Även med hemhjälp var dock barnens omvårdnad i första 
hand Cleves ansvar, eftersom kvinnor från hennes sociala skikt förväntades 
vända sig till den privata sfären och ta hand om hem och barn om de gifte sig. 
Historikern Christina Florin menar dock att det fanns undantagsfall: 

                                                             
380 Hans von Euler samförfattade artiklar med mer än ett dussin kvinnor i olika kemiska tidskrifter 1908–
1929. Se till exempel följande artiklar i AKMG: Hans von Euler & Ebba Nordenson, ”Zur Kenntnis des 
Möhrencarotens und seiner Begleitsubstanzen” (1908); Hans von Euler & Elsa Moberg, ”Invertase und 
Gärungsenzyme in einer Oberhefe” (1919); Hans von Euler & Nanny Florell, ”Über das Verhalten einiger 
Farbstoffe zu Hefezellen” (1919); Hans von Euler & Signe Heintze, ”Über die PH Empfindlichkeit der 
Hefegärung” (1919); Hans von Euler, Karl Myrbäck & Dagmar Runehjelm, ”Über enzymatisch entstehende 
Hexose-Phosphate” (1928); Hans von Euler & Elsa Grabe, ”Beiträge zur Kenntnis der Mutase” (1928); Hans 
von Euler, Dagmar Runehjelm & Sven Steffenburg, ”Zur Kenntnis der Oxydations-Katalasen” (1929). 
381 Brev från Hans von Euler till Svante Arrhenius, 15 september 1912, Inkommande brev, E1:7, SAS, CVH. 
Originalets kursivering. 
382 Brev från Julius Thomsen till Alma Cleve, 24 januari 1908, Vol. 1: Brev, ACS, UUB. 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 94

Den gifta kvinnan i dessa samhällsskikt kunde ha en roll i offentligheten, om hennes 
uppgifter ersattes av en annan kvinna. I synnerhet gick det an när hustrun hade 
teoretisk utbildning, arbetade i samma parti, yrke eller på samma ideologiska fält.383 

Cleve måste ha haft sin makes godkännande för att kunna bryta mot normen 
och fortsätta forska utan att ha någon tjänst samtidigt som hon hade en 
växande familj att ta hand om. Jag har dock svårt att tro att barnen inte 
skulle ha påverkat deras vetenskapliga arbete. Barnen måste tas om hand 
och graviditeterna bör åtminstone temporärt ha försvårat Cleves forsknings-
arbete. I samband med en svår födsel 1905 var hon till exempel sjuk: ”Ulf 
hade kommit ’extremt’ till världen – det kanske är ett godt omen? – och 
Astrid hade varit länge sjuk, hade hon sagt Célie; men gossen såg duktig ut 
och Astrid var sig lik igen.”384 Hemlivet stördes också enligt von Euler av 
meningsskiljaktigheter rörande barnens uppfostran.385  

Varför skaffade de över huvud taget barn – och så många – när arbetet var 
så viktigt för dem båda? Det är möjligt att det var en självklarhet. Båda 
Cleves föräldrar satte stort värde på familjen och de hade lyckats kombinera 
familjebildning med egna intressen.386 Med bara ett barn att hålla ordning 
på verkar Cleve ha tyckt att det gick bra att arbeta både på högskolan och i 
hemmet, som hon skrev till Lydia Wahlström i augusti 1904:  

[…] om du också inte tycker att jag är besjälad af det sanna nitet för kvinnosaken, så 
skall du dock veta att jag praktiskt taget har den allra största tänkbara användning f. n. 
för alla mina kvinnliga kropps- som själskrafter. Då jag inte är hemma och böjer min 
palts unga och kraftiga vilja, arbetar jag fortfarande med Hans på Högskolan […].387 

                                                             
383 Christina Florin, Kvinnor får röst: Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse 
(Stockholm, 2006), 185. Originalets kursivering. 
384 Brev från Alma Cleve till Per T. Cleve, 15 februari 1905, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. 
385 Jag har ingen källa på vilka meningsskiljaktigheter det handlade om. En möjlig stridsfråga kan ha varit 
barnens religiösa fostran. De döptes inte förrän äktenskapet i praktiken, om än inte formellt, var över, i 
Vallentuna församling 18 september 1910. Närvarande vid dopet var barnens faddrar Alma Cleve och Valborg 
Jakobsson. Brev från Hans von Euler till Svante Arrhenius, 15 september 1912, Inkommande brev, E1:7, SAS, 
CVH; Vallentuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, CI:8 (1895–1917), 81, 84, SSA; Danderyds kyrkoarkiv, 
Församlingsböcker, bunden serie, AIIa:4b (1910–1916), 273, SSA. 
386 Till exempel avslutade Per T. Cleve sitt tal efter Ellen Fries promovering med att lyfta fram familjens (och 
kvinnans) betydelse för samhället: ”Den promotion, som i dag har egt rum, innebär ett bevis att qvinnan kan, 
om hon vill, med framgång täfla med mannen äfven på det område, som denne hittills ansett såsom 
uteslutande sitt, lärdomens och vetenskapens. Detta faktum bör öka aktningen för qvinnan, den grund, på 
hvilken samhällets elementarorgan, familjen, och följaktligen samhället sjelft bör bygga, om ej förruttnelsens 
frön der skola finna näring.” Cleve, Promotionsanförande, 242. 
387 Brev från Astrid Cleve till Lydia Wahlström, 12 augusti 1904, LWS, KB. – I den självbiografiska romanen 
Sin fars dotter lät Wahlström sexton år senare den karaktär som jag tror byggde på Cleve delta i en diskussion 
om frågan om hur arbete och familj skulle och kunde kombineras. Karaktären var docent Gunvor Lycke och 
hon hade vid det här laget tvillingar i sitt äktenskap med en annan vetenskapare. Där framgår att det varit en 
självklarhet att hon skulle fortsätta forska efter giftermålet, att hon inte trodde att vare sig man eller barn tagit 
skada av det, att hon inte kunde förstå ”varför tider av tjänstledighet skulle göra mig omöjlig för vetenskapligt 
arbete för all framtid” och att hon trodde att hennes barn knappast tog mer skada av att hon prioriterade 
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När Cleve så småningom hade fem barn att ta hand om bör fördelningen av 
krafterna ha blivit ännu svårare och vilket stöd hon fick av sin make är okänt. 

Ännu en aspekt som kan ha bidragit till slitningarna är eventuellt 
förändrade förväntningar på Cleve som fru. Flera av de många män som 
Hans von Euler räknar upp i Minnen kommenteras tillsammans med sin fru, 
med eller utan namn, och att han ser en särskild betydelse i värdinnerollen 
framgår till exempel i en kommentar om en finländsk minister, som ”var 
omgift med en elegant och för hans ställning lämplig värdinna”.388 Efter att 
han utnämnts till professor 1906 blev det kanske viktigare för von Euler med 
en representativ hustru som kunde spela rollen av värdinna och medföljande 
vid sociala begivenheter. I ett sammanhang där de sociala insatserna 
påverkade utfallet i det vetenskapliga spelet var det givetvis av betydelse att 
Cleve uppfyllde den rollen. Frågan är hur väl det gick att kombinera med att 
samtidigt eftersträva erkännande som forskare i sin egen rätt.  

Med alla dessa möjligheter till slitningar var den avgörande orsaken ändå 
en annan. Valborg Jakobsson berättar: 

Vid återkomsten [1908] märkte jag en stor förändring å fick snart klart för mig 
egentliga orsaken. Professorn har själv givit mig anledning dertill, emedan han talat 
om sin ammanuens [sic!] i sådana ordalag vilka voro omöjliga att missförstå. Om 
någon förut skulle sagt mig, att detta lyckliga äktenskap skulle brytas, hade jag aldrig 
satt någon tro dertill.389 

Enligt von Euler talade paret om skilsmässa under vintern 1908–1909 och 
saken ska ha varit så gott som avgjord under våren 1909. Redan då 
planerade han att gifta om sig och menar att Cleve ändrade sig när hon fick 
kännedom om hans planer.390 Cleves själv ger en dramatisk beskrivning av 
hur beslutet att separera togs: ”Jag blev av hans stundom rentav brutala och 
våldsamma uppträdande mot mig slutligen så förtvivlad, och jag kände min 
och mina barns ställning så olidlig och ovärdig, att jag slutligen gav efter för 
hans ivriga yrkande på skilsmässa.”391  

När de väl inledde skilsmässoprocessen använde de sig av en så kallad 
Köpenhamnsresa för att snabba på förfarandet. Egentligen stadgade lagen 

                                                                                                                                               
laboratoriet än vad barnen till ”de fruar, som försummar sina barn för så kallade societetsplikter” gjorde. Hon 
menade att det inte räckte med att föda barn. Viktigast var att man sedan kunde uppfostra dem, som hennes 
föräldrar gjort framgångsrikt med henne. Vidare lyfte hon fram att även maken uppskattade att ha en 
välutbildad hustru som han uppskattade att umgås med och för vars framgångar han kunde vara stolt. Uppdiktad 
eller ej kan jag tänka mig att detta var en rättvisande beskrivning av förhållandet mellan Cleve, von Euler och 
deras barn under de första åren av deras äktenskap. Wahlström, Sin fars dotter, 198–203. Citaten på sidan 199. 
388 von Euler-Chelpin, Minnen, 77. 
389 Valborg Jakobssons skrivelse, 19 mars 1914, bilagd Astrid Cleves brev till Gustaf Retzius mars 1914, 
Brevväxling A–D, HRS, CVH. Originalets kursivering. 
390 Brev från Hans von Euler till Svante Arrhenius, 15 september 1912, Inkommande brev, E1:7, SAS, CVH. 
391 Brev från Astrid Cleve till Gustaf Retzius, 1914, Brevväxling A–D, HRS, CVH. 
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att det för skilsmässa på grund av oenighet krävdes ett års ”skillnad till säng 
och säte” innan äktenskapsskillnad kunde erhållas. Tiden kunde dock 
förkortas markant genom att utnyttja att giftermålsbalken inte angav någon 
särskild separationstid innan makarna kunde skiljas om den ena parten 
frivilligt lämnade den andra. Religionshistorikern Olof Sundby, sedermera 
ärkebiskop, beskriver: ”Det hela tillgick så att den ena maken avreste till 
närmast belägna utrikes ort, där mottog stämning på grund av egenvilligt 
övergivande och därefter genom vederbörligt ombud erkände vid domstolen, 
varefter skilsmässa genast kunde beviljas.”392 Och just så gjorde de: Cleve 
lämnade sin make och for till Köpenhamn. Att det var hon som reste berodde 
enligt henne på att deras advokat sagt att von Euler som innehavare av 
statstjänst inte kunde ta det formella initiativet.393 von Euler hade sedan att 
anhålla om stämning, vilket han gjorde 11 januari 1912:  

Enär min hustru Astrid Maria von Euler-Chelpin, född Cleve, av ondska och motvilja 
övergivit och förlupit mig samt farit utrikes i uppsåt att ej mera bliva och bo med mig, 
får jag härmed vördsamt anhålla om stämning och kallelse å henne med yrkande om 
skillnad i vårt äktenskap.394 

På baksidan av stämningsansökan finns Cleves svar, daterat Köpenhamn den 
12 januari 1912: 

Av omstående stämningsansökan har jag denna dag erhållit del; och som jag av ondska 
och motvilja övergivit och förlupit min man Professor Hans von Euler-Chelpin och farit 
utrikes i det bestämda uppsåtet att icke återvända för att bliva och bo med honom, 
förklarar jag mig icke hava något att erinra emot bifall till stämningsyrkandet.395 

Tre dagar senare, den 15 januari, mottog deras respektive ombud – Georg 
Stjernstedt för von Euler och E. Woxén för Cleve – Stockholms läns västra 
domsagas utslag att rätten dömde till skillnad i parternas äktenskap.396 Det 
skiljobrev, det vill säga beviset för äktenskapets upplösning, som Cleve sedan 
anhöll om är daterat till den 28 februari 1912.397 

                                                             
392 Olof Sundby, Luthersk äktenskapsuppfattning: En studie i den kyrkliga äktenskapsdebatten i Sverige 
efter 1900 (Lund, 1959), 131. 
393 Brev från Astrid Cleve till Gustaf Retzius, 1914,Brevväxling A–D, HRS, CVH. 
394 Stockholms läns västra domsaga, Domböcker vid ordinarie ting, AIa:32, 15 januari 1912, Nr 5, Bilaga A, SSA. 
395 Stockholms läns västra domsaga, Domböcker vid ordinarie ting, AIa:32, 15 januari 1912, Nr 5, Bilaga A, SSA. 
– Formuleringarna i von Eulers stämning och Cleves svar följer lagtexten: ”Öfwergifwer och förlöper mannen af 
ondska och motwilja sin hustru, och far utrikes i thet upsåt, at ej mera blifwa och bo med henne; hafwe ingen rätt 
sin lott i boet, eller fasta gods sitt, at råda. Wil hustrun ifrån honom skiljas; tage tå stemning hos Domaren. [---] 
Samma lag ware, ther hustru förloper mannen.” Sveriges rikes lag 1734, Giftermålsbalken, 13 kap., 4 §. 
396 Stockholms läns västra domsaga, Domböcker vid ordinarie ting, AIa:32, 15 januari 1912, Nr 5, SSA. 
397 Stockholms läns västra domsaga. Domböcker vid ordinarie ting, AIa:32, 15 januari 1912, Nr 5, SSA; 
Uppsala domkapitels arkiv, FVIIIa:17, nr 8 (§ 178), Ansökan om skiljobrev inkommen 22 februari 1912, ULA; 
Uppsala domkapitels arkiv, Konceptserie BI:181, nr 8 (§178), Avskrift av skiljobrev, 28 februari 1912, ULA. 
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Mina två huvudsakliga källor till von Eulers och Cleves mer personliga syn 
på skilsmässan är ett privat brev som von Euler skrev till Arrhenius i syfte att 
klargöra förhållandena för honom och en redogörelse som Cleve skrev i syfte 
att hindra att exmaken skulle väljas in i Vetenskapsakademien (se nedan). 
De är alltså skrivna av olika anledningar och är, inte oväntat, märkbart 
partiska, samtidigt som de har fördelen att vara relativt samtida med 
separationen: von Eulers är från samma år och Cleves från 1914. Vad som 
egentligen hände är förstås svårt att säga. De vittnesmål som i samband med 
skilsmässoförhandlingarna gavs av fruarna Karolina Starck och Hilda 
Johanna Hesselman talar dock om att von Euler sedan åtminstone 1909 ville 
skiljas från Cleve, att han behandlade henne illa de sista åren, att hon blev 
både bitter och olycklig över det hela och att ett fortsatt äktenskap mellan 
dem inte skulle kunna bli annat än olyckligt.398  

Sommaren 1909 fick paret veta att de väntade ännu ett barn och Cleve 
skrev att von Euler därefter försökte hindra henne från att visa sig i hans 
sällskap och bland hans bekanta.399 Karolina Starck vittnade: 

Fru v. Euler har för mig omtalat, att mannen förbjudit henne att besöka Stockholms 
Högskolas lokaler, något som, vad orsaken därtill än må hava varit, uppenbarligen känts 
mycket bittert för Fru v. Euler, enär hon själv tillhört och såsom amanuens och assistent 
arbetat vid högskolan och sålunda var intresserad av att besöka densamma.400 

Under sådana turbulenta förhållanden är det inte att undra på att det inte 
längre fanns något utrymme för vetenskapligt samarbete och utan tillgång 
till ett laboratorium kunde Cleve svårligen bedriva någon egen kemisk 
forskning. Samtidigt tillbringade von Euler allt mer tid på högskolan och 
från våren 1910 bodde han också där.401 

I Creative Couples in the Sciences (1996), ett vetenskapshistoriskt 
standardverk om gifta par inom naturvetenskap, delar antologins redaktörer 
upp paren i verkets sjutton uppsatser i fyra olika kategorier: Par som bedrev 
intensivt vetenskapligt samarbete och både vann och delade personliga och 
Nobelprisvinnande vetenskapliga framgångar, par som började med en 
lärar-student-relation, par där ömsesidigt stöd gav känslomässiga och 
professionella framgångar och slutligen par vars samarbete misslyckades. 
Cleves och von Eulers tid tillsammans faller inom den sista kategorin i denna 
uppdelning: ”couples devolving from creative potential to dissonance”. Flera 
av de orsaker som antologins författare urskiljer som skäl till att de par som 
de studerat misslyckades återfinns även i deras relation. En sådan var att von 

                                                             
398 Stockholms läns västra domsaga, Domböcker vid ordinarie ting, AIa:32, 15 januari 1912, Nr 5, Bilaga E, F, SSA. 
399 Brev från Astrid Cleve till Gustaf Retzius, 1914, Brevväxling A–D, HRS, CVH. 
400 Stockholms läns västra domsaga, Domböcker vid ordinarie ting, AIa:32, 15 januari 1912, Nr 5, Bilaga F, SSA. 
401 von Euler-Chelpin, Minnen, 60. 
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Eulers karriär tidigt överskuggade Cleves och en annan var att förhållandet 
komplicerades av att de fick barn.402 

Till kategorin lärar-student-relationer hörde istället von Eulers nya kärlek, 
som inte omtalades i skilsmässoförhandlingarna: friherrinnan Elisabeth 
(Beth) af Ugglas (1887–1973). Hon började studera vid Stockholms högskola 
höstterminen 1907 och var terminen därpå antecknad som åhörare vid von 
Eulers föreläsningar samt laborant på hans laboratorium. I Kemiska 
sällskapet var hon ledamot från dess grundande och deltog där som 
föredragshållare. I oktober 1909 tog hon filosofie kandidatexamen och 
arbetade som amanuens på von Eulers biokemiska avdelning.403 

Samtidigt som von Eulers vetenskapliga samarbete med Cleve avslutades 
inleddes hans forskning med af Ugglas. Deras första gemensamma artikel är 
daterad 14 april 1909 och följdes av ytterligare fem publikationer 1909–
1911.404 Att döma av von Eulers publikationer tog hans samarbete med andra 
forskare än Cleve fart kring etableringen av den biokemiska avdelningen 
1908 och af Ugglas var alltså en av flera som han samarbetade med under 
denna tid. Den 24 mars 1913 gifte sig Hans von Euler och Beth af Ugglas och 
de arbetade och publicerade tillsammans resten av sina verksamma liv.405 

Cleve väntade inte heller på skilsmässan innan hon började med egen 
forskning. År 1910–1912 publicerade hon omfattande studier av plankton-
innehållet i Stockholms vattendrag som visade att hon fortfarande var en 
kompetent plankton- och kiselalgskännare.406 Hon befäste sig ytterligare 

                                                             
402 Helena M. Pycior, Nancy G. Slack & Pnina G. Abir-Am, ”Introduction”, i Creative Couples in the Sciences, 
red. Pycior, Slack & Abir-Am, 9, 17 f. Citatet på sidan 17. 
403 Anteckningslistor från föreläsningar, FIIIf:4, SHA, RA; Stockholms högskolas katalog (SHK) 
höstterminen 1907, 34; SHK höstterminen 1909, 13; ”Kemiska sällskapet i Stockholm”, SKT 21 (1909), 4. 
404 Deras första sex publikationer är egentligen tre artiklar, som var och en trycktes i två olika tidskrifter: Hans 
von Euler & Beth af Ugglas, ”Hydrolyse und Reaktionsgeschwindigkeit in wässrig-alkoholischen Lösungen”, 
AKMG 3:21 (1909) och Hans von Euler & Beth af Ugglas, ”Hydrolyse und Reaktionsgeschwindigkeit in wässrig-
alkoholischen Lösungen”, Zeitschrift für physikalische Chemie 68 (1909); Hans von Euler & Beth af Ugglas, 
”Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme 1”, AKMG 3:30 (1910) och 
Hans von Euler & Beth af Ugglas, ”Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der 
Enzyme 1”, Zeitschrift für physiologische Chemie 65 (1910); Hans von Euler & Beth af Ugglas, ”Untersuchungen 
über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme 2”, AKMG 3:34 (1910–1911) och Hans von Euler 
& Beth af Ugglas, ”Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme 2”, 
Zeitschrift für physiologische Chemie 70 (1910–1911). 
405 Danderyds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, Bunden serie, AIIa:4b (1910–1916), 273, SSA; Espmark, 
”Äktenskap för vetenskap”, 147 ff.; von Euler-Chelpin, Minnen, passim. 
406 Astrid Cleve von Euler, ”Das Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm I”, Archiv für 
Hydrobiologie und Planktonkunde 6 (1910); Astrid Cleve von Euler, ”Das Bacillariaceen-Plankton in 
Gewässern bei Stockholm II: Zur Morphologie und Biologie einer pleomorphen Melosira”, Archiv für 
Hydrobiologie und Planktonkunde 7 (1912); Astrid Cleve von Euler, ”Das Bacillariaceen-Plankton in 
Gewässern bei Stockholm III: Ober Gemeinden des schwachsalzigen Wassers und eine neue Characterart 
derselben”, Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde 7 (1912); Astrid Cleve von Euler, Vattnet i sjöar och 
vattendrag inom Stockholm och i dess omgivningar II. Planktonundersökningar: Diatomacéplankton, 
Bihang till Stockholms stads Hälsovårdsnämnds årsberättelse (Stockholm, 1911). – Undersökningarna gav 
inte bara kunskap om vattnet i sin samtid. De gjorde det också möjligt att i senare studier jämföra hur 
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som botanist med artiklar i Svensk botanisk tidskrift och påminde svenska 
geologer om diatomacéanalysens möjligheter med en artikel i Geologiska 
Föreningens i Stockholm Förhandlingar (GFF).407  

Det gick dock inte bättre för Cleve att försörja sig på sin vetenskapliga 
verksamhet åren efter skilsmässan än det hade gjort åren före äktenskapet. 
Hon var dessutom ensam förmyndare för sina fem barn och även om hon 
hade Valborg Jakobsson till hjälp för att ta hand om dem fram till 
åtminstone 1916 behövde hon på något sätt finansiera familjen.408 Eftersom 
det formellt var Cleve som hade lämnat äktenskapet hade hon ingen 
lagstadgad rätt till understöd från von Euler, även om det är möjligt att de 
ändå hade någon slags överenskommelse.409 Cleve verkar åtminstone ha fått 
ta över ägarskapet av familjens hus i Vallentuna från von Euler, men hon 
behövde en egen inkomst.410 Den här gången valde hon en annan lösning än 
giftermål och vände sig till läraryrket. 

Lärarinna men inte lektor 

Vårterminen 1911 började Cleve undervisa i kemi och biologi vid Anna 
Sandströms högre lärarinneseminarium. Det fortsatte hon med till och med 
vårterminen 1917. År 1912 kompletterade hon sin lärarutbildning med provår 
på Högre realläroverket på Norrmalm (Norra Reals realskola och 
gymnasium) och arbetade som vikarierande lektor där 1912–1916.411 Under 

                                                                                                                                               
vattenkvaliteten förändrats över tid. Se Lotta Johansson & Kerstin Wallström, ”Urban Impact in the History 
of Water Quality in the Stockholm Archipelago”, Ambio 30 (2001). 
407 Astrid Cleve-Euler, ”Cyclotella bodanica i Ancylussjön: Skattmansöprofilen ännu en gång”, GFF 33 (1911); 
Astrid Cleve-Euler, ”Till frågan om jordmånens betydelse för fjällväxterna”, Svensk Botanisk Tidskrift 5 
(1911); Astrid Cleve-Euler, ”Skogsträdens höjdgränser i trakten af Stora Sjöfallet”, Svensk Botanisk Tidskrift 6 
(1912). – ”Skogsträdens höjdgränser i trakten av Stora Sjöfallet” anmäldes i Journal of Ecology och Cleve fick 
finna sig i att anmälaren antog att artikelns författare var en man. [rec.] ”Cleve-Euler, A. ’Skogsträdens 
höjdgränser in [sic!] trakten af Stora Sjöfallet’”, Journal of Ecology 1 (1913), 139. 
408 Cleve bodde kvar i familjens hus i Vallentuna med barnen och Valborg Jakobsson till oktober 1914, då 
alla flyttade till Sibyllegatan 22 i Stockholm. I oktober 1916 lämnade Jakobsson hushållet. Församlingsboken i 
Vallentuna registrerade von Euler som utflyttad i maj 1912, men i praktiken flyttade han tidigare. Enligt egen 
uppgift bodde han från våren 1910 till mars 1913 i ett rum i Stockholms högskolas lokaler. Efter giftermålet 
med Beth af Ugglas flyttade de ihop i en lägenhet i Danderyd. Vallentuna kyrkoarkiv, Församlingsböcker, 
bunden serie, AII:2b (1908–1917), 327, SSA; Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, förteckningar 
och diarier över inkomna personakter, BIa:73 (1914), 64, 126, SSA; Kungsholms kyrkoarkiv, Inflyttnings-
längder och förteckningar över inkomna personakter, BI:60 (1916), 171, SSA; Danderyds kyrkoarkiv, 
Församlingsböcker, Bunden serie, AIIa:4b (1910–1916), 273, SSA; von Euler-Chelpin, Minnen, 60. 
409 Om ”Huru med bo och barnens uppehälle förhållas skal, tå man och hustru lagliga skiljas til säng och säte” 
stadgade lagen: ”Är hustrun wållande til thenna skilnad; tå må hon ej boet förestå, utan pröfwe Domaren, hwad 
mannen henne til uppehålle gifwa skal, ther hon sig sielf ej ärliga nära kan.” Det står inget om barnens vårdnad 
eller underhåll i domen om deras äktenskapsskillnad. Sveriges rikes lag 1734, Giftermålsbalken, 15 kap., 1 §; 
Stockholms läns västra domsaga, Domböcker vid ordinarie ting, AIa:32, 15 januari 1912, Nr 5, SSA. 
410 Vallentuna kyrkoarkiv, Församlingsböcker, bunden serie, AII:2b (1908–1917), 327, SSA. 
411 Provåret var en årslång utbildning som blivande lärare genomgick för att få praktiskt utbildning för 
läraryrket. Genomgånget provår var obligatoriskt för att få behörighet till bland annat adjunkts- och 
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samma period var hon också lärare i biologi, kemi och matematik på Nya 
Elementarskolan för flickor (Ahlströmska skolan), där hon 1913–1915 var 
klassföreståndare för gymnasiekursens sista ring (IV). Under några år 
undervisade alltså Cleve på tre olika skolor i Stockholm.412  

Lärarinneyrket var ett andrahandsval för Cleve, något hon vände sig till i 
brist på möjligheter som naturvetenskaplig forskare, men hon tog sig an det 
efter bästa förmåga och trivdes med att undervisa. Efter provåret blev hon 
till exempel med berömd godkänd för sin undervisningsskicklighet och 
ansågs ha utmärkt fallenhet för lärarkallet.413 Med många timmars 
undervisning, främst på gymnasienivå, hade hon en tung arbetsbörda och 
deltog därtill i planeringsmöten och var provårshandledare.414 Cleve som 
kemilärare har undersökts av utbildningshistorikern Kerstin Skog-Östlin i 
Att bryta ny mark: Kvinnors bruk av läroverkslärarutbildning omkring 
1900 (2005), så jag tänker inte analysera hennes liv som lärare närmare. 
Något vill jag dock säga om hennes syn på undervisningen och eleverna. 

Enligt Skog-Östlin ansåg Cleve att undervisning var ett krävande 
samarbete mellan lärare och elever samt att läroverkslärarna var en elit vars 
ämneskompetens var avgörande för skolan.415 Cleves provårsuppsats hade 
temat ”Riktlinjer för undervisningen i kemi vid de högre allmänna 
läroverken” och i den framgår att hon ansåg att ämneskunskapen var viktig 
både för att lärarna skulle kunna inspirera sina elever till fortsatta 
kemistudier (för Sveriges framtida vetenskapliga framgångar) och för att de 
skulle kunna följa forskningsutvecklingen och knyta undervisningen till nya 
rön inom ämnet. Med tanke på radiokemi och biokemi, två nya områden 
inom den vetenskapliga disciplinen, påpekade hon också att det var viktigt 
att lärare i kemi hade goda kunskaper i matematik och fysik, eftersom det 
krävdes för att förstå dessa områden. Hon föreslog vidare att läroverkets 
undervisning i kemi skulle delas upp i två kurser: en teoretisk del som var 
mindre än redan var fallet samt en utvidgad laborationskurs. Hon tänkte sig 
att de skulle vara valfria för lärjungar som bara ville vinna allmänbildning i 
ämnet, medan de skulle vara obligatoriska för dem som ville läsa vidare. 

                                                                                                                                               
lektorstjänster vid de allmänna läroverken och lektorstjänster vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm. P. 
E. Lindström, ”Profår”, Nordisk familjebok 22 (Stockholm, 1915), 337 ff. 
412 Odén, ”Astrid Maria Cleve von Euler”, 649; Kerstin Stark, Faktadelen till Två bildade kvinnor och en 
skola: Elever, lärare, notiser (Stockholm, 2000), 24 f.; Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 51. 
413 Cleve fick också höga betyg i undervisningsskicklighet i sina specifika ämnen matematik (AB), fysik (AB) och 
kemi (a). Norra Reals gymnasiums arkiv, Provårsprotokoll, FIIIa:3 (1905–1927), Protokoll vid sammanträde i 
Högre realläroverket på Norrmalm den 12 december 1912: Astrid Cleve von Eulers vitsord, SSA. 
414 Den sammanlagda tjänstgöringstiden på de tre skolorna var 30 timmar i veckan läsåret 1912–1913, 37 
timmar i veckan läsåren 1913–1915 samt 19 timmar i veckan läsåret 1915–1916. År 1915 var Astrid Cleve 
provårshandledare åt Eva Ramstedt (1879–1974), som disputerat i fysik 1910 och sedermera blev docent i 
radiologi vid Stockholms högskola. Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 51 f., 64; Adelsköld, Stockholms 
högskolas matrikel 1888–1927, 60. 
415 Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 60. 
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Genom att samtidigt effektivisera universitets- och högskoleutbildning i 
enlighet med detta kunde de olika lärosätena samverka och lärjungarnas tid 
användas mer effektivt.416 Ståndpunkterna är inte förvånande, med tanke på 
hennes koppling till akademin och den gedigna ämneskompetens som hon 
själv hade och som var hennes främsta konkurrensmedel.  

Vad gällde eleverna trodde hon inte att det skulle vara meningsfullt att 
införa kemi på schemat tidigare än klass 5 (av totalt sex klasser i realskolans 
lärokurs): ”Först i nämnda klass torde gossarnes förståndsutveckling i 
allmänhet hava nått så långt, att en klar uppfattning av kemiska företeelser 
är möjlig och att experimentet i någon mån kan visa vägen till de allmänna 
lagarne”.417 Alla elever på Norra Real var pojkar och i provårsuppsatsen 
skrev Cleve också om kemiutbildningen som riktad endast till manliga 
elever. Som jag nämnde i kapitel 2 trodde hon att flickor i allmänhet saknade 
ett genuint intresse för naturvetenskap. Hon förklarade i en intervju som 
publicerades 1937 att hon trodde att flickornas motivation för studier 
berodde på ”flit och samvetsgrannhet”, till skillnad från pojkarna, som hon 
menade drevs av ”intresse för saken, för själva kunskapsstoffet”.418 Därmed 
anslöt sig Cleve till den dominerande synen på flickors respektive pojkars 
fallenhet och intresse för naturvetenskap och studier, och hon var inte heller 
någon pedagogisk nyskapare: 

De tankar Astrid Cleve von Euler formulerade kring utbildning, undervisning och 
pedagogik sammanföll till stora delar med dem som redan fanns inom den etablerade 
kemiundervisningen. En undervisning som var präglad av de manliga kemilärarna.419 

Att könet hade betydelse var inte bara påtagligt i Cleves syn på sina elever, 
utan också för hennes egen roll i undervisningen. Som kvinna hade hon inte 
samma möjligheter som sina manliga kollegor. Det klargjordes med all 
önskvärd tydlighet när hon ville söka ett ordinarie lektorat i kemi. Den 9 
mars 1915 skrev hon till Kungl. Maj:t:  

Undertecknad anhåller härmed i underdånighet att, utan hinder av den 
omständigheten att jag är kvinna samt därav att jag icke disputerat i kemi, få söka och 
inneha en lektorstjänst i kemi vid Kungl. Högre Lärarinneseminariet i Stockholm.420  

                                                             
416 Norrra Reals gymnasiums arkiv, Provårsuppsatser, FIIIC:2 (1881–1915), Astrid Cleve von Euler, 
”Riktlinjer för undervisningen i kemi vid de högre allmänna läroverken” (1912), 1–8, SSA. 
417 Norrra Reals gymnasiums arkiv, Provårsuppsatser, FIIIC:2 (1881–1915), Astrid Cleve von Euler, 
”Riktlinjer för undervisningen i kemi vid de högre allmänna läroverken” (1912), 2, SSA. 
418 Palmær, Nutidskvinnan i närbild, 137 f. 
419 Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 58, 60. 
420 ED, Konseljakt 8 december 1916, nr 37, dnr 813/15, Bilaga F: Professor K. A. Vesterbergs intyg angående 
lektorskompetens (Avskrift). 
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För att styrka sin kompetens bifogade hon sina vetenskapliga publikationer, 
universitets- och provårsbetyg, mycket positiva tjänstgöringsintyg från de 
skolor hon arbetat på samt ett särskilt intyg på hennes lektorskompetens i 
kemi. Det sistnämnda intyget författades av Karl Albert Vesterberg (1863–
1927), professor i allmän och oorganisk kemi på Stockholms högskola sedan 
1911, och det råder inga tvivel om att han stödde hennes begäran: 

Af hennes ganska omfattande kemiska arbeten torde den i ”Öfversikt af K. 
Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar publicerade afhandlingen: ”Bidrag till 
kännedomen om ytterbium”, böra sättas i främsta rummet. Värdet af detta arbete, som 
utgör en monografi öfver det nämnda sällsynta grundämnet, framgår bäst af att det till 
fullo tål en jämförelse med exempelvis det af C. von Schéele utgifna doktorsarbetet 
öfver praseodym, som för honom medförde docentur, eller med O. Holmbergs 
undersökning öfver holmium, som likaledes utgjorde ett docentspecimen. Ett af C. 
Benedicks utfördt arbete öfver det närbesläktade grundämnet gadolinium utgjorde ett 
väsentligt skäl till att han af sakkunnige förklarades kompetent till professur i 
oorganisk kemi. Häraf framgår alltså, att ehuru doktor Cleve icke användt detta arbete 
som doktorsspecimen, detsamma dock måste anses styrka full kompetens för 
erhållande af ett lektorat i kemi. [---] Någon tvekan om, att doktor Cleve på ett 
ovanligt förtjänstfullt sätt styrkt sin fulla kompetens till lektorat i kemi, synes mig icke 
kunna förefinnas.421 

Ärendet gick omedelbart vidare till Kungl. Läroverksöverstyrelsen som 
remitterade frågan till rektorn för Högre Lärarinneseminariet Gustaf Rudolf 
Fåhræus (1865–1950). Lärarelönenämnden, tillsatt av Kungl. Maj:t 1912 för 
att bland annat utreda frågan om kvinnors anställning vid de allmänna 
läroverken, hade 1914 föreslagit att kvinnor skulle ha tillträde till alla 
läroverkens lärarbefattningar.422 Högre lärarinneseminariets lärarkollegium 
hade enhälligt bifalligt förslaget i februari 1915 och eftersom Fåhræus höll 
med kollegiet och inte hade något att opponera mot Cleves ämneskompetens 
så tillstyrkte han bifall till hennes ansökan.423 Läroverksöverstyrelsen fann 
ingen anledning att gå emot Fåhræus förslag, konstaterade att Cleves lön om 
hon blev lektor skulle vara 75,9 procent av lönen för en man på samma tjänst 
och skrev den 31 augusti 1915 till Kungl. Maj:t: 

I anledning av vad sålunda anförts får Överstyrelsen i underdånighet hemställa, dels 
att det täcktes Eders Kungl. Maj:t till Riksdagen ingå med nådig framställning i det 
syfte, att filosofie doktor Astrid Cleve von Euler, utan hinder av den omständigheten 
att hon är kvinna, måtte få söka och innehava lektorsbefattning vid Högre 
lärarinneseminariet i Stockholm, dels ock att sökanden, i händelse av Riksdagens 

                                                             
421 ED, Konseljakt 8 december 1916, nr 37, dnr 813/15, Bilaga F. 
422 Ett undantag gjordes för ”dem, om vilka det kan påvisas, att kvinnor för dem icke äro lämpliga”. Adèle 
Philipson, ”Lärarelönenämndens betänkande: ’De tjänster, i vilka kvinna må vinna anställning’”, Hertha: 
tidskrift för den svenska kvinnorörelsen 1:20 (1914), 434 f. Citatet på sidan 435. 
423 ED, Konseljakt 8 december 1916, nr 37, dnr 813/15, Fåhræus svar till Kungl. Läroverksöverstyrelsen. 
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bifall till nyssnämnda nådiga framställning, måtte förklaras behörig att söka och 
innehava lektorstjänst i kemi vid nämnda seminarium.424 

Någon sådan framställning verkar inte ha gjorts och ärendet rann ut i 
sanden. Mer än ett år senare, den 8 december 1916, gavs beskedet att ”Kungl. 
Maj:t funnit ifrågavarande ansökning ej föranleda någon Kungl. Maj:ts 
vidare åtgärd”.425 På Högre Lärarinneseminariet drogs den aktuella tjänsten 
in och ersattes med ett lektorat i geografi.426 I det här fallet, till skillnad mot 
den inte lika självklara frågan om hennes docentkompetens 1898, är det 
övertydligt att Cleves karriär begränsades av hennes kön. Trots sina meriter 
och lovord blev hon aldrig lektor. 

Parallellt med arbetet som lärarinna lyckades Cleve också ha tid att arbeta 
som biologisk assistent vid Svenska hydrografiska-biologiska kommissionen 
(SHBK) från 1912. Kommissionen startades 1893 och Per T. Cleve var nära 
involverad i dess arbete. När SHBK fick sin första styrelse 1901 var han en av 
sex ledamöter. En av de andra var Otto Pettersson, professorn som anställde 
Astrid Cleve vid Stockholms högskola. Pettersson var kommissionens 
drivande man och föreståndare för dess fältstation på Bornö när hon 
anställdes som planktonspecialist. Hon hade kvar tjänsten till våren 1919 och 
publicerade under åren på kommissionen rapporter om sina plankton-
undersökningar i dess årsberättelse samt i en uppsats i Vetenskaps-
akademiens handlingar.427 

Botaniken stod alltså Cleve tillhanda när hennes samarbete med von Euler 
avbröts. Annorlunda var det med kemin. Tillsammans med von Euler hade 
Cleve haft tillgång till ett laboratorium och kunnat publicera sig som hans 
samarbetspartner, men saknat möjlighet att själv styra forskningen. Efter 
skilsmässan var hon i princip fri att studera vadhelst hon önskade, men hon 
fick svårt att hävda sig som kemist. Hon hade inte ägnat sig åt självständig 
forskning på ett decennium och saknade praktiska förutsättningar som 
laboratorium och ekonomi för experiment och medhjälpare. Vidare är det 
oklart vilken erfarenhet hon hade att själv planera kemisk forskning och 

                                                             
424 ED, Konseljakt 8 december 1916, nr 37, dnr 813/15, Läroverksöverstyrelsen, angående behörighet för filosofie 
doktorn Astrid Cleve von Euler till lektorsbefattning i kemi vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm, RA. 
425 ED, Registratur, 8 december 1916, nr 36, Till kungl. läroverksöverstyrelsen ang. filosofie doktor Astrid Cleve von 
Eulers ansökning om rätt att söka och innehava en lektorsbefattning vid högre lärarinneseminariet i Stockholm, RA. 
426 Wieselgren, Den höga tröskeln, 180. 
427 Svansson, Otto Pettersson, 192–197; Astrid Cleve von Euler, ”Speciella undersökningar II. 
Planktonundersökningar”, Svenska Hydrografisk Biologiska Kommissionens berättelse för arbetsåret 1 maj 
1915–30 april 1916; Astrid Cleve von Euler, ”Rapport öfver de planktonbiologiska arbetena”, Svenska 
Hydrografisk Biologiska Kommissionens berättelse för arbetsåret 1 maj 1916–30 april 1917; Astrid Cleve-
Euler, ”Quantitative Plankton Researches in the Skager Rak. I.”, KVAH 57:7 (1917); Astrid Cleve von Euler, 
”Planktonundersökningar”, Svenska Hydrografisk Biologiska Kommissionens berättelse för arbetsåret 1 maj 
1917–30 april 1918. 
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även om hon hade högsta betyg i kemi i både kandidat- och licentiatexamen 
hade hon trots allt disputerat i ett annat ämne.428  

Samtidigt hade von Euler, som 1912 skrev att han helst såg att hon inte 
ägnade sig åt kemi över huvud taget, en dominerande roll inom disciplinen. 
Att hans starka närvaro i svensk kemisk forskning sträckte sig utanför 
Stockholms högskolas väggar kan exemplifieras med innehållet i Arkiv för 
kemi, mineralogi och geologi. Innan skilsmässan från Cleve stod han som 
författare eller medförfattare till ungefär en tredjedel av artiklarna. Under 
första världskriget stred von Euler på sitt gamla hemland Tysklands sida och 
skrev bara någon enstaka artikel, men 1918–1932 bidrog han till nästan 
hälften av skriftseriens titlar.429 

Ett angrepp mot von Euler 

Den bittra skilsmässan hindrade Cleve från fortsatt verksamhet vid 
Stockholms högskola och ett par år efter separationen försökte också hon 
sätta käppar i hjulet för sin före detta äkta hälfts karriär. Det var när von 
Euler, i ett brev som hyllade honom som en högst aktningsvärd veten-
skapare, nominerades för inval i Vetenskapsakademiens klass för kemi. Med 
klassens enhälliga bifall den 7 mars 1914 gick nomineringen vidare till 
Vetenskapsakademien, som den 8 april 1914 utsåg von Euler till ledamot. 
Samstämmigheten vid det senare mötet var dock inte densamma som en 
månad tidigare: av rösterna var då sexton ja, tretton nej och två blanka.430 

Mellan de två mötena drevs en känslomässigt motiverad kampanj mot 
förslaget med ledamoten av Vetenskapsakademiens klass för medicinska 
vetenskaper Gustaf Retzius – en gammal vän till familjen Per och Alma Cleve 
– som nav. På en begäran från Retzius som förmedlades av Alma skrev 
Astrid en redogörelse för förhållandena kring sin skilsmässa. Den skickade 
hon till Retzius den 22 mars och han använde den för att motarbeta invalet 
av von Euler.431 Moralisk indignation och medkänsla med Cleve anfördes 
som skäl och skrivelsen gick vidare till kemisten och fysiologen Olof 
Hammarsten (1841–1932). Han hade deltagit i nomineringen av von Euler 
och nu begärdes att han skulle ändra sig. Hammarsten svarade att det inte 
var möjligt, dels för att det redan var protokollfört och dels för att han ansåg 

                                                             
428 ED, Konseljakt 8 december 1916, nr 37, dnr 813/15, P. M. ang. filosofie doktorn Astrid Cleve von Eulers 
ansökning om behörighet till lektorsbefattning i kemi vid högre lärarinneseminariet. 
429 Arkiv för kemi, mineralogi och geologi 1–10, 1903–1932. – Under krigsåren var von Euler flygare för 
Tyskland. Viljan att delta i kriget kostade honom närapå jobbet och det arrangerades så att han halvårsvis 
befann sig i militär tjänst respektive uppfyllde sin undervisningsplikt som professor vid Stockholms högskola, 
något som rimligtvis påverkade den vetenskapliga produktiviteten. von Euler-Chelpin, Minnen, 82 f. 
430 KVA:s arkiv, Bilaga till KVA:s protokoll, Förvaltningsutskottet, 7 mars 1914, CVH; KVA:s arkiv, KVA:s 
protokoll, Allmän sammankomst, 8 april 1914, CVH. 
431 Brev från Astrid Cleve till Gustaf Retzius, 22 och 23 mars 1914, Brevväxling A–D, HRS, CVH. 
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att klassens uppgift var att föreslå den vetenskapligt mest meriterade 
svenske kemisten. Historien om von Eulers agerande i samband med 
skilsmässan förefaller dittills ha varit okänd för klassens ledamöter, och 
högst upprörd å Cleves vägnar talar Hammarsten om att han inte skulle ha 
deltagit i behandlingen av ärendet om han känt till den i förväg, trots att han 
samtidigt betonar vetenskapens betydelse framför allt. Med beslutet redan 
taget i klassen fanns i alla fall inget annat att göra än att lägga frågan i 
Akademiens händer, vars ledamöter enligt Hammarsten inte hade någon 
”skyldighet att rösta på en person, som de ur andra synpunkter än de 
vetenskapliga ej anse värdig att upptagas såsom ledamot”.432 Med knappt 
femtiotvå procent av rösterna i valet till von Eulers fördel verkar Retzius 
förmedling av Cleves historia ha påverkat fler av ledamöterna, men resultatet 
var ändå tillräckligt för att kallelsebrevet skulle utfärdas till von Euler. 

Att Cleve skulle ha haft en mer positiv inverkan på von Eulers karriär 
föreslogs av författaren Tora Dahl (1886–1982), som var student på 
Stockholms högskola under deras samarbete. Det rörde hans Nobelpris, som 
han 1929 fick tillsammans med den brittiska biokemisten Arthur Harden 
(1865–1940) ”för deras undersökningar över sockerarters jäsning och därvid 
verksamma enzym”.433 I sina memoarer skrev Dahl: 

Astrid Cleve var då gift med von Euler och samarbetade med honom i hans 
undersökningar av enzymer och vitaminer. De andra kemisterna sa att det var hon som 
gjorde det metsa [sic!] arbetet. Men därom hördes intet då han fick nobelpriset.434 

Stämmer det att Cleve borde ha fått erkännande för von Eulers Nobelpris i 
kemi? Han nominerades första gången 1924, men det året ansågs ingen av de 
nominerade uppfylla kraven och priset delades aldrig ut. De kommande åren 
nominerades han konsekvent, men 1925, 1926 och 1928 undanbad han sig 
beaktande vid Akademiens behandling och beslut för priset. I brist på 
tillräckligt kompetenta nominerade delades 1927 års pris ut först 1928. År 
1929 föreslogs att von Euler och Arthur Harden skulle dela på priset. 
Hardens jäsningskemiska upptäckter ansågs grundläggande för von Eulers 
forskning, samtidigt som den senares arbeten tydliggjort värdet av den förres 
forskning. Tillsammans med några nya arbeten av von Euler verkar 
kombinationen av de två forskarna ha varit avgörande för att förslaget skulle 

                                                             
432 Brev från Olof Hammarsten till Gustaf Retzius, 27 mars 1914. Bilagt Astrid Cleves brev till Gustaf Retzius, 
1914, Brevväxling A–D, HRS, CVH. 
433 Nobelarkivet, Protokoll vid KVA:s sammankomster för behandling af ärenden rörande Nobelstiftelsen, 12 
november 1929, CVH. 
434 Tora Dahl, Vid sidan om (Stockholm, 1969), 74. – I Lydia Wahlströms roman Sin fars dotter antyds 
något liknande: ”Märta tänkte, att Fanny väl ändå inte kunde vara absolut okunnig om att Gunvors mans 
kamrater påstodo, att han bara bearbetat hennes upptäckter.” Wahlström, Sin fars dotter, 199. 
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bifallas.435 Akademiens utredning av von Eulers arbeten i samband med 
1929 års nominering hänvisar huvudsakligen till forskning gjord under 
1920-talet och tillsammans med flera medarbetare – särskilt Karl Myrbäck 
(1900–1985) – men den nämner varken Cleve eller Beth von Euler.436 

Det är givetvis svårt att veta hur mycket Cleves arbete bidrog till von 
Eulers Nobelpris, precis som det är svårt att bedöma motsvarande för Beth 
von Euler eller någon annan av hans många medarbetare, särskilt om de inte 
anges som medförfattare till relevanta arbeten. Till exempel tas inte faktorer 
som avlastning från andra experiment, diskussioner vid middagsbordet eller 
omhändertagande av hem och hushåll upp i de färdiga artiklarna, faktorer 
som kan ha avgörande betydelse men som kan vara svåra att märka och 
mäta. Kemisterna som Dahl refererade till hade kanske rätt i att Cleve gjorde 
det mesta arbetet och hon kan indirekt ha spelat en viktig roll genom att 
bidra till hans etablering som forskare i början av hans karriär. Eftersom 
inget av deras gemensamma arbeten anfördes i Akademiens utredningar i 
samband med hans nomineringar och att han två gånger ansågs sakna 
nödvändiga kvalifikationer samtidigt som priset inte delades ut alls är dock 
en direkt koppling mellan deras samarbete och hans Nobelpris inte rimlig. 

von Eulers framgångar slutade inte med Nobelpriset. Samtidigt som han 
mottog den hedersbetygelsen färdigställdes Stockholms högskolas Bio-
kemiska institut, som invigdes i maj 1930. Det nya institutet innebar en 
särskilt anpassad arena för biokemisk forskning där dess skapare och 
föreståndare Hans von Euler kunde fortsätta att utveckla sin forskning. 
Resten av hans liv kantades av fortsatta framgångar på kemins område.437 

Laboratoriechef i Värmland 

Som det skulle visa sig fanns det tillräckligt med kemiska forsknings-
områden för att rymma både Cleve och von Euler utan att deras vägar skulle 
behöva korsas. När hon lämnade samarbetet hade hon med sig meriter som 
hon, som jag visat, använde sig av när hon sökte nya tjänster. År 1917 
resulterade det i en tjänst som träkemist.438 Det var när hon anställdes som 

                                                             
435 Nobelarkivet, Protokoll 1924–1928, Nobelkommitténs för kemi utlåtande 9 september 1924, 7 september 
1925, 6 september 1926, 7 september 1928 och 20 september 1929, samt protokoll 13 november 1924 och 10 
november 1927, CVH; Elisabeth Crawford, J. L. Heilbron & Rebecca Ullrich, The Nobel Population 1901–
1937: A Census of the Nominators and Nominees for the Prizes in Physics and Chemistry (Berkeley, 1987), 
228, 232, 236, 240, 244, 248. 
436 Nobelarkivet, Protokoll 1929, Bilagor 11, 12 och 13 till Nobelkommitténs för kemi utlåtande 20 september 
1929, CVH. 
437 von Euler-Chelpin, Minnen, 99 ff. – För mer om von Eulers karriär, se von Euler-Chelpin, Minnen; Nobel 
Prize Winners: An H. W. Wilson Biographical Dictionary, red. Tyler Wasson (New York, 1987); Wilhelm 
Franke, ”Zu Hans von Eulers 80. Geburtstag”, Die Naturwissenschaften 40 (1953). 
438 Som träkemist gick hon en annan väg inom kemin än enzymkemisten von Euler och efter skilsmässan 
korsades deras publikationsvägar endast i fyra tidskrifter, varav två var de största allmänna tidskrifterna för 
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föreståndare för det vetenskapliga laboratorium som Uddeholms AB upp-
rättade i samband med sina nya massafabriker vid Skoghall i Värmland. 

Uddeholms AB var ett bruksföretag som vid Cleves anställning bland 
annat omfattade järnhantering och sågverksrörelse samt framställning av 
pappersmassa och elektrokemiska produkter.439 När företaget ville 
modernisera, effektivisera och utöka sin verksamhet i början av 1900-talet 
beslutade man sig för att koncentrera sin skogsindustriella verksamhet till 
Skoghall.440 Den första fabriken i det blivande industrikomplexet var en 
sulfitfabrik som togs i bruk 1917 och två år senare öppnade en sulfatfabrik.441 
Till anläggningen hörde även en elektrokemisk fabrik som producerade 
blekningskemikalier till pappersmassafabrikerna och forskningslaboratoriet 
som Cleve skulle leda. Syftet med laboratoriet var i första hand att hantera de 
analyser som krävdes för den löpande driften av fabrikerna och undersöka 
möjliga användningsområden för deras stora mängder avfallsprodukter.442 

Cleve var en av trettiotvå sökande till tjänsten och de sakkunniga 
rangordnade en licentiat, en doktor (Cleve) och två docenter högst. Av dem 
ansågs Cleve och docent Sven Odén överlägsna de övriga. Både Cleves 
botaniska doktorsavhandling och undersökningarna i organisk kemi som 
hon genomfört tillsammans med von Euler spelade roll i bedömningen. Efter 
överläggning i bolagets styrelse, där det framkom att Odén sannolikt ändå 
skulle lämna platsen inom inom några få år till förmån för en professur i 
kemi, togs det pragmatiska beslutet att utse Cleve.443

 

När Cleve flyttade till Värmland tog hon med sig sina fyra yngsta barn och 
flyttade så småningom in i ett hus som bolaget byggde för dem att bo i.444  

                                                                                                                                               
kemi i Sverige: Svensk kemisk tidskrift och Arkiv för kemi, mineralogi och geologi. De andra två var Teknisk 
tidskrift och den populärvetenskapliga Vetenskapen och livet. Espmark, ”Äktenskap för vetenskap”, 153. 
439 Klas-Erik Jakenberg, Uddeholms aktiebolag 1870–1985: En historisk översikt (Karlstad, 1991), 5. 
440 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 150. 
441 Carl Håkansson, ”Skoghalls bruk”, i Papper och massa i Värmland: Från handpappersbruk till 
processindustri, red. Lennart Stolpe (Stockholm, 2009), 382, 386. 
442 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 150; Uddeholms AB:s arkiv, Centralförvaltningens dossierer, 
Vol. 137, mapp 10, Tillsätttande av en kommitté för utredning av frågan om uppförande av laboratorium 1917, 
Värmlandsarkiv, Karlstad. 
443 Uddeholms AB:s arkiv, Centralförvaltningens dossierer, Handlingar angående tillsättning av 
laboratoriechef vid Skoghall 1917: Astrid Cleve von Eulers ansökan, Vol. 173, mapp 4, Värmlandsarkiv, 
Karlstad; Uddeholms AB:s arkiv, Direktionsarkivet, Vol. 108, Styrelseprotokoll 7 juni 1917, § 8, 
Värmlandsarkiv, Karlstad. 
444 Enligt kyrkoböckerna lämnade familjen bostaden på Sibyllegatan i Stockholm sommaren 1918. Sten, som 
fyllde femton senare samma år, flyttade då till sin mormor Alma. Efter studentexamen 1921 skrev han in sig 
som humanist på Stockholms högskola. Där tog han sin fil. kand. 1922, läste vidare till jurist och skaffade sig 
en internationell karriär som bland annat ledde till en ambassadörspost i Reykjavik 1956. Han gifte sig 1937 
med Brita Sundelin (f. 1915) och fick fyra barn. Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Utflyttningslängder till 
landsorten och utlandet, BIIb:3 (1918), SSA; Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Utflyttningslängder, BIIa:35 (1918), 
SSA; Oscars kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, BI:13 (1918), SSA; Stockholms adresskalender 1918, 270; SHK 
höstterminen 1921, 42; Astrid Ruf, ”Clevegårdens historia”, www.spf.se/content.asp?nodeid=20957 (23 
november 2011); Vem är vem: Stor-Stockholm, red. Paul Harnesk (Stockholm, 1962), 369 f. 
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Fackpressen rapporterade om Uddeholmsbolagets nya vetenskapliga laboratorium och dess föreståndare. 

Ur Svensk Pappers-tidning 1917. 

Cleve trivdes bra, uppskattade de ”hyggliga” värmlänningarna och hade 
äntligen en anställning där hon fick använda sin utbildning och forska.445 
Med iver gav hon sig i kast med undersökningarna och bearbetade ett, som 
industrimannen Elis Bosæus skrev i sin historia om svensk massaindustri, 
”avsevärt antal såväl cellulosatekniska som i vidare bemärkelse träkemiska 
frågor”.446 Bosæus noterade också att Cleve redogjorde för sina resultat i 
fackpressen och kontrasterade det mot att ”kemisterna vid de tidigare 
enskilda laboratorierna [var] ganska förtegna om sina arbeten”.447  

                                                             
445 70 år med kiselalger. 
446 Elis Bosæus, Utveckling av produktion och teknik i svensk massaindustri 1857–1939 (Uppsala, 1949), 88. 
447 Bosæus, Utveckling av produktion och teknik i svensk massaindustri 1857–1939, 88. 
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En assistent med akademisk examen anställdes åt Cleve. Tjänsten 
innehades först av fil. mag. Greta Hallberg och sedan av fil. lic. Ella 
Söderlund.448 Cleve och hennes kvinnliga assistent antyder att Skoghalls-
laboratoriet följde ett mönster som etablerades i Europa och Nordamerika i 
samband med första världskriget, när många kvinnor anställdes inom 
industrin för att tillfredsställa behovet av kemister.449 Det vore intressant att 
fördjupa sig i varför dessa kvinnor anställdes på Skoghall. Hade det att göra 
med en efterfrågan på kvinnlig arbetskraft eller hängde det kanske ihop med 
att chefen var kvinna? Hur såg det ut för kvinnliga kemister på andra 
områden inom svensk industri? Frågorna förtjänar en egen studie, men 
ligger utanför ramen för denna avhandling så jag lämnar dem därhän. 

Laboratoriet var inte färdigt när Cleve tillträdde sin tjänst i januari 1918, 
så hon arbetade först vid Uddeholms AB:s gamla sulfatfabrik i Stjernsfors.450 
I gengäld fick hon delta i utarbetandet av ritningarna för sin blivande 
arbetsplats tillsammans med ingenjör Sven C:son Lindberg (1878–1939). 
Enligt förslaget, som lades fram för bolagets styrelse i september 1917, 
”inginge i laboratoriet driftlaboratorium för såväl sulfit som sulfat, 
vetenskapligt-kemiskt laboratorium, biologiskt och fysiskt sådant äfvensom 
bibliotek samt fullständiga kontorslokaler och ritkontor för såväl sulfit- som 
sulfatfabrikerna”.451 Uppförandet godkändes utan större förändringar och 
1919 kunde Cleve flytta sin verksamhet till de nya lokalerna i Skoghall.452 

Industriforskningslaboratorier var vid den här tiden ovanliga och särskilt 
mycket systematisk forskning hade man inte ägnat sig åt i cellulosaindustrin. 
Det berodde bland annat på att fabrikerna noga försvarade eventuella 
upptäckter för att inte andra företag skulle kunna dra nytta av dem och att 
veden, massaindustrins råvara, var svårstuderad. Dessutom hade industrin 
nått stora ekonomiska framgångar utan att behöva förstå varför de kemiska 
processer som användes fungerade. För industrins ekonomiska vinstsyfte 
räckte det att veta att de fungerade. Det hade dock inneburit slöseri med 
råvaror och energi och orsakat stora miljöskador. Tillsammans med debatter 

                                                             
448 Greta Hallberg började arbeta på laboratoriet 1919 och var Cleves första assistent. Ella Söderlund (1884–
1948) tog kandidatexamen i Uppsala 1906 och arbetade sedan som lärare i några år. År 1911 flyttade hon till 
Berlin för att studera kemi och efter tre års studier återkom hon till Sverige och tog filosofie licentiatexamen i 
Uppsala 1914. Därefter fick hon omedelbart anställning som kemist och arbetade inom området resten av sitt 
yrkesverksamma liv. Vid Skoghallsverken var hon anställd 1921–1922. Svenska släktkalendern 1919, 371; 
Vem är vem? Skånedelen, red. Paul Harnesk (Stockholm, 1948); Matrikel över Svenska Kvinnor som avlagt 
examen vid Universitet eller Högskola i Sverige 1875–1914, red. Odencrantz, 45. 
449 Marelene Rayner-Canham & Geoffrey Rayner-Canham, Women in Chemistry: Their Changing Roles 
from Alchemical Times to the Mid-Twentieth Century (Washington, 1998), 165 f. 
450 Skoghallsverkens arkiv, Vol. F2:358, mapp 6, Något om forskningens historia vid Skoghallsverken (1947), 
Värmlandsarkiv, Karlstad. 
451 Skoghallsverkens arkiv, Vol. F2:73, mapp 9, Utdrag af protokoll vid Uddeholms Aktiebolags 
styrelsesammanträden under år 1917, 20 september 1917, § 143, Värmlandsarkiv, Karlstad. 
452 Skoghallsverkens arkiv, Vol. F2:73, mapp 9, Värmlandsarkiv, Karlstad; Skoghallsverkens arkiv, Vol. 
F2:358, mapp 6, Värmlandsarkiv, Karlstad. 
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om massaindustrins avfall, konkurrens om skogsråvaran och möjligheter till 
lönsamma biprodukter och processförbättringar fanns därför anledning att 
lägga mer resurser på forskning.453 

Att Uddeholms AB anställde akademiker signalerar att företaget hade 
högre vetenskapliga ambitioner med Skoghallslaboratoriet än de kemiska 
industrilaboratorierna traditionellt hade. Idé- och lärdomshistorikern 
Anders Lundgren har observerat att majoriteten av dem som arbetade med 
att utveckla den kemiska industrin saknade universitetsutbildning och ofta 
helt saknade utbildning i kemi. Den nödvändiga kunskapen inhämtades 
istället på plats. Från massaindustriellt håll kritiserades till exempel 1926 
Kungliga Tekniska Högskolans utbildning för att ”eleverna lärde sig för lite 
om för mycket, och inte tillräckligt om något”.454 

Till anläggningarna vid Skoghallsverken lades 1918 även en spritfabrik.455 
Där framställdes etylalkohol (etanol) ur miljöfarlig sulfitlut, som var en 
avfallsprodukt av sulfitmassatillverkningen. Större delen av luten släpptes ut 
i vattendragen, så det fanns miljöskäl att finna något sätt att istället 
neutralisera eller återanvända den, som Cleve påpekade i en artikel om den 
svenska cellulosaindustrin.456 Missnöjet med massaindustrins utsläpp blev 
en politisk fråga i början av 1900-talet och även om debatten inte ledde till 
några faktiska statliga krav på rening uppmärksammades avfallsfrågan. 
Tänkbara ekonomiska vinster motiverade dock förmodligen mer än att 
undvika miljöskador. Efter framgångsrika försök att framställa etanol ur 
sulfitlut inleddes fabriksmässig produktion av svensk sulfitsprit 1909. 
Förutom att man tänkte sig att sulfitspriten skulle ersätta det traditionella 
brännvinet – och därmed spara en mängd potatis och spannmål som istället 
kunde användas till mat och foder – användes etanolen som lösnings- och 
desinfektionsmedel. Efter 1912 visade den sig också vara möjlig att använda 
som motordrivmedel, vilket gav hopp om att göra Sverige mindre beroende 
av importerad olja. Oro för livsmedels- och bensinbrist i slutet av första 
världskriget bidrog till tillverkningen och Skoghalls sulfitspritfabrik byggdes 
i samband med att regeringen beslutade att stoppa tillverkningen av alkohol 
ur livsmedel. Året därpå blev det tillåtet att rena sulfitsprit för förtäring.457 

                                                             
453 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 130 f., 137; Bosse Sundin, ”Från avfall till möjligheter: Etanol i 
början av 1900-talet”, Polhem: Teknikhistorisk årsbok 2005, 66; Anders Lundgren, ”Laboratoriet på fabriken 
eller fabriken som laboratorium: Några reflexioner kring kunskap och den kemiska industrins historia”, i 
Industrins avtryck: Perspektiv på ett forskningsfält, red. Dag Avango & Brita Lundström (Stockholm/Stehag, 
2003), 129 f. 
454 Lundgren, ”Laboratoriet på fabriken eller fabriken som laboratorium”, 132. 
455 Håkansson, ”Skoghalls bruk”, 400. 
456 Astrid Cleve von Euler, ”Sveriges cellulosaindustri”, Vetenskapen och livet: Magasin för vetenskaperna 
och deras tillämpningar i det moderna livet 4 (1919), 136. 
457 Sundin, ”Från avfall till möjligheter”, 67 ff., 71 f., 80. 
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Som dryckesvara möttes dock sulfitspriten av högljudda protester från 
både jordbrukare som inte ville förlora en inkomstkälla och en stark 
nykteriströrelse som oroade sig för folkhälsan.458 Ett vanligt argument mot 
sulfitbrännvinet var att det skulle vara hälsofarligt, eftersom det till skillnad 
från säd- och potatisbrännvin innehöll den mycket giftiga alkoholen 
metylalkohol (metanol).459 År 1920 gav sig Cleve in i debatten för att 
försvara Skoghallverkens sulfitsprit som dryckesvara och hon hänvisade 
bland annat till en undersökning av dess beståndsdelar: 

Enligt analysen höll alltså den ursprungliga sulfitspriten 1,35 % metylalkohol och 
obetydliga spår af aldehyd, men inga andra påvisbara ämnen hade gått i fördropparna, 
där metylalkoholen åtföljande giftiga föroreningar borde ha samlats, om de 
öfverhufvud taget förekommit. Den lilla förorening som ger hufvudfraktionen dess 
karaktäristiska bismak måste ju alltid för smakens skull aflägsnas under den 
ytterligare rening spriten underkastas vid förarbetning till drickesvaror. Härvid 
aflägsnas också de sista spåren aldehyd.460 

Exakt vilken mängd metanol sulfitspriten kunde innehålla utan att vara 
hälsofarlig (av det skälet) var omdebatterat. Eftersom den undersökta 
Skoghallsspriten tillverkades för att lagligt säljas för förtäring är det inte 
förvånande att Cleves siffra ligger i paritet med annan sådan sulfitsprit, men 
alla var inte lika övertygade som hon om att det var tillräckligt lite för att 
vara acceptabelt.461 När hon 1921 återvände till frågan var det återigen för att 
hävda sulfitspritens ofarlighet ”njuten i till förtäring lämplig mängd”.462 Det 
bekymrade henne att kemisterna inte kunde uppvisa en gemensam 
ståndpunkt i en för henne så självklar fråga: ”Då det inför allmänheten 
ingalunda kan vara krediterande för vetenskapen att fackmännen i en sådan 
fråga stanna vid motsatta åsikter må det tillåtas mig ännu en gång 
återkomma till ämnet […].”463 Hon lyfte också fram det nationella värdet i 
att använda skogsavfall till brännvinstillverkning och sålunda frigöra 
jordbruksmark för ”nyttigare produktion”.464 

Den centrala frågan denna gång var om den metylalkohol som fanns i den 
renade sulfitspriten var särskilt giftig. Cleve trodde inte det och anade att de 

                                                             
458 Jenny Eklöf, Helena Ekerholm & Erland Mårald, ”Promoting Ethanol in the Shadow of Oil Dependence: 
100 Years of Arguments and Frictions in Swedish Politics”, i Helena Ekerholm, Bränsle för den moderna 
staten: Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget (Umeå, 2012), 7. 
459 Thor Ekecrantz, ”Om sulfitsprit”, Svensk farmaceutisk tidskrift 24 (1920), 558, 561. 
460 Astrid Cleve von Euler, ”Är sulfitsnapsen farlig eller ej?”, SKT 32 (1920), 197 f. 
461 Erik Hägglund, ”Den svenska sulfitspritindustrien”, Svensk tidskrift 10 (1920), 532; Thor Ekecrantz, ”Om 
sulfitsprit”, Svensk farmaceutisk tidskrift 24 (1920), 560. 
462 Astrid Cleve von Euler, ”Om metylalkoholens giftighet”, SKT 33 (1921), 114. 
463 Cleve von Euler, ”Om metylalkoholens giftighet”, 115. 
464 Cleve von Euler, ”Om metylalkoholens giftighet”, 119. 
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förgiftningar som rapporterats förvärrats av andra föroreningar.465 Hon 
föreslog ytterligare utredningar, men påpekade också att försök gjorts 
”beträffande renad metylalkohol och den i sulfitsprit befintliga 
metylalkoholen och gifvit fullkomligt lugnande resultat”.466 Det farliga var 
föroreningarna. Träspritens skadliga effekter berodde till exempel på dem: 
”De specifika giftverkningar, som iakttagas hos träsprit framkallas i väsentlig 
mån af kemiskt ännu outredda föroreningar”.467 

Även om Cleve betonade att hennes andra inlägg ”tillkommit endast på 
grund af en önskan att skingra fördomar och misstankar, som synas mig 
oberättigade och skada en lofvärd industri” hade hon förstås ett intresse av 
att framställa sin arbetsgivare i god dager. Om det innebar att hon 
inskränkte sina vetenskapliga ideal och hävdade något hon egentligen inte 
ansåg sig ha belägg för vet jag inte. Att döma av annan forskning som hon 
bedrev på Skoghalls kemiska laboratorium låg den vetenskapliga kunskapen 
närmare hennes hjärta än de ekonomiska vinsterna, även om den senare 
aspekten av hennes uppdrag på laboratoriet också märks i val av 
ämnesområden och artikelkommentarer om ekonomiska förutsättningar. 

Flera av Cleves artiklar från Skoghallstiden handlar om möjligheterna att 
dra nytta av alla trädets delar, inklusive rötter, kvistar och barr. Ett projekt 
handlade till exempel om att slå fast granbarrens kemiska beståndsdelar i 
syfte att undersöka utvinnbara produkter, till exempel harts, ur dem.468 Ett 
annat bedrevs i samarbete med Pappersmassekontoret, ett företag som 
bildades 1917 för att skapa förutsättningar för självständig forskning till gagn 
för hela pappersmasseindustrin och som gemensamt finansierades av de 
flesta av landets större cellulosa- och trämassefabriker. Kemisten Erik 
Wahlberg från Pappersmassekontoret, jägmästare Gunno Kinnman från 
Skogshögskolan och Uddeholmsrepresentanten Cleve skulle bestämma olika 
sorters gran- och tallveds värde för massatillverkning. Träkemi var som 
nämnts ett komplicerat område och veden var svår att studera, men nu 
skulle ett allvarligt försök göras för att nå en så riktig värdering av veden som 
möjligt. Aspekter som vikt, barkvolym, cellulosahalt, fiberlängd, ligninhalt 
och förekomst av fett och hartser skulle analyseras i de olika vedsorterna. 
Forskarna behövde dessutom ta hänsyn till att veden kan variera inom 
samma trädslag och stod inför en enorm utmaning. År 1923 redovisade de 
sina resultat vid Skogsvårdsföreningens årsmöte. Då kunde Cleve ”göra 
anspråk på att ha visat ’allmänna lagbundenheter beträffande växlingarna i 

                                                             
465 Cleve von Euler, ”Om metylalkoholens giftighet”, 115 ff. 
466 Cleve von Euler, ”Om metylalkoholens giftighet”, 118. 
467 Cleve von Euler, ”Om metylalkoholens giftighet”, 119. 
468 Se Astrid Cleve von Euler, ”Vissa naturliga harts- och terpentintillgångars tillgodogörande”, Teknisk 
tidskrift: Kemi och bergsvetenskap 49 (1919); Astrid Cleve von Euler, ”Granbarrens kemiska beståndsdelar”, 
Teknisk tidskrift 50 (1920). 
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vedens sammansättning allt efter ålder, tillväxtförhållanden och läge inom 
vedkroppen’” och Kinnman visade undersökningsresultatens stora värde för 
skogsbruket.469 Kunskapen var säkert värdefull, men för säkra resultat 
behövdes mer forskning. Därmed blev det dock intet, åtminstone inte just 
då, eftersom massaindustrins ekonomiska kris under lågkonjunkturen efter 
kriget innebar att Pappersmassekontoret avvecklades 1922.470 

Ungefär samtidigt började Cleves tid som laboratoriechef lida mot sitt 
slut. År 1921 diskuterade styrelsen för Uddeholms AB en inskränkning av 
kostnaderna för det vetenskapliga laboratoriet: 

Verkställande Direktören ansåge det böra ifrågasättas, huruvida med hänsyn till 
nuvarande depressionstid bolaget kunde fortfarande uppehålla nämnda laboratorium, 
särskildt då detsamma hittills icke visat sig medföra någon nytta af större betydelse.471 

Med reservation för hur ekonomin i fortsättningen skulle utveckla sig 
bestämde sig styrelsen för att inte göra några omedelbara förändringar. När 
de återkom till frågan ett drygt år senare beslutades att Cleve skulle sägas 
upp, med verkan den 1 oktober 1923.472 Bo Sundin sammanfattar: 

Eftersom laboratoriet inte lades ned och en ny föreståndare utsågs, var förmodligen 
orsaken ett missnöje med hennes alltför grundläggande undersökningar. De var av stort 
vetenskapligt intresse, men gav inga praktiska, vinstgivande resultat för bolaget.473 

I ett försök att få fortsätta vedundersökningen på forskningslaboratoriet 
försökte Cleve förgäves övertyga styrelsemedlemmen i Uddeholmsbolaget 
Carl Benedicks (1875–1958) om just den ekonomiska vikten av att inte låta 
lågkonjunkturen stoppa forskningen om veden, denna Sveriges ”numera 
förnämsta industriella råmaterial”.474  

                                                             
469 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 157 f., 161. Citaten på sidan 161. – Cleve redovisade även sina 
resultat i text: Astrid Cleve von Euler, ”Om barrvedens kvantitativa sammansättning”, Teknisk tidskrift 53 
(1923); Astrid Cleve von Euler, ”Ligninhaltens storlek och växlingar hos svensk tall och gran”, 
Skogsvårdsföreningens tidskrift 21 (1923); Astrid Cleve von Euler, ”Fortsatta undersökningar rörande 
ligninhaltens storlek och växlingar hos svensk tall och gran”, Skogsvårdsföreningens tidskrift 21 (1923); 
Astrid Cleve von Euler, ”Om ett par förbisedda felkällor vid E. Schmidts och E. Graumanns bestämning af 
ligninhalten i ved”, SKT 35 (1923). 
470 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 159 f. 
471 Skoghallsverkens arkiv, Utdrag af protokoll vid Uddeholms Aktiebolags styrelsesammanträden under år 
1921, 9–12 augusti, § 129, Värmlandsarkiv, Karlstad. 
472 Skoghallsverkens arkiv, Utdrag af protokoll vid Uddeholms Aktiebolags styrelsesammanträden under år 
1921, 9–12 augusti, § 129, Värmlandsarkiv, Karlstad; Skoghallsverkens arkiv, F2:358, mapp 7, Utdrag av 
protokoll vid Uddeholms Aktiebolags styrelsesammanträden under år 1922, 24–25 november, § 149. 
473 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 151. – I 1961 års års TV-intervju nämnde inte Cleve att hon 
sades upp. Istället menade hon att flytten berodde på att tyckte sig höra hemma i Uppsala och då några av 
barnen slutade sin skolgång blev det lämpligt att lämna Värmland. 70 år med kiselalger. 
474 Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 161. Citat efter Sundin. – Åtta år senare upptogs den 
träkemiska forskningen i ny form, när Institutionen för cellulosateknik och träkemi invigdes vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 161. 
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När Cleves anställning var avslutad skrev bolagets verkställande direktör 
August Herlenius (1861–1930) en avskedshälsning till henne och gav visst 
erkännande i efterhand:  

Då ni nu efter hvad jag hört står i begrepp att lemna Skoghall, är det mig en angenäm 
plikt att till Eder framföra Bolagets och mitt Eget varma tack för Edert oförtrutna och 
insiktsfulla arbete under de år Ni varit anställd vid Uddeholm. Att Edert arbete ej 
medfört så stora praktiska resultat, som väntats vid Eder anställning, är ju beklagligt, 
men kan ingalunda läggas Eder till last. Att genom vetenskapliga undersökningar vid 
cellulosatillverkningen erhålla bestående praktiska resultat är tydligen svårare än vid 
järnhandteringen och i hvarje fall långt svårare än hvad jag från början väntade.475 

Satsningen på vetenskaplig forskning i Skoghall föll alltså igenom i fallet 
Cleve och bolaget ändrade taktik. Hon ersattes förvisso av en ny akademiker, 
fil. dr Erwin Mayer, men under hans ledning bedrevs inte samma intensiva 
grundforskning. Mayer hade varit laboratoriechef på företag i både Tyskland 
och Sverige och lade istället fokus på att granska och utarbeta nya 
fabrikationsmetoder. Han fick också ansvar för verkens patentfrågor.476 

Svårigheterna att kemiskt analysera veden innebar att det var svårt för 
fackmännen själva att bedöma forskningens tillförlitlighet. Det möttes Cleve 
av när hon strax innan hon lämnade Skoghall tog en sista chans till en 
framtid inom kemin och sökte en tjänst på Centralanstaltens för 
försöksväsendet på jordbruksområdet, som föreståndare för dess lantbruks-
kemiska avdelning. Ärendets sakkunniga var Peter Klason (1848–1937) – vid 
tillfället lärare i organisk och teknisk kemi vid Skogshögskolan – och Albert 
Vesterberg – som uttalade sig till Cleves favör i samband med hennes 
lektorstjänstansökan 1915 och fortfarande var kemiprofessor på Stockholms 
högskola.477 I bedömningen av hennes vetenskapliga kompetens antog de att 
hennes tidigare medarbetare professorerna Widman och von Euler borgade 
för att deras gemensamma experimentella resultat var korrekta och att hon, 
eftersom hon angav att hon hade utfört den experimentella delen, i så fall 
hade en utmärkt experimentell skicklighet. De lade dock större vikt vid 
hennes eget arbete i Skoghall. Angående hennes studier av granbarrens kemi 
påpekade de ”att det gebit av växtkemien, vilket här kommit till bearbetning, 
är så svårbrukat, att hennes utredning endast kan anses som en första 
orientering”, och ansåg det bristfälligt eftersom de inte höll med om vilka 
slutsatser de gav underlag för.478 Vad gällde forskning som bedrivits i 

                                                             
475 Brev från August Herlenius till Astrid Cleve von Euler, 4 januari 1924, ACES, UUB. 
476 Bosæus, Utveckling av produktion och teknik i svensk massaindustri 1857–1939, 88. 
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478 JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 589. Citatet ur Klasons och Vesterbergs bedömning av Cleves 
vetenskapliga kompetens. 
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samarbete med Pappersmassekontoret, om ligninhalten hos svensk tall och 
gran, var de särskilt kritiska till hennes metodval: 

Det förefaller nu nästan självklart, att vid företagandet av en dylik omfattande 
undersökning på ett område med de stora vanskligheter som ligninkemien erbjuder 
den använda metoden måste på det noggrannaste kontrolleras och om så behöves 
vidare utarbetas. Detta är undersökningens själva crux questionis. På dess 
omsorgsfulla utförande avhänger helt och hållet undersökningens värde. 
Uraktlåtenheten härav har under undersökningens gång hämnat sig på flera sätt.479 

När hon sedan fick resultat som skilde sig väsentligt från andra forskares 
opponerade sig Klason och Vesterberg mot att hon gjorde korrektioner av 
resultaten istället för att göra om experimenten. De hänvisade till en passage 
i Cleves ”Om barrvedens kvantitativa sammansättning”:  

Sedan det för bedömandet av mina empiriska ligninsiffror nödvändiga 
observationsmaterialet nu föreligger, visar det sig glädjande nog att dessa siffror komma 
de rationella, dvs. verkliga ligninvärdena oväntat nära och att överensstämmelsen är 
särskilt god i fråga om mossmarksträden. I de nio valda exemplen uppgå avvikelserna i 
båda riktningana till 1,4, resp. 1,08 %, men i genomsnitt skilja de båda beräkningssätten 
för ligninet endast på 1/5 procent, vadan man kan säga att mina ligninkurvor i stort sett 
äro tillnärmelsevis riktiga. Att så blivit fallet förutsågs ej vid undersökningens början 
utan får hänföras till ren tur och förklaras i allmänhet därmed, att svavelsyremetodens 
ligninutbyten utfalla så mycket för högt, att felet ungefär uppväger summan av avspaltad 
acetyl och utdraget ligninharts.480 

Bedömarna var skeptiska och avslutade granskningen av hennes ansökan 
kritiskt: ”Vi frukta emellertid, att hon här rör sig med illusioner, och detta så 
mycket antagligare, som storleken och beskaffenheten av dessa korrektioner 
äro experimentellt, av henne endast ofullständigt utredda.” Cleves forskning 
övertygade alltså inte sakkunniga inom området och hon fick inte tjänsten.481 

Nu hör det till saken att även Klason sysslade med ligninforskning. Inte 
heller han uppnådde dagens kunskap om lignin, men han var ett stort namn 
inom träkemin, som följande eftermäle i Svenskt biografiskt lexikon 
illustrerar: ”Han blev en av de stora pionjärerna i sv träforskning o 
utarbetade en metod att bestämma lignin, ’Klason-lignin’, i ved o 
massaprodukter. [---] Hans namn är oupplösligt förenat med ligninets 
utforskning.”482 Som ligninforskare var han redan innan Cleves ansökan om 
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tjänsten på Centralanstalten insatt i hennes arbete. Faktum är att samma 
kritik av hennes ligninforskning som togs upp i sakkunnigutlåtandet 
publicerades i hans namn i en mer utförlig artikel i Svensk Pappers-tidning 
bara fyra dagar efter att hennes ansökan diarieförts på Centralanstalten.483 

Två år senare fick Klason ett skarpt svar av Cleve. Då verkade hon ha gett 
upp förhoppningarna om en fortsatt karriär inom kemin: ”Visserligen är det 
sannolikt att jag personligen för framtiden är utestängd från kemiskt arbete 
[…]”.484 Hon ville ändå bemöta Klasons kritik för att undvika att mer gick 
förlorat av den, enligt henne, för massa- och pappersindustrins viktiga 
forskning som hon hade bedrivit i Skoghall. I sitt svar gick hon igenom hans 
kritik, försvarade sina resultat och vidhöll formuleringarna ”glädjande nog 
komma de rationella, d. v. s. de verkliga ligninvärdena oväntat nära” och 
”ren tur” som han hade opponerat emot.485 Att hennes kritiker också hade 
varit hennes bedömare i en anställningsprocess undgick henne inte: 

Slutomdömet om Prof. Klasons presentation av mina ligninarbeten för Svensk 
Papperstidnings läsare måste tyvärr bliva, att den i betänklig grad avviker från den 
stränga saklighet och den personliga oväld, för att icke säga välvilliga neutralitet, som 
yngre, resp. obefordrade forskare kunde ha rättighet at vänta från dem, vilkas ord väga 
tungt inför allmänheten. Saken förbättras icke därav, att prof. Klasons av falska 
antaganden och anklagelser späckade kritik såg dagen, när han som sakkunnig hade 
att bedöma min kompetens för en sökt professur, till vilken han också mycket riktigt 
icke gav mig något förslagsrum.486 

Det var på ont och gott att en konkurrent till henne var sakkunnig på hennes 
ansökan. Å ena sidan var han kompetent att bedöma arbetet, å andra sidan 
kunde han ha personliga skäl att hindra henne. Med tanke på den fortsatta 
tillsättningsprocessen av tjänsten vid Centralanstalten tror jag inte att 
Klasons möjliga jäv påverkade Cleves möjligheter att få tjänsten. Efter 
Klasons och Vesterbergs bedömning av de nio som sökte tjänsten föreslogs i 
första rummet professor Ernst H. Riesenfeld, i andra rummet professor 
Oscar Collenberg och i tredje rummet docent Olof Svanberg. Styrelsen för 
Centralanstalten valde Svanberg och besvär och uppsägningar följde. Först i 
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Astrids Skoghallsarbeten har enligt vårt förmenande varit att programmet för de samma varit så omfattande 
att desamma oaktat sin storlek ej kunnat blifva annat än orienterande. Detta har legat i sakens natur och har 
också af Astrid sjelf blifvit framhållet. Sådana arbeten kunna ju ha stora förtjenster i och för sig men äro 
mindre lämpliga såsom konkurrensarbeten enligt satsen: bättre en fogel i hand än 10 i skogen. Begreppen stå 
ju till hvarandra så att ju större omfattning, ju mindre innehåll och tvärtom.” För omfattande arbeten med för 
vaga resultat, alltså. Brev från Peter Klason till Astrid Cleve von Euler, 10 mars 1924, ACES, UUB. 
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oktober 1925 tillsattes en ny ordinarie föreståndare och då anställdes Sven 
Odén, som inte varit med bland ursprungliga nio sökande.487 

I fallet med tjänsten vid Centralanstalten återkommer frågan om Cleves 
kön, eftersom hon 1961 sade sig tro att det påverkat resultatet: ”[…] 
professor Klason, det var en äldre skolans professor, han tyckte naturligtvis 
inte att det kunde vara trevligt med ett fruntimmer där.”488 Det kan ha varit 
en förklaring som var lättare för Cleve att acceptera än att hon inte skulle ha 
varit tillräckligt meriterad. Samtidigt är det möjligt att hon åsidosattes på 
grund av sitt kön snarare än sin kompetens. Som nämndes i slutet av förra 
kapitlet blev det kyligare för kvinnorna ju högre de nådde i den akademiska 
hierarkin, något Cleve beskrev 1955: 

Studenter emellan gick det bra, men när man försöker att nå längre och bli någonting 
på egen hand och göra något självständigt, då går det kanske inte fullt så bra, då 
känner man att atmosfären börjar bli mindre gynnsam, mindre vänlig. Så har det 
åtminstone varit och jag tror att det är fler än jag utav den gamla skolan som kan 
vitsorda den saken.489 

En alternativ förklaring fick Cleve när hon frågade professorn i paleontologi 
Carl Wiman (1867–1944), som hon berättade var ungdomskamrat till henne, 
om vilka möjligheter han trodde hon hade: ”Du får ingenting, för de vet att 
du håller på ändå!”490 Det var knappast mer uppmuntrande, samtidigt som 
det – som den här avhandlingen visar – var alldeles korrekt. 

Ur ett gränsdragningsperspektiv kan hennes begränsade framgång som 
kemist förstås som ett fall av dubbel gränsdragning. Det berodde både på att 
hon var kvinna och på att hon inte lyckades etablera trovärdighet för sitt eget 
arbete i konfrontation med storheter som von Euler och Klason. De aktuella 
forskningsområdena ifrågasattes inte, men det bidrog till svårigheterna att 
det var inom ett så okänt fält som träkemin som hon väl fick en egen chans. 
Som hon själv påpekade var ämnet problematiskt: 

När den exakte kemisten går på forskningsfärd inom biologiens rike, är han alltför ofta 
böjd att såsom ”ovetenskapliga” afvisa resonnemang och synpunkter, hvilka endast 
stödja sig på biologiska sannolikheter. Vetenskapen om den organiska naturen får dock 
aldrig förlora känningen med denna natur och gör klokast i att följa dess anvisningar, 
även om dessa äro sväfvande och mindre skarpa än den exakta analysens.491 

                                                             
487 Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet arkiv, Diarier, Styrelsen, C1:6 (1922–1924), 
RA; JoD, Konseljakt 11 juli 1924, nr 2, dnr 589. 
488 70 år med kiselalger. 
489 I vardagsrummet hos Astrid Cleve von Euler. 
490 70 år med kiselalger. 
491 Astrid Cleve von Euler, ”Om kateku och katekin”, SKT 33 (1921), 97 f. 
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Vad gällde industriforskningen blandades också intressenter som inte hörde 
till fackvetenskapen in. En var industrins representanter. De var mindre 
intresserade av vetenskapens innehåll än dess praktiska användbarhet och 
Cleve lyckades inte övertyga dem om att hennes arbete var tillräckligt 
angeläget för att fortsättas. En annan var allmänheten, som hon försökte 
använda sig av i sin argumentation gentemot andra kemister när hon 
betonade att kemins företrädare borde vara överens så att inte vetenskapens 
anseende riskerade att försvagas på grund av utdragna debatter i pressen. 

Hur som helst var Cleves tid som kemist över. I januari 1924 flyttade hon 
tillbaka till Uppsala med barnen Birgit, Karin och Georg. Då hade Ulf, som 
tagit studenten i Karlstad 1922, redan flyttat till Stockholm och börjat läsa 
medicin på Karolinska institutet.492 Resten av hennes liv upptogs till stor del 
av kvartärgeologiska studier med koppling till hennes diatomacékunskap. De 
slutsatser hon drog, och stod fast vid, resulterade i åratal av konflikter med 
andra forskare och i nästa kapitel ska jag redogöra för och analysera vad som 
hände när hon äntrade geologernas arena. 

 

                                                             
492 Ulf von Euler var det enda av de fem barnen som valde en naturvetenskaplig inriktning. Han avslutade 
sina studier med medicine doktorsexamen på Karolinska institutet 1930. Nio år senare blev han professor i 
fysiologi på institutet, en tjänst han innehade tills han pensionerades 1971. Hans forskning ledde till att han 
1970 tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillsammans med den amerikanske biokemisten och 
farmakologen Julius Axelrod (1912–2004) och den tysk-brittiske fysiologen Bernard Katz (1911–2003). De 
fick priset ”for their discoveries concerning the humoral transmitters in the nerve terminals and the 
mechanism for their storage, release, and inactivation”. År 1930 gifte sig Ulf med Jane Sodenstierna (1905–
2004), med vilken han fick fyra barn innan de skilde sig 1957. Året därpå gifte han om sig med Dagmar 
Cronstedt (1918–2006) och 1983 avled han. SHK 1922–1932; Eva Rådahl, ”Nobelpristagaren fyller 70 – men 
fortsätter att forska!”, Skånska Dagbladet 7 februari 1975; Hammarö kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, 
B:4 (1916–1930), 42, SSA; Hammarö kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, B:5 (1924–1945), 1, SSA; Nobel 
Prize Winners, red. Wasson, 307 ff. Citatet i Nobel Prize Winners, sidan 309. 
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4. Geologi och polemik 

Torsdagen den 6 december 1917 samlades fyrtiofyra personer för ett möte 
med Geologiska Föreningen i Stockholm (GF). Efter bland annat val av ny 
styrelse för det följande året följde två föredrag: fru Astrid Cleve-Euler höll 
föredraget ”Diatomacéassociationer och invandringens succession, särskildt 
i Norrland” och herr Ernst Antevs (1888–1974) talade om ”Nyupptäckt kulm 
på Beeren Eiland”. I protokollet noterades att herrarna Uno Sundelin (1886–
1926) och Gerard De Geer (1858–1943) yttrade sig om Cleves föredrag, 
medan Antevs anförande lämnades utan särskilda kommentarer.493 Med en 
analys av Cleves kvartärgeologiska forskning och dess mottagande för 
ögonen är detta möte intressant av flera skäl: Cleve blev, utan att själv vara 
medlem, föreningens första kvinnliga föredragshållare, Antevs skulle komma 
att inspirera hennes kvartärgeologiska forskning och hennes kommentatorer 
Sundelin och De Geer skulle återkomma i senare diskussioner med henne. 

Några år senare, den 2 mars 1922, höll Cleve föredraget ”Analys av 
Nordens senkvartära nivåförändringar och några konsekvenser därav” för 
föreningens femtiofem närvarande åhörare. Det följdes upp med en uppsats i 
förhandlingarna året därpå. Trots att uppsatsen hade den något mer 
försiktiga titeln ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar 
jämte några konsekvenser” (i fortsättningen ”Nordens senkvartära 
nivåförändringar”) ledde den till en långdragen kontrovers mellan dess 
författare och flera av Sveriges ledande kvartärgeologer.494 

Cleves relation till de många nordiska geologer som hon kom i kontakt 
med över åren som diatomacékännare och kvartärforskare är inte bara 
intressant för att den utgör ännu ett spektakulärt avsnitt i hennes liv. 
Kontroversen är också spännande för att den kan säga oss något om hur 
vetenskap formas. Marcelo Dascal – filosof, lingvist och idéhistoriker – har 
identifierat tre idealtyper för polemiskt idéutbyte: diskussion, dispyt och 
kontrovers.495 Diskussionens problemställning är väldefinierad, deltagarna 
kommer ofta fram till att åsiktsskillnaden berott på ett misstag av något slag 
och problemet löses genom tillämpning av någon gemensamt accepterad 
metod. En dispyt kan förefalla ha en tydlig frågeställning men kan inte lösas 
eftersom den beror på skillnader i inställning, känslor eller prioriteringar. 
Istället upplöses den, rinner ut i sanden och läggs ner, med risk för att 

                                                             
493 Protokollet utlovade att en uppsats om Cleves ämne skulle publiceras i ett senare häfte, men så förefaller 
inte ha skett. Mötet den 6 december 1917, GFF 39 (1917), 699. 
494 Mötet den 2 mars 1922, GFF 44 (1922), 549; Astrid Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens 
senkvartära nivåförändringar jämte några konsekvenser”, GFF 45 (1923). 
495 I avhandlingen använder jag begreppen kontrovers och dispyt enligt Dascals definition, medan diskussion 
har den mer allmänna betydelsen ”samtal (om viss fråga) i vilken de deltagande argumenterar för sina respektive 
uppfattningar”. ”Diskussion”, Nationalencyklopedin, www.ne.se/diskussion (12 december 2011). 
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underliggande tvist återvänder i nya dispyter. Kontroversens karaktäristika 
är att den kan börja med ett specifikt problem men snart sprider sig till 
andra frågor och avslöjar djupa meningsskiljaktigheter rörande metodval för 
problemlösning, prioriteringar och attityder. Olikheterna leder till att 
parterna försöker stärka sin respektive åsikt genom att underbygga den med 
så många argument som krävs för att verka mest trovärdig för den aktuella 
publiken, och det finns inga egentliga gränser för vad som kan ifrågasättas 
inom ramarna för kontroversen. Den här typen av polemik varken löses eller 
upplöses, men den kan avslutas genom att den ena partens tolkning erkänns 
som mest sannolik av relevanta bedömare, genom att parterna kommer fram 
till en tolkning som alla kan acceptera eller genom att motsättningarna helt 
enkelt klargörs. Eftersom en kontrovers är så öppen för ifrågasättande ger 
den möjlighet till utveckling av nya vetenskapliga teorier och metoder om 
inblandade intressenter kan komma överens. En kontrovers kan också sluta 
utan någon överenskommelse, men även då anses den ofta ha bidragit till 
kunskapsutvecklingen genom att till exempel ha identifierat och tydliggjort 
problem.496 Vetenskapliga kontroverser belyser problematiska områden i 
forskningen som inte bara handlar om antingen fakta eller känslor och 
genom att studera dem kan man lära sig mer om hur vetenskap formas. 

Den kvartärgeologiska kontrovers som Cleve var inblandad i utspelades 
över lång tid och i takt med att hon utvecklade sina argument involverades 
flera discipliner. I detta kapitel fokuserar jag på hennes kvartärgeologiska 
tolkningar och låter hennes arkeologiska argument vila till kapitel 6. 
Diatomacéforskningen är en väsentlig del av historien, samtidigt som den 
särskilt kommer att behandlas i avhandlingens sista kapitel. Med hjälp av 
gränsdragningsteorin analyserar jag skeendet kontinuerligt, men först i slutet 
av avhandlingen kommer jag att kunna dra några mer generella slutsatser. 

Cleves intresse för kvartärgeologi 

Astrid Cleve introducerades till kvartärperioden – den yngsta perioden i 
jordens utvecklingshistoria och kvartärgeologins studieobjekt – av sin far. 
Per T. Cleve var mycket intresserad av geologi och delade med sig av 
intresset till sina döttrar när familjen var på utfärder och han visade dem 
spåren efter istiden i landskapet.497 Som jag tog upp i kapitel 2 var hans 

                                                             
496 Marcelo Dascal, ”The Study of Controversies and the Theory and History of Science”, Science in Context 
11 (1998), 149 f., 152; Marcelo Dascal & Victor D. Boantza, ”Introduction: Controversies and the dialectical 
texture of the Scientific Revolution”, i Controversies within the Scientific Revolution, red. Marcelo Dascal & 
Victor D. Boantza (Amsterdam, 2011), 3 f. 
497 Brunius, Lyssna till tystnaden, 34. – Per T. Cleve var också med när GF grundades och var 
styrelseledamot 1872–1874. Möten i GF 6 december 1871, 4 december 1872, 4 december 1873, GFF 1 (1872–
1874), 2, 113, 273; Christer Nordlund, ”Surveying Sweden: The early organisation of the Geological Society of 
Stockholm”, i Science Unbound: Geography, Space & Discipline, red. Brian P. Dolan (Umeå, 1998), 162. 
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diatomacékunskaper användbara för kvartärgeologerna och när Astrid ärvde 
Pers intresse för diatomacéer fick geologin en plats även i hennes forskning. 

Kvartärperioden kännetecknas enligt nutida forskare av ett kallt klimat 
med stora variationer som på nordliga breddgrader inneburit växlingar 
mellan längre istider (glacialer) och kortare mellanistider (interglacialer).498 
De istider som nu anses karaktäriserande för perioden var dock okända när 
begreppet kvartär myntades under 1700-talet i samband med att berg- och 
jordlager med fossiler delades upp i primära, sekundära, tertiära och 
kvartära lager, där det kvartära lagret är yngst och omfattar de översta, lösa 
jordlagren. Tanken att det funnits en istid med omfattande landområden 
täckta av is väcktes i början av 1800-talet av zoologen och paleontologen 
Louis Agassiz (1807–1873). I Études sur les glaciers (1840) förklarade han 
att det var glaciärer istället för, som tidigare hade föreslagits, rinnande 
vatten som låg bakom fenomen som flyttblock och rullstensåsar samt att isen 
inte bara täckt alpområdet utan större delen av norra halvklotet. Ute i 
Europa accepterades istidsteorin under 1870-talet, medan tre svenska 
glaciärforskare bidrog till att geologkollektivet i Sverige övertygades kring 
1860. En av dem var Axel Erdmann (1814–1869), vars Bidrag till 
kännedomen om Sveriges qvartära bildningar (1868) var det första större 
arbete som utgick från teorin som förklaringsmodell och blev ett kvartär-
geologiskt standardverk. Kvartär blev sedan ett vedertaget begrepp för 
perioden från istidens, sedermera istidernas, början och framåt i tiden.499 

Astrid Cleve hade 1895 påtalat det historiska värdet av kiselalgerna och 
deras fossiliserade skal och nämnt diatomacéfloran i det skede av Östersjöns 
utvecklingshistoria som kallades Ancylussjön.500 Enligt hennes egen utsaga 
väcktes dock hennes kvartärgeologiska intresse först i början av 1910-talet, i 
samband med att hon reviderade förekomsten av vissa diatomacéer i det 
baltiska området.501 Hon använde preparat av prover som hennes far 
tidigare analyserat från Skattmansö i Uppland och upptäckte att han 
förmodligen felbestämt en av arterna: vad han tolkat vara Cyclotella comta 
var enligt henne i själva verket den snarlika Cyclotella bodanica.502 
Resultaten av genomgången gav henne mer att tänka på än förutsett:  

                                                             
498 Jan Lundqvist, Thomas Lundqvist & Maurits Lindström, Sveriges geologi från urtid till nutid (1991), 3 
uppl. (Lund, 2011), 435, 437. 
499 Nordlund, Det upphöjda landet, 20; Tore Frängsmyr, Upptäckten av istiden: Studier i den moderna 
geologins framväxt (Stockholm, 1976), 103 ff., 116 ff., 127 f. – De andra två svenska glaciärforskarna var 
Hampus von Post (1822–1911) och Otto Torell (1828–1900). von Post blev 1856 först bland svenska geologer 
att uttala sig för glacialteorin och Torell försökte 1859 bevisa att hela Skandinavien varit täckt av en 
sammanhängande landis. Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 123 ff., 145. 
500 Cleve, ”On recent freshwater diatoms from Lule lappmark in Sweden”, 40 ff. 
501 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 2+b. 
502 Cleve-Euler, ”Cyclotella bodanica i Ancylussjön”, 440. – Per T. Cleves analyser av Skattmansöproverna 
redovisades i Alfred G. Nathorst, ”Om en fossilförande leraflagring vid Skattmansö i Upland”, GFF 15 (1893). 
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Jag fick tillfälle att grundligt genomgå detta material på nytt och fick då en bild av 
vattenförändringarna i Mälardalen som blev, tror jag, den första anledningen till att 
mitt intresse för istidsgeologin väcktes på allvar. Mina fynd passade nämligen inte 
ihop med den vedertagna föreställningen om hur vårt land rest sig efter 
nedpressningen under istiden […].503 

Cleves studier av Cyclotella bodanica i Skattmansöproven fick henne att 
undra om vattennivån i Ancylussjön först hade sänkts och sedan höjts igen. 
Diatomacén återfanns i stora mängder i prov från ett specifikt lerlager från 
Skattmansö, avlagrat tidigt under Ancylussjöns existens, och försvann sedan 
abrupt till närmast ovan liggande nivå i lagerserien. Eftersom arten levde 
svävande i djupa, svala vatten förklarade Cleve försvinnandet med att 
vattennivån vid Skattmansö sjunkit snabbt till följd av en jämförelsevis rask 
landhöjning i trakten under Ancylussjöns första skede. Ovanpå dessa lager 
fanns ytterligare omfattande sötvattensavlagringar som Cleve menade 
berodde på att vattendjupet stigit igen under den senare Ancylustiden.504  

Hon frågade geologen Henrik Munthe, som med studien ”Om postglaciala 
aflagringar med Ancylus fluviatilis på Gotland” (1887) fått namn som 
Ancylussjöns upptäckare, vad han trodde om de vattenståndsskillnader som 
hon noterat.505 Munthe var skeptisk till att förändringen varit så stor som 
Cleve menade och kunde inte se några ”afgörande geologiska bevis för en 
sådan långt gående regression af Ancylussjön inom så pass nordliga trakter 
som här är fråga om”.506 Cleve kunde dock inte förbise resultaten av sin 
diatomacéanalys och vidhöll sin teori, om än med förbehåll för att underlaget 
var för litet för några bestämda slutsatser och att resultaten möjligen kunde 
bero på annat än att Ancylussjön blivit grundare.507 

Cleves tolkning publicerades i Geologiska Föreningens i Stockholm 
Förhandlingar 1911. Uppsatsen väckte ingen större uppmärksamhet och 
Cleve höll sig huvudsakligen på sin sida om gränsen mellan botanik och 
geologi. Hon utförde det botaniska arbete som förväntades av henne från 
geologiskt håll, det vill säga att analysera kiselalgsinnehållet i prover som 
samlats in av geologer. Cleve betonade behovet och nödvändigheten av 
utökade diatomacéanalyser av både ancylussediment och samtida sjöar. Hon 
gjorde inte anspråk på att förändra synen på de geologiska förhållandena. 
Däremot såg hon sina fynd och sin tolkning som en illustration av hur viktigt 
det var att stärka kännedomen om kiselalgernas utbredning, historiskt såväl 

                                                             
503 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 2+b. 
504 Cleve-Euler, ”Cyclotella bodanica i Ancylussjön”, 447 f., 451. 
505 Munthe var student när han ”upptäckte” Ancylussjön, men han blev sedermera statsgeolog och professor i 
geologi och mineralogi i Uppsala. Carl C:zon Caldenius, ”Munthe, Henrik Vilhelm”, Svenska män och kvinnor 5 
(Stockholm, 1949), 353. – Om Munthe och ancylusperioden, se Nordlund, Det upphöjda landet, 105–111. 
506 Cleve-Euler, ”Cyclotella bodanica i Ancylussjön”, 452. Citat efter Cleve. 
507 Cleve-Euler, ”Cyclotella bodanica i Ancylussjön”, 453, 457 f. 
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som i samtiden.508 Även om Cleve gjorde en försiktig tolkning av sina 
analysresultat ur ett geologiskt perspektiv var det alltså en botanist med 
fokus på botanik som tilltalade de tänkta geologiska läsarna. Förutom att 
vara ett genuint intresse av kunskap kan Cleves efterlysning av nya 
diatomacéstudier, publicerad i en tidskrift som riktade sig till potentiella 
beställare, också ses som en begäran om arbete, eftersom hon var medveten 
om att hon snart skulle vara ensamstående och i behov av inkomst. 

 
Teckningar av svåridentifierade kiselalger. Ur Cleve-Euler, ”Cyclotella bodanica i Ancylussjön” (1911). 

                                                             
508 Cleve-Euler, ”Cyclotella bodanica i Ancylussjön”, 459. 
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När hon ett drygt decennium senare uppmanades att vara beredd att söka sig 
från Skoghall visar hennes publiceringsstrategi ett liknande mönster. 
Kontakten med geologerna intensifierades och hon var diatomacégranskare i 
kartbladsbeskrivningar från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 1920 
och 1922.509 SGU var ett statligt ämbetsverk som inrättades 1858 med 
uppdrag att genomföra geologiska undersökningar av Sverige och publicera 
kartor och kunskapssammanställningar över sina fynd.510 Cleve publicerade 
också en uppsats i eget namn i SGU:s avhandlings- och uppsatsserie: Om 
diatomacévegetationen och dess förändringar i Säbysjön, Uppland samt 
några dämda sjöar i Salatrakten (1922).511  

Medlem i Geologiska Föreningen i Stockholm 

Kanske bidrog Cleves intensifierade diatomacéarbete till att hon år 1920 blev 
medlem i Geologiska Föreningen i Stockholm. Föreningen bildades 1871 och 
var öppen för vem som helst som var intresserad av geologi, mineralogi eller 
paleontologi.512 Det var samtidigt en delvis reglerad öppenhet eftersom nya 
medlemmar valdes av styrelsen på förslag från redan invalda medlemmar. 
Alla, med undantag för vissa privilegierade medlemmar, var också tvungna 
att betala en relativt hög medlemsavgift.513 Cleve valdes in på förslag av 
statsgeologen – det vill säga ordinarie geolog anställd av SGU – Lennart von 
Post (1884–1951) och det var vid det laget väl etablerat att kvartärgeologerna 
kunde dra nytta av hennes expertis.514 När hon gick från att ha varit isolerad 

                                                             
509 Ragnar Sandegren & H. E. Johansson, Beskrivning till Kartbladet Värmlandsnäs, SGU serie Aa 143 (1920); 
Ragnar Sandegren, Arvid Högbom & Fredrik Svenonius, Beskrivning till kartbladet Väse, SGU serie Aa 151 (1922). 
510 För en beskrivning och analys av SGU:s etablering och organisationens huvudpersoner, se Nordlund 
(2001), 39–61. – Det första nationella kartläggningsprojektet av denna karaktär inleddes 1835 i 
Storbritannien, The Geological Survey of England and Wales, och innan seklets slut hade motsvarande 
undersökningar inledds i ett flertal europeiska länder och kolonier, liksom i Nordamerika, Japan och 
Thailand. I de nordiska länderna inleddes arbetet i Norge 1858, i Finland 1865 och i Danmark 1888. Syftet 
med undersökningarna var i första hand att i industrialiseringens spår vetenskapligt kartlägga tillgängliga 
naturresurser för exploatering, men kunskapen och dess kartor hade även en nationell funktion, då de bidrog 
till att väcka och stärka idéer om ett land och dess gränser. Nordlund, Det upphöjda landet, 37 ff. 
511 Uppsatsen föranleddes av Till gyttjornas genetik av botanisten Hugo Osvald (1892–1970). Osvald 
betonade hur viktigt det var med kunskap om den recenta diatomacéfloran för att bättre kunna använda 
kiselalgsfossilen som klimatindikatorer i kvartärgeologisk forskning. Han tyckte att diatomacéanalysresultat 
redan använts för oförsiktigt av vissa kvartärgeologer och ville undvika fler sådana misstag. För att göra något 
åt det samlade han ny kunskap om recenta diatomacéer och Cleve gjorde analyserna av hans prover. När hon 
vid läsningen av hans manuskript insåg att han använde sig av hennes bestämningar i statistiskt syfte 
konstaterade hon att hans studie behövde kompletteringar vad gällde diatomacéinformationen. Orsaken till 
detta var att hon inte gjort den initiala anlysen så noggrant som hon menade var nödvändigt för en 
rättvisande statistisk analys av resultaten. Med sin uppsats försökte hon fylla ut vissa brister som Osvald, 
enligt Cleve med rätta, framhållit i kunskapen om Fennoskandias recenta gyttjebildande diatomacéer. Hugo 
Osvald, Till gyttjornas genetik, SGU serie C 309 (1922); Astrid Cleve-Euler, Om diatomacévegetationen och 
dess förändringar i Säbysjön, Uppland samt några dämda sjöar i Salatrakten, SGU serie C 309 (1922), 49 f. 
512 Angående bildandet av Geologiska Föreningen i Stockholm, se Nordlund, ”Surveying Sweden”. 
513 Nordlund, Det upphöjda landet, 75; ”Stadgar för Geologiska Föreningen i Stockholm”, GFF 9 (1887), 10 ff. 
514 ”Mötet den 8 april 1920”, GFF 42 (1920), 183. 
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med sitt mikroskop till att visa ett aktivt intresse för ämnet och delta i 
föreningens aktiviteter var medlemskapet inte oväntat. 

Samtidigt är frågan varför hon inte blev medlem tidigare befogad, med 
tanke på att hon redan innan invalet både hållit föredrag för föreningen och 
publicerat sig i dess förhandlingar. Att hon fått det utrymmet talar emot att 
styrelsen skulle ha tvekat att välja in henne på grund av att hon var kvinna. 
Cleve var inte heller den första kvinnan som blev medlem i föreningen. Det 
var kemiststudenten Sofia Rudbeck, gift Arrhenius, som blev medlem 1892 
(tjugoett år efter föreningens grundande). Kvinnorna var dock i försvinnande 
minoritet och de 23 kvinnor som valdes in under föreningens första sjuttio år 
utgjorde i medeltal två procent av det totala medlemsantalet 1889–1938.515 

En förklaring kan vara att hon som icke-geolog inte hade någon naturlig 
kontakt med föreningens medlemmar. Som diatomacéanalytiker var hon en 
person som man skickade prover till och analyserna gjorde hon själv med sitt 
mikroskop. Betraktar man henne i denna roll som efterföljare till sin far är 
det inte heller konstigt om hon inte var medlem eftersom inte heller han var 
medlem under tiden som kiselalgsanalytiker åt geologerna.516 Kemisten 
Naima Sahlbom kan också nämnas som jämförelse. Även hon gjorde 
analyser på uppdrag av geologer, men till skillnad från Cleve var hon 
medlem i föreningen från 1894 till sin död 1957.517 Det externa arbetet som 
uppdragsanalytiker var alltså inte avgörande för medlemskapet. 

Att det var Lennart von Post som nominerade Cleve är intressant, 
eftersom han introducerade den så kallade pollenanalysen.518 Mikroskopet 
var oundgängligt även för denna metod, som innebar art- och frekvensanalys 
av pollen i lagerprover. Pollenförekomsten gav information om vegetationen, 
vilket innebar att man kunde dra slutsatser om ekologiska förhållanden 

                                                             
515 Sofia Rudbeck nominerades av mineralogerna Arvid G. Högbom och Helge Bäckström, som hon sannolikt 
varit i kontakt med som student. Sammanlagt var sjutton olika män, inga kvinnor, involverade i nomineringar 
av kvinnliga medlemmar. Så vitt jag kan bedöma var alla de ledamöter som nominerade kvinnor geologer och 
vid nomineringstillfället undervisade de i geologi på universitet eller högskola, arbetade för SGU och/eller satt 
i föreningens styrelse. Geologiska Föreningens i Stockholm mötesprotokoll i GFF 1–64 (1871–1941). 
516 Ledamotsförteckningar för Geologiska Föreningen i Stockholm började införas i GFF 9 (1887) och Per T. 
Cleve finns inte med i dem. 
517 Ledamotsförteckning, GFF 17–79 (1895–1957). – Sahlbom började göra kemiska analyser av mineraler 
under sin studietid. År 1914 startade hon ett privatlaboratorium i Stockholm för bergarts-, mineral- och 
vattenanalyser. Åren 1893–1947 trycktes femtio uppsatser med analyser av Sahlbom i GFF och efter hennes 
död konstaterade föreningens dåvarande ordförande Fritz Brotzen (1902–1968) i ett minnesord: ”Hennes 
verksamhet som analytiker har varit av stor betydelse för den petrografiska och mineralogiska forskningen i 
Sverige.” Han noterade också Sahlboms engagemang för fred, bland annat som ledare inom Internationella 
kvinnoförbundet för fred och frihet. Att Sahlbom försvinner ur GFF som analytiker 1947 kan bero på att hon 
fyllde 66 år det året och det är rimligt att tänka sig att hon gick i pension då. ”Mötet den 4 april 1957”, GFF 79 
(1957), 285; Generalregister till GFF, band 11–70 (1889–1948). Citatet ur ”Mötet den 4 april 1957”. 
518 Gösta Lundqvist noterar i sin kvartärgeologiska forskningshistorik 1958 att det egentligen var professorn i 
botanik Gustaf Lagerheim (1860–1926) som kommit på metoden, men att den ”alls icke skulle ha fått sin 
stora betydelse, om icke L. von Post tagit hand om den, och givit den uttryck i diagramform”. Det rättvisa vore 
därför enligt Lundqvist att kalla pollenanalysen för den Lagerheim–von Postska metoden. Lundqvist, 
Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 33 f. Citatet på sidan 34. 
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under olika tider och åldersbestämma olika lager. Pollenanalysen kunde 
alltså användas för att vinna delvis samma kunskap ur jorden som man 
kunde med diatomacéanalysen. Metoden fick sitt genombrott vid 
Naturforskarmötet i Kristiania 1916 med ett föredrag av von Post betitlat 
”Skogsträdspollen i sydsvenska torvmosselagerföljder”. Cleve fanns på plats 
och i ett yttrande efter föredraget ställde hon sig positiv till metoden och 
pekade på möjligheten att kombinera den med diatomacéanalysen.519 

Pollenanalys kunde inte helt ersätta diatomacéanalys eftersom metoderna 
gav kunskap om olika ekologiska förhålllanden, men den innebar att 
diatomacéanalysens betydelse försvagades. Med tanke på detta vore det 
intressant att få veta vad Cleves föredrag den 6 december 1917 med titeln 
”Diatomacéassociationer och invandringens succession, särskildt i Norrland” 
egentligen handlade om. Var föredraget påkallat av ett behov att försvara 
eller förstärka hennes position, återigen både vetenskapligt och ekonomiskt, 
inom kvartärgeologin? Om inte annat så påmindes åhörarna om Cleves och 
diatomacéernas existens. 

Antevs inspirerar 

Så till den andre föredragshållaren vid Geologiska Föreningens möte i 
december 1917: Ernst Antevs. Månaden efter Cleves inval i föreningen höll 
han ett nytt föredrag, denna gång om ”Senkvartära nivåförändringar i 
Norden”, och ett år senare publicerade han en uppsats med samma namn i 
GFF.520 Den inspirerade Cleve så till den grad att hon med diatomacéernas 
hjälp trodde sig ha funnit en lösning på problemet om de senkvartära 
nivåförändringarna och skrev en egen artikel i frågan: ”Försök till analys av 
Nordens senkvartära nivåförändringar jämte några konsekvenser” (1923). 
Mottagandet av Antevs syn på nivåförändringarna hör till förspelet till Cleves 
kontrovers med kvartärgeologerna. Därför ska jag säga något om det innan 
jag går vidare till hennes tolkning av nivåförändringarnas natur. 

Kvartärgeologerna hade studerat och diskuterat den skandinaviska 
landmassans nivåförändringar i decennier utan att nå konsensus. Redan 
under 1700-talet ledde observationer av förändringar i Östersjöns vatten-
stånd till en strid om och i så fall varför vattennivån sjönk. I slutet av 1800-
talet började man istället tänka sig att variationen berodde på rörelser i 
landmassan och frågan blev då hur det gått till.521 Arvid G. Högbom skriver i 
sin forskningsöversikt Nivåförändringarna i Norden: Ett kapitel ur den 
svenska naturforskningens historia (1920) att problemet dominerade 

                                                             
519 Nordlund, Det upphöjda landet, 207–211. – Pollen- och diatomacéanalysen kombinerades så småningom, 
men inte genom något samarbete mellan Cleve och von Post. Nordlund, Det upphöjda landet, 211. 
520 ”Mötet den 6 maj 1920”, GFF 42 (1920), 227; Ernst Antevs, ”Senkvartära nivåförändringar i Norden”, GFF 43 (1921). 
521 Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 54, 63. 
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Nordens kvartärgeologiska forskning under 1900-talets första decennier.522 
Strandlinjer, skalbankar (omfattande ansamlingar av bland annat skal från 
vattenlevande djur) och sediment studerades ingående, men hur resultaten 
skulle tolkas var inte självklart. Bilden komplicerades av att man kunde 
konstatera att landet i södra Sverige sänkts igen efter den påbörjade 
landhöjningen och såg tecken på att höjningen skett med olika hastighet på 
olika platser.523  

Av skalbankar och strandlinjer i Östersjöområdet samt Bohuslän drog 
Antevs slutsatsen att landet i både öster och väster genomgått fyra 
sänkningar och höjningar under den sista landisens avsmältning.524 Några år 
tidigare hade han presenterat en liknande tolkning i avhandlingen ”Post-
glacial marine shell-beds in Bohuslän” och bemöttes då av utförlig kritik från 
zoologen Nils Hjalmar Odhner (1884–1973) i GFF.525 Föredraget 1920 
föranledde en livlig diskussion mellan Antevs och geologerna Gerard De 
Geer, Lennart von Post, Bertil Halden (1889–1965) och Carl Carlzon 
(sedermera Caldenius, 1887–1961). Halden, som tillsammans med Carlzon 
refererades i mötesprotokollet, menade bland annat att skalbankarnas 
lagerföljder kunde förklaras med annat än landoscillationer. Om Antevs 
resonemang om skalbankarnas bildning överfördes till norra Baltikum 
påpekade han att resultatet skulle bli ”att den postglaciala tiden komme att 
uppvisa ännu fler nivåoscillationer inom norra Balticum än vad doc. Antevs 
menar sig ha påvisat från västra Sveriges hela kvartära utvecklingshistoria!”, 
vilket ansågs ohållbart.526 Carlzon å sin sida betonade att Antevs empiriska 
underlag var alldeles för bristfälligt för att man skulle kunna dra några 
slutsatser om nivåförändringar under skalbankens bildning.527 

Antalet oscillationer var ett problem här. Efter att naturforskarna lämnat 
tanken på att de förändringar i vattennivån som observerats längs kusterna 
berodde på att havsytan förändrades hängav de sig åt idén att det var 
markytan som rörde sig. I takt med att förnyade studier bidrog till 
kunskapen om strandlinjernas förekomst och förskjutningar i landskapet 
blev det allt svårare att förklara dem enbart med hjälp av en sammanhållen 
landhöjning, eller två höjningar som följt på två sänkningar. Det hindrade 
inte att man försökte, med invecklade förklaringsmodeller som följd. Vissa 

                                                             
522 Arvid G. Högbom, Nivåförändringarna i Norden: Ett kapitel ur den svenska naturforskningens historia 
(Göteborg, 1920), 132. 
523 Den omfattande forskningen kring landhöjningsfrågan i Sverige vid denna tid har utförligt behandlats i 
Nordlund, Det upphöjda landet. 
524 Antevs, ”Senkvartära nivåförändringar i Norden”, 644 ff., 651. 
525 Ernst Antevs, ”Post-glacial marine shell-beds in Bohuslän”, GFF 39 (1917); Nils Hj. Odhner, 
”Skalbankarna och nivåförändringarna i Bohuslän: En kritik”, GFF 40 (1918). 
526 ”Mötet den 6 maj 1920”, GFF 42 (1920), 228. 
527 ”Mötet den 6 maj 1920”, GFF 42 (1920), 230 f. 
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trodde att ytterligare landoscillationer var lösningen, men ju fler vågor man 
tänkte sig, desto svårare blev det att förklara dem fysikaliskt.528 

Någon ytterligare diskussion om Antevs svängningsteori förefaller inte ha 
förts bland de etablerade geologerna i Sverige, trots att han publicerade den 
på nytt i Geographical Review i oktober 1922, då under titeln ”On the Late-
Glacial and Post-Glacial History of the Baltic”.529 Det är möjligt att tystnaden 
berodde på att Antevs kort efter sitt föredrag om nivåförändringarna flyttade 
till USA, där han fortsatte med geologiska studier, framför allt rörande 
isavsmältningen i Nordamerika och Skandinavien.530 Avståndet avskärmade 
honom från diskussionerna i GF och hindrade fortsatta fältstudier i Sverige. 

Om geologerna trodde att kritiken mot Antevs satte punkt för försöken att 
förklara nivåförändringarna med upprepade landvågor hade de fel. Det var 
just den tanken som Cleve valde att bygga vidare på, något som stats-
geologen Ragnar Sandegren (1887–1966) drog sig till minnes med för-
skräckelse i ett föredrag för Dansk Geologisk Forening drygt två decennier 
senare: ”Det mest avskräckande exemplet på ett sådant försök är A. Cleve-
Eulers gungningshypotes.”531 Den hypotesen är ämnet för nästa stycke. 

Ett vågat förslag 

I ”Nordens senkvartära nivåförändringar” drev Cleve oscillationstanken 
längre än någon föregångare. Hon föreslog att den skandinaviska 
landmassan hade svängt upp och ned fem gånger sedan nedisningen, med en 
period av ungefär 2 000 år.532 Med tanke på hur Antevs tolkning mottagits 
fanns det goda skäl att tro att hon inte skulle mötas av omedelbar acceptans. 

Att ge sig in i den kvartärgeologiska debatten kan ha varit en taktik för att 
få fart på en ny karriär, en taktik som i så fall hade både för- och nackdelar. 
Samtidigt som hon klargjorde att hon hade samma prioriteringar som 
kvartärgeologerna innebar ämnesvalet nästan helt säkert att hennes teori 
skulle bli läst. Däremot var det en risk att anta att hennes specifika 
kiselalgskännedom skulle accepteras som mer trovärdig än de erkända 
geologer vars teorier skulle motbevisas om hon skulle visa sig ha rätt. Givet 
att Cleve hade tilltro till sin egen kompetens samt till att geologerna skulle 
besitta en vetenskaplig öppenhet att åtminstone pröva teorin var det kanske 
en risk värd att ta, med tanke på att framgång skulle innebära att hon fick 
uppfylla ungdomsdrömmen att bryta ny mark inom vetenskapen genom att 
lösa ett centralt vetenskapligt problem. 

                                                             
528 Nordlund, Det upphöjda landet, 261. 
529 Ernst Antevs, ”On the Late-Glacial and Post-Glacial History of the Baltic”, Geographical Review 12 (1922). 
530 Adelsköld, Stockholms högskolas matrikel, 26; K. G. Eriksson, Minnesord om Ernst Antevs, GFF 96 (1974), 443. 
531 Ragnar Sandegren, ”Svenska nivåförändringsproblem”, Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 11 (1946), 118. 
532 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 22. 
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Innan Antevs svängningsteori fångade Cleves uppmärksamhet hade hon 
kommit i kontakt med en liknande tolkning. Hennes far undersökte i slutet 
av 1800-talet prover åt statsgeologen Nils Olof Holst (1846–1918) och hon 
analyserade tre av dem.533 Provresultaten bidrog till att Holst 1899 föreslog 
att det baltiska landområdet hade pendlat tre gånger sedan landisens 
avsmältning.534 Inte heller denna oscillationslära hade övertygat övriga 
geologer, men tanken var väckt.535 Astrid Cleve hade alltså sedan sina första 
diatomacéanalyser på uppdrag av geologer en personlig anknytning till en 
tolkning som liknade Antevs idé. Från hennes perspektiv framstod 
landoscillationerna som en rimlig förklaring på nivåförändringsfrågorna: 

Lika ovälkommen som Antevs’ opposition var för våra geologer, lika obetingat 
tilltalade den mig. Jag var visserligen ingen facklärd i den vetenskap det gällde; dessa 
[sic!] hade ju inte ingått i mina akademiska studier. Men jag hade kommit den nära på 
annat sätt. I unga år hade jag fått ett starkt intryck av lagerföljden i de många 
provserier från Kalmartrakten, som N. O. Holst sände till min far för att få 
diatomacéerna i dem bestämda.536 

Diatomacéer och oscillationer sammankopplades också när Cleve gjorde 
diatomacébestämningar åt Ragnar Sandegren i början av 1920-talet. Han 
arbetade med en beskrivning till SGU:s kartblad över Väse, öster om 
Karlstad, och undrade i april 1921 om Cleve kunde reda ut en fråga om 
diatomacéförhållandet i några prover:  

Kan detta förhållande tänkas bero på en landsänkning, varigenom vattnet blivit 
djupare och vikens förbindelse med öppna Vänern bredare? Sedimentens karaktär 
skulle nämligen kunna tydas i denna riktning. Det var därför jag frågade, om Ni i 
diatomacéfloran kunde spåra någon oscillation.537 

Ungefär samtidigt publicerades Sandegrens översikt ”Den kvartärgeologiska 
forskningen i Sverige under de senaste 25 åren” (1921). Där skriver han att 
vissa förhållanden möjligen talade för att Vänern stjälptes ut mot söder i 
början av den postglaciala tiden. Sjön skulle sedan ha stjälpts tillbaka norrut 
under den så kallade postglaciala landsänkningen. Den öppnade en för-
bindelse med Västerhavet och det salta vatten som då trängde in i Östersjö-
bassängen omvandlade Ancylussjön till ett marint stadium som kallades 
Litorinahavet. Avslutningsvis stjälptes Vänern söderut igen vid den sista 

                                                             
533 Holst, Bidrag till kännedomen om Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala geologi, 6. 
534 Holst, Bidrag till kännedomen om Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala geologi, 128. 
535 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 22 f. – Holst var också en 
stridbar forskare. Nordlund observerar att ”ingen geolog tycks ha deltagit i så många och skarpa kontroverser 
som han”. Nordlund, Det upphöjda landet, 233. 
536 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 6+. 
537 Brev från Ragnar Sandegren till Astrid Cleve von Euler, 14 april 1921, ACES, UUB. 
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landhöjningen.538 I den färdiga kartbladsbeskrivningen tog han också upp en 
”tillbakastjälpning med åtföljande transgression” av Vänern som möjlig 
förklaring till diatomacéfynden.539 Några mer omfattande landoscillationer 
förespråkade han inte, men frågeställningen kan ha påverkat Cleves idéer. 

 
Kronologiskt schema över klimatets, florans och kulturens utveckling samt nivåförändringarna i Norden 
från istidens slut, i förenklad form efter Högboms sammanställning i Nivåförändringarna i Norden (1920). 
Ur Grönwall, Till frågan om senglaciala och postglaciala nivåförändringar i södra Östersjöområdet (1929). 

                                                             
538 Ragnar Sandegren, ”Den kvartärgeologiska forskningen i Sverige under de senaste 25 åren”, GFF 43 
(1921), 138; Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 17. 
539 Sandegren, Högbom & Svenonius, Beskrivning till kartbladet Väse, 54. – Att den aktuella sidan författats 
av Sandegren framgår i en redovisning av vilka författare som skrivit vilka delar av beskrivningen. Sandegren, 
Högbom & Svenonius, Beskrivning till kartbladet Väse, 4. 
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Cleves egen tolkning, så som den presenterades i ”Nordens senkvartära 
nivåförändringar”, utarbetades och skrevs under första halvåret 1922 och 
publicerades i början av 1923. Hon befann sig då i Skoghall och även om hon 
visste att hennes tid där närmade sig sitt slut var hon fortfarande 
föreståndare för Skoghalls vetenskapliga laboratorium. Avståndet till 
Stockholm och det kvartärgeologiska idéutbytet i GF innebar svårigheter för 
studiens genomförande och trovärdighet, något hon var medveten om: 

Att ojämnheter och luckor härvid icke kunnat undvikas beror […] även därav, att jag 
här i Skoghall icke kunnat rådföra mig med våra specialister i kvartärgeologi och icke 
haft tillgång till den fullständiga litteraturen i ämnet, utan blott till den visserligen 
ganska rikhaltiga samling av separat [särtryck], som genom resp. författares vänlighet 
under årens lopp samlats i min ägo.540 

Vid föredraget som föregick uppsatsen fick Cleve enligt mötesprotokollet viss 
återkoppling och i slutet av ”Nordens senkvartära nivåförändringar” framgår 
att det hölls en diskussion. Den resulterade enligt henne i vissa förändringar, 
men teorins huvuddrag kvarstod oförändrade.541 

Cleve inledde sin uppsats med att påminna om sina slutsatser om 
Ancylussjöns snabba nivåförändringar i ”Cyclotella bodanica i Ancylussjön”. 
De hade hon kunnat dra på biologiska grunder (diatomacéerna) – en 
markering av hennes akademiska ursprung och kompetens – och Antevs 
studier bekräftade hennes misstankar genom att hans föreslagna gungningar 
kunde förklara Skattmansöprofilen. I det här läget gjorde hon inga egna 
undersökningar utan passade in uppgifter ur Antevs ”Senkvartära 
nivåförändringar” i ett diagram med ungefärliga tidpunkter för landets 
höjningar och sänkningar. På så vis fick hon fram att den fennoskandiska 
landmassan hade höjts fem och sänkts fyra gånger under den senaste 
inlandsisens avsmältning.542 Det var en svängning mer än Antevs tänkt sig 
och två mer än Holst antagit. Antevs befann sig då i USA och hade inte 
hunnit få tillgång till hennes text innan han brevledes fick rapport om den 
och kommenterade: ”Ser Du Fru Cleve, så bed henne sända mig separat. 
Men inför hon för många guppningar, så falla de alla i vanrykte! De bli för 

                                                             
540 Att hennes avsaknad av formell utbildning inom det aktuella området skulle ha kunnat vara problematisk 
tog hon inte upp. Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 102. 
541 De kommentarer hon fick refererades inte i GFF, men två kommentatorer nämndes: professorn i geografi 
Axel Hamberg (1863–1933) och Ragnar Sandegren. Cleve skrev att geologen Percy Quensel (1881–1966) 
påpekat att man måste skilja mellan lokala förändringar i landytan och rörelser som rörde hela landytan, samt 
att fysikern Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld (1859–1934) föreslagit att oscillationernas långsamma rörelse 
berodde på den underliggande magmans tröghet. ”Mötet den 2 mars 1922”, GFF 44 (1922), 549; Cleve-Euler, 
”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 103. 
542 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 19–22. 
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vardagliga. Nä, jag tror det var ungefär lagom med de vi hade!”543 Två 
månader senare hade han ögnat igenom hennes uppsats och adderade: 

Det är allt en del som ser underligt ut. En del av bockarna och förbiseelserna, hon 
antar att jag begått, har jag ej gjort mig skyldig till. [---] Jag har inte sett att hon anfört 
något som talar mot min uppfattning av guppningarna. Nå jag önskar lycka till!544 

Antalet oscillationer var inte det enda som skilde Cleve från hennes 
föregångare. En annan skillnad var tidpunkten för svängningarnas början, 
som hon ensam antog redan hade startat när isen började smälta bort från 
Skåne. Hon tog med i beräkningen att delar av övriga Europa också täckts av 
landis och tänkte sig att pendlingen inleddes från första början av isens 
tillbakadragande.545 Processen illustrerades med vad som händer när en 
jämnt lastad flotte på ena halvan befrias från sin last: 

Den andra hälften doppar då ned i vattnet, men lyftes mer eller mindre starkt tillbaka 
av detta, vilket kan upprepas. Flotten ”vickar” då omkring ett snett (icke horisontellt) 
jämviktsläge. Lossas nu under pågående vickning även den andra hälften av lasten, så 
höjes jämviktsläget såväl för hela flotten som ock i än högre grad för den sist avlastade 
hälften, och under det att vickningarna avtaga i styrka närmar sig flotten ett nytt, 
horisontellt jämviktsläge.546 

Det ledde till vad Cleve beskrev som ”mitt livs idé” i sitt memoarmanuskript:  

Det var nu jag fick mitt livs idé. Som sådan räknar jag inte föreställningen att 
jordskorpan i länderna kring Östersjön hade oscillerat, ty det hade ju redan Antevs 
gjort gällande vid sin rekonstruktion av havsnivåns rörelser, även om han inte hade 
uttalat själva ordet. Nej, den idé jag här syftar på är sammankopplingen av 
jordskorpans svängningar eller gungningar upp och ned med den växlande 
intensiteten i landisens försvinnande under avsmältningstiden, som jag antog framgå 
av uppehållen i isbrämets recession vid de s.k. pauslinjerna.547 

Pauslinjerna utgjordes av randmoräner som byggts upp i landskapet i 
samband med att inlandsisens tillbakadragande avstannat under en längre 
period. De antogs generellt bero på att klimatförsämringar stoppade 
isavsmältningen, men Cleve trodde inte att en så kraftig klimatförsämring 
plötsligt skulle kunna uppstå mitt i ett långvarigt skede med varmare klimat. 
Hon menade istället att pauslinjerna bildades när landets svängning 

                                                             
543 Brev från Ernst Antevs till Gösta Lundqvist, 23 mars 1923, Gösta Lundqvists samling (GLS), CVH. 
544 Brev från Ernst Antevs till Gösta Lundqvist, I maj 1923, GLS, CVH. 
545 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 28, 38 f. 
546 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 26. 
547 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 7+. Originalets kursivering. 
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kulminerade och bytte rörelseriktning.548 Med hjälp av kartor av geologerna 
De Geer och Munthe undersökte hon moränstråkens utbredning och ansåg 
sig med pauslinjerna både kunna lokalisera gungningsfaserna och datera 
dem. Figur 3 (nedan) innehåller Cleves dateringar av när svängningarna 
skulle ha vänt och hennes beteckningar på de olika landhöjnings- och 
landsänkningsmaxima. Vad gällde den subatlantiska sänkningen, som skulle 
ha varit den senaste, reserverade hon sig för att att det var osäkert om den 
utlösts eller om landsvängningarna då ebbat ut och landet sedan – som de 
flesta geologer antog – höjde sig i en kontinuerlig rörelse.549 

Figur 3: Årtal för den fennoskandiska landmassans sänknings- och höjnings-
maxima enligt Cleves oscillationsteori.  
Landsänknings- och landhöjningsmaxima År från 1923 
Baltiglaciala gränsens landsänkningsmaximum (B.G.) 12 940 
Avslutande baltiglaciala höjningen 11 900 
Gotiglaciala gränsens landsänkningsmaximum (G.G.) 10 860 
Avslutande gotiglaciala höjningen 9 820 
Finiglaciala gränsens eller Yoldiagränsens landsänkningsmaximum (Y.G.) 8 780 
Avslutande finiglaciala höjningen 7 740 
Ancylusgränsens landsänkningsmaximum (A.G.) 6 700 
Avslutande Ancylus- eller första postglaciala höjningen 5 660 
Litorina-Tapesgränsens landsänkningsmaximum (L.G.) 4 620 
Avslutande subboreala eller andra postglaciala höjningen 3 580 
Subatlantiska gränsens landsänkningsmaximum (S.G.) 2 540 

Källa: Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 33. 

Efter att ha formulerat sin svängningsteori fortsatte Cleve med att undersöka 
om den kunde bekräftas av andra forskares resultat, som hon haft 
tillgängliga i särtryck. Hon gjorde inga egna empiriska studier för ”Nordens 
senkvartära nivåförändringar”. Istället använde hon sig av andras arbeten 
och nyttjade sin diatomacékompetens genom att särskilt utgå från 
”iakttagelsematerial vunnet i första rummet genom min fars och mina egna 
diatomacánalyser av prov eller provserier, som lämnats oss genom 
bemedling av herrar geologer”. Eftersom hon inte haft tillgång till allt 
primärmaterial och den litteratur som hon hade önskat efterlyste hon 
ytterligare studier innan svängningsteorin kunde anses tillräckligt prövad, 
samtidigt som hon vidhöll sin teori.550 Texten illustrerades med 
profilbeskrivningar av leror och däri funna diatomacéer från olika platser 
samt oscillationsdiagram med vågrörelsernas höjd och tid.  

                                                             
548 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 29. 
549 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 33.  
550 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 39, 102 f. Citatet på sidan 102. 
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Oscillationsdiagram för Skattmansö med landsänkningsmaxima för Yoldia- och Ancylusgränsen. De 

streckade linjerna från A.G. visar två alternativ för hur landets höjning kan ha sett ut därefter. Antingen 
inföll ytterligare ett sänkningsmaximum (Litorina-Tapessänkningen) eller så bromsades gungningen tvärt 

och avlöstes av en jämn stigning. Clypeusgränsen hänvisar till en brackvattenslevande kiselalg som 
signalerar ett nytt vattenstadium i Östersjöbassängens utvecklingshistoria. Ur Cleve-Euler, ”Försök till 

analys av Nordens senkvartära nivåförändringar jämte några konsekvenser” (1923). 

Cleve gjorde inte bara anspråk på att kunna förklara Nordens senkvartära 
nivåförändringar. Hon tolkar också Östersjöns olika vattenstadier och menar 
att oscillationsteorin löser, eller åtminstone bidrar till att lösa, flera andra 
kvartärgeologiska problem, däribland isdelarens – isrörelsens centrum 
under nedisningens maximum – förflyttning, anomalier i de dittills 
vedertagna isobasernas för marina gränsen förlopp och norrländska 
klimatförändringar.551 I bästa fall hade alltså Cleve funnit en lösning som 
skulle förändra synen på hela det kvartärgeologiska förloppet i Norden. 

I slutordet öppnade Cleve för den kritik som hon förväntade sig, särskilt 
eftersom hennes uppfattning många gånger skilde sig från vissa kvartär-
geologers. ”Så länge kritiken endast åsyftar en fördjupad inblick i vårt lands 
så intressanta postglaciala utvecklingshistoria är jag tacksam för den”, skrev 

                                                             
551 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 30, 34 ff., 55 f., 95. – Isobaser 
var kurvor som förband punkter med samma landhöjning eller -sänkning under en viss geologisk tidsrymd. 
Ordet myntades av De Geer och införda på kartor gav isobaserna möjlighet att överblicka nivåförändringarna 
på olika platser. Alfred G. Nathorst, ”Isobaser”, Nordisk familjebok 12 (Stockholm, 1910), 984. 
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hon, en formulering som väcker frågan om hon förväntade sig person-
angrepp. Hon välkomnade även ett kullkastande av hela teorin, eftersom hon 
var övertygad om att ett motbevisande skulle kräva mycket ny värdefull 
detaljkunskap.552 På så vis lyckades hon formulera framläggandet av sin 
teori som värdefull för kvartärgeologin oavsett om den etablerades som 
trovärdig eller inte. Det är tveksamt om kvartärgeologerna såg det på det 
viset. Som Cleve misstänkte lät i alla fall inte kritiken vänta på sig. 

Oscillationsteori i onåd 

Fyrtio år senare beskrev Cleve mottagandet av oscillationsteorin med 
följande ord i sitt memoarmanuskript: 

Så snart mitt ”Försök till analys” etc. utkommit 1923, skyndade en rad geologer med v. 
Post i spetsen fram i hopp att snabbt och grundligt få min oscillationsteori ur världen. 
Man sökte t.o.m. misstänkliggöra mina bedömningar av diatomacéfyndens 
vittnesbörd, och det hela andades en allmän förtrytelse över att jag tilltrott mig att ha 
någonting av värde att säga mina ärade manliga forskningskolleger. Animositeten var 
så tydlig att den då ännu levande finlandssvenske geologen och gentlemannen W. 
Ramsay sände mig ett brev, i vilket han sade sig inte heller tro på oscillationer i 
jordskorpan. Han förvånade sig likväl över att dessa hade satt de svenska geologerna i 
en så ”våldsam gungning, att fyra karlar kastat sig över ett ensamt fruntimmer”.553 

”Nordens senkvartära nivåförändringar” publicerades i GFF, som var en 
arena för nya resultat, tolkningar och idéer av geologiskt intresse. Förutom 
föredragssammanfattningar, uppsatser och mötesprotokoll publicerades där 
kommentarer till, diskussioner kring och kritik av föredrag och artiklar. På 
så vis kunde även medlemmar som inte deltog på föreningens möten följa 
åtminstone delar av debatter och kunskapsformering. Såväl muntliga som 
skriftliga diskussioner var ofta hårda och den som framförde nya idéer 
kunde närmast räkna med att bli ifrågasatt.554  

Redan i förhandlingarnas nästa häfte trycktes tre kritiska inlägg med 
anledning av Cleves ”Nordens senkvartära nivåförändringar”: ”Dagsmosse 
och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes” av von Post, ”Diatomacéekologien 
och kvartärgeologien” av Gösta Lundqvist och Harald Thomasson samt ”Ett 
inlägg med anledning av A. Cleve-Eulers avhandling ’Försök till analys etc.’” 
av Uno Sundelin.555 I maj 1924 trycktes även kritik från Gunnar Beskow, 

                                                             
552 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 103. 
553 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 12+. 
554 Nordlund, Det upphöjda landet, 77 ff. 
555 Lennart von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes”, GFF 45 (1923); Gösta Lundqvist 
& Harald Thomasson, ”Diatomacéekologien och kvartärgeologien”, GFF 45 (1923); Uno Sundelin, ”Ett inlägg 
med anledning av A. Cleve-Eulers avhandling ’Försök till analys etc.’”, GFF 45 (1923). 
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”Några elementär-fysikaliska synpunkter på dr Astrid Cleve-Eulers 
gungningshypotes”, och Ragnar Sandegren, ”Hornborgasjön och Dr. A. 
Cleve-Eulers gungningsteori”.556 Samtliga kommentatorer var geologer och 
inläggen genererade flera repliker i GFF. 

Först ut var torvinventeraren von Post. Han inledde med att notera att 
”Nordens senkvartära nivåförändringar” inbjöd till kritik i flera avseenden, 
men ville själv bara lämna ett genmäle till Cleves användning av vissa 
torvgeologiska fakta. Likafullt kommenterade han sådant han inte hade för 
avsikt att ta upp och följande åsikt är ett exempel bland flera: 

Jag vill icke ens uttala mig om det berättigade eller oberättigade däri, att Dr. Cleve 
hämtar sina premisser från två i väsentliga stycken divergerande åskådningar och utan 
kritisk prövning av detaljerna konstruerar upp en ur hennes synpunkt passande 
medelväg mellan dessa.557 

Kontentan av von Posts kritik var att hon misstolkat Dagsmosses och 
Alvastra källmosses utvecklingshistoria. Eftersom han inte offentliggjort all 
sin kunskap om området fann han henne till viss del ursäktad, men 
påpekade att han gärna hade bistått med kompletterande upplysningar och 
trodde att Cleve troligen inte skulle ha skrivit om de aktuella mossarna om 
hon bara hade inhämtat dem.558 Därefter redogjorde han för sin syn på 
mossarnas utveckling och bemötte Cleves tolkningar. Att nivådeformationer 
skulle förklara Dagsmosses utvecklingshistoria menade han kort sagt vara 
otänkbart för den som kände till dess detaljer. Så förhöll det sig även med 
Alvastra källmosse, och han upprepade att hon gjort ”misstag”, råkat ut för 
”missförstånd” eller ”missuppfattat” skeendet. Misstagen menade han 
berodde på bristande kunskap, godtycklighet i urvalet av tolkningsgrunder 
och alltför långt dragna slutsatser på begränsat material.559 

När han ansåg sig ha visat varför mossarna inte kunde användas som stöd 
för gungningshypotesen fortsatte han med att kommentera hur rimlig teorin 
var som förklaring till avsmältningens klimatförändringar (pauslinjerna). 
von Post tyckte att det var för tidigt att diskutera klimatväxlingarnas orsaker 
eftersom kunskapen var för begränsad och man riskerade ”att lärobyggnaden 
icke blir uppförd i det solida, empiriska murverk, vetenskapens värdighet 
och problemets vikt kräva, och som står genom tiden, utan att resultatet blir 
en löst hopsnickrad fantasivilla efter sista modet”.560 Tillräckligt mycket 

                                                             
556 Gunnar Beskow, ”Några elementär-fysikaliska synpunkter på dr Astrid Cleve-Eulers gungningshypotes”, 
GFF 46 (1924); Ragnar Sandegren, ”Hornborgasjön och Dr. A. Cleve-Eulers gungningsteori”, GFF 46 (1924). 
557 von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes”, 367 f. 
558 von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes”, 368. 
559 von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes”, 368–373. 
560 von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes”, 374. 
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kunskap fanns dock för att slå fast att det var alldeles orimligt att söka 
förklaringen i en ”postulerad men icke påvisad senare landsänkning”.561 

I replikens sista stycke manade von Post till försiktighet med 
spekulationer liknande Cleves analysförsök. Han underströk uppmaningen 
med ett exempel på hur svårt det kan vara att avgöra om ett resultat är 
orsakat av landhöjning eller klimatförändring, nämligen att han själv i 
skrivande stund inte var lika säker på att ”Hjälmarens vattenståndshöjning 
icke kan vara betingad av landdeformation” som han varit 1910.562 

På 1960-talet skrev Cleve: ”Jag minns hur upprörd jag kände mig över det 
ordrika angreppet, hållet i en ton som jag inte kunde finna motiverad 
[…]”.563 Även Antevs tyckte att kritiken var överdriven:  

När jag var i Ottawa såg jag att ni nästan allesamman skrivit emot Fru Cleve. Det är inte 
vackert! Hann endast läsa ett par rader av vad Posten sa’ i början och det tyckte jag var 
dumdrygt. Posten har inte visat sig vara ngt geni i fråga om nivåförändringarna.564 

I sitt svar på von Posts kritik skrev Cleve att han skjutit betänkligt över målet 
och begått övermodiga misstag i sin iver att vederlägga hennes teori.565 Det 
han såg som okritisk och grundlös kombination av motstående tolkningar 
handlade i själva verket, enligt Cleve, om att hon följt sina egna uppslag 
”utan hänsyn till äldre åskådningar” och med hjälp av kvartärgeologisk 
empiri kunnat utarbeta gungningsteorin ”fullt självständigt och utan att 
komplicera uppgiften med någon m. el. m. hopplös strävan att bringa hittills 
föreliggande kvartärgeologiska läror i harmoni med varandra eller med – 
verkligheten.”566 Det problem hon såg i slutet av ”Nordens senkvartära 
nivåförändringar” med att sakna tillgång till kvartärgeologisk expertis blev 
här en fördel som gjorde att hon kunde teoretisera fördomsfritt. 

Därefter anförde hon nya stöd för sin teori, däribland en undersökning av 
Hornborgasjön, en sjö som hon ansåg vara likvärdig von Posts undersökta 
område i argumentationen. Studien hade gjorts av Sandegren och hon fann 
tydligt stöd i att han till exempel fastställt ”att åtminstone två om 
oscillationer vittnande vickningar ägt rum i postglacial tid”.567  

Cleves försvar gentemot von Post innehåller kontinuerligt syrliga 
kommentarer på samma nivå som han tilltalat henne med. Hon gjorde 
gällande att han hade motsagt sig själv och misslyckats med att se uppenbara 

                                                             
561 von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes”, 374. 
562 von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes”, 375. 
563 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 16+. 
564 Brev från Ernst Antevs till Gösta Lundqvist, 22 juli 1923, GLS, CVH. 
565 Astrid Cleve-Euler, ”Dagsmosse och nivåförändringarna: Ett svar på Dr v. Posts anmärkningar”, GFF 46 
(1924), 516. 
566 Cleve-Euler, ”Dagsmosse och nivåförändringarna”, 516 f. Originalets kursivering. 
567 Cleve-Euler, ”Dagsmosse och nivåförändringarna”, 517. 
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tecken på landnivåförändringar i sin ”iver att understryka en mot min 
konträrt motsatt uppfattning”.568 Han hade anklagat henne för godtycklighet 
och hon menade i sin tur att han manipulerade och feltolkade fakta.569 Hon 
förkastade bevisvärdet i von Posts pollendiagram, stod fast vid sin tolkning 
och konstaterade att ”vetenskapens höghet torde vara bäst betjänt med en 
viss moderation i kritiken, även när denna får att syssla med nya uppslag, 
som stundom ej kunna undgå att rubba gamla och kära cirklar”.570  

Opponerade författare i GFF fick vanligen möjlighet att svara på kritik så 
snart som möjligt och diskussionen fortsatte i samma häfte. Där hänvisade 
von Post till sitt första svar och underströk hur noggrant han arbetat för att 
komma fram till sina resultat. Att han inte redan publicerat dem förklarade 
han med att materialet trots hans noggrannhet behövde ytterligare 
kompletteringar, men när de väl offentliggjordes ”kommer kanske även dr. 
Cleve att finna, att Tåkernbäckenets stratigrafi tolkas säkrare med de av mig 
använda empiriska arbetsmetoderna än genom analogislut från andra 
fornsjöar och spekulationer ’oberoende av all pollenanalys’”.571 

von Post poängterade också att åtminstone hans kritik inte handlade om 
ett ”skråets” försök att försvara gamla teorier mot nya tolkningar: 

Vad jag, bland så många, reagerat emot, är den enastående, om än beklagligt ringa 
respekt för problemen vittnande subjektivitet, med vilken dr. Cleve i detta fall samlat 
och begagnat sina premisser, vare sig de bestått av egna iakttagelser i naturen eller av 
sammanställningar ur publicerat material.572 

Av denna anledning ansåg han diskussionen om gungningshypotesen bli 
ändamålslös hur intresseväckande den än var. En annan orsak att inte driva 
frågan längre såg han i att kunskapen om de äldre nivåförändringarnas 
utveckling och tidssammanhang fortfarande var betydligt mer ofullständig 
än vad von Post trodde att Cleve förstod.573 

Innan replikskiftet mellan von Post och Cleve i detta sammanhang 
avslutades fick Cleve ett sista ord i förhandlingarna och jag ska komma till 
det. Eftersom slutrepliken även berör andras kritik av oscillationsteorin vill 
jag först redogöra för övriga geologers inlägg i kontroversen. 

Geologen Gösta Lundqvist och extrageologen vid SGU tillika läraren 
Harald Thomasson ifrågasatte värdet av den form av diatomacéanalys som 
Cleve begagnade sig av och som dittills använts av geologerna. De menade 

                                                             
568 Cleve-Euler, ”Dagsmosse och nivåförändringarna”, 518. 
569 Se till exempel Cleve-Euler, ”Dagsmosse och nivåförändringarna”, 522. 
570 Cleve-Euler, ”Dagsmosse och nivåförändringarna”, 523. 
571 Lennart von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes: Slutord”, GFF 46 (1924), 534. 
572 von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes: Slutord”, 534. 
573 von Post, ”Dagsmosse och Dr. Cleve-Eulers gungningshypotes: Slutord”, 534. 
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att kunskapen om diatomacéernas ekologi inte var omfattande nog för att 
man skulle kunna dra så ”vittgående och detaljerade slutsatser i 
klimatologiska och paleoekologiska hänseenden samt i fråga om 
nivåförändringarna” som många gjort.574 Istället ville de se en metod som 
starkare kopplade samman kunskap om dagens diatomacéekologi med de 
fossila fynden och gav bättre möjligheter att kontrollera felkällor och 
resultat. De två författarna hade under flera år arbetat tillsammans med 
sjöbiologiska undersökningar och förespråkade en egen arbetsmetod där 
diatomacéerna noga räknades i obehandlade prover. Den äldre metoden 
utgick från frekvensuppskattningar och artbestämningar i kemiskt och 
mekaniskt renade och anrikade prover. Den ansåg de undermålig och 
efterlyste bättre kunskap om kiselalgernas förekomst i olika vatten.575 Helt 
förkastade de inte kunskap vunnen med hjälp av diatomacéerna, men det var 
dags att omvärdera tillvägagångssättet och Cleves tolkningar av 
nivåförändringarna var oanvändbara: 

Med ovanstående vilja vi naturligtvis hava ej [sic!] sagt, att den totaluppfattning 
kvartärgeologien kommit till med användande av diatomacésuccessionen är helt 
oriktig. Vi vilja endast framhålla, att premisserna äro delvis felaktiga och i alla 
händelser så ofullständigt kända, att slutsatserna i många fall måste bliva mycket 
opålitliga. Och vi vilja bestämt påstå, att den faktiska kännedom, vi för närvarande äga 
om diatomacéassociationernas ekologi, ingalunda utgör ett tillfredsställande underlag 
för de konstruktioner d:r Cleves analysförsök och profiltolkningar innebära.576 

Angreppet mot tillförlitligheten i Cleves diatomacéstudier underminerade 
den kompetens som var grundläggande för hennes kontakter med geologin. 
Den hade dittills erkänts henne även av dem som tvivlade på hennes 
förmåga att göra trovärdiga geologiska tolkningar och en ”ganska vredgad 
vidräkning med de båda herrarnas oberättigade underkännande av mina på 
diatomacéerna vilande argument” följde från Cleves sida.577 

Hon menade att flera avgörande problem skulle uppstå om den nya 
metoden applicerades på fossilt kiselalgsmaterial. I prover som inte renats 
riskerade man till exempel att missa viktiga ledformer eller enskilda arters 
karaktäristiska detaljer. På sin höjd kunde den nya metoden ”göra anspråk på 
att nyttjas vid sidan av den gamla, i en van forskares hand fortfarande goda 
’uppskattnings’metoden, för att i speciella punkter komplettera denna”.578 
Därefter granskade hon den redogörelse för diatomacéer i svenska sjöar som 

                                                             
574 Lundqvist & Thomasson, ”Diatomacéekologien och kvartärgeologien”, 379. 
575 Lundqvist & Thomasson, ”Diatomacéekologien och kvartärgeologien”, 379 ff. 
576 Lundqvist & Thomasson, ”Diatomacéekologien och kvartärgeologien”, 384. 
577 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 20+. 
578 Astrid Cleve-Euler, ”Diatomacéanalys och kvartärgeologi: Några anmärkningar och beriktiganden till Hrr 
Lundqvists och Thomassons uppsats i ämnet”, GFF 46 (1924), 524. 
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Lundqvist och Thomasson använt för att belägga sin kritik mot Cleve. Hon 
konstaterade att deras schema ”vissserligen återger huvuddragen av den 
postarktiska successionen, men däremot icke den recenta verkligheten”.579 
Summa summarum skrev diatomacéexperten Cleve:  

En så föga vederhäftig och vidsynt, men i gengäld anspråksfull framställning som den, 
jag här haft att bemöta, ansluter sig föga lyckligt till traditionerna inom scientia 
amabilis, varför jag ansett det vara min plikt att i någon mån reducera den till dess 
rätta värde.580 

”Ingen bestrider den tacksamhetsskuld, i vilken kvartärgeologien står till P. 
T. Cleve och hans dotter för den hjälp deras diatomacéundersökningar 
lämnat”, skrev Lundqvist och Thomasson i inledningen till sin nästa 
replik.581 Nu hade dock utvecklingen gått framåt och nya problemställningar 
ställde nya krav på metodiken. Att Cleve inte förstod behovet av exakt 
räkning av diatomacéerna ansåg de bero på hennes grova provtagnings- och 
analysmetoder, och eftersom de underkände hennes metod ansåg de sig inte 
heller behöva bemöta hennes kritik:  

Vi kunna ju framlägga ett stort antal siffror och diagram som belägg för våra åsikter, 
under det att dr. Cleve endast har sina uppskattningsbokstäver, som ej tillåta en exakt 
jämförelse ens genom en hel borrprofil eller linjeprofil, än mindre då i olika sjöar, 
även om metoden är aldrig så smidig och forskaren van och erfaren.582 

För att ytterligare understryka sin tillit till den nya metoden berättade 
Lundqvist och Thomasson att de kasserat tusentals egna resultat som de 
erhållit med det äldre systemet och som med ny kunskap förlorat sitt värde. 
Kritiken av Cleves metod handlade alltså inte om ”någon personlig aktion 
mot henne”, utan att de inte höll med om värdet av hennes metod.583 

Uno Sundelin (1886–1926) var mer blygsam än sina kollegor och bad att 
få göra sitt inlägg för att ta ställning till vissa uttalanden som rörde hans 
arbeten i Cleves ”revolutionära och uppslagsrika avhandling”.584 Han förde 
sin argumentation utifrån diatomacé- och pollenfynd i olika lager i 
Kalmartrakten. I flera fall skilde sig hans tolkningar från Cleves och han höll 
inte med henne om att de dittills studerade kvartära lagerföljderna i 

                                                             
579 Cleve-Euler, ”Diatomacéanalys och kvartärgeologi”, 529. 
580 Cleve-Euler, ”Diatomacéanalys och kvartärgeologi”, 529. Originalets kursivering. 
581 Gösta Lundqvist & Harald Thomasson, ”Diatomacéekologien och kvartärgeologien: Svar till Dr. A. Cleve-
Euler”, GFF 46 (1924), 535. 
582 Lundqvist & Thomasson, ”Diatomacéekologien och kvartärgeologien: Svar till Dr. A. Cleve-Euler”, 535. – 
I den äldre metoden angavs diatomacéfrekvensen med beteckningar som ”cc” (ymnig), ”c” (riklig), ”+” 
(spridd) och ”r” (enstaka). Cleve-Euler, Om diatomacévegetationen och dess förändringar etc., 65. 
583 Lundqvist & Thomasson, ”Diatomacéekologien och kvartärgeologien: Svar till Dr. A. Cleve-Euler”, 536. 
584 Sundelin, ”Ett inlägg med anledning av A. Cleve-Eulers avhandling ’Försök till analys etc’”, 375. 
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Kalmartrakten skulle tala för att gungningsteorin stämde. För att avgöra 
frågan om nivåförändringarna ville Sundelin se fortsatta studier som 
kombinerade diatomacé- och pollenanalyser och han passade på att hylla 
Cleves insats som diatomacéforskare:  

Kommande undersökningar av Kalmartraktens intressanta kvartära avlagringar, varvid 
diatomacéstudiet, om vars utveckling till förmån för kvartärgeologien Dr. Cleve-Euler 
inlagt en så oskattbar förtjänst, kombineras med pollenanalytiska forskningar, torde 
emellertid kunna ge mer ovederläggliga resultat i ena eller andra riktningen.585 

Trots att han var skeptisk ville Sundelin inte ställa sig helt avvisande till 
Cleves tolkning av nivåförändringarna och höll med henne om att även ett 
vederläggande av teorin skulle ha positiva effekter: ”Den rymmer måhända 
åtskilligt av sanning. Och även om åtskilligt i teorien skulle visa sig icke hålla 
streck, skall den helt säkert stimulera till nya forskningar.”586 

Cleve besvarade Sundelins argument med samma dämpade och sakliga 
ton som han använt och förklarade med bland annat hjälp av förnyade 
diatomacéstudier varför hon hade rätt i sina tolkningar. Hon ville också se 
ytterligare undersökningar och uttalade en önskan om och tacksamhet för 
”om han kunde utföra den för hans uppfattning bindande pollenanalysen, 
vars resultat jag motser med lika stort intresse som han”.587 Avslutningsvis 
återgäldade hon hans komplimang om hennes betydelse för kvartärgeologin 
och signalerade samtidigt att hon ansåg sig ha auktoritet att avgöra vilken 
forskning som var till gagn för den kvartärgeologiska disciplinen: 

Jag vill icke avsluta detta lilla inlägg utan att även här framhålla huru just Dr Sundelin 
genom det mycket stora material han samlat och dels själv bearbetat, dels överlåtit åt 
mig att bearbeta, möjliggjort en inblick i den gamla boreala tidens hittills i förhållande 
till senare skeden mindre beaktade natur och utvecklingshistoria, som dessförutan 
icke varit möjlig. Därmed har han inlagt en mycket stor förtjänst om kvartärgeologien 
och hjälpt den att taga nya steg framåt.588 

Berömmet hindrade inte Sundelin från ett inlägg till. Det framkallades av 
rädsla för att tystnad från hans sida skulle tolkas ”som en kapitulation inför 
A. Cleve-Eulers senast framlagda synpunkter” och denna gång delgavs 
läsaren en längre utläggning.589 Han bemötte kort Cleves svar och reagerade 
främst mot förmodanden som hon gjort angående hur han kommit fram till 

                                                             
585 Sundelin, ”Ett inlägg med anledning av A. Cleve-Eulers avhandling ’Försök till analys etc’”, 378. 
586 Sundelin, ”Ett inlägg med anledning av A. Cleve-Eulers avhandling ’Försök till analys etc’”, 379. 
587 Astrid Cleve-Euler, ”Svar på Lektor U. Sundelins inlägg i frågan om nivåförändringarna i Kalmartrakten”, 
GFF 45 (1923), 452. 
588 Cleve-Euler, ”Svar på Lektor U. Sundelins inlägg i frågan om nivåförändringarna i Kalmartrakten”, 452. 
589 Uno Sundelin, ”Om Sydskandinaviens senkvartära nivåförändringar: Några repliker och rön”, GFF 46 
(1924), 495. 
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sina tolkningar. I huvudsak höll han fast vid sin ursprungliga bedömning, 
det vill säga att han sannolikt hade rätt i sin tolkning av Kalmartraktens 
lagerföljder men ännu inte helt kunde förkasta Cleves teori.590 

Större delen av inlägget handlade istället om nivåförändringarna i 
sydligaste Skandinavien, och Sundelin visade med flera lervarvsprofiler och 
pollendiagram från egna fältundersökningar som gjorts 1918–1920 att han 
inte kunde finna några stöd för en oscillerande rörelse, åtminstone inte i det 
området. Även om de fakta han kände till talade för den etablerade synen på 
Östersjöns historia vågade han dock helt avvisa möjligheten ”att oscillationer 
förekommit i samband med isavsmältningen i Öresundstrakten”.591 

Eftersom Sundelin i tidigare arbeten hade använt sig av omfattande 
diatomacéanalyser av Cleve, till exempel i sin doktorsavhandling 
Fornsjöstudier inom Stångåns och Svartåns vattenområde (1917), kände 
han sig träffad av Lundqvists och Thomassons kritik mot henne. Därför 
ägnade han några sidor åt att försvara sina undersökningar gentemot dem. 
Sundelin kritiserade inte deras studier direkt utan framhöll värdet av den 
äldre diatomacéforskningen, för geologin i allmänhet och hans forskning i 
synnerhet. Han försvarade också ofullkomligheten i tidigare arbeten: 

Det är måhända icke uteslutet, att Lundqvists och Thomassons uppfattning om 
kritiklösheten i mina och andras tidigare arbeten i någon mån kan sammanhänga med 
ändrade frågeställningar och perspektiv, och det är ju en tröst, att kanske kommande 
forskare från vetenskapens dåvarande höjder och nya utsiktspunkter i sin tur skola 
finna deras behandling i ena eller andra avseendet tämligen kritiklös.592 

Trots att Sundelins åsikter i sakfrågan avvek från Cleves tog han henne i 
inläggets sista mening uttryckligen i försvar: ”För egen ringa del kan jag 
emellertid ej instämma i de stränga omdömen, som från annat håll kommit 
A. Cleve-Eulers fantasirika och originella avhandling till del.”593  

Förhandlingarnas sekreterare gav Cleve tillgång till Sundelins svar innan 
tryckning och redan i samma nummer av förhandlingarna förklarade hon att 
de nya resultat som han i sin kritik redovisat om utvecklingen i Skåne och 
Blekinge faktiskt bekräftade hennes teori eftersom de passade in i 
oscillationsmönstret. Hon höll fast vid Holsts forskning och uttryckte hopp 
om att Sundelin så småningom skulle vinnas över till hennes tolkning.594 

Den femte personen som uttryckte misstro till Cleves gungningsteori i 
GFF var Gunnar Beskow (1901–1991). Han blev medlem i GF 1923 och var 

                                                             
590 Sundelin, ” Om Sydskandinaviens senkvartära nivåförändringar”, 495 ff. 
591 Sundelin, ”Om Sydskandinaviens senkvartära nivåförändringar”, 509, 511 f. Citatet på sidan 509. 
592 Sundelin, ”Om Sydskandinaviens senkvartära nivåförändringar”, 509 f. 
593 Sundelin, ”Om Sydskandinaviens senkvartära nivåförändringar”, 512. 
594 Astrid Cleve-Euler, ”Oscillationerna i Sydsverige: Slutord med anledning av U. Sundelins inlägg i denna 
fråga”, GFF 46 (1924), 530–533. 
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student vid Stockholms högskola när han författade kritiken mot Cleve, som 
för övrigt var hans första publicerade artikel i GFF.595 Beskows tvekan gällde 
teorins fysikaliska förutsättningar. Han sade sig redan vid första läsningen 
av Cleves svängningshypotes ha noterat orimligheter i beräkningarna vad 
gäller processens mekanik, men väntade ett år innan han lade sig i debatten i 
hopp om att kritik skulle komma från ”mer auktoritativt håll”.596 När så inte 
skedde tog han på sig ansvaret och friheten att framföra några synpunkter. 
Cleve hade i ”Nordens senkvartära nivåförändringar” antagit att rörelsen 
möjliggjordes av att den på magman vilande landmassan var elastisk.597 Det 
utgjorde enligt Beskow ett centralt problem, eftersom en rörelse som 
oscillation i enlighet med Cleves beskrivning förutsatte att landmassan hade 
varit mycket styv och homogen samt frikopplad från den omgivande 
jordskorpan.598 Med några matematiska beräkningar visade Beskow att vare 
sig den amplitud eller den period som Cleve förfäktade var fysikaliskt rimlig. 
Det var inte heller idén att rörelsen skulle ha upprepats utan att amplituden 
förändrats. Trots att Beskows förtydliganden innebar långtgående 
konsekvenser för Cleves teori sade han sig inte ha några ambitioner att 
ifrågasätta hennes övriga slutsatser och avslutade sitt svar som följer: 

Jag har med dessa rader endast sökt påvisa, att dr Cleve-Eulers hypotes, i den mån 
hon söker förklara den [sic!] av henne förmodade liktidiga landoscillationerna som en 
vid inlandsisens försvinnande igångsatt, mekanisk gungningsprocess, stöter på 
oöverstigliga hinder; hinder som äro så jättelika och ligga så pass lätt synliga, att man 
nästan kunnat begära en elementär undersökning av förutsättningarna för teorien i 
fråga, innan denna utformades. Värdet i övrigt av dr Cleves teori, och de empiriska 
forskningsresultat som framläggas i ifrågavarande uppsats, kvarstår givetvis, och 
beröras ju på intet sätt av här framförda – måhända alltför anspråksfulla – kritik.599 

Cleve erkände utan omsvep att hon saknade kompetens för en fysikalisk 
analys av skeendet och att hon hade bristande kunskap om jordens inre när 
hon svarade Beskow. Likafullt vidhöll hon sin ståndpunkt eftersom alla 
kvartärgeologiska fakta pekade på att hon hade rätt i sin föreställning om 
rörelsens natur. I praktiken innebar det att hon trots sin erkänt otillräckliga 
kompetens underkände Beskows analys: 

                                                             
595 Beskow hade dock hunnit ge ut en diktsamling: Marsvår (1922). Han disputerade 1930 och arbetade som 
geolog och geotekniker. Vem är det 1943, 83; Generalregister till GFF 42–50 (1920–1928); SHK 1924. 
596 Beskow, ”Några elementär-fysikaliska synpunkter på dr Astrid Cleve-Eulers gungningshypotes”, 512. 
597 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 26 f. 
598 Beskow, ”Några elementär-fysikaliska synpunkter på dr Astrid Cleve-Eulers gungningshypotes”, 512. 
599 Beskow, ”Några elementär-fysikaliska synpunkter på dr Astrid Cleve-Eulers gungningshypotes”, 516. 
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Då nu min framställning innehåller i varje fall så pass mycket sanning, att den tilllåtit 
mig förutsäga en hel del förhållanden, som verkligheten sedermera bekräftat, så torde 
ej heller fysiken i längden kunna bliva stående vid att förklara den orimlig.600 

Den siste att ventilera sina åsikter om oscillationsteorin i detta sammanhang 
var Sandegren. Han hade att döma av slutordet i ”Nordens senkvartära 
nivåförändringar” hjälpt Cleve med uppsatsen, eftersom hon tackade honom 
för ”åtskilliga värdefulla upplysningar och råd och icke minst för vänligheten 
att genomse manuskriptet”.601 Kanske var det därför som han inte framförde 
någon kritik förrän hon i försvar mot von Post använde sig av hans studie av 
Hornborgasjön. Oavsett orsak var kritiken svidande när han väl yttrade sig. 

Redan i första stycket klargjorde Sandegren att ingen av de sjöar som 
Cleve hänvisat till lämnade några bevis för gungningsteorin. Han räknade 
med att en fortskridande vågrörelse rört sig genom områdets landmassa, 
men tidsbestämningarna för de nivåförändringarna passade inte ihop med 
hennes tolkning. Vidare deklarerade han att pollenanalysen var det bästa och 
säkraste sättet att datera och parallellisera postglaciala följder. Underförstått 
var von Posts pollenanalys alltså mer värdefull än Cleves diatomacéanalys 
för den typen av studier. Hans avslutande kommentar var den mest kritiska:  

När dr. Cleve i sina skrifter rörande nivåförändringarna på ett så lättvindigt och 
godtyckligt sätt jonglerar med andra författares genom noggrant arbete vunna 
undersökningsresultat, får hon visserligen dessa att utan svårighet passa ihop med 
gungningsteorien, men ett sådant förfaringssätt är icke ägnat att föra den 
vetenskapliga forskningen framåt.602 

Efter Sandegrens inlägg satte redaktionen för GFF streck för meningsutbytet 
om gungningsteorin i förhandlingarna och gav Cleve tillfälle till en slutreplik. 
I den är det tydligt att motargumenten inte förändrat hennes ståndpunkt och 
hon uttryckte besvikelse över hur hennes tolkningar bemötts. Hon 
underkände von Posts, Lundqvists och Thomassons sista kommentarer med 
konstaterandet att de inte innehållit något nytt att bemöta och protesterade 
”mot det bristande frisinne, varmed man synes förmena mig rätten att 
begagna andras och egna empiriska forskningsresultat för vetenskaplig 
syntes”.603 Felaktigt användande av gjorda observationer och oriktigheter i 
kunskapsmaterialet måste förstås påtalas och korrigeras, men hon tyckte att 
motståndet varit hårdare än så och beklagade att ”naturforskare stå 

                                                             
600 Astrid Cleve-Euler, ”Gungningsteorien från fysikalisk synpunkt. Några ord med anledning av G. Beskows 
inlägg”, GFF 46 (1924), 533. 
601 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 103. 
602 Sandegren, ”Hornborgasjön och Dr. A. Cleve-Eulers gungningsteori”, 536 f. Citatet på sidan 537. 
603 Astrid Cleve-Euler, ”Slutreplik med anledning av ovanstående inlägg”, GFF 46 (1924), 537. 
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främmande för forskningens frihet att med dessa inskränkningar söka sig 
fram till ljus på ’subjektiva’ vägar”.604 

Vad gäller Sandegrens kritik hävdade hon att hans senaste iakttagelser 
bekräftade gungningsteorin. Förebråelsen att hon ”godtyckligt jonglerar” 
med andras resultat tillbakavisade hon med att den kanske hade kunnat 
undvikas om han hade läst hennes svar till von Post mer uppmärksamt.605  

Till skillnad från alla sina opponenter ansåg Cleve inte att hennes teori 
vederlagts och via Sandegren underkände hon praktiskt taget hela 
geologkollektivet för att de stod fast vid en äldre tolkning och inte höll med 
henne om nivåförändringarnas natur: 

I själva huvudfrågan om nivåförändringarnas mekanism vidhåller Sandegren den 
gamla uppfattningen om en fortskridande uppåtgående vågrörelse i den vikande 
landisens spår; en ståndpunkt som torde förtjäna epitetet subjektiv, eftersom den 
bevisligen är oförenlig med beskaffenheten av särskilt Västergötlands senglaciala och 
äldsta postglaciala avlagringar.606  

Slutrepliken avslutades med en hänvisning till nya fältundersökningar som 
Cleve hade gjort i Västergötland. Hon gav inga närmare detaljer då, men 
enligt hennes memoarmanuskript fann hon belägg för tre oscillationer i 
avlagringarna mellan platåberget Billingen och Vänern.607 Samma område 
låg i fokus nästa gång kontroversen blossade upp, då angående de ifrågasatta 
uppdämningarna och tappningarna av den Baltiska issjön och Ancylussjön. 
Innan jag går vidare till det ska jag dock stanna upp för en analys av vad som 
utspelade sig mellan Cleve och geologerna i GFF i kölvattnet av hennes 
försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar. 

Kontroversens orsaker 

Konflikten om Cleves oscillationsteori har alla de fem karaktäristika som 
Dascal knyter till en vetenskaplig kontrovers. Den första av dem är att ämnet 
snabbt sprider sig från den ursprungliga sakfrågan. I det här fallet höll sig 
deltagarna till svängningsteorin in i det sista, samtidigt som diskussionen 
fördjupades inom flera olika områden och frågan om vad som utgör 
vetenskaplighet adderades till agendan. Dascals andra kriterium är att inte 
bara sakfrågan utan även deltagarnas begrepp, metoder och förutfattade 
meningar ifrågasätts. Där finns till exempel frågan om diatomacéanalysens 
värde och huruvida förkunskap är en fördel eller inte vid teoribildning. I det 

                                                             
604 Cleve-Euler, ”Slutreplik med anledning av ovanstående inlägg”, 537. 
605 Cleve-Euler, ”Slutreplik med anledning av ovanstående inlägg”, 537. 
606 Cleve-Euler, ”Slutreplik med anledning av ovanstående inlägg”, 538. 
607 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 24+. 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 146

tredje kriteriet kommer tolkningsfrågorna fram, medvetenheten om att 
sanningen beror på vilka tolkningar som görs och frågan om vem som kan 
göra korrekta tolkningar. Den diskussionen förs genom större delen av 
kontroversen, i samband med att deltagarna ifrågasätter varandras 
tolkningar och vem som bäst kan tolka geologiska eller diatomologiska fynd. 
För det fjärde når man inte en lösning i en vetenskaplig kontrovers, även om 
den kan leda till ny vetenskaplig kunskap. Cleves slutreplik gör med all 
önskvärd tydlighet klart att kontroversen varken är över eller att 
opponenterna nått någon form av konsensus. Avslutningsvis observerar 
Dascal att en vetenskaplig kontrovers har en särskild struktur, som är 
flexibel men inte kaotisk. Så här långt kontrollerades den aktuella 
kontroversen av formatet och språket i GFF tillsammans med en viss, om än 
inte alltid gemensam, akademisk syn på hur vetenskaplig kritik bör 
framföras och tas emot.608 Det är alltså högst rimligt att beskriva konflikten 
som en kontrovers, men vad var det som orsakade den? 

En tvist om tolkningsföreträde 

Kvartärgeologin hade redan från början av geologins institutionalisering i 
Sverige starka företrädare – till exempel SGU:s chefer Axel Erdmann och 
Otto Torell – och de kvartära bildningarna spelade en viktig roll i den 
geologiska karteringen av landet. Icke desto mindre var kvartärgeologin 1923 
fortfarande en relativt ung disciplin som ännu inte etablerats som ett 
självständigt ämne och behövde etablera sina gränser gentemot annan 
verksamhet. De som studerade kvartärperioden konfronterades med långa 
tidsrymder och empiriskt material som man så småningom insåg kunde ha 
avsatts under och påverkats av flera istider, så det var svårt att göra 
tillförlitliga tolkningar. Kvartärgeologisk undervisning och forskning bedrevs 
inom examensämnet geologi med mineralogi vid universiteten i Uppsala och 
Lund samt Stockholms högskola från slutet av 1800-talet, men ett särskilt 
examensämne blev det för filosofie licentiatexamen först 1953 och för 
filosofie kandidat- respektive magisterexamen 1962. Nästan ett halvsekel 
efter publikationen av Cleves ”Nordens senkvartära nivåförändringar”, 1971, 
fick disciplinen sin första svenska professur.609 En orsak till att det dröjde 
trots att ämnets företrädare redan 1921 såg anledning att publicera en 
historik över den kvartärgeologiska forskningen i Sverige var just 
svårigheterna att bekräfta tolkningar och teorier. I takt med att nya analys- 

                                                             
608 Dascal, ”The Study of Controversies and the Theory and History of Science”, 151 ff. 
609 Jörgen Weibull, Lunds universitets historia: IV. 1868–1968 (Lund, 1968), 367; Uppsala University 500 
Years 10: Faculty of Science: Earth and Life Sciences, red. Anders Martinsson (Uppsala, 1976), 161. – Om 
geologiämnets utveckling vid de svenska lärosätena, se Nordlund, Det upphöjda landet, 72; Sven Tunberg, 
Stockholms högskolas historia före 1950 (Stockholm, 1957), 166, 170; Weibull, Lunds universitets historia, 
365 ff.; Uppsala University 500 Years 10, red. Martinsson, 139–171. 
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och dateringsmetoder, särskilt C14-metoden, introducerades under 1900-
talets andra hälft förändrades detta, men de möjligheterna saknades när 
Cleve presenterade sin oscillationsteori. Kvartärgeologen Jan Lundqvist – 
för övrigt son till Cleves opponent Gösta Lundqvist – beskrev utvecklingen i 
återblicken ”Kvartärgeologisk forskning i Sverige 1946–1970”: 

Från att i hög grad ha varit en spekulativ vetenskap, där bristen på exakta metoder 
gjorde sig alltmer kännbar, har kvartärgeologin kommit ett steg närmare de exakta 
vetenskaperna. [---] De äldre, oftast relativa dateringsmetoderna inrymde många lösa 
antaganden och därmed spekulativa moment.610 

Cleve riktade fokus mot en viktig fråga och vidhöll sin ståndpunkt trots 
kvartärgeologernas samlade skepsis. Tillsammans med osäkerheten kring 
nivåförändringarnas natur innebar det att kvartärgeologerna nödgades ta 
strid för att säkra sitt tolkningsföreträde på området gentemot utomstående. 

Det hade förstås varit enklare att inte låta Cleve publicera ”Nordens 
senkvartära nivåförändringar” eller, när det väl skett, låta bli att 
uppmärksamma den. Eftersom Cleve inte var geolog av facket och 
presenterade en teori som anslöt till tidigare forskning som var starkt 
ifrågasatt borde hennes uppsats ha kunnat refuseras utan att GFF förlorade 
vetenskapligt anseende. Hennes speciella trovärdighet i sammanhanget 
påverkade förmodligen saken. Far och dotter Cleves diatomacéexpertis hade 
bidragit till den kvartärgeologiska kunskapsbildningen och tolkningar 
baserade på den kompetensen kunde inte kritiseras utan att samtidigt 
riskera geologiska resultat där den spelat roll. Förmodligen var det 
diatomacékompetensen som gjorde att hon fick ventilera sin oscillationsteori 
i GFF. Sedan hörde det till föreningens kultur att debattera nytolkningar. 
Även om hon bemöttes med hård kritik var det ett erkännande att hennes 
verk ansågs intressant nog att besvara. Cleves svärson Sven Stolpe (1905–
1996) har föreslagit att hon började göra kvartärgeologiska tolkningar för att 
hon tyckte sig se att geologerna inte använde hennes kiselalgsbestämningar 
korrekt.611 För de geologer vars undersökningar Cleve använt för att 
underbygga sin argumentation var det på samma sätt viktigt att säkerställa 
att deras material inte missbrukades, vilket de försökte göra i sin respons. 

Lundqvists och Thomassons efterlysning av en mer exakt metodik för att 
kunna skapa giltiga fakta var ett steg mot ett starkare vetenskapliggörande 
och en professionalisering av kvartärgeologin som skulle göra disciplinen 
mindre beroende av utomstående analytiker som Cleve. Ju mer avancerad en 

                                                             
610 Jan Lundqvist, ”Kvartärgeologisk forskning i Sverige 1946–1970”, GFF 93 (1971), 303. 
611 Sven Stolpe, ”Astrid Cleve von Euler”, i Min svärmor, red. Michanek, 29. – Essän publicerades även i 
tidningen Idun samma år och i essäsamlingen Tål ni höra mer? 1974: Sven Stolpe, ”Professorn som aldrig gått i 
skola”, Idun 72:36 (1959); Sven Stolpe, Tål ni höra mer? Minnen och anekdoter (1974) 2 uppl. (Stockholm, 1976). 
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metod är, desto lättare blir det att begränsa tillgången till metoden. Deras 
föreslagna metod anknöt dessutom till von Posts pollenanalys, vilket gjorde 
den mer intern. I mötet med Lundqvist och Thomasson behövde Cleve 
försvara sin gamla metod och hänvisa till erfarenhet för att behålla 
trovärdigheten som hon byggde på diatomacéexpertisen, medan geologerna 
kunde framställa henne – om än med respekt – som representant för ett 
föråldrat synsätt och kontrastera mot henne för att lyfta fram sin nya metod. 

Alla som var direkt inblandade i debatten var akademiskt utbildade 
naturvetare och delade synen att vetenskap ska vara objektiv, vilket främst 
fick uttryck i anklagelser om subjektivitet och godtycklighet, men geologerna 
och Cleve hade olika åsikter om vilken utbildning och erfarenhet som 
krävdes för att uppnå den eftersträvade objektiviteten. 

Bland argumenten mot Cleve nämndes inte att hon saknade utbildning för 
de frågor hon försökte besvara, men de många kommentarerna om att hon 
gjort misstag signalerade att hon ansågs sakna förmågan att göra korrekta 
bedömningar. Samtidigt föreföll geologerna kunna tänka sig att hon skulle 
kunna göra – med deras mått – riktiga tolkningar om hon bara fick rätt 
material att arbeta med. Som det nu var kritiserades hon för bristande 
empiriskt underlag och avsaknad av egna iakttagelser. Hon utgick från en 
teori och använde sig av andras empiriska undersökningar för att bekräfta 
den, vilket inte mottogs med välvilja. Enligt geologerna borde arbetet ske 
från andra hållet och börja med fältundersökningar.  

Fältarbetet behövde göras innan arbetet i laboratoriet eller kontoret tog 
vid och det var oundgängligt i geologens utbildning. Det betraktades som en 
närmast definierande del av vad som utgjorde en geolog. Utrustade med 
kompass, hammare och gärna ett par bekväma vandringskängor befann sig 
geologerna på fältarbete under sommarhalvåret, samlade prover och 
noterade data för senare bearbetning. Under detta arbete erhöll de också den 
erfarenhet som facket ansåg krävdes för att kunna göra korrekta tolkningar 
av geologiska fynd och formationer i landskapet. 

Under ordskiftet om Cleves svängningsteori använde sig geologerna 
främst av egna fältundersökningar och tolkningar av dem för att etablera 
trovärdighet. När otydlighet uppstod gjordes nya provtagningar för 
klargörande. Erfarenhet av tidigare forskning inom området gav vissa 
forskare högre trovärdighet och därmed visst tolkningsföreträde. I denna 
ordväxling, som utspelade sig på en geovetenskaplig arena, hade alla större 
trovärdighet än Cleve med avseende på geologisk status.  

Cleve å sin sida hänvisade till sin unika kunskap om kiselalger och 
hävdade att hon som icke-geolog var friare från förutfattade meningar som 
kunde påverka tolkningen. Däri finns en motsättning. Å ena sidan menade 
hon sig vara tillförlitlig för att hon kunde mycket och å andra sidan för att 
hon kunde lite. Visst har hon en poäng i att det kan vara svårare att göra nya 
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upptäckter om man sitter fast i gamla spår, men även en nytänkare borde 
vara öppen för motargument. 

Eftersom Cleve senare gav sig ut på egna provtagningar kan det antas att 
hon ändå höll med geologerna om att hon behövde ha mer eget underlag och 
egen erfarenhet. Hon hade sedan tidigare erfarenhet av fältstudier inom 
botanik och var genom friluftslivet van vid att vistas utomhus.612 Nya 
undersökningar var trots allt en etablerad metod för att förbättra 
möjligheterna att finna och bekräfta svar. Någon ledning av geologer sökte 
hon dock inte och jag tror inte att hon såg något problem i att hon inte var 
utbildad inom det facket. Hon var trygg inom sin del av hantverket och hade 
deltagit i kvartärgeologin som uppdragsforskare och analytiker under två 
decennier. Något verkar också ha hänt med hennes syn på sig själv i relation 
till geologkollektivet mellan 1911, när hon inte drev sin från Munthe 
avvikande tolkning vidare, och 1923, när hon var väldigt tydlig i sina från de 
flesta geologer skilda åsikter. Det kan vara ett tecken på att hon sökte nya 
karriärvägar när hon gett upp kemin och ville försäkra sig om en plats inom 
geologin genom att utvidga och stärka sitt verksamhetsområde. 

I debatten framgår också att Cleve uppfattade den omfattande kritiken 
som personangrepp, även om det förnekades av flera av de deltagande 
geologerna. När hon skrev om kontroversen i sitt memoarmanuskript 
pekade hon på två faktorer som hon trodde påverkade hennes möjligheter 
att bli tagen på allvar: ”Hur skulle då jag, outsider och kvinna, kunna göra 
mig hörd?”613 Här jämförde hon sig med mannen och geologen Antevs, vars 
gungningsteori lämnades okommenterad i GFF. Jag tror inte att geologerna 
medvetet valde att fokusera på att kritisera Cleve hellre än Antevs, men jag 
tror att det var lättare att ta strid med henne. Oscillationstanken hade redan 
förkastats av geologerna men fortsatte att dyka upp och nu gavs ett tillfälle 
att slutgiltigt stryka idén. Trots att hon inte tillhörde facket gjorde hennes 
närvaro och försvarsvilja att hon blev mer hotfull än Antevs, som varken fick 
någon skriftlig kritik för sin teori eller drev den vidare. 

Jag har inte hittat några uttalade angrepp på vare sig hennes kön eller 
henne som icke-geolog i samband med denna del av kontroversen, men jag 
tror ändå att dessa faktorer spelade roll. Att hennes kompetens ifrågasattes 
kan mycket väl tolkas som uttryck för misstro mot en utomstående, och som 
framgår i nästa stycke hade hon som kvinna inte alls samma möjligheter som 
en man att etablera sig som geolog. 

                                                             
612 Studier av fältvetenskaper har visat att de växte fram i anknytning till idén att fysisk aktivitet utomhus var 
moraliskt uppbyggande: fältarbetets vedermödor skulle inskärpa den disciplin som krävdes för att göra 
forskarnas studier trovärdiga. Henrika Kuklick & Robert E. Kohler, ”Introduction”, i Science in the Field, red. 
Henrika Kuklick & Robert E. Kohler, Osiris 11 (1996), 6. 
613 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 14+. 
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Kvinnor i geologisk forskning 

Ett skäl till att kvinnor begränsades inom den geologiska verksamheten var 
att samtida sociala praktiker som till exempel krav på en viss typ av klädsel 
och ”förkläden” eller separat boende för kvinnor på resa gjorde att det ansågs 
olämpligt att kvinnor arbetade i fält.614 Först 1945 anställdes de första 
kvinnorna som deltog i fältarbete i SGU:s tjänst.615 Andra skäl var 
kvinnornas begränsade tillgång till utbildning och – som vanligt innan 
kvinnor 1923 fick rätt att inneha statlig tjänst – lönearbete.  

Från början utbildade SGU sina egna geologer och när geologutbildningen 
på högskolor och universitet hade byggts ut tillräckligt för att ämbetsverket 
skulle börja anställa geologiskt skolade akademiker hade kvinnorna släppts 
in vid universiteten, men SGU var fortsatt en manlig värld. Inom akademin 
såg det ut ungefär likadant. Den första svenska kvinnan som disputerade i ett 
geologiskt ämne var Elsa Warburg (1886–1953). Hon anställdes som 
amanuens vid Uppsala universitets mineralogisk-geologiska institution 1910, 
två år efter sin kandidatexamen, och försvarade en avhandling i paleontologi 
1925.616 Samma år utsågs hon till docent i paleontologi och historisk geologi. 
Hon stannade på institutionen, var under långa perioder tillförordnad 
professor i historisk geologi och förordades upprepade gånger för 
professuren utan att få den.617 År 1951 gick Warburg i pension och även om 
hennes geologiska karriär var lång publicerade hon bara två ytterligare 
undersökningar i eget namn.618 Hanna Markusson Winkvist föreslår att det 
finns ett samband mellan dessa faktorer: 

                                                             
614 Tvekan till att låta kvinnor delta i fältarbete var ett problem även för brittiska och amerikanska kvinnliga 
geologer: ”Doing field work was something of a vexing issue early in the era of women’s entry into 
professional geology. The problems ranged from the trivial (what to wear) to the serious (safety). Winifred 
Goldring was urged by Ray Bassler of the U.S. National Museum not to imitate Marjorie O’Connell’s example 
of arming herself with a revolver and heading into the field. The disapproval was not voiced by men only, 
however. Mignon Talbot of Mount Holyoke College, who included field trips in training her students, 
nonetheless believed that laboratories, offices, or museums were more proper spheres for women than most 
field locales. Many women geologists simply ignored this taboo and went into the field to do research, despite 
bad health, the inconvenience of dress, and the head-shaking of colleagues.” Michele L. Aldrich, ”Women in 
Geology”, i Women of Science: Righting the Record, red. G. Kass-Simon & Patricia Farnes (Bloomington, 
1990), 64 f. Se även Cynthia V. Burek & Martina Kölbl-Ebert, ”Historical problems of travel for women 
geologists”, Geology Today 23 (2007), 30–32. 
615 Extrageologerna Anna-Lisa Hjelmqvist, Mabel Lindblom och Gunlög Norin var anställda vid SGU 1945–
1949. Nordlund, Det upphöjda landet, 52 f. 
616 Elsa Warburg, The trilobites of the Leptaena limestone in Dalarne: With a discussion of the zoological 
position and the classification of the trilobite (Uppsala, 1925). 
617 Markusson Winkvist, Som isolerade öar, 121, 232 f. 
618 Elsa Warburg, ”Geological description of Nittsjö and its environs in Dalarne”, GFF 32 (1910); Elsa 
Warburg, ”The Swedish Ordovician and lower Silurian Lichidae”, KVAH 3:17:4 (1939).  
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Elsa Warburgs obrutna bana som docent vid universitetet ska ses i ljuset av två 
omständigheter: dels att behörighetslagen nu var en realitet, dels att hon inte gjorde 
några större anspråk på utrymme vid akademin.619

  

Kvinnor började dyka upp i SGU:s personalmatriklar i början av 1900-talet, 
men med andra uppgifter än männen och inomhus istället för utomhus. De 
första var främst administrativa biträden. Från 1920-talet började kvinnor 
anställas som vikarierande kemister och laboratoriebiträden. Med tiden fick 
de alltså mer delaktighet i forskningen. Idéhistorikern Christer Nordlund, 
som undersökt kvinnornas verksamhet vid SGU under denna period, 
påpekar dock att en väsentlig hierarkisk skillnad kvarstod: ”Den formella 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor inom SGU var alltså inte bara en 
uppdelning i arbetsuppgifter utan också i rum med olika värden.”620 Cleve 
och Naima Sahlbom befann sig i samma sorts uppdelning när de på uppdrag 
av geologer gjorde diatomacébestämningar respektive mineralanalyser på 
prover som deras uppdragsgivare samlade in och tillställde dem. Att Cleve 
försökte bryta sig ur denna ordning och gå över på den traditionellt manliga 
sidan kan ha påverkat både hennes och geologernas agerade. 

Cleve, Sahlbom och Warburg var alla någon gång medlemmar i 
Geologiska Föreningen och det fanns inga formella hinder för kvinnor att 
delta i föreningens verksamhet. De kvinnliga ledamöterna tog, eller fick, 
dock inte mycket plats. Mellan 1889 och 1938 publicerade fem kvinnor egna 
uppsatser i förhandlingarna och ytterligare två publicerade uppsatser 
tillsammans med män.621 Av de 1 607 texter som definierats som uppsatser i 
föreningens register över GFF 1889–1938 var kvinnor involverade i tretton, 
det vill säga mindre än en procent. Vad gäller föredrag är kvinnorna ännu 
sämre representerade, då endast tre kvinnor deltog som föredragshållare vid 
något av föreningens möten under perioden. Totalt hölls sex av 929 föredrag 
av tre olika kvinnor och fyra gånger stod Cleve för bidraget. Hon var också 
den enda kvinna som 1889–1938 publicerade mer än en uppsats i GFF (hon 
stod bakom sju av de elva bidrag som skrevs av enbart kvinnor).622 

I formell mening var ingen av de kvinnliga föredragshållarna geologer i 
svensk kontext. Karen Callisen (1882–1979), föredragshållare 1932, var 

                                                             
619 Markusson Winkvist, Som isolerade öar, 121. 
620 Nordlund, Det upphöjda landet, 52 f. 
621 Egna uppsatser: Sofia Rudbeck, ”Om en kromhaltig vesuvian från Ural”, GFF 15 (1893); Elsa Warburg, 
”Geological description of Nittsjö and its environs in Dalarne”; Ebba Hult De Geer, ”Bibliographia De 
Geeriana”, GFF 40 (1918). Ebba Hult De Geer publicerade fler uppsatser strax innan och särskilt efter sin 
makes död 1943; Birgit Broomé, ”Über Kristalle von Fluss-spat mit krummen Flächen”, GFF 42 (1920). Den 
femte kvinnan var Astrid Cleve-Euler. De två uppsatser som publicerades tillsammans med män var: Naima 
Sahlbom, Hjalmar Sjögren & H. E. Johansson, ”Chemical and petrographical studies on the ore-bearing rocks 
of Central Sweden”, GFF 36 (1914); Thelma Berggren & Percy Quensel, ”The Niobate-Tantalate Group, fr. 
Varuträsk”, GFF 60 (1938). Berggren publicerade egna uppsatser i GFF efter 1938. 
622 Innehållsförteckningar, GFF 11–60 (1889–1938). 
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utbildad geolog men verksam i Danmark och Ebba Hult De Geer (1882–
1969), föredragshållare 1936, saknade akademisk utbildning i ämnet. Hult 
De Geer vann framför allt erkännande inom det geologiska fältet som 
medhjälpare till sin make Gerard De Geer, som var en av de tongivande 
svenska kvartärgeologerna under decennierna kring sekelskiftet 1900.623 

Det fanns alltså utrymme för kvinnor i svensk geologisk forskning, men 
det var starkt begränsat och det är oklart i vilken grad kvinnor som ville ägna 
sig åt geologi fick möjlighet till det. Bilden är ungefär densamma utanför 
Sveriges gränser.624 Redaktörerna för The Role of Women in the History of 
Geology (2007), Cynthia V. Burek och Bettie Higgs, har identifierat några 
gemensamma faktorer för de kvinnliga geologerna. Många var oavlönade 
assistenter och de kom ofta från inflytelserika familjer. Även om vissa 
publicerade sitt arbete i eget namn var det ännu under 1900-talet vanligt att 
de publicerade sig anonymt eller i någon manlig släktings namn. Kvinnliga 
förebilder och manligt stöd spelade stor roll, liksom naturligtvis formella 
förutsättningar som tillgång till utbildning och tillåtelse till anställning, även 
efter giftermål. Kvinnorna möttes av en mängd sociala och formella hinder, 
men internationellt liksom i Sverige deltog de i forskningen.625 

                                                             
623 Gerard De Geers inflytande på svensk kvartärgeologi kan illustreras av ett citat ur Lennart von Posts artikel 
om honom i SBL: ”Att redogöra för D:s insatser i vår kvartärgeologis utveckling från det nu skisserade stadiet [c:a 
1880] fram till den ganska ingående kunskap om företeelsernas natur och förlopp, som vi i denna dag äga, skulle 
bliva att skriva denna vetenskapsgrens historia under de senaste femtio åren.” Lennart von Post, ”Gerard Jakob 
De Geer”, SBL 10 (Stockholm, 1931), 560. För mer om De Geers samarbete med sin fru Ebba, se Staffan Bergwik, 
”Geokronologins gemenskaper: Partnerskapet Ebba Hult och Gerard De Geer”, i Par i vetenskap och politik, red. 
Berg, Florin & Wisselgren. – Även då geologisk forskning synbarligen bara bedrevs av män fanns kvinnorna där, 
inte minst som fruar. Hult De Geer är ett av flera exempel och von Posts fru Tofsy (född Guldbrand, 1895–1990) 
är ett annat. Fruarna förväntades åtminstone i vissa fall ta på sig assistenrollen, som framgår i följande brevcitat 
där Harald Thomasson kommenterar sitt förestående giftermål: ”Ja Du må tro att jag funderat mycketm innan ja 
jag tog det här steget. Man vet ju vad man förlorar men knappast var man f får. Jag ansåg det dock nödvändigt för 
att ha någon att avlasta arbetet på särskilt mikroskoperingen, som nu är mej en börda.” Citatet är korrekt 
avskrivet. Mönstret var inte unikt för Sverige. Den namnkunnige brittiske geologen Charles Lyell (1797–1895) 
drog till exempel nytta av sin fru Mary (1809–1873, född Horner). Patricia Fara skriver: ”He converted their 
honeymoon into a scientific field trip, and throughout their childless married life exploited her skills so that he 
could pursue a successful and productive career.” Brev från Harald Thomasson till Gösta Lundqvist, 2 januari 
1929, GLS, CVH; Fara, Pandora’s Breeches, 30; Nordlund, Det upphöjda landet, 53. 
624 Några kvinnliga geologer som uppmärksammats biografiskt är Mary Buckland (1797–1857), Charlotte 
Murchison (1788–1869), Catherine Raisin (1855–1945), Florence Bascom (1862–1945), Maria Ogilvie Gordon 
(1864–1939), Alice Wilson (1881–1964), Mary W. Porter (1886–1980), Isabel Fothergill Smith (1890–1990) 
och Marlies Teichmüller (1914–2000). Martina Kölbl-Ebert, ”Mary Buckland (née Morland) 1797–1857”, 
Earth Sciences History 16 (1997); Martina Kölbl-Ebert, ”Charlotte Murchison (née Hugonin) 1788–1869”, 
Earth Sciences History 16 (1997); Cynthia V. Burek, ”Catherine Raisin, a role-model professional geologist”, 
Geology Today 19 (2003); Jill S. Schneiderman, ”A Life of Firsts: Florence Bascom”, GSA Today 7 (1997); Jill 
S. Schneiderman, ”Growth and development of a woman scientist and educator”, Earth Sciences History 11 
(1992); Lois B. Arnold, ”The Bascom-Goldschmidt-Porter correspondence from 1907 to 1922”, Earth Sciences 
History 12 (1993); Mary R. S. Creese, ”Maria Ogilvie Gordon (1864–1939)”, Earth Sciences History 15 (1996); 
William A. S. Sarjeant, ”Alice Wilson, first woman geologist with the Geological Survey of Canada”, Earth 
Sciences History 12 (1993); Barbara A. R. Mohr & Annette Vogt, ”Marlies Teichmüller (1914–2000): A 
Successful Woman Geologist and the Berlin School of Organic Petrology”, Earth Sciences History 25 (2006). 
625 Cynthia V. Burek & Bettie Higgs, ”The role of women in the history and development of geology: an introduction”, i 
The Role of Women in the History of Geology, red. Cynthia V. Burek & Bettie Higgs (London, 2007), 2 f. 
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Kontroversens resultat 

Av ovanstående analys framgår att det fanns flera skäl till att kontroversen 
bröt ut och utvecklades som den gjorde, och de är i hög grad kopplade till 
gränser. De inomfackliga kvartärgeologerna strävade efter att etablera sitt 
ämne och försvara dess gränser samtidigt som Cleve utmanade deras arbete 
genom att hävda tolkningsföreträde utan att höra till disciplinen. Det kunde 
hon göra genom att hon var en utbildad och erfaren naturvetare och hade en 
unik kunskap som var betydelsefull för geologerna. Själv utmanad av nya 
dateringsmetoder ville hon säkra och stärka den kunskapens position inom 
kvartärgeologin. De inblandade parternas starka engagemang i frågan talar 
för att mycket ansågs stå på spel. Striden handlade inte om att omdefiniera 
det vetenskapliga fältet i sig utan avgöra vad som krävdes för att få rätt till 
tolkningsföreträde. Förutom det vetenskapliga värdet med kunskapen hade 
båda parter karriärrelaterade egenintressen i att vinna debatten. Vad gällde 
diatomacéanalysen var den dessutom starkt knuten till namnet Cleve. 
Samtidigt korsade Cleve en gräns mellan manligt och kvinnligt. Även om 
problematiken i det kanske inte var lika tydlig för opponenterna så fanns det 
starka sociala föreställningar om kön som rimligen påverkade dem. 

Kontroversen ledde inte till någon nämnvärd utveckling av kunskapen om 
nivåförändringarna. Cleve förlorade striden och de manliga geologerna 
behöll tolkningsföreträdet och rätten att själva välja när och hur de skulle 
använda sig av diatomacéanalys i sitt arbete. Nivåförändringarna fortsatte 
att debatteras utan framgång och Antevs summerade saken 1926: 

Det är fan vad Ni ha gruffat om nivåförändringarna de sista åren och vad lite Ni 
verkligen uträttat. Nu säger jag precis vad jag tycker. Hela Astrid Cleves inlägg och 
Edra svar betydde ingen framgång för vitt [sic!] jag kan se - - Du förstår jag känner 
mig stå på sätt och vis utanför, eftersom jag inte deltog i den diskussionen, och är så 
långt borta; och kan se saken rätt opartiskt.626 

Cleves fem landsänkningar och -höjningar var kulmen på mer än ett sekels 
försök att förstå nivåförändringarnas förlopp utifrån tanken på att det var 
själva berggrundens nivå som varierat (isostasi). Innan dess hade 
strandförskjutningarna förklarats med förändrade nivåer av havsytan 
(eustasi).627 Under 1920-talet började man föreställa sig en modell som 
kombinerade dessa förklaringar. Det var en tanke som utvecklades utanför 

                                                             
626 Brev från Ernst Antevs till Gösta Lundqvist, 20 april 1926, GLS, CVH. – Angående Antevs förändrade syn 
på de tänkta oscillationerna publicerades 1924 en recension i vilken han skriver: ”However, the described 
course of the oscillations is now out of date (see Geogr. Rev., Vol. 12, 1922, pp. 602–612). The division of the 
Ice Age into four (or five) glacial periods may be due to cosmic periodicity through which the summer 
temperatures undergo considerable variations.” Ernst Antevs, [rec.] ”Wladimir Köppen, ‘Das System in den 
Bodenbewegungen und Klimawechseln des Quartärs im Ostseebecken’”, Geographical Review 14 (1924), 499. 
627 Se Frängsmyr, Upptäckten av istiden, 54–65. 
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det svenska kvartärgeologiska sammanhanget, särskilt av en grupp finska 
geologer och geografer kring professorn i mineralogi och geologi vid 
Helsingfors universitet Wilhelm Ramsay (1865–1928). Nordlund skriver:  

Genombrottet för den nya föreställningen om nivåförändringarna tycks dock ha 
kommit med Ramsays ”On Relations between Crustal Movements and Variations of 
Sea-Level” (1924), ett arbete vars titel talar för sig själv. Grundtanken i denna 
framställning var just att nivåförändringarna i Norden hade framkallats genom ett 
samspel av isostatiska och eustatiska faktorer och att Östersjöregionens kvartära 
historia därför behövde revideras i flera viktiga avseenden.628 

Vid decenniets slut hade den nya modellen vunnit starka anhängare även i 
Sverige. von Post uttalade sig till exempel till teorins favör vid sin 
installationsföreläsning för professuren i allmän och historisk geologi vid 
Stockholms högskola 1929. Kvartärgeologerna kunde börja revidera 
kunskapen om nivåförändringarna med hjälp av en ny modell och lämna 
många äldre osäkra, motsägande och komplicerade tolkningar bakom sig.629 

Även idag förstås nivåförändringarna som en kombination av isostatiska 
och eustatiska processer. De bevis som Cleve tyckte sig se för oscillationer i 
strandlinjeförskjutningarna, med transgressioner och regressioner, förklaras 
med att både landnivån och havsytans nivå förändrats över tid i olika grad. 
Samtidigt som landmassan deformerades under isens tryck, med störst ned-
pressning närmast nedisningsområdets centrum, bands stora mängder vatten 
i isen och havsytan sänktes. Under avsmältningen höjdes sedan både land och 
hav. Förhållandet mellan den isostatiska och den eustatiska effekten är dock 
inte konstant över hela det påverkade området, eftersom landhöjningen är 
störst där landet varit som mest nedpressat och påverkan av förändringar i 
vattennivån ökar ju längre från det forna istäckets centrum man rör sig.630 

Cleve var dock inte beredd att ändra sin åsikt att landmassan rört sig i 
flera vertikala vågor. I uppsats efter uppsats deklarerade hon sin 
oförminskade tro på att hon hade gjort en korrekt bedömning av skeendet. 
De flesta tryckte hon på egen hand, för hon fick svårt att få tillgång till de 
etablerade geologiska kanalerna efter kontroversens första år.631 Upprörd 

                                                             
628 Nordlund, Det upphöjda landet, 261, 264. Citatet på sidan 264. 
629 Nordlund, Det upphöjda landet, 266 ff. 
630 Lundqvist, Lundqvist & Lindström, Sveriges geologi från urtid till nutid, 471 f. 
631 I den egenpublicerade skriften Istider och människor i Norden (1960) listade hon 11 tryckta texter i vilka 
hon lagt fram uppslaget till sin teori och senare tillämpningar av teorin: ”Försök till analys av Nordens 
senkvartära nivåförändringar jämte några konsekvenser”, GFF 45 (1923), ”Skalbankar och nivåförändringar i 
Skageracksområdet”, GFF 48 (1926), Studier över ancylustidens Mellansverige (eget tryck, 1930), 
Komsakulturens ålder (eget tryck, 1936), Till Mellersta och Södra Sveriges postglaciala historia: Fyra 
uppsatser (eget tryck, 1937), Neolithavet och dess gränser runt Fennoskandia (eget tryck, 1937), Das Alter 
der Allerödbildungen: Eine Antwort an Prof. V. Nordmann (eget tryck, 1941), Om den sista landisens 
bortsmältning från Södra Sverige, den s. k. Baltiska issjön, tappningarna vid Billingen och Degerfors samt 
Vätterns historia. Jämte ett tillägg om norska isgränser (eget tryck, 1946), ”Zur Geographie der Eiszeit und 
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över att ha refuserats skrev hon 1924 ett brev till dåvarande redaktören för 
GFF, geologen Percy Quensel, och krävde utrymme i förhandlingarna: 

Om jag sålunda blir nödgad ställa sakerna på sin spets, har jag ingen anledning i en 
kommande egen publikation att visa överdrivet undseende för alla dessa hrr 
kvartärgeologer, som bildat enhetsfront mot mig och behandlat mig på ett dess bättre 
sällsynt osympatiskt sätt.632 

Två år senare fick hon faktiskt två uppsatser införda i GFF, så kanske 
påverkades redaktören av hennes hot, men sedan var det stopp för hennes 
kvartärgeologiska teoretiserande där.633 Hon gjorde ingen hemlighet av att 
hon tyckte att det var både orättvist och ovetenskapligt och i förordet till en 
egenpublicerad studie om ancylustidens Mellansverige skrev hon 1930: 

Min rekonstruktion har nödvändiggjort en kritik av andra kvartärgeologers arbeten, 
vilken kunnat betydligt inskränkas, om ej dessa geologer tvärt emot all kutym inom 
vetenskapen sedan några år tillbaka lämnat mina i tal och skrift framlagda 
forskningsresultat fullständigt obeaktade. Vetenskapens uppgift är emellertid icke att 
tända rökelse åt dagens koryféer och skydda dess misstag mot kritik, utan att söka 
sanningen utan anseende till person. Detta är också geologernas plikt mot sitt yrke. 
Min erfarenhet är dessvärre, att intet varit dem mer angeläget än att täppa till ögon, 
öron och sinne för de sanningskorn, som jag i all ödmjukhet förmenar mig ha hittat 
vid vägen under en människoålders kärleksfullt umgänge med naturen. 
Facktidskrifterna ha stängts för mig, och den geolog, som kontrollerar de Längmanska 
medlens fördelning, har nekat ett sökt bidrag till tryckningen. Mera ljus!634 

År 1961 lät hon trycka sina sista ord om gungningsteorin i Sista biten i 
puzzlet: Slutord i ett par gamla stridsfrågor om skalbankar och landvågor, 
Nordens geologer tillägnade.635 Då ansåg hon sig till slut ha funnit svar på 

                                                                                                                                               
zur spätglazialen Entwicklung des Nordens, besonders Schonens”, Bulletin of the geological institutions of the 
University of Uppsala 32 (1946–1948) och ”Was war der Svea älv?”, Nova Acta Regiae Societatis 
Scientiarum Upsaliensis IV:17:1 (1957).  
632 Brev från Astrid Cleve von Euler till Percy Quensel, 4 oktober 1924, ACES, UUB. – Tidigare under året – 
medan debatten om oscillationsteorin pågick i GFF – hade Quensel skrivit till Cleve och försvarat beslutet att 
refusera en uppsats om tappningen vid Billingen som hon lämnat in: ”Då nu de annars föga eniga 
kvartärgeologiska lägren med rörande enighet kategoriskt förklara, att fundamentala feltolkningar och 
missförstånd insmugit sig i Eder Billingetolkning och gungningshypotes, har det varit nödvändigt att tillse, att 
ej en alltför vidlyftig polemik betungar G.F.F., utan att vetenskapligt påtagliga resultat kunna påräknas.” Brev 
från Percy Quensel till Astrid Cleve von Euler, 10 april 1924, ACES, UUB. 
633 Astrid Cleve-Euler, ”Skalbankar och nivåförändringar i Skageracksområdet”, GFF 48 (1926); Astrid 
Cleve-Euler, ”’Baltiska issjöns tappning’: Några anmärkningar till dr Simon Johanssons avhandling med 
denna titel i G.F.F. bd 48 h. 2”, GFF 48 (1926). 
634 På skriftens framsida angavs dock att hon hade fått bidrag av Längmanska kulturfonden för att 
genomföra arbetet som låg bakom den. Astrid Cleve-Euler, Studier över ancylustidens Mellansverige (eget 
tryck, 1930), framsida, 2. Citatet på sidan 2. 
635 Sista biten i puzzlet innehåller även ett svar på zoologen Nils Hjalmar Odhners (1884–1973) ”Några fakta till 
belysning av skalbanksproblemet” från 1927. Cleve hade 1926 publicerat ”Skalbankar och nivåförändringar i 
Skageracksområdet” och tolkat bildningen av de omfattande skalbankarna i Skageracksområdet utifrån sin 
oscillationsteori. Skalbankarnas förhållade till nivåförändringarna i Västsverige var omdiskuterat och Odhner 
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frågan om hur svängningarna i jordskorpan hade uppstått. Att hon inte 
kunnat förklara det tidigare hade varit ett problem, men inte tillräckligt stort 
för att få henne att tvivla på teorin eftersom rörelserna för henne var – som 
hon uttryckte det i Istider och människor i Norden året innan – ”förenliga 
med alla hittills påvisade fakta och ledande till upptäckten av nya sådana”.636 
Lösningen var ett naturfenomen med stående vågor som iakttagits i sjöar 
och havsvikar och kallades seicher. Samma fenomen menade Cleve uppstod i 
magman, som jordskorpan vilade på: ”’Mina’ oscillationer är magmaseicher 
med en drygt tvåtusenårig period hos de stående magmavågorna.”637 
Vågorna startade när landisen tryckte ner berggrunden och den 
underliggande magman och återkastades när de stötte emot havsbottnen, 
som efter den tyske meteorologen och geofysikern Alfred Wegener (1880–
1930) – mer om honom och hans kontinentaldriftsteori i nästa kapitel – 
antogs ha en hårdare konsistens:  

Man gör därför intet otillåtligt antagande, om man tror att magmavågor har uppkommit 
i samband med de stora kvartära landisarnas tillkomst och försvinnande samt att dessa 
vågor har återkastats vid kontinentranden och där övergått i stående vågor.638 

Det blev alltså Cleve som efter närmare fyrtio år inte kunde omvärdera sin 
syn på nivåförändringarnas natur. Då hade kvartärgeologerna gått vidare till 
nya förklaringar och något gensvar fick hon inte heller denna gång, trots att 
hon äntligen tyckte sig ha funnit svar på den avgörande frågan om hur de 
tänkta vågrörelserna bildades. Nivåförändringarna var dock inte den enda 
punkten på vilken hon försökte förnya den kvartärgeologiska forskningen i 
Sverige. I ”Nordens senkvartära nivåförändringar” hade hon gett Antevs sitt 
fulla stöd för att protestera mot teorin att det skulle ha funnits en landbrygga 
mellan den nordiska och den europeiska landmassan som hindrat 
vattenutbyte mellan Ancylussjön och havet. Återigen skilde sig hennes åsikt 
från den etablerade ståndpunkten och meningsskillnaderna drog in henne i 
en konflikt med Henrik Munthe som jag närmast ska redogöra för.639 

                                                                                                                                               
ville reda ut frågan efter att ”hela skalbanksproblemet på sistone fullkomligt råkat i gungning genom Astrid Cleve-
Eulers bekanta gungningsteori”. I Sista biten i puzzlet gick Cleve igenom frågan igen i belysning av Odhners fakta 
och såg sin uppfattning från 1926 bekräftad: ”Ett ingående studium av Odhners analys har följaktligen […] befäst 
och gett nya, konkreta, sakliga stör [sic!] åt min gamla, i och för sig så näraliggande uppfattning att ett varaktigt 
och långsamt neddragande av en för bankbildande mollusker lämplig lokal i salt vatten måste vara ägnat att 
underlätta bankens tillväxt, emedan pålagring och nivåsänkning mer eller mindre kompenserar varandra och 
möjliggör en långvarig konstans hos de hydrografiska villkor, av vilka djuren är beroende.” Cleve-Euler, 
”Skalbankar och nivåförändringar i Skageracksområdet”; Nils Hj. Odhner, ”Några fakta till belysning av skal-
banksproblemet”, GFF 49 (1927). Citatet på sidan 77; Astrid Cleve, Sista biten i puzzlet: Slutord i ett par gamla 
stridsfrågor och skalbankar och landvågor, Nordens geologer tillägnade (Uppsala, 1961). Citatet på sidan 22. 
636 Astrid Cleve, Istider och människor i Norden (eget tryck, 1960), 13. 
637 Cleve, Sista biten i puzzlet, 32. 
638 Cleve, Sista biten i puzzlet, 28. 
639 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 21. 
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Konflikt om katastrofer 

Henrik Munthes studier av Östersjöområdet hade både resulterat i 
upptäckten av Ancylussjön och den så kallade Baltiska issjön.640 De svenska 
kvartärgeologerna var på 1920-talet i stort sett överens om områdets 
utveckling under landisens avsmältning och den påföljande landhöjningen, 
från Baltiska issjön med dess avtappning vid Billingen, via Yoldiahavet och 
Ancylussjön, till Litorinahavets sammanflöde med havet över Öresund. Helt 
överens var man dock inte och Cleve hörde till skeptikerna. 

Vad gällde Baltiska issjön höll hon föredrag om tappningen vid Billingens 
nordspets både i Geologiska Föreningen i Stockholm, 4 oktober 1923, och 
Geologiska sektionen av Naturvetenskapliga studentsällskapet i Uppsala, 21 
februari 1924.641 Kort sagt trodde hon inte att någon ”kolossaltappning av 
Baltiska issjön, en verklig syndaflod” skulle ha inträffat vid Billingen, vilket 
gick tvärtemot den gängse uppfattningen.642 Efter föredraget i Stockholms-
föreningen avspisades hon av Gerard De Geer:  

En diskussion av frågan torde, innan resultaten av den ännu pågående, detaljerade 
fältundersökningen föreligga, vara tämligen gagnlös, framför allt om den utgår från 
obevisade eller bevisligen orikta förutsättningar med avseende på såväl landets 
höjdläge som israndens sträckning, erosion genom bottenströmmar m. m. Kalkyler 
över själva tappningsförloppet torde därför böra uppskjutas till en senare tidpunkt.643 

Den omtalade fältundersökningen gjordes av statsgeologen Simon 
Johansson (1881–1944) och i en kommentar av hans år 1926 redogjorda 
undersökning av området, i vilken han bekräftade den etablerade teorin, fick 
Cleve tillfälle att publicera sin ståndpunkt i GFF. Hon förnekade att det 
funnits någon uppdämd baltisk issjö och förklarade tappningsspåren vid 
Billingen med mindre flöden från lokala sjöar samt Yoldiahavet.644 Den här 
gången använde hon sig inte av diatomacékunskap i argumentationen utan 
hänvisade till geologiska formationer som hon själv hade observerat i 
landskapet. Det var i linje med geologernas fältmetod, men eftersom de inte 

                                                             
640 Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 16, 20. 
641 ”Mötet den 4 oktober 1923”, GFF 45 (1923), 463; ”Meeting February 21st 1924”, BGIU 19 (1923–1925), 
245. – Ett autoreferat av föredraget trycktes i ”Meeting February 21st 1924”, BGIU 19 (1923–1925), 245 ff. 
642 Cleve-Euler, ”’Baltiska issjöns tappning’”, 463. 
643 ”Mötet den 4 oktober 1923”, GFF 45 (1923), 463. – Gerard De Geer var vid tillfället professor i geologi och 
prorektor på Stockholms högskola. Han var en av Sveriges mest namnkunniga kvartärgeologer och var 
särskilt känd som geokronologins upphovsman. Efter att ha kommit till slutsatsen att den så kallade varviga 
leran, bestående av lager med växlande grovkornighet, var årliga avsättningar av lera från landisens 
glaciärälvar använde han leran för att datera isavsmältningen. Metoden kallades geokronologi och vid 1910 
års internationella geologkongress i Stockholm presenterade han en kronologi för den senaste 12 000 åren. År 
1924 blev De Geer föreståndare för Stockholms högskolas geokronologiska institut, instiftat till förmån för 
just honom. von Post, ”Gerard Jakob De Geer”, 550 f., 561. 
644 Cleve-Euler, ”’Baltiska issjöns tappning’”, 464. 
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hade sanktionerat hennes kompetens som geolog och hon lade fram teorier 
som stod tvärtemot etablerade forskares tolkningar är det inte konstigt att de 
valde att inte lyssna på henne.645  

Ungefär samtidigt förnekade Cleve existensen av ett annat vattenfall av 
episka dimensioner, nämligen de så kallade Sveafallen i Svea älv vid 
Degerfors. Traktens omfattande döda fall vittnar om att vattenfall och forsar 
en gång i tiden passerat genom området, även om vattendragen idag är 
torrlagda. Efter att von Post besökt fallområdet 1923 förmodades Ancylus-
sjön ha haft sitt utlopp där, varpå han och Munthe påbörjade en gemensam 
undersökning av frågan. Eftersom von Post och Munthe blev osams under 
arbetets gång blev det aldrig något samförfattat arbete om Svea älv, men de 
publicerade sina resultat var för sig 1927.646 

Munthe och Cleve var redan oense angående Ancylussjön i det att hon 
stödde Antevs idé att Ancylussjön inte varit helt isolerad från visst inflöde av 
saltvatten, om än begränsat och kontinuerligt utspätt av tillströmmande 
smältvatten.647 Antevs framförde idén i sin avhandling 1917 och upprepade 
den i en artikel 1922, varpå Munthe gick till försvar för sin sjö i GFF i januari 
1924.648 Efter att ha lagt fram sina motargument och förkastat Antevs 
tolkning ifrågasatte han Antevs och hans efterföljares rätt att delta i den 
aktuella forskningen: 

I cannot be very wide of the truth if I say that Dr. Antevs has already had a couple of 
uncritical followers among which Dr. Astrid Cleve-Euler in a recently (1923) 
published, in part very fancyful paper takes the first price. There are, it is true, several 
peculiarities in the succession of layers etc. within the Baltic regions which, however, 
can be explained only by further field-researches, but not by excessive speculations 
only. Therefore, those publications are, on the whole, not suited to promote the 
definitive solution of the many important, complex, and in part still unsufficiently 
known problems which, not least in later years, have called such a lively discussion 
among naturalists interested in problems bearing on changes of level in relation to the 
evolution of climate, history of man, fauna, and flora of the past.649 

Antevs svarade på Munthes inlägg samma år och underkände då 
huvudparten av argumentationen med hänvisning till att nästan alla 

                                                             
645 Att Baltiska issjön existerat och haft ett utlopp vid Billingen hör idag till den allmänt accepterade synen 
på Östersjöns historia. Lundqvist, Lundqvist & Lindström, Sveriges geologi från urtid till nutid, 474. 
646 Henrik Munthe, Studier över Ancylussjöns avlopp, SGU serie C 346 (1927); Lennart von Post, Svea älvs 
geologiska tidsställning: En pollenanalytisk studie i Ancylustidens geografi, SGU serie C 347 (1927); 
Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 42. 
647 Antevs, ”Senkvartära nivåförändringar i Norden”, 650 f.; Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens 
senkvartära nivåförändringar”, 21. 
648 Antevs, ”Post-glacial marine shell-beds in Bohuslän”, 262 f.; Antevs, ”On the Late-Glacial and Post-
Glacial History of the Baltic”; Henrik Munthe, ”On the Late-Quarternary History of the Baltic: Critical 
remarks”, GFF 46 (1924). 
649 Munthe, ”On the Late-Quaternary History of the Baltic”, 178. 
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framförda fakta var gamla och tolkningarna tvivelaktiga. Det enda nya 
Antevs kunde se ansåg han dock vara det första av värde på trettiofem år, 
nämligen upptäckten av Ancylussjöns förmodade utlopp vid Degerfors, som 
skulle bevisa att sjön legat över havsnivå vid den tiden och därmed inte 
kunde ha varit salt.650 Ett år senare fick istället Gerard De Geer ta emot 
Munthes kritik, efter att han 1925 menat att Ancylussjön stått i förbindelse 
med världshavet och därför rimligen borde kallas Ancylushavet.651 

Personliga brev skrivna i samband med Antevs och Munthes diskussion 
visar att vissa ansåg Munthes tillförlitlighet dalande. I privata brev till Gösta 
Lundqvist undrade Antevs exempelvis ”Ar [sic!] Munthe dum? Han tycks 
anse sig ha monopol pa [sic!] sanningen” och påpekade att ”Munthe borde 
vara försiktig på gamla dar, annars går det med honom som det gick med 
Holst: han blir inte citerad efter sin död.”652 Harald Thomasson uttryckte 
liknande skepsis i ett brev till Lundqvist där han likställde Munthe med 
Cleve: ”Du tycks tro att mina åsikter om nivåförändringarna blott äro 
spekulationer, trösta Dig med att dem överlämnar jag fullständigt åt Cleve-
Euler, Munthe m.fl.”653 

Efter att ha studerat Svea älvs-området föreslog von Post i Sveriges natur: 
Svenska naturskyddsföreningens årsskrift att området skulle ”erhålla rang 
och värdighet av åtminstone officiöst erkänt naturminnesmärke”, bland 
annat för att de geologiska spåren var lättbegripliga även för lekmän.654 I 
samma artikel berättade han att det var just ett besök i området som 
övertygade honom om att en avstängd Ancylussjö funnits och skrev att den 
haft sitt första avlopp i Svea älv.655 Cleve tolkade det som att frågan om 
Ancylussjöns avlopp var avgjord och kunde inte låta bli att ventilera sin 
avvikande syn på saken i en artikel i Svenska Dagbladet sommaren 1927.656 
Hon såg gärna att ”Svea älvs grandiosa ättestupor och döda forsbäddar” 
skulle naturskyddas, men inte med Munthes och von Posts motivering att de 
vittnade om Ancylussjöns historia. Hon hade en annan förklaring:  

Vår undersökning har med en till visshet gränsande sannolikhet givit till resultat, att 
landet mellan Kilsbergen och Tiveden två gånger efter ishavstiden hyst en rätt stor sjö, 

                                                             
650 Ernst Antevs, ”On the Late Quaternary History of the Baltic: A Reply”, Geographical Review 14 (1922), 648. 
651 Henrik Munthe, ”Några anmärkningar till G. De Geers ’Förhistoriska tidsbestämningar’”, GFF 48 (1926), 111 ff.; 
Gerard De Geer, ”Förhistoriska tidsbestämningar”, Ymer 45 (1925), 25. 
652 Brev från Ernst Antevs till Gösta Lundqvist, 6 april u.å. och 20 april 1926, GLS, CVH. 
653 Brev från Harald Thomasson till Gösta Lundqvist, 31 juli 1924, GLS, CVH. 
654 Lennart von Post, ”Svea älv: Ett geologiskt naturminne”, Sveriges natur: Svenska 
naturskyddsföreningens årsskrift 18 (1927), 30. – Året innan skrev Sandegren om Döda fallet vid Ragunda i 
Jämtland och dess kanjon, som han haft i uppdrag att utreda för fridlysning enligt naturskyddslagen. Att 
uppmärksamma Svea älvsområdet i samma syfte låg alltså i tiden. Ragnar Sandegren, ”Döda fallet i Jämtland 
och dess kanjon: Ett nytt geologiskt naturskyddsområde”, Sveriges natur 17 (1926). 
655 von Post, ”Svea älv”, 9, 11. 
656 Astrid Cleve von Euler, ”Vad var Svea älv?”, Svenska Dagbladet 2 juli 1927. 
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som första gången, i ancylustid, utgjorde en sydlig vik av Ancylussjön, men andra 
gången en östlig, något mindre vik av Vänern. Efter dessa båda maximiskeden 
krympte ifrågavarande sjö, som lämpligen kan kallas Skagershultssjön, till icke 
närmare känt belopp ihop till ett isolerat bäcken, och troligen fann området sitt 
nuvarande avlopp genom Svartån mot öster först i sen litorinatid. Tidigare avrann 
sjön, så snart den genom landets höjning isolerades från Ancylussjön, resp. 
Storvänern, mot väster genom sjön Stora Björken och Sveaälven.  

Här ha vi således en förklaring på hur rinnande vatten bör ha störtat utför 
Sveapassets branter utan att man nödgas taga hela Östersjön till hjälp.657 

Cleves direkta påhopp på Munthes och von Posts tolkning lämnades 
okommenterat. Det ska snart få sin förklaring. Ett halvår senare framförde 
dock Munthe sin åsikt i en rikt illustrerad artikel i Dagens Nyheter med den 
långa undertiteln ”Om ’Närkes Niagara’, Ancylussjöns stolta avlopp, vars 
mäktighet ännu återspeglas i storartade geologiska formationer, och om 
Skandinaviens underbara öden efter sista nedisningen för 25,000 år sedan”. 
I jämförelse med Niagarafallen beskrivs det dramatiska landskap som bildats 
av Ancylussjöns utflödande vattenmassor. Sjöns tillblivelse och senare 
utlopp behandlas också, liksom människans invandring till Norden, och 
läsaren får en allmän inblick i Östersjöområdets geologiska utveckling efter 
istiden. Artikeln sammanfattar Munthes och von Posts respektive studier av 
området och är mer populärvetenskapligt hållen än Cleves inlägg i Svenska 
Dagbladet.658 En månad senare kom Cleves reaktion, betitlad ”Mytbildning 
kring Ancylussjön”, och hon hävdade återigen bestämt att fallområdet inte 
var resultat av någon uppdämning av Östersjön.659 

I likhet med att hon i samband med sulfitspritsfrågan bekymrade sig för att 
allmänheten skulle få en felaktig uppfattning om sakernas tillstånd stördes 
hon även nu av att de ”geologiskt gängse lärorna” spridits för en större publik 
via dagspress och Naturskyddsföreningens årsskrift. ”Det är nästan synd och i 
varje fall otacksamt att behöva grumla så vackra föreställningar”, skrev hon, 
”men en vetenskapskvinna måste nu en gång sätta sanningen före 
skönheten.”660 Ännu säkrare hade hon blivit efter att ha läst Munthes Studier 
över Ancylussjöns avlopp (1927), där hon i höjdgränser och kiselalgsfynd 
funnit bekräftelse för sin sak. Så säker var hon, att hon inte ens ansåg det 
nödvändigt med utökade studier för att förklara problemet. Hon passade 
också på att kommentera Ancylussjöns tänkta uppdämning i söder, varnade 
för att kanonisera den teorin och antydde ovetenskaplighet hos geologerna 

                                                             
657 Cleve von Euler, ”Vad var Svea älv?”. Originalets kursivering. 
658 Henrik Munthe, ”När Mälaren gick kräftgång: Om ’Närkes Niagara’, Ancylussjöns stolta avlopp, vars 
mäktighet ännu återspeglas i storartade geologiska formationer, och om Skandinaviens underbara öden efter 
sista nedisningen för 25,000 år sedan”, Dagens Nyheter 11 december 1927. 
659 Astrid Cleve von Euler, ”Mytbildning kring Ancylussjön”, Svenska Dagbladet 11 januari 1928. 
660 Cleve von Euler, ”Mytbildning kring Ancylussjön”. 
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genom att poängtera att ”det för var och en, som fördomsfritt vill taga del av 
redan hopbragta forskningsresultat, måste står klart, att fallen vid Degerfors 
icke varit några ancylussjöfall”.661 Den här gången lät inte svaret vänta på sig 
och Munthes genmäle trycktes tre dagar senare: 

Artikeln i fråga [...] kan sägas vara anmärkningsvärd ur den synpunkten, att den 
innehåller en blandning av ovederhäftighet och fantasteri, som är rent 
häpnadsväckande – nota bene ifall den, såsom väl är avsett, skall betraktas såsom ett 
vetenskapligt inlägg och icke såsom ett led i författarinnans under de senaste åren 
offentliggjorda geologiska uppsatser och artiklar med karaktären av vad man skulle 
kunna kalla geomytologiska kåserier, av vilka uppsatserna hittills tagits på allvar och 
underkastats en ovanligt skarp kritik från ett flertal geologers sida, medan artiklarna 
hos oss väckt enbart undran och munterhet.662 

Han ansåg att Cleves artikel inte förtjänade en kritisk gransking och hellre 
borde ha ”’tigits ihjäl’, såsom skedde i fråga om en liknande tidningsartikel i 
somras”. Det var ”Vad var Svea älv?”, som inte fick någon offentlig 
uppmärksamhet från geologernas sida. I fallet ”Mytbildning kring 
Ancylussjön” såg sig Munthe ändå tvungen att kommentera hennes 
inkompetens på området och för att inte verka partisk citerade han ”två 
bland Fennoskandias även på det kvartärgeologiska gebitet mest kompetenta 
professorer” som anonymt uttalade sig till fördel för hans tolkningar.663 

Svenska Dagbladet gav Cleve tillfälle att omedelbart besvara kritiken och i 
sin korta replik sammanfattade hon sin relation till geologsamfundet: 

Det mot mig riktade inlägget ger till såväl ton som anda en trogen bild av den 
behandling från hrr geologers sida, som utlösts av mina sedan 6 år fortsatta försök att 
göra min röst hörd i den kvartärgeologiska villervallan. Jag framträdde hovsamt och 
sakligt om än med nya uppslag och utgångspunkter. Man svarade med 
massmobilisering av vetenskapligt delvis svaga stridskrafter och ilskna personliga 
utfall. Jag fortsatte att samla och ordna fakta. Man svarade då, som professor Munthe 
så riktigt säger, med att tiga ihjäl mig. Huruvida denna metod förtjänar namnet 
vetenskaplig kan även en lekman avgöra. Det nya föds ofta under kamp och vånda, 
men den sanning, det innehåller, segrar dock till sist, och däråt måste ju också varje 
rättskaffens vetenskapsman glädja sig, eller hur?664 

                                                             
661 Cleve von Euler, ”Mytbildning kring Ancylussjön”. Originalets kursivering. 
662 Henrik Munthe, ”Ancylussjön en myt? Geomytologi en ny vetenskap?”, Svenska Dagbladet 14 januari 
1928. Originalets kursivering. 
663 Munthe, ”Ancylussjön en myt?”. 
664 Astrid Cleve von Euler, replik på Henrik Munthe, ”Ancylussjön en myt? Geomytologi en ny vetenskap”, 
Svenska Dagbladet 14 januari 1928. 
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I och med detta avslutades debatten i dagspressen mellan Cleve och 
Munthe.665 För analysen av kontroversen är artiklarna huvudsakligen 
intressanta av två skäl. Det första är Munthes oförblommerade kritik av 
Cleves kvartärgeologiska forskning och det andra är Cleves avslutande 
replik. De kunde båda uttrycka sig annorlunda i dagspressen än de hade 
kunnat inför en mer kritisk publik i ett sammanhang som GFF. Munthe, som 
representerade den vetenskapligt etablerade teorin, behövde inte söka 
ytterligare stöd för sin tolkning och kunde här säga precis vad han tyckte om 
Cleves arbete. Hon sökte istället liera sig med lekmannaläsarna, framträdde 
lugnt och sakligt och framställde sig själv närmast som en martyr för 
vetenskapen. Intressant är också den starka tro på sanning som en essentiell 
och segrande kraft som Cleve uttryckte, en tro som kanske gjorde det mindre 
väsentligt för henne att anpassa sitt agerande för att övertyga om sina åsikter 
och omvandla dem till fakta. 

Cleve fortsatte bestämt att förneka att Ancylussjön haft sitt utlopp över 
Sveafallen. I den egenpublicerade skriften Studier över Ancylustidens 
Mellansverige framförde hon bland annat att fossilinnehållet i det så kallade 
Domedagshålet, den kanjon som bildades av Sveafallens högsta fall, bevisade 
att något ancylusvatten aldrig nått dit. Där fanns nämligen inga spår av dess 
annars typiska leravlagringar med rester av arenariadiatomacéer. Samma 
arenariaflora gav dock belägg för att Ancylussjön under någon period haft ett 
västligt utlopp i höjd med Vänern.666 Så sent som 1957 fick hon samma åsikt 
om Sveafallens bildning publicerad i Kungl. Vetenskaps-Societeten i 
Uppsalas skriftserie.667 Artikeln hette ”Was war der Svea älv?” och handlade 
inte bara om Ancylussjön och Sveafallen utan sammanfattade stora delar av 
hennes kvartärgeologiska forskning med oscillationsteorin som bärande 
tolkningsmodell. 

Kanske bidrog hennes osvikna tro på berggrundens upprepade vertikala 
svängningar till att geologerna inte tog hänsyn till hennes syn på Sveafallen. 
Det skälet antyds i ett brev från den norske botanisten och kvartärgeologen 
Knut Fægri (1909–2001) i samband med att hon lade fram en tolkning av 
Allerödtiden (se nedan) kring 1940: 

I siste instans beror jo Deres tolkning av forholdene på Deres ”oscillationshypotese”, 
som jo har vinnet sørgeligt liten anertjennelse blandt kvatærgeologene [sic!]. Dette 

                                                             
665 Drygt två veckor senare hade Cleves reaktion även nått Ernst Antevs i USA, som kommenterade saken i 
ett brev till Munthe: ”Har just läst Fru Cleves mytbildning om Ancylussjön i Svenska Dagbladet, och ser att Du 
nu har publiserat [sic!] ditt väntade arbete om Ancylussjön. Jag skulle vara mycket tacksam för separat, ifall 
Du har något över. Man måste beundra henne för hennes ihärdighet och oförskämdhet.” Brev från Ernst 
Antevs till Henrik Munthe, 2 februari 1928, Henrik Munthes samling, CVH. 
666 Cleve-Euler, Studier över ancylustidens Mellansverige, 8, 10 f. 
667 Astrid Cleve-Euler, ”Was war der Svea älv?”, Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 
IV:17:1 (Uppsala, 1957), 15. 
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kan teoretisk tenkes å bero på en av to grunder: Enten er kvartærgeologene en samling 
forblindete individer, som ikke er istand til å se sannheten, selv når de får den servert 
eller så er hypotesen gal. Jeg tillater mig å ha min egen mening om hvilket av disse 
alternativer jeg foreløbig holder for det rimeligste.668 

Att Munthes och von Posts tolkningar av de döda fallen vid Degerfors blev 
gängse uppfattning i frågan kan exemplifieras med läroboken Sveriges 
geologi. Den riktade sig till universitets- och högskolestudenter och 
publicerades i flera reviderade upplagor. I såväl första (1936) som fjärde 
(1963) utgåvan förklarades, efter Munthe och von Post, att Svea älvsområdet 
formats av Ancylussjöns utlopp mot havet. Liksom i Munthes artikel om 
Sveafallen i Dagens Nyheter 1927 jämförs i läroboken de vattenmassor som 
där tänktes ha störtat mot havet med det nutida Niagara.669 Sedan dess har 
bilden reviderats och i en motsvarande lärobok från 2011 anges att 
Ancylussjöns och Västerhavets vattenyta förmodligen stått på samma nivå på 
båda sidorna om Sveafallen. Innan ett sund öppnades vid de danska öarna i 
söder antas numera att Ancylussjön rann ut i havet via Göta älv och det 
norska Otteid-Steinselva-sundet. De döda fallen tänks huvudsakligen ha 
bildats av isälvar när landisen smälte.670 

Cleves forskning rörde inte bara nivåförändringarna, Baltiska issjön och 
Ancylussjön utan praktiskt taget hela Nordens kvartärgeologiska historia. 
Hon reste i Sverige, Norge och Finland för att samla material och redovisade 
sina resultat flitigt, utan att låta geologernas protester vare sig ändra hennes 
syn på den geologiska utvecklingen eller stoppa henne från fortsatt arbete 
och publicering. Allt detta gjorde hon inte helt utan stöd för sin forskning 
och jag ska närmast skriva om den sympati som hon trots allt mötttes av. 

                                                             
668 Brev från Knut Fægri till Astrid Cleve von Euler, 3 juni 1941, ACES, UUB. 
669 Nils H. Magnusson & Erik Granlund, Sveriges geologi (Stockholm, 1936), v, 188 f.; Nils H. Magnusson, 
Gösta Lundqvist & Gerhard Regnéll, Sveriges geologi (1936), 4 uppl. (Stockholm, 1963), 526, 530; Munthe, 
”När Mälaren gick kräftgång”. – År 1959 publicerades en vägledning för besökare till fallområdet med titeln 
Sveafallen i Degerfors: En kort handledning för besökande där områdets tillblivelse förklarades som resultat 
av Ancylussjöns avlopp. Efter att ha läst den reagerade Cleve med ett förtydligande i Karlskogas tidning som 
hon återgav i ”Äventyr i ankdamm”. Bland annat skrev hon: ”Tolkningen av den märkliga terrängen – 
traktens stolthet – är dock lindrigast sagt antikverad. Ancylussjön har nämligen aldrig nått passen vid 
Degerfors. Inga spår av dess karakteristiska diatomacé- eller kiselalgflora har kunnat påvisas i bl.a. 
Domedagshålets 8 meter djupa bottengrop. Fallterrängen har utskulpterats, när en issjö på Kilsbergen mer än 
2000 år tidigare avtappades över passen till en vik av Västerhavet, som då nådde minst 60 meter över passen. 
Vid Möckelns sydända framträder spåren av denna tappning i ett sötvattenslager som ligger insprängt mellan 
den forna fjordens brackvattenslager. För dessa förhållanden har jag redogjort i till Nordens geologer utsända 
skrifter av år 1930, 1946 och 1957, vilka aldrig blivit kritiserade eller vederlagda. Se särskilt den av 
Vetenskapssocieteten i Uppsala år 1957 tryckta sammanfattningen ’Was war der Svea älv?’. Denna har 
geologerna helt enkelt – trollat bort. Simsalabim!” Någon respons fick hon inte heller på detta inlägg i 
debatten. Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 97+ ff. Citatet på sidan 98+ a, originalets kursivering; Sveafallen i 
Degerfors: En kort handledning för besökande (Degerfors, 1959), 10. 
670 Lundqvist, Lundqvist & Lindström, Sveriges geologi från urtid till nutid, 475; ”Svea älv”, 
Nationalencyklopedin, www.ne.se/lang/svea-älv (18 augusti 2012). 
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Uppmuntran i det tysta 

Den 7 oktober 1926 höll Cleve ett föredrag för Geologiska Föreningen i 
Stockholm om ”Västgötalerorna och nivåförändringarna”. Efter föredraget 
yttrade sig Gerard De Geer och denna gång var han vänligare i sitt 
avfärdande av Cleves kvartärgeologiska kompetens än efter hennes föredrag 
om Baltiska issjön i oktober 1923: 

Hr G. De Geer uttryckte sitt varma erkännande för det omfattande och värdefulla bistånd 
föredr. lämnat våra kvartärgeologer genom sina talrika diatomacébestämningar. För 
positiva inlägg i själva kvartärgeologiens stundom nog så komplicerade frågor vore dock 
en långvarig, mångsidig och rationell träning ute i fält oundgänglig liksom även 
ingående, mångåriga förstudier.671 

Uttalandet markerar tydligt kvartärgeologernas strävan att professionalisera 
sin disciplin och De Geer drar samtidigt en gräns gentemot Cleve. Hennes 
arbete var värdefullt, men bara hennes arbete som diatomacékännare. Allt 
sitt teoretiserande till trots var hon fortfarande inte kvartärgeolog i deras 
ögon. Cleve noterade särskiljandet och kommenterade senare De Geers åsikt 
i sitt memoarmanuskript: ”En vacker akademisk proklamation, som säkert 
uttryckte just vad alla de närvarande geologerna kände med anledning av 
min konstiga envishet att tro mig kunna ha något att säga dem!”672 

Drygt ett år senare manifesterade hon sin frustration över sina svårigheter 
att göra sig hörd i GF med att lämna organisationen. I praktiken fortsatte 
hon att delta i föreningens verksamhet, men då var det inte som betalande 
ledamot. Hon valde att aktivt be om utträde istället för att bara låta bli att 
betala medlemsavgiften och sammanfattade i sitt memoarmanuskript åren 
som medlem i föreningen med följande skarpa ord: 

Framläggandet av oscillationsläran år 1923 hade sånär vållat en explosion. Jag hade 
ingripit som ett otillåtligt störande moment i den ortodoxa kvartärgeologins slutspurt i 
striden om de baltiska uppdämningarnas vara eller icke-vara. Under senare hälften av 
tjugotalet ändade denna uppgörelse med en skenbar seger för de rättrogna under 
Munthes och v. Posts visserligen icke identiskt lika, men dock samordnade fanor. De 
döda fallen vid Degerfors tillskrevs Östersjön. Ehuru medlem i Geol. Föreningen tilläts 
jag icke längre att publicera mina inlägg eller resultat i dess Förhandlingar. Men om 
Föreningen var färdig med mig, var jag också färdig med den. Jag drog mig frivilligt 
tillbaka med orden: ”Då föreningen visat sig undertrycka fri forskning på ett med sann 
vetenskaplighet och modern uppfattning oförenligt sätt, får jag anmäla mitt utträde ur 
Föreningen. Uppsala den 22 november 1927.”673 

                                                             
671 ”Mötet den 7 oktober 1926”, GFF 48 (1926), 487. 
672 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 35+. I manuskriptet daterar hon detta möte till 7 oktober 1927. 
673 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 36+. 
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Ett varmare mottagande fick Cleve i Naturvetenskapliga studentsällskapets i 
Uppsala geologiska sektion. Där höll hon sexton kvartärgeologiska föredrag 
1924–1956.674 Enligt brev till Cleve 1941 och 1942 välkomnade sektionens 
sekreterare henne med glädje och förklarade sig angelägna att höra hennes 
åsikter.675 Docenten i geologi Nils G. Hörner (1896–1950) förklarade varför: 
”Det är ju föredrag som ofta väcker diskussion men alltid levande intresse, 
och som verkar i hög grad stimulerande, även när de framkalla 
motsägelser.”676 Han var tveksam till många av Cleves åsikter samtidigt som 
han uppskattade dem eftersom de ”stimulera, sporra och skärpa 
kvartärforskningen”.677 

Hörner stod också på Cleves sida när hon ville få en uppsats om Alleröd-
tiden, en senglacial period kännetecknad av ett tempererat klimat, tryckt i 
GFF. Historien började med att Cleve höll föredraget ”Allerödstadier och 
senglacial utveckling i det södra Östersjöområdet” för GF i oktober 1939. 

                                                             
674 Cleves första föredrag för Geologiska sektionen, den 21 februari 1924, var samma redogörelse om 
issjötappningen och strandlinjer vid Billingen som hon delgivit Geologiska Föreningen i Stockholm i oktober 
1923. Därefter talade hon om de senaste svensk-finska geokronologiska konnektionerna den 10 april 1924, om 
skalbankar och postglaciala nivåförändringar i Skageraksområdet den 31 januari 1926, om Litorinhavet den 
29 september 1927, om postglaciala gränser och den första invandringen i Mellansverige den 2 november 
1928, om senkvartära regressionsfaser i Finland den 27 februari 1941, om Baltiska issjöns pussel den 19 
februari 1942, om gamla isgränser i Sydsverige och Baltiska issjön den 11 oktober 1945, om landisens 
tillbakadragande i Mellansverige och tappningen vid Degerfors den 21 mars 1946, om istidsgeografi och 
senglacial utveckling den 14 november 1946, om gamla och nya idéer om gränsen för den senaste landisens 
utbredning den 20 januari 1949, om korrelering och datering av strandlinjer i östra och västra Sydsverige den 
23 november 1949, om gränserna för Vänern och havet den 17 januari 1952, om bidrag till kunskapen om 
Danmarks sena glacial den 7 december 1953, om Baltiska issjön den 13 oktober 1955 och om 
Sandarnakulturens ålder och bosättning den 29 november 1956. Tillsammans med geologen och 
paleontologen Ivar Hessland (1914–2006) höll hon ett sjuttonde föredrag om ”A newly discovered tertiary 
deposit at Åhus” 2 december 1947. ”Meeting February 21st 1924”, ”Meeting April 10th 1924”, ”Meeting 
November 27th 1924”, BGIU 19 (1923–1925), 245, 248 f.; ”Meeting January 21st 1926”, BGIU 20 (1925–
1927). 283; ”Meeting September 29th 1927”, BGIU 21 (1927–1930), 480; ”Meeting November 2nd 1928”, 
BGIU 22 (1927–1930), 305; ”Meeting February 27th, 1941”, ”Meeting February 19th, 1942”, BGIU 29 (1943), 
389 f.; ”Meeting October 11th, 1945”, BGIU 31 (1946), 404; ”Meeting March 21st, 1946”, ”Meeting November 
14th, 1946”, ”Meeting December 2nd, 1947”, BGIU 32 (1946–1948), 479 ff.; ”Meeting January 20th, 1949”, 
BGIU 33 (1949); ”Meeting November 23rd, 1949”, ”Meeting January 17th, 1952”, BGIU 34 (1949–1953), 377, 
380; ”Meeting December 7th, 1953”, ”Meeting October 13th, 1955”, BGIU 35 (1953–1955), 245, 247; ”Meeting 
November 19, 1956”, BGIU 37 (1957). 
675 Brev från Nils G. Hörner till Astrid Cleve von Euler, 30 januari 1941, ACES, UUB; Brev från Bertil Wærn 
till Astrid Cleve von Euler, 6 februari 1942, ACES, UUB. 
676 Brev från Nils G. Hörner till Astrid Cleve von Euler, 30 januari 1941, ACES, UUB. – Geologen Erik Åhman 
(1912–1997), som bland annat var student till Helge Backlund och sekreterare i Geologiska Föreningen i 
Stockholm (1955–1972), nämner i sina memoarer Cleves föredrag i både Geologiska sektionen och Geologiska 
Föreningen: ”Ordet ’nivåförändringshets’ i hyllningen för Karl Metz har inget att göra med denne utan mera 
med privatforskaren fil. dr Astrid Cleve Euler och hennes uppfattningar om den Baltiska issjön och 
nivåförändringarna i Södra Sverige, vilka hon så gott som varje termin framlade inför Geologiska sektionen. 
Tidigare hade hon uppträtt inför Geologiska Föreningen i Stockholm och där på det grövsta blivit utskälld av 
kvartärgeologerna. Hon retade gallfeber på några av dessa, och det berättas, att statsgeologen Ragnar 
Sandegren, som vid tillfället hade en finne i ansiktet blev så indignerad över hennes enligt hans förmenande 
hädiska förkunnelse, att finnen sprack då han argumenterade mot henne!” Erik Åhman, Mina Uppsalaår 
(u.o., u.å.), 102 f. 
677 Brev från Nils G. Hörner till Astrid Cleve von Euler, 8 december 1940, ACES, UUB. 
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Föredraget presenterades också i några sidors autoreferat i GFF.678 Den 
egentliga uppsatsen refuserades för publikation i förhandligarna med 
motivationen att hennes argumentation var för svag. Hörner var en av 
redaktionskommitténs fem medlemmar och höll delvis med sina kollegor 
men ville ändå se den tryckt: ”Sakdiskussionen är ju utomordentligt viktig, 
och Geologiska föreningen bör ju vara öppen för nya impulser och kritik av 
rådande läror.”679 Han rekommenderade Cleve att modifiera uppsatsen med 
försiktigare uttryckssätt och bättre bevis så att den kanske kunde publiceras 
ändå, men så blev inte fallet.680 Istället tryckte hon uppsatsen privat under 
titeln Das Alter der Allerödbildungen: Eine Antwort an Prof. V. Nordmann 
(1941). Att det blev ett svar till den danske geologen och zoologen Valdemar 
Nordmann (1872–1962) berodde på att han under tiden fått publicera kritik 
mot Cleves Allerödtolkning i GFF. Det upprörde henne eftersom hon inte fått 
möjlighet att noggrannare lägga fram sina bevis innan kritiken kom. 
Nordmann hade inte haft tillgång till hennes fullständiga resonemang och 
kunde alltså, menade hon, inte veta vad han opponerade emot. Inte blev det 
bättre av att hon inte fick besvara kritiken som hon ville i GFF. Hon 
redogjorde för det hela i inledningen till Das Alter der Allerödbildungen och 
kritiserade föreningen hårt för bristande vetenskaplighet eftersom hennes 
tolkning, enligt henne, förkastats utan prövning.681 

Cleve hade en ännu mer offentlig försvarare i Helge Backlund (1878–
1958), som efter hennes föredrag om Degerforstappningen för Geologiska 
sektionen 1946 lär ha visat sin uppskattning genom att applådera.682 Han 
var professor i geologi med petrografi och mineralogi vid Uppsala universitet 
1924–1943 och forskade främst inom de ämnena. Ett skäl till att han ställde 
sig bakom Cleve kan ha varit att han själv upplevde att hans forskning hade 
åsidosatts av en grupp kvartärgeologer i Stockholm: 

Jag frågar mig vad är meningen och vad är det som anfäktar kvartärgeologerna? Vilja 
de i alla väder försvara Munthes och De Geers tolkningar? Inse de ej att de därigenom 
skada de bägge männens verkligt stora insatser? Eller är det en oförmåga att bygga in 
nya iakttagelser, som nu allt mera konsekvent och abstraktionsvis sorteras bort? Jag 
är desto mera intresserad av detta tillvägagångssätt, som samma principiella 
behandling går ut över mina iakttagelser över urbergets genetiska relationer, trots att 
nya iakttagelser à la Hyyppä giva mig rätt bl.a. för den stora Kirunamalmens genesis. 

                                                             
678 ”Mötet den 5 oktober 1939”, GFF 61 (1939), 424–428. 
679 Brev från Nils G. Hörner till Astrid Cleve von Euler, 30 januari och 3 februari 1941, ACES, UUB. – 
Redaktionskommitténs övriga medlemmar var geologerna Gustaf Troedsson (1891–1954), Karl Esaias 
Sahlström (188–1964), Nils Zenzén (1883–1959) och bergsingenjör Helmer Hedström (1899–1988). Astrid 
Cleve-Euler, Das Alter der Allerödbildungen: Eine Antwort an Prof. V. Nordmann (eget tryck, 1941), 4. 
680 Brev från Nils G. Hörner till Astrid Cleve von Euler, 30 januari 1941, ACES, UUB. 
681 Cleve-Euler, Das Alter der Allerödbildungen, 3 f. 
682 Enligt Cleve ska det inte ha hört till vanligheterna att det applåderades ”vid dessa allvarliga 
förhandlingar”. Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 83+. 
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Är det en corner-bildning i Stockholm mot fri forskning, eller under masken av 
”ursvensk självhävdelse” [sic!] eller är det resultatet av vår demokratiska fostran: 
omröstningen trots allt, mot iakttagelsers evidens?683 

Backlund hjälpte Cleve att få flera artiklar publicerade i tyska tidskrifter och 
lät som redaktör för Bulletin of the Geological Institution of the University 
of Upsala (BGIU) trycka hennes ”Zur Geographie der Eiszeit und zur 
spätglazialen Entwicklung des Nordens, besonders Schonens” (1947).684 Hon 
ville återigen korrigera den bild av Nordens kvartära utveckling som 
förmedlades till allmänheten i läroböcker och i föreningsskrifter. Vid det 
laget hade Cleve börjat intressera sig för interglaciala ”övervintrare” i 
Norden, det vill säga möjligheten att delar av den fennoskandiska 
landmassan varit isfria och lämnat utrymme för lokal flora och fauna såväl 
som människor att överleva istiden. Eftersom denna teori är kopplad till 
Cleves åsikter om människornas kolonisering av Norden kommer jag inte att 
utveckla detta närmare här, utan återkommer till den i samband med Cleves 
arkeologiska idéer i kapitel 6. 

För att förebygga missförstånd till följd av ”Zur Geographie der Eiszeit”, 
särskilt eftersom Cleve publicerat sig för en internationell publik, reagerade 
kvartärgeologerna Carl Caldenius och Erik Fromm (1915–2005) – vars 
kartor över isens tillbakadragande hon kritiserade i ”Zur Geographie der 
Eiszeit” – med några anmärkningar i GFF. Utan att gå in på detaljer lyfte de 
fram att hon försummat nödvändiga fältobservationer och att de ansåg att 
hela hennes presentation handlade om att få utvecklingen att passa in i ett 
teoretiskt system, som redan när den publicerades första gången möttes av 
förödande kritik. Hennes i deras tycke missbruk av deras kartor menade de 
antingen berodde på hennes i grund felaktiga syn på den senkvartära 
utvecklingen eller ren feltolkning av kartorna. Avslutningsvis uttryckte 
Caldenius och Fromm förhoppningen att publiceringen av Cleves uppsats i 
en så ansedd tidskrift inte berodde på okunnighet hos dess redaktör, utan på 
en ”zufällig, aber um so tieferen Schlummer”.685 

                                                             
683 Brev från Helge Backlund till Astrid Cleve von Euler, odaterat, ACES, UUB. 
684 Med Backlunds hjälp fick Cleve flera omfattande internationella publikationer under krigsåren 1940–
1943: Astrid Cleve-Euler, ”Das letzinterglaziale Baltikum und die Diatoméenanalyse”, Beihefte zum 
Botanischen Zentralblatt 60 (1940); Astrid Cleve-Euler, ”Alttertiäre Diatomeen und Silicoflagellaten im 
Inneren Schwedens”, Palaeontographica: Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit A92 (1941); Astrid Cleve-
Euler, ”Natur und Alter der Strandflächen Finnlands: Eine spätquartäre Rekonstruktion”, Zeitschrift für 
Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie 18 (1943). På uppmaning av Backlund skrev Cleve också en 
nekrolog över den finske geologen Gunnar Brander, som hade studerat kiselalger hos Cleve och avled i 
Finland 1940: Astrid Cleve-Euler, ”Gunnar Brander”, Zeitschrift für Geschiebeforschung und 
Flachlandsgeologie 17 (1941). Cleve-Euler, Das Alter der Allerödbildungen, 3 f.; Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 
73+, 75+ ff. – Helge Backlund var redaktör för volym 28–34 (1939–1953) av BGIU. 
685 Carl Caldenius & Erik Fromm, ”Einige Bemerkungen zu Fil. Dr. Astrid Cleve-Eulers: ’Zur Geographie der 
Eiszeit und zur spätglazialen Entwicklung des Nordens, besonders Schonens.’”, GFF 69 (1947), 464. 
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Att så inte varit fallet fastslog Backlund i sin replik och listade flera skäl 
till varför han ansåg att ”Zur Geographie der Eiszeit” skulle publiceras. Bland 
annat ansåg han att Cleve genom sitt deltagande i Geologiska institutionens 
och Geologiska sektionens verksamhet visat sig vara en kvalificerad 
medarbetare samt att nya rön aktualiserat hennes tolkningar och visat att 
hon hade tillräcklig vetenskaplig kompetens för att bearbeta geologiska, 
särskilt kvartärgeologiska, problemställningar. Han åberopade också 
behovet av eklektiskt tänkande för att utvecklingen skulle drivas framåt, 
även om sådant gjorde att man riskerade misstag, och Cleve utgjorde i hans 
ögon en sådan tänkare.686 

Ytterligare två viktiga kontakter för Cleve bland Uppsalageologerna var 
Sten och Maj-Britt Florin. Efter att i flera år ha arbetat inom geologi på flera 
olika institutioner, däribland Stockholms högskola, Riksantikvarieämbetet 
och SGU, disputerade Sten Florin (1905–1987) i ämnet 1948 och blev docent 
i kvartärgeologi i Uppsala två år senare. Han var sedan 1930 gift med Maj-
Britt Florin (född Fjæstad, 1905–1993), som disputerade 1957 och blev 
docent i botanisk kvartärgeologi i Uppsala 1958.687 Maj-Britt Florin var en av 
flera som fick privat undervisning i diatomacékunskap av Cleve. Det var 1935 
och i den omfattande nekrolog som hon skrev om Cleve berättade hon att 
makarna Florin och Cleve diskuterade kvartärgeologiska problem under 
många långa timmar, särskilt under 1940-talet.688 

Att de var vänner till Cleve innebar inte att de tog ställning för hennes 
teorier. Däremot förhöll sig Sten Florin till Cleves studier som till annan 
forskning i sin avhandling Kustförskjutningen och bebyggelseutvecklingen i 
östra Mellansverige under senkvartär tid (1948) och refererade till flera av 
hennes arbeten om Östersjöområdets kvartärgeologiska utveckling. Bland 
annat nämnde han Cleves oscillationsteori och tyckte sig kunna ge henne 
visst stöd så till vida att några dateringar som han gjort låg nära hennes, 
samtidigt som samstämmigheten var begränsad. Cleve listades också bland 
de personer till vilka Florin riktade tack för ”vetenskapligt bistånd i skilda 
former och värdefulla synpunkter under givande problemdiskussioner” i sitt 
förord.689 På så vis gav han henne alltså kvartärgeologiskt erkännande även 
om han inte stödde hennes tolkningar, ett erkännande som gjorde honom till 
ett undantag bland svenska kvartärgeologer. 

                                                             
686 Helge Backlund, ”Zur Abwehr und Zurechtstellung”, GFF 70 (1948), 247–250. – Caldenius och Fromm 
gav ett kort svar på Backlunds inlägg utan att ha ändrat ståndpunkt, och det gjorde inte heller Backlund i 
debattens slutord. Carl Caldenius & Erik Fromm, ”Erwiderung”, GFF 70 (1948); Helge Backlund, 
”Schlusswort”, GFF 70 (1948). 
687 Vem är det 1969, 273 f. 
688 Florin, ”Astrid Cleve von Euler”, 555. 
689 Sten Florin, Kustförskjutningen och bebyggelseutvecklingen i östra Mellansverige under senkvartär tid 
(Stockholm, 1948), 5, 61 f., 194. Citatet på sidan 5. 
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Cleve hade ändå önskat sig ett tydligare stöd. Det framgår i hennes 
memoarmanuskript, där hon skrev att hennes vänner bland geologerna ”ville 
eller kunde inte se med mina ögon och förhöll sig otillgängliga för mina 
fronderier i likhet med den kompakta majoriteten inom och utom landets 
gränser”.690 Paret Florins uteblivna stöd störde henne särskilt, eftersom hon 
ansåg att deras forskning om Degerforsområdet gav säkra belägg för hennes 
tolkning av Sveafallen.691 De divergerande ståndpunkterna till trots fick 
Cleve hjälp av Sten Florin för att få sina rön offentliggjorda och han var med 
framgång involverad i publiceringen av ”Was war der Svea älv?” i Kungl. 
Vetenskaps-Societetens i Uppsala handlingar 1957.692 

Han bistod henne även när hon försökte få Deglaciationen i Götaland och 
”den Baltiska issjön” (1960) införd i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-
Samhällets i Göteborg (GKVVS) handlingar. Skriften skickades in i oktober 
1955 och när Florin i februari 1956 påminde om ärendet skrev han:  

Mycket kan ju tänkas bli sagt gentemot den av olika sakkunniga. Emellertid har jag 
just nu ett allmänt gynnsamt intryck av Astrid Cleves sista skrifter, som äro trevligt 
skrivna om än sakligt, i förhållande till många resultat, stående vid sidan om.693 

Samhällets styrelse tog upp frågan för beslut under hösten och eftersom de 
sakkunniga professorerna geologen Gunnar Beskow, en av Cleves kritiker i 
gungningsfrågan 1924, och oceanografen Börje Kullenberg (1906–1991) 
tvekat att tillstyrka arbetets tryckning refuserades det.694 Cleve hade 
förmodligen Florin att tacka för att arbetet några år senare istället trycktes i 
Kvartärgeologiska institutionens i Uppsala skriftserie.695 Efter GKVVS:s 
refusering skrev Kullenberg ett brev till Florin i vilket han beklagade 
utgången. Han tyckte att det varit det enda möjliga resultatet även om han 
ansåg att ”arbetet var synnerligen intressant att läsa”.696 

I privata brev uttryckte flera forskare sympati för hennes situation som 
oliktänkare och uppmuntrade till fortsatt arbete genom att påpeka värdet av 
sådana. ”Kvartärgeologin hos oss har stelnat till några få teorier, som man 
med våld försöker få till allena härskande. Därför är det viktigt att det finnes 
forskare som vågar tänka fritt,” skrev den finske agrogeologen Bernhard 

                                                             
690 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 90+. 
691 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 92+, 100+; Cleve-Euler, ”Was war der Svea älv?”, 51.  
692 Brev från Sten Florin till Karl Erik Bergsten, 10 februari 1956, Brev rörande den Baltiska issjön, ACES, UUB. 
693 Brev från Sten Florin till Karl Erik Bergsten, 28 oktober 1955 och 10 februari 1956, Brev rörande den 
Baltiska issjön, ACES, UUB. 
694 Brev från J. Viktor Johansson till Karl Erik Bergsten, 13 november 1956, Brev rörande den Baltiska issjön, 
ACES, UUB. 
695 Astrid Cleve-Euler, Deglaciationen i Götaland och ”den Baltiska issjön” (Uppsala, 1960). 
696 Brev från Börje Kullenberg till Sten Florin, 13 november 1956, Brev rörande den Baltiska issjön, ACES, UUB. 
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Aarnio (1876–1951) 1925.697 Efter att ha mottagit en bok om postglaciala 
förhållanden, möjligen Cleves egenpublicerade Till Mellersta och Södra 
Sveriges postglaciala historia: Fyra uppsatser (1937), upprördes läroverks-
adjunkten i kemi och biologi Georges Stålberg å hennes vägnar: 

Kanske jag också får säga att inte bara författaren utan även vetenskapen är att 
gratulera till att detta verk kommit ut. Jag har ju, liksom många andra, länge vetat att 
Era åsikter i dessa frågor inte stämma med den ”officiella” geologin. Det är 
upprörande att man sökt tiga ihjäl vetenskapligt grundade åsikter, som äro obekväma, 
i stället för att söka vederlägga dem respektive acceptera dem, såsom det hövas vid 
förutsättningslös, objektiv, forskning.698 

Från norskt håll underblåstes tanken att kvartärgeologerna var svåra att 
samarbeta med, när den norske kvartärgeologen Isak Undås (1890–1974) – 
efter att ha påpekat att han inte höll med Cleve om hennes tolkningar av den 
kvartärgeologiska utvecklingen i Norge – konstaterade: 

Hele feilen er vel at kvartærgeologene er en samling av meget selvbevisste personer, som 
er seg selv og sitt nok, og som tar lite hensyn til andre menneskers mening og 
forskningsresultater. [---] Så lenge respekten for fagkolleger er slik och samarbeidet slik, 
kommer vi ingen vei med en respektabel lösning av fennoskandias kvartærgeologi.699 

Även om hon hade mycket begränsat stöd för sina teorier stod Cleve alltså 
inte ensam i kontroversen. Den uppmuntran hon fick bidrog säkert till 
hennes envisa kamp mot det geologiska etablissemanget. Stödet kom dock 
många gånger från forskare som liksom Cleve inte var kvartärgeologer och 
nästan uteslutande från personer som befann sig utanför den grupp av 
Stockholmsgeologer som var tongivande för den svenska kvartärgeologin. 

Cleves mest uttrycksfulla förkämpe mot geologerna var svärsonen Sven 
Stolpe. Han gifte sig 1931 med Cleves äldsta dotter Karin och var bland annat 
en stridbar journalist, litteraturforskare och -kritiker. I en artikel 1959 gav 
han sin syn på kontroversen mellan Cleve och kvartärgeologerna: 

Som ingift i familjen lyssnade jag med intresse till dessa strider. Min första tanke var 
att Astrid Cleve naturligtvis hade varit oförsiktig och gjort bort sig på en för henne 
främmande vetenskaplig mark. Jag beslöt emellertid att en dag tala ut om saken med 
professor Lennart von Post. [---] Han tog mycket vänligt emot mig, betygade sin stora 
beundran för Astrid Cleves lärdom och intelligens men försäkrade mig att hon som 
geolog var alldeles hopplös. [---] Jag blev naturligtvis övertygad.  

Jag hade emellertid inte mer än lämnat von Posts rum förrän jag mötte en 
studentkamrat, nu en känd geolog. Han fick höra om mitt ärende och log ironiskt. ”Du 

                                                             
697 Brev från Bernhard Aarnio till Astrid Cleve von Euler, 4 december 1925, ACES, UUB. 
698 Brev från Georges Strålberg till Astrid Cleve von Euler, 5 december 1946, ACES, UUB. 
699 Brev från Isak Undås till Astrid Cleve von Euler, 26 december 1946, ACES, UUB. 
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tror väl inte ett ord av vad von Post säger?” sade han. ”Här finns ingen av Astrid Cleves 
avhandlingar. Hon är för farlig… Men att hon på många viktiga punkter har rätt, det 
vet alla yngre geologer i landet. Hennes tid kommer nog…”700 

De motsägande åsikterna ledde Stolpe att undersöka saken närmare och han 
sade sig överallt finna yngre geologer som insåg att Cleves bestämningar var 
riktiga eftersom hon byggde sina tolkningar på diatomacéfynd och ingen 
ifrågasatte hennes sakkunskap på det området. Att ingen av dem tog parti för 
henne skulle bero på rädsla för att få sämre betyg om de kritiserade de äldre 
professorernas tolkningar. Som humanist menade sig Stolpe inte kunna 
uttala sig om sakfrågan, men han övertygades om att geologernas behandling 
av Cleve utgjorde en mycket upprörande skandal i svensk forskning.701 

Stolpes beskrivning av saken är kanske överdriven. Samtidigt bekräftar ett 
brev från Fritz Brotzen, som var geolog och paleontolog och anställd vid SGU 
sedan länge, till Cleve att det fanns yngre kvartärgeologer med invändningar 
mot den etablerade tolkningen av Nordens kvartärgeologiska historia som 
gärna såg hennes idéer i tryck. Han hade läst en uppsats av henne och ville få 
den publicerad, även om han inte höll med henne på alla punkter och ville 
göra vissa förändringar.702 Det handlade förmodligen om det opublicerade 
arbetet ”Det tvetydiga Yoldiahavet”, som finns bevarat som manuskript. Där 
stod frågan om Yoldiaavlagringarnas ålder på agendan.703 Brotzen ville med 
en publikation möjliggöra diskussion om de frågeställningar hon belyste och 
berättade att han inte var ensam om sin åsikt:  

Jag har visat uppsatsen för de yngre kolleger vid SGU som nästan uteslutande sysslar 
med kvartärgeologi. Var och en har kommit med diskussionsinlägg och har 
invändningar mot den gängse uppfattningen. Alla var eniga med mig om att uppsatsen 
borde tryckas som ett bidrag till den kvartärgeologiska problematiken, och låta Er 
uppfattning bli känd i vida kretsar.704 

Varken ”Det tvetydiga Yoldiahavet” eller någon annan text av Cleves hand 
publicerades efter Brotzens brev 1965. Cleve förefaller dock ha förmedlat 
kopior av manuskriptet till fler läsare och fick en del uppmuntrande ord 
tillbaka. Till exempel nämnde geologen och paleontologen Ivar Hessland att 
han tyckte sig se tecken på att unga forskare började intressera sig för 

                                                             
700 Stolpe, ”Astrid Cleve von Euler”, 29 f. – Stolpe lät också berättelsen om Cleves strid mot etablissemanget 
inflyta i komedin Klara (1962), som sattes upp på Uppsala stadsteater. Dramat utspelade sig på en 
tidningsredaktion i Klara kvarter i Stockholm. Cleves historia berättas med konstnärlig frihet som upplevd av 
karaktären Bräckes far och Stolpe ger en känga till den akademiska miljön i Uppsala genom att hävda att den 
är rädd för sanningen. Sven Stolpe, Klara: Komedi i fem akter (Göteborg, 1962), 34–37, 41 f., 78. 
701 Stolpe, ”Astrid Cleve von Euler”, 31. 
702 Brev från Fritz Brotzen till Astrid Cleve von Euler, 5 maj 1965, ACES, UUB. 
703 Astrid Cleve, ”Det tvetydiga Yoldiahavet: Ett avskedsord till Nordens geologer”, odaterat manuskript, ACES, UUB. 
704 Brev från Fritz Brotzen till Astrid Cleve von Euler, 5 maj 1965, ACES, UUB. 
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samma problem som Cleve och arkeologen Gunnar Ekholm (1884–1974) 
skrev om personer som var ”försonligt stämda” till Cleve ”inbördeskriget 
bland de svenska geologerna” till trots.705  

På grund av att Cleves kvartärgeologiska författarskap är långt mer 
omfattande än det finns utrymme för i denna avhandling har min 
genomgång av hennes forskning på det området av nödvändighet varit både 
förenklad och översiktlig. En del kommer att fyllas på i kommande kapitel, 
eftersom det hänger ihop med hennes intresse för arkeologi. Den begränsade 
redogörelsen till trots har jag visat hur hon utmanade kvartärgeologins 
gränser med sina på sitt expertområde grundade teorier och hur fackmännen 
i den trovärdighetsstrid som uppstod gick till försvar för sin disciplin och sin 
rätt att avgöra dess innehåll. Även under kontroversens mest intensiva år 
under 1920-talet gjorde dock Cleve mer än att stångas med kvartär-
geologerna. Bland annat kom hon att arbeta med populärvetenskap och kom 
sålunda tillbaka till frågan om hur vetenskapen uppfattades av allmänheten, 
och det är den verksamheten som jag närmast ska ta upp. 

 

                                                             
705 Brev från Gunnar Ekholm till Astrid Cleve von Euler, 8 maj 1965, ACES, UUB. – Cleve skrev en artikel 
tillsammans med Hessland på 40-talet, i vilket de redovisade ett fynd av en tertiär avlagring, det vill säga 
äldre än kvartärtiden, från Åhus i Skåne. Hessland undersökte fyndet från geologiskt perspektiv och Cleve 
studerade dess diatomacéflora. Fyndet visade så stora likheter med lager av molera som hittats i Danmark och 
daterats till tertiär tid att författarna menade sig här ha funnit den dittills första kända tertiära avlagringen i 
Sverige. Astrid Cleve-Euler & Ivar Hessland, ”Vorläufige Mitteilung über eine neuentdeckte Tertiärablagerung 
in Süd-Schweden”, BGIU 32 (1946–1948); G. Regnell, [referat] ”Astrid Cleve-Euler & Ivar Hessland, 
’Vorläufige Mitteilung über eine neuentdeckte Tertiärablagerung in Süd-Schweden’”, GFF 71 (1949), 560. 
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5. Populärvetenskap och politik 

1920-talet var ett händelserikt decennium i Cleves liv. Jag har redan 
behandlat hennes forskningstjänst i Värmland och analyserat den kvartär-
geologiska kontrovers som hon stod i centrum för under dessa år. Därtill 
sysselsatte hon sig med att författa och propagera för populärvetenskapliga 
skrifter samt bedrev ett intensivt agiterande för Allmänna Valmansför-
bundets (AVF) Centrala kvinnoråd (CK). Detta kapitel handlar till stora delar 
om verksamhet som Cleve medvetet riktade till allmänheten och vilken roll 
den kan ha spelat i hennes vetenskapliga värv. Först studerar jag hennes 
populärvetenskapliga skrifter och sedan fortsätter jag med hennes politiska 
engagemang och ståndpunkter. 

Folkets vetenskapsskildringar 

Vetenskaparna hade länge varit medvetna om att allmänheten – åtminstone 
de som hade tid, pengar och intresse för det – hade betydelse för 
vetenskapens utveckling. När de moderna naturvetenskaperna etablerades 
under 1800-talet skedde det bland annat genom att forskarrollen 
professionaliserades i kontrast till amatören. Skrifter och föreläsningar om 
olika vetenskapliga ämnen som riktade sig till en bredare publik tydliggjorde 
en gräns mellan vetenskaparen och publiken, samtidigt som de syftade till 
att väcka intresse för vetenskapen och bidra till publikens bildning.706 
Populärvetenskap producerades och konsumerades även i andra former, 
som muséer eller publika demonstrationer av experiment, och mer än 
bildningsintressen påverkade. Vetenskapshistorikern Jonathan Topham 
visar till exempel i ”Publishing ’Popular Science’ in Early Nineteenth-
Century Britain” (2007) att utvecklingen drevs på av kommersiella förlag 
som publicerade populärvetenskap. Nya tryckmetoder innebar att böcker 
kunde säljas billigare än tidigare och fler fick råd att köpa dem. Vidare 
påverkades populärvetenskapens innehåll av allmänhetens nyfikenhet, 
tillgängliga författare, reklammakare, samhällelig aktualitet med mera.707 

Begreppet ”popular science” uppstod i industrialiseringens Storbritannien 
i början av 1800-talet, när litteratur om vetenskap började publiceras för en 
bredare publik än den upplysta borgarklass som tidigare haft privilegiet att 
diskutera vetenskapens rön. Redan från början fanns varierande tolkningar 
av begreppet och innebörden har förändrats över tid. Insikten att ”popular 

                                                             
706 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 290 f. 
707 Jonathan R. Topham, ”Publishing ’Popular Science’ in Early Nineteenth-Century Britain”, i Science in the 
Marketplace: Nineteenth-Century Sites and Experiences, red. Aileen Fyfe & Bernard Lightman (Chicago, 
2007), passim; Aileen Fyfe & Bernard Lightman, ”Science in the Marketplace: An Introduction”, i Science in 
the Marketplace, red. Fyfe & Lightman, 4–9. 
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science” handlar om betydligt mer än passiv förmedling av forskning i 
förenklad form från vetenskapare till lekmän har lett till att begreppet 
ifrågasatts som analytiskt verktyg i nyare vetenskapshistorisk forskning. Den 
språkliga skillnaden mellan engelskans ”science”, som generellt bara 
omfattar naturvetenskap, och svenskans ”vetenskap”, som är bredare och till 
exempel inkluderar human- och kulturvetenskap, är ett exempel på detta. 
Popularisering har visat sig vara en del av vetenskapandet, det är inte bara 
något som händer efter att den vetenskapliga kunskapen har etablerats, och 
om produktion och förmedling av vetenskap särskiljs i vetenskapshistorisk 
forskning riskerar den att försvagas.708 

Ett annat problem med begreppet ”populärvetenskap” är att det inte är 
neutralt. Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfelt påpekar i sin 
avhandling Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens 
historia i Sverige (2000) att det finns en motsättning i förledet. 
Underförstått ställs det populära mot det exklusiva, mot något som är 
bättre.709 Det är vad vetenskapshistorikerna Aileen Fyfe och Bernard 
Lightman har i åtanke när de kallar ”popular science” nedsättande i förordet 
till Science in the Marketplace: Nineteenth-Century Sites and Experiences 
(2007), för allt som begreppet omfattar ”were not just frills, nor curiosities, 
nor even necessarily a by-product of ’professional science’”.710 

Jag har använt begreppet populärvetenskap i den mening som beskrivs i 
Nationalencyklopedin: ”i vidaste mening all vetenskaplig information som 
inte riktar sig till fackmän på det behandlade området”.711 Även om jag har 
använt det som en beskrivning snarare än som ett analytiskt verktyg är det 
viktigt att vara medveten om att dess betydelse är öppen för tolkning. 

Precis som i Storbritannien i början av 1800-talet upplevde det svenska 
samhället stora förändringar under samma sekel. En kraftigt växande 
arbetarklass och ökad konkurrens ledde till svårigheter för många och 
politikerna hoppades kunna stävja oroligheter och bygga ett bättre 
demokratiskt samhälle genom att uppmuntra bildning. I slutet av 1800-talet 
anammades tanken av folkbildningsorganisationer som med en högre 
allmän bildningsnivå ville ”skapa förutsättningar för ett nytt samhälle”.712 
Även om vetenskapen spelade en viktig roll var det inte fråga om att 
vetenskapare förmedlade forskning i populärt anpassad form för kunskapens 
skull. Det handlade om folkbildare som av ideologiska skäl använde sig av 
vetenskapliga ideal som kritiskt tänkande, saklighet och objektivitet för att 

                                                             
708 Topham, ”Publishing ’Popular Science’ in Early Nineteenth-Century Britain”, 136; Jonathan R. Topham, 
”Introduction”, Isis 100 (2009), 310–313, 318. 
709 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 29 f. 
710 Fyfe & Lightman, ”Science in the Marketplace”, 17. 
711 ”Populärvetenskap”, Nationalencyklopedin, www.ne.se/lang/populärvetenskap (30 augusti 2012). 
712 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 291. 
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förbättra arbetarnas möjligheter. Parallellt med folkbildningsarbetet började 
universiteten se över sina intressen och menade att de behövdes som garant 
för kvaliteten på den förmedlade kunskapen. Ur det akademiska perspektivet 
var det viktigt att sprida kunskap från universiteten till allmänheten. På så 
vis formades en populärvetenskaplig genre i mötet mellan akademiskt 
förmedlad kunskap och folkbildningsorganisationernas bildningsmål.713 

I Sverige började särskilda skriftserier om teknik och naturvetenskap som 
riktade sig till allmänheten dyka upp under 1870-talet. En av dem kallades 
Ur vår tids forskning: Populära skildringar, och i den deltog Per T. Cleve 
med två skrifter.714 Tillsammans med botanisten Thore M. Fries (1832–1913) 
stod han också som redaktör för Vetenskap för alla (utgiven i tre delar 
1878–1880), som var en svensk utgåva av ett engelskt original. Där var även 
Alma Cleve inblandad som översättare: ”Jag öfversätter nu igen och har 
nästan slutat en afhandling om ’Nyare tiders sprängämnen’, men detta är 
sista artikeln, ty nu är hela arbetet Vetenskap för alla afslutadt”, skrev hon 
till sin mor i oktober 1879.715 I den tryckta utgåvan återfinns inte Almas 
namn, samtidigt som Per T. Cleve står som översättare till flera kapitel.716 

Kärnfelt menar att populärvetenskapen både etablerades som en egen 
genre – till skillnad från att bara vara ”en egenskap som kan läggas på 
vetenskapen” – och nådde en höjdpunkt i Sverige under 1920-talet.717 Som 
exempel på det tar han upp Astrid Cleves artikel ”Populärvetenskap”. Den 

                                                             
713 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 291 f. 
714 Ur vår tids forskning gavs ut i 36 delar 1873–1889 och Per T. Cleve bidrog med Om stenkol, deras 
uppkomst och betydelse (Stockholm, 1872) och Om korallerna och de kalkstensbildande organismernas 
betydelse i naturen (Stockholm, 1873). För en sammanställning av populärvetenskapliga skriftserier i Sverige 
1870–1930, se Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 266 f. – En omfattande skriftserie med stort genomslag är 
Studentföreningen Verdandis småskrifter. Den radikala föreningen Verdandi grundades i Uppsala 1882 och 
ville med sina billiga småskrifter göra den vetenskapliga forskningens resultat tillgängliga för människor med 
i övrigt ringa möjligheter att ta del av den högre bildningen. Utgivningen pågick 1888–1954 och kom att 
omfatta 531 delar, varav många gavs ut i flera upplagor. Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 204 f., 271–274. 
715 Brev från Alma Cleve till Charlotta Öhbom, 25 oktober 1879, Vol. 2: Brev, ACS, UUB. Originalets 
kursivering. – Innan kvinnor började få bättre möjligheter att forska i sitt eget namn var det inte ovanligt att 
de bidrog till spridning och popularisering av vetenskaplig kunskap genom att översätta mäns forskning. 
Några av dem var Aphra Behn (1640–1689), som översattte Bernard Le Bovier de Fontenelles (1657–1757) 
Entretiens sur la pluralité des Mondes (1686) från franska till engelska, Émilie du Châtelet (1706–1749) som 
gjorde en kommenterad översättning av matematikern Isaac Newtons (1642–1727) Philosophiæ Naturalis 
Principia Mathematica (1687) från latin till franska och Clémence Royer (1830–1902) som översatte Charles 
Darwins (1809–1882) On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) från engelska till 
franska. Simona Badilescu, ”Early Science Books and Their Women Translators”, The Physics Teacher 36 
(1998), 516 ff.; Fara, Pandora’s Breeches, 26. 
716 Vetenskap för alla I– III, red. Thore M. Fries (Stockholm, 1878–1880). – Artikeln ”Nyare tiders 
sprängämnen” av H. Baden Pritchard finns med i band II och anges översatt av P. T. Cleve. Vetenskap för alla 
II, red. Thore M. Fries (Stockholm, 1879), 572. 
717 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 216. – Innan substantivet ”populärvetenskap” etablerades som 
genrebeteckning under 1920-talet användes vanligen ”populärvetenskaplig” eller ”populärt vetenskaplig” för 
att beskriva vetenskap framställd i en form anpassad för allmänheten. Enligt Svenska akademiens Ordbok 
över svenska språket användes ordet ”populärvetenskap” första gången 1928, men Kärnfelt har flera tidigare 
exempel, det äldsta från 1902, där ordet används. Ordbok över svenska språket (Lund, 1954), 1470; Kärnfelt, 
Mellan nytta och nöje, 342. 
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publicerades i Tidskrift för hemmet 1926, samtidigt som hon var involverad i 
skriftserien Vad vi veta som 1925–1927 gavs ut i 22 delar av J. A. Lindblads 
förlag i Uppsala.718 Innan jag kommer till det ska jag dock återvända till 
Cleves lärarroll och den lärobok som hon skrev tillsammans med en kollega. 

Intresseväckande undervisning 

Liksom Kärnfelt observerade Cleve att populärvetenskaplig litteratur var 
vanligare under 1920-talet än någonsin tidigare. I den korta artikeln 
”Populärvetenskap” framförde hon några tankar om orsakerna till detta och 
konstaterade att grunden låg i att allmänbildningen blivit bättre; människor 
i allmänhet var tillräckligt skolade i tänkande och vetenskapliga metoder för 
att kunna följa med i resonemanget. Samtidigt ansåg hon att genrens 
popularitet var ett tecken på att skolningen inte varit tillräcklig för att 
stimulera till fortsatta akademiska studier. Genom att kombinera en litterär, 
omväxlande och levande stil med en kritisk blick tyckte hon att populär-
vetenskapen lyckades fånga allmänhetens intresse utan att ge avkall på den 
fackliga tillförlitligheten.719 Det var en stil som hon uppskattade: 

Man vinner lika mycket på att göra den andliga födan vällagad, läcker och lättsmält, 
som på frambringandet av sagda egenskaper hos den timliga födan, vilket ju i våra 
dagar allmänt anses eftersträvansvärt. Låt oss hoppas, att den tid är oåterkalleligen 
förbi, då vederhäftighet krävde en mask av uppstyltad tråkighet och allvaret måste 
affischeras genom en frånstötande yta.720 

Att skolböckerna inte förmådde väcka elevernas intresse och passion för 
vetenskap i den grad som Cleve efterlyste trodde hon delvis berodde på att 
läroboksförfattarna var tvungna att anpassa sig till skolans kurser och 
arbetssätt. Hon kritiserade dess detaljerade naturvetenskapliga kurser om 
den nyaste forskningen och menade att ungdomen fångas av det levande och 
det okända, och inte av skolexperiment som gav färdig förhandskunskap. I 
populärvetenskapliga berättelser med vetenskapshistoriska perspektiv såg 
hon dock möjligheter att rädda intresset för vetenskapen: 

                                                             
718 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 215 f., 267; Astrid Cleve-Euler, ”Populärvetenskap”, Tidskrift för hemmet 
22 (1926). – Tidskrift för hemmet utgavs 1905–1932 av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala med 
ambitionen att vara ”fackorgan för alla de sysslor och intressen, som tillhöra hemmet och husmodern”. J. A. 
Lindblads Bokförlag AB grundades 1893 i Köping av Johan August Lindblad (1865–1923) och flyttade till 
Uppsala 1911. Förlaget gav också ut skriftserien Tro och forskning: Folkets populärvetenskapliga bokskatt 
1925–1927, som i sju delar fokuserade på kristendom och religiositet. I övrigt publicerade Lindblads förlag 
huvudsakligen religiös och biografisk litteratur, däribland serien Hågkomster och livsintryck som utkom åren 
1921–1945 i 25 band. Ida Norrby, ”Anmälan”, Tidskrift för hemmet 22 (1926); Kärnfelt, Mellan nytta och 
nöje, 267; ”Lindblads”, Nationalencyklopedin, www.ne.se/lindblads (6 augusti 2012). 
719 Cleve-Euler, ”Populärvetenskap”, 29 f. 
720 Cleve-Euler, ”Populärvetenskap”, 31. 
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Det förefaller, som om en kanske omedveten instinkt lett våra dagars 
populärvetenskapliga författare att i stor utsträckning undvika den fara, jag ovan 
antytt, på det enda sätt detta lämpligen kan ske, nämligen genom att ersätta 
skolbokens objektivt orienterade tvärsnitt av tidens kunskap med en historiskt och 
subjektivt orienterad berättelse om hur vetenskapen kommit till och vuxit sig allt 
större och starkare genom forskarnas personliga kamp och arbete, som bildat en 
levande kedja genom tiderna.721 

Förmodligen var Cleve påverkad sin egen historia som vetenskapare och sina 
erfarenheter som lärare. Därtill var hon publicerad populärvetenskaplig 
författare vid det här laget, hade föreslagit förändringar i lärokursen i sin 
provårsuppsats och skrivit en lärobok i kemi. Eftersom Cleve jämför just 
läroböcker och populärvetenskap är det intressant att i detta sammanhang 
undersöka hur hennes egen lärobok förhåller sig till åsikterna i 
”Populärvetenskap”. Därför har jag valt att behandla den här snarare än i 
samband med hennes lärargärning. 

Cleve skrev sin lärobok i kemi tillsammans med filosofie kandidaten och 
lärarinnan Ingegerd Bergh (1877–1969).722 Boken publicerades i två delar 
1917 och 1918 med titeln Kemien och dess tillämpningar: Kortfattad 
lärobok för den grundläggande undervisningen och för självstudium.723 
Enligt förordet i den första delen var författarnas syfte att ”skaffa realskolans 
adepter och den kvinnliga ungdomen en mot deras behov svarande, nyttig 
och trevlig lärobok i kemi”.724 De kritiserade existerande läroböcker för att 
inte vara tillräckligt allmänbildande – antingen syftade de till fortsatta 
vetenskapliga studier eller så var de för kortfattade för att ge en 
sammanhängande och intresseväckande bild av ämnet – och sökte en annan 
lösning för att göra kemin mer tillgänglig: 

I stället för den vanliga jämförande systematiken av grundämnena, uppradade i tur 
och ordning efter teoretiska synpunkter, behöva vi en översikt av alla kemiska förlopp, 
som pågå runt omkring oss och inom oss, tillika med härvid verksamma ämnesklasser. 
Härigenom kunde det kanske lyckas att i någon mån rubba den så allmänna 
vanföreställningen, att kemi är någonting mystiskt och svartkonstartat, som har 
mycket litet med allmänbildning att skaffa.725 

                                                             
721 Cleve-Euler, ”Populärvetenskap”, 31. 
722 Bergh tog en filosofie kandidatexamen i Uppsala 1900. Hon gjorde också sitt provår i Uppsala och 
arbetade som lärarinna vid Uppsala högre elementarläroverk för flickor. Matrikel över Svenska Kvinnor som 
avlagt examen vid Universitet eller Högskola i Sverige 1875–1914, red. Odencrantz, 5. 
723 Astrid Cleve-Euler & Ingegerd Bergh, Kemien och dess tillämpningar: Kortfattad lärobok för den 
grundläggande undervisningen och för självstudium. Del I: Allmän- och mineralkemi (Stockholm, 1917); 
Astrid Cleve-Euler & Ingegerd Bergh, Kemien och dess tillämpningar: Kortfattad lärobok för den 
grundläggande undervisningen och för självstudium. Del II: Djur- och växtkemi (Stockholm, 1918).  
724 Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess tillämpningar I, 5. 
725 Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess tillämpningar I, 3. 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 178

För att både kunna uppfylla skolornas behov och fånga allmänhetens 
intresse gjordes framställningen praktiskt orienterad.726 Författarna försökte 
också i största möjliga mån undvika kemiska formler och infogade delar som 
de trodde skulle intressera allmänheten men som egentligen inte ingick i 
läroplanen (som radioaktiva ämnen och Sveriges kemiska industri).727  

Cleve och Bergh hoppades intressera fler för kemin. Samtidigt kan läro-
bokens populärvetenskapliga orientering ha varit en strategi för att öka 
försäljningssiffrorna. Kerstin Skog-Östlin ser en pragmatisk tanke bakom 
Kemien och dess tillämpningar: ”Förmodligen var avsikten med boken inte 
att förändra innehållet i och uppläggningen av kemiämnet, utan att hitta en 
nisch som kunde bidra till försörjningen.”728 Knappt tio år senare gavs den 
ut i en andra upplaga, men utan information om upplagornas storlek eller 
vem som använde böckerna är det svårt att säga något om dess framgångar. 
Någon större marknad som kurslitteratur för flickskolorna hade den inte, 
eftersom den bara användes av en av Stockholms flickskolor.729 

Författarnas vilja att popularisera kemin var densamma inför den andra 
upplagan, men då hade de på begäran gjort vissa förändringar för att göra 
boken mer användbar som lärobok.730 Den första delen kortades och i 
förordet uttryckte Cleve och Bergh besvikelse över att kemiämnet fick för lite 
utrymme i undervisningen. Delar av den historiska kontexten och några av 
de mer populära kopplingarna mellan kemi och vardagen ströks. Med tanke 
på vad Cleve hann uppleva av svensk industrikemi och svensk geologisk 
forskning mellan de två upplagorna är det intressant att två av de strukna 
kapitlen handlade om Sveriges kemiska industri respektive Sveriges 
berggrund. I gengäld utökades den andra delen med de viktigaste 
ämnesklassernas indelning.731 Möjligen bidrog yttre krav på att strama upp 
boken åt lärobokshållet till Cleves kritik av läroböcker i ”Populärvetenskap”. 

                                                             
726 Den praktiska orienteringen påminner om 1800-talets svenska läroböcker i kemi. Enligt en undersökning 
av Anders Lundgren fanns i dem liknande ambitioner att engagera läsaren för vetenskapen, och praktik 
dominerade över teori. Lundgren skriver: ”In the textbook, the scientist-to-be finds a coherent picture of the 
chemical field and the presentation of a basic, very dependable chemical handicraft that has often functioned 
for centuries. Thus, by stressing handicraft and empiricism, the chemical textbook built confidence in science 
itself and its possibilities.” Anders Lundgren, ”Theory and Practice in Swedish Chemical Textbooks during the 
Nineteenth Century: Some Thoughts from a Bibliographical Survey”, i Communicating Chemistry: Textbooks 
and Their Audiences 1789–1939, red. Anders Lundgren & Bernadette Bensaude-Vincent (Canton, 2000), 108. 
727 Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess tillämpningar II, 3 ff. 
728 Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 58. 
729 Bland Stockholms flickskolor var det bara Anna Sandströms seminarium som använde Kemien och dess 
tillämpningar som kurslitteratur och 1935 togs boken bort från listan över godkända läroböcker, bland annat 
med motiveringen att den var för dogmatisk och detaljrik samt innehöll mycket som inte tillhörde kursen. 
Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 62, 65. 
730 Astrid Cleve-Euler & Ingegerd Bergh, Kemien och dess tillämpningar: Kortfattad lärobok för den 
grundläggande undervisningen och för självstudium. Del II: Djur- och växtkemi (1918), 2 uppl. (Stockholm, 
1926), III. 
731 Astrid Cleve-Euler & Ingegerd Bergh, Kemien och dess tillämpningar: Kortfattad lärobok för den 
grundläggande undervisningen och för självstudium. Del I: Allmän- och mineralkemi (1917), 2 uppl. 
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Hur levde då Kemien och dess tillämpningar upp till Cleves önskemål att 
skapa intresse med hjälp av historisk och subjektiv information om veten-
skapens framväxt och forskarnas vedermödor? Svaret är delvis, men inte fullt 
ut. Boken ger en del historisk kontext genom att mycket kortfattat beskriva 
vissa områdens historia, upptäckare och användningsområden.732 Särskilt 
mycket om forskarnas vedermödor framkommer dock inte. De få gånger det 
nämns, som i anslutning till Marie Skłodowska Curies systematiska sökande 
efter det radioaktiva ämne som hon till slut fann och kallade polonium, är det 
del av en framgångsberättelse.733 Vidare blandas det mer vetenskapliga språk 
som dominerar texten endast stundtals med ett mer litterärt språk.734 

Det begränsade utrymme som gavs forskarnas arbete i Kemien och dess 
tillämpningar gick i linje med populärvetenskapens innehåll under samtiden, 
då forskarna som Kärnfelt visat i stort sett var frånvarande som personer: 

I den mån forskarna presenterades så var det som regel bara med sitt efternamn, ibland 
åtföljt av något positivt adjektiv. Populärvetenskapen hade det exklusiva uppdraget att 
presentera den vetenskapliga kunskapen på ett tillgängligt och vederhäftigt sätt, inte att 
sockra den med ett dramatiskt persongalleri och en spännande intrig.735 

Skog-Östlin konstaterar följande i sin läsning av Cleves och Berghs bok: 

Texten som helhet bär ett påbjudande budskap: det vetenskapen har kommit fram till 
ifrågasätts inte och förklaras inte alltid heller. Lärobokstexten ger de färdiga svaren som 
eleverna ska lära in. Även om många av de beskrivna experimenten knyts till vardagen 
och i påfallande hög grad till hemmets värld, finns inte något ifrågasättande. Snarare 
poängterades vetenskapens positiva betydelse för samhället och individerna.736 

Även om författarna strävade efter att göra kemin tillgänglig för en bred 
publik passar detta väl ihop med Cleves jämförelsevis konservativa syn på 
lärare, elever och undervisning. Frånvaron av ifrågasättande underbygger 
knappast ungdomens intresse för det okända, men den positiva bilden av 
naturvetenskapen hänger förmodligen ihop med önskan att väcka intresse. 

                                                                                                                                               
(Stockholm, 1927), passim; Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess tillämpningar I, passim; Cleve-Euler & 
Bergh, Kemien och dess tillämpningar II, 2 uppl., III. 
732 Det gäller till exempel luftens roll vid förbränning, en historia som författarna börjar med Aristoteles 
grundämneslära och slutar med återskapandet av experiment som liknade de som Lavoisier gjorde för att 
förstå luftens sammanställning. Två andra exempel är metoden att göra svavelsyra ur alun, en metod omtalad 
på 700-talet av den arabiske läkaren Dschafar, och Pasteurs och Behrings upptäckter som ledde fram till 
möjligheten att bota sjukdomar med ”antitoxinhaltigt blodserum”. Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess 
tillämpningar I, 5–9, 81; Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess tillämpningar II, 190. 
733 Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess tillämpningar I, 172. 
734 Se till exempel den biokemiska delens inledning om liv och död. Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess 
tillämpningar II, 81–91. 
735 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 287 f. 
736 Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 54. 
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Skog-Östlin har jämfört Kemien och dess tillämpningar med två andra 
samtida läroböcker i kemi. Hon menar att även om Cleve och Bergh 
betonade kemins praktiska användningsområden och var nytänkande så till 
vida att de hämtade exempel från en kvinnlig sfär – hemmet – så är boken 
vetenskapligt formulerad: ”abstrakt, opersonligt, relativt kortfattat och med 
en självklar användning av kemiska termer”.737 Detta i likhet med Lärobok i 
kemi för realskolan (1914), men skilt från Lärobok i kemi för realskolan och 
därmed jämförliga skolstadier (1912). Enligt Skog-Östlin uppmanar den 
senare till eget agerande och tänkande utan kemiskt vetenskaplig 
terminologi.738 Alla läroböcker skrevs alltså inte efter samma mall. 

I populärvetenskapliga verk var både fackkunskap och presentationsform 
viktiga. Skrifterna förväntades vara auktoritativa, vilket delvis innebar att de 
skulle vara skrivna av vetenskapligt skolade författare som var väl insatta i 
ämnet; helst forskarna själva. På så vis tänkte man sig att litteraturens 
tillförlitlighet skulle garanteras, även om vetenskapen förenklades så att den 
kunde förstås utan större förkunskaper. Samtidigt var det viktigt att ha 
förmågan att presentera materialet så att läsaren övertygades.739 

Trots att de försökte skriva populärvetenskapligt verkar alltså Cleve och 
Bergh ha hållit sig någorlunda nära läroboksmallen, särskilt i den andra 
upplagan. Det kan jämföras med kemisten Iwan Bolins (1886–1962) uttalat 
populärvetenskapliga verk Kemien och vad den lär oss i det praktiska livet 
(1921), som inte alls riktade sig till skolan: 

Efterföljande lilla bok har förf. tänkt sig skulle kunna tjäna som lärobok för dem som 
på egen hand utan sakkunnig ledning önska skaffa sig kunskaper i kemi. Dessutom 
skulle boken kunna användas som hjälp vid studiecirkelarbetet och som komplement 
till och repetition av populära kemiföreläsningar.740 

Studiecirklar och föreläsningar var tillsammans med populärvetenskaplig 
litteratur viktiga komponenter av folkbildningsarbetet.741 Bolins bok ingick i 

                                                             
737 Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 56. – Teknikhistorikern Barbara Orland observerar dock i en 
undersökning av tyska populärvetenskapliga böcker (alltså inte läroböcker) om kemi 1780–1939 att 
hänvisningar till hemmets sfär var vanliga i de böcker som riktade sig till kvinnor. Lundgren noterar också i 
sin studie av 1800-talets svenska läroböcker i kemi att beskrivningarna av det kemiska laboratoriet hade ”an 
aura of kitchen”. Barbara Orland, ”The Chemistry of Everyday Life: Popular Chemical Writing in Germany 
1780–1939”, i Communicating Chemistry, red. Lundgren & Bensaude-Vincent, 344 f.; Lundgren, ”Theory and 
Practice in Swedish Chemical Textbooks during the Nineteenth Century”, 106. Citatet i Lundgren. 
738 Lärobok i kemi för realskolan (1914) författades av Tom Moll (1853–1922), lärare i fysik och kemi vid 
Norra Realläroverket. Bakom Lärobok i kemi för realskolan och därmed jämförliga skolstadier (1912) stod 
läroverksadjunkten Carl Ludvig Lohmander (1868–1953) och kemisten Carl Götrik von Schéele (1869–1942). 
Skog-Östlin, Att bryta ny mark, 56. 
739 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 282; Fyfe & Lightman, ”Science in the Marketplace”, 13. 
740 Iwan Bolin, Kemien och vad den lär oss i det praktiska livet, 2 uppl. (Stockholm, 1922), 3.  
741 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 292. Se även Björn Olsson, Att torgföra vetenskap: Det vetenskapliga 
föredragets och populärföreläsningens teori, praktik och kultur (Lund, 1998). 
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den populära skriftserien Natur och Kultur och blev med en lång rad 
upplagor ett av dess mest framgångsrika nummer.742 Några anledningar till 
att hans bok blev mer framgångsrik än Cleves och Berghs kan ha varit att 
Bolin inte behövde kompromissa mellan två genrer, inte specifikt pekade ut 
en kvinnlig målgrupp och publicerades i en skriftserie som kom att få gott 
rykte. Eftersom Natur och kultur lade fokus på vetenskapliga frågor och 
böcker som förväntades användas för studier hade serien ändå ett ideal som 
låg nära lärobokens.743 Liksom Cleve och Bergh ville Bolin undvika kemiska 
formler men han kunde ändå inte låta bli att inkludera dem, och hans bok 
handlar huvudsakligen om att förstå kemin genom att experimentera. 
Kemien och vad den lär oss i det praktiska livet är inte särskilt litterär men 
uppfyller titelns löfte att lära om det praktiska livet. Undantaget två korta 
avsnitt i bokens slut är forskare nästan helt frånvarande.744 

Vad säger denna jämförelse om Kemien och dess tillämpningar som 
populärvetenskap? Egentligen inte mer än att den passade in i genren lika 
väl som Bolins bok.745 Den senare blev dock långt mer framgångsrik och 
kanske hindrades Cleves och Berghs bok av att den dubbla målgruppen 
skapade osäkerhet om hur den skulle användas. Hur som helst lyckades 
deras försök att kombinera ett populärvetenskapligt verk om kemi med en 
lärobok i ämnet för flick- och realskolor inte fullt ut. 

Cleves och Berghs uttalande att de riktade sig till ”den kvinnliga 
ungdomen” i förordet till den första delen förtjänar en extra tanke. Det 
signalerar att författarna ansåg att flickor behövde en annan sorts lärobok än 
pojkar.746 Cleve uttryckte ju senare i livet att flickor inte riktigt hade samma 

                                                             
742 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 276 ff. – Bolin läste och recenserade för övrigt Cleves och Berghs böcker. 
Om första delen skrev han: ”Den erbjuder, med undantag av kapitlet över de radioaktiva ämnena intet nytt 
utöver vad förut utgivna läroböcker i detta ämne giva.” Del II intresserade honom mer, även om han 
anmärkte på att den har en svåröverskådlig uppställning och en del missvisande tekniska uppgifter: ”D. 2. h. 
1, behandlande den organiska kemien, är däremot så mycket mer välkommen, som detta viktiga och 
intressanta område hittills ytterst styvmoderligt behandlats av alla föregående författare på detta område. [---
] I d. 2. h. 2, behandlas de ’levande varelsernas kemi’ . Denna del är arbetets utan jämförelse intressantaste. [-
--] För alla, som intressera sig för hithörande frågor, är häftet att rekommendera. Som förkunskaper behövas 
endast elementära kunskaper i kemi och biologi.” Iwan Bolin, [rec.] ”Astrid Cleve-Euler & Ingegerd Bergh, 
Kemien och dess tillämpningar: Kortfattad lärobok för den grundläggande undervisningen och för 
självstudium”, Biblioteksbladet 4 (1919), 54 f. 
743 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 278 f. 
744  Dessa avsnitt var aktuella i samtiden och handlar om atomer och elektroner respektive radium och 
storheter som Rutherford, Bohr, Bequerel och makarna Curie får ansikten i den vetenskapliga berättelsen. 
Bolin, Kemien och vad den lär oss i det praktiska livet, 185–195. 
745 Om läroböcker som vetenskapliga populariseringar skriver Kärnfelt: ”Alla försök att ringa in en 
populärvetenskaplig genre är dömda att fastna någonstans i närheten av läroböckerna. Det finns självklara 
likheter dem emellan, men också undflyende skillnader.” Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 167. 
746 Att döma av Orlands studie av tyska populärvetenskapliga böcker i kemi 1780–1939 var synen på 
kvinnors behov av särskilt utformade böcker något motsägelsefull. Å ena sidan riktade sig drygt en fjärdedel 
(32 av 120) av de publikationer som hon undersökte till kvinnor. Å andra sidan skilde sig inte innehållet åt, 
med undantag för att de böcker som riktade sig till kvinnor hade ett tydligare syfte att fungera som praktiska 
handböcker. Orland skriver: ”In general, it is impossible to find any differences between popular books 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 182

medfödda intresse för naturvetenskap som pojkar.747 Eftersom hon trodde 
att pojkar i högre grad redan hade lusten till vetenskaplig kunskap blir det 
rimligt att hon särskilt vände sig till kvinnlig ungdom och allmänhet i sin 
strävan att väcka kärleken till naturvetenskapen. De behövde i högre grad 
inspireras och för Cleve var populärvetenskap ett medel för det. Varför var 
det viktigt för henne? Att döma av ”Populärvetenskap” var kunskapen i sig, 
det vill säga vetenskapsidealet att kunskap ska sökas för sin egen skull, en 
anledning. Ett annat skäl kan ha varit att bidra till socialt och ekonomiskt 
stöd för forskare genom att underbygga intresse och förståelse för 
vetenskaparens arbete och lyfta fram det som viktigt och positivt. 

I förordet till bokens andra del ströks könsmarkeringen och utöver 
organiserad undervisningsverksamhet vidgades målgruppen till ”en större, 
naturvetenskapligt intresserad allmänhet”.748 Där görs inte heller någon 
skillnad på ålder eller klass. Rimligen betyder det att författarna ansåg att 
deras läsare oavsett kön, klass eller ålder både borde och kunde engageras i 
högre studier och vetenskaplig forskning. När Cleve några år senare skrev 
artikeln ”Populärvetenskap” verkar hon ha varit av något annorlunda åsikt. 
Hon kommenterade klassaspekten och lyfte då fram medelklassen som 
populärvetenskapens främsta publik. Detta trots att mycket av den tidiga 
populärvetenskapen, som den äldre serien Studentföreningen Verdandis 
småskrifter, ursprungligen vände sig till arbetarklassen. 1920-talets nya 
populärvetenskapliga skriftserier som Natur och kultur, Vad vi veta och Tro 
och forskning menade hon var både bredare och djupare än de äldre och 
riktade sig till människor från medelklassen som redan hade en viss 
bildningsnivå. Förändringen trodde hon berodde på läsekretsens intresse 
och förmåga att ta till sig litteraturen: 

Ha arbetarmassorna så upptagits av ofruktbar klasskampsdogmatism, att de inte 
längre utgöra någon fruktbar jordmån för kunskapssädet i reala ting? Ty vad vi 
bevittna är ju, att kunskapen bryter sig breda fåror ut till medelklassen, denna ett folks 
must och kärna, som i sig organiskt upptager de mänskligt utvecklingsdugliga ur såväl 
arbetar- som bondeklasserna, på samma gång den ännu står dessa klasser tillräckligt 
nära för att inte lida av överkulturens urartning.749 

                                                                                                                                               
addressed to a general public and those intended specifically for women. Not only were the contents very 
similar – air was treated as well as water, food, cooking and conservation, heating, light, detergents, 
bleaching, dyeing, tanning and glue – but also the literary style and even the language were the same.” 
Orland, ”The Chemistry of Everyday Life”, 344. 
747 Palmær, Nutidskvinnan i närbild, 137 f. 
748 Cleve-Euler & Bergh, Kemien och dess tillämpningar I, 3. 
749 Cleve-Euler, ”Populärvetenskap”, 30. 
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Kommentaren ansluter till rasbiologiska idéer om kulturfolkens urartning 
och medelklassens stora betydelse för dess fortlevnad. Chefen för Statens 
rasbiologiska institut Herman Lundborg (1868–1943) skrev 1922: 

Tomrummen, som på detta sätt uppstå bland dem, fyllas undan för undan av nya 
telningar som skjuta upp från den kraftigare och sundare medelklassen. Denna, till 
vilken i första rummet bönderna på landet och borgarna i de smärre städerna samt de 
bättre kvalificerade arbetarlagren höra, utgör folkets egentliga ryggrad. [---] Så länge 
denna har god nativitet och ej är degenererad, alstras från densamma oavlåtligen 
kulturbärare i tillräckligt antal.750 

Cleve uttryckte rasideologiska åsikter ännu tydligare i andra sammanhang 
och jag ska återkomma till dem i samband med hennes politiska ställnings-
taganden senare i detta kapitel. 

I det avslutande stycket av ”Populärvetenskap” framgår att Cleve också 
ansåg att populärvetenskapen hade en fostrande fördel. Så intressant var 
den, tänkte hon sig, att den borde kunna vända uppmärksamheten från 
romaner som lockade med erotiska banaliteter. Det skulle bidra till att forma 
ett folk som med sin kunskap var bättre rustat för framtiden. Liksom 
politiker och folkbildare före henne såg alltså Cleve inte bara vetenskapliga 
utan även samhälleliga möjligheter med populärvetenskapen. Det är inte att 
undra på att hon välkomnade genren med värme: 

Sådan som den numera framträder, är den populariserande vetenskapen lika 
tilltalande anrättad för lärd och lekt, lika njutbar för ung och gammal. Vi äldre hälsa 
den hjärtligt välkommen och tillönska den vidsträckt spridning [...].751 

Är denna vurm ett nytt försök av Cleve att hålla kontakt med vetenskapen och 
etablera en vetenskaplig roll eller, som tidigare föreslagits, mest ett sätt att 
försörja sig? Idéhistorikern Kaj Johansson, författare av Den torgförda 
biologin: Studier i populärvetenskapens problem och tematik (2003), har 
noterat det paradoxala i att populärvetenskap öppnar dörren till vetenskapen 
för lekmannen samtidigt som dess blotta existens etablerar ett avstånd: 

Eftersom det vetenskapliga kollektivets esoteriska kretsar är slutna och kräver formell 
initiering och träning måste populärvetenskapen alltid locka läsaren och amatören 
med ett löfte om invigning, men samtidigt kommer den alltid mer eller mindre bryskt 
att påminna läsaren om utanförskapet.752 

                                                             
750 Herman Lundborg, Rasbiologi och rashygien: Nutida kultur- och rasfrågor i etisk belysning 
(Stockholm, 1922), 29. 
751 Cleve-Euler, ”Populärvetenskap”, 32. 
752 Kaj Johansson, Den torgförda biologin: Studier i populärvetenskapens problem och tematik (Göteborg, 
2003), 321 f. 
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På samma sätt räcker det inte med att förmedla vetenskaplig kunskap för att 
erövra en plats som vetenskapare. Om allt man skriver är populärvetenskap är 
det svårt att hävda att den vederhäftiga kärnan finns i texterna. Följaktligen är 
det knappast förvånande att Cleves populärvetenskapliga arbete huvud-
sakligen rörde kemi. I gränsdragningsarbetet gentemot kvartärgeologerna 
hade dock Cleve ett intresse av att argumentera för populärvetenskap som väg 
till vetenskap. Som hon påpekade under konflikten med kvartärgeologerna 
kom hon fram till sina slutsatser genom att följa sina egna uppslag utan 
hänsyn till äldre åskådningar.753 Det var en frihet att se problem ur andra 
perspektiv som bland annat följde av att inte ha skolats in i ett visst tänkande 
genom utbildning eller genom delaktighet i ett visst vetenskapligt samman-
hang. Även utan formell utbildning inom en disciplin skulle alltså vem som 
helst kunna bidra till dess vetenskapliga utveckling. Huruvida Cleve trodde att 
detta gällde alla intresserade amatörer eller bara sådana som liksom hon själv 
åtminstone hade en vetenskaplig utbildning är dock oklart. 

Möjligheten att försörja sig på sitt författarskap spelade sannolikt också 
roll för Cleves vilja att både delta i och tala för populärvetenskapen. Efter 
tjänsten i Skoghall arbetade hon med skriftserien Vad vi veta tills hon 
höstterminen 1926 åter började som lärarinna och under några år 
undervisade i biologi på Uppsala högre elementarläroverk för flickor.754  

Popularisering i praktiken 

Cleve deltog i utgivningen av Vad vi veta som författare, översättare och 
recensent. Skriftseriens första tre delar var översättningar av norska arbeten 
som tidigare publicerats i Det norske studentersamfunds folkeskrifter: 
Relativitetsteoriens världsbild (1925) av professorn i filosofi Harald K. 
Schjelderup (1895–1974), Materiens byggnad och atomernas inre (1925) av 
professorn i fysik Lars Vegard (1880–1963) och Radioaktivitet och 
grundämnesomvandling (1925) av radiokemisten och docenten Ellen 
Gleditsch (1879–1968). Det var aktuella vetenskapliga områden som 
presenterades för allmänheten i dessa verk, samtliga med kopplingar till 
Nobelpristagare: Relativitetsteorins upphovsman Albert Einstein fick 
Nobelpriset i fysik 1921 (dock inte för just formuleringen av relativitetsteorin 
utan för sitt arbete inom teoretisk fysik). Niels Bohr fick priset året därpå 
bland annat för sin forskning om atomernas struktur och flera Nobelpris 
hade delats ut för forskning kring radioaktivitet sedan 1903, när Henri 
Bequerel och Marie och Pierre Curie fick priset i fysik.755 

                                                             
753 Cleve-Euler, ”Dagsmosse och nivåförändringarna”, 516 f. 
754 Odén, ”Astrid Maria Cleve von Euler”, 649. 
755 Fysikern Ernest Rutherford fick nobelpriset i kemi 1908 för sina undersökningar av grundämnenas 
sönderfallande och de radioaktiva ämnenas kemi. År 1911 fick Marie Skłodowska Curie lägga ett Nobelpris i 
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Cleve översatte Gleditschs Radioaktivitet och grundämnesomvandling 
och den amerikanske fysikern Robert Andrews Millikans (1868–1953) 
Vetenskapen och våra livsfrågor (1925), som var skriftseriens sjätte del. 
Hon skrev också kortare anmälningar av Materiens byggnad och atomernas 
inre och Radioaktivitet och grundämnesomvandling och längre recensioner 
av Alfred Wegeners Kontinenternas och oceanernas uppkomst (1926) och 
Arvid G. Högboms Sveriges jord och grund (1927).756 Utöver det står Cleve 
som författare till Det underbara grundämnet selen (1925). Det finns dock 
skäl att ifrågasätta hur mycket av boken som faktiskt är hennes 
originalarbete och jag ska börja med att undersöka det. 

Ett diskutabelt författarskap 

Det underbara grundämnet selen är en manifestation av idealet att göra det 
allvarliga angenämt och väva in den vetenskapliga kunskapen i en historiskt 
och subjektivt orienterad berättelse där även vetenskaparen har en plats. I en 
entusiastisk anmälan skriver Iwan Bolin: 

Förf. berättar i denna bok på ett verkligt medryckande och intresseväckande sätt om 
det hittills så gott som obemärkta grundämnet selen, som tyckes komma att få en så 
märklig belysning. En hel mängd egendomliga men därför ej mindre betydelsefulla 
apparater äro redan konstruerade med dess hjälp, såsom t. ex. apparater för 
bildtelegrafering, ljudkinematografen, optofonen eller apparaten med vars tillhjälp 
blinda kunna läsa m. m. I ett par mycket klart och lättfattligt skrivna kapitel redogör 
förf. för de fysikaliska lagarna för elektricitet och ljus. Boken kan utan tvekan räknas 
som ett av våra originellaste och trevligaste populärvetenskapliga arbeten.757    

I bokens första halva redogörs för upptäckten av selen samt ämnets olika 
egenskaper och den fysik och kemi som krävs för att förstå dem. Enkla 
metaforer spelar en viktig roll i beskrivningarna:  

                                                                                                                                               
kemi som hon bland annat fick för upptäckten av radium och polonium till sitt tidigare pris i fysik. Ett tredje 
radioaktivitetsrelaterat Nobelpris i kemi delades ut till kemisten Frederick Soddy år 1921, för hans arbete med 
radioaktiva ämnens kemi och isotopernas ursprung och natur. Författarinnan av Radioaktivitet och 
grundämnesomvandling, Ellen Gleditsch, arbetade för övrigt på Marie Skłodowska Curies laboratorium när 
Curie fick sitt nobelpris i kemi. Gleditsch var Norges första auktoritet på området radioaktivitet, arbetade på 
Curies laboratorium i Paris 1907–1912 och blev 1929 utnämnd till Norges andra kvinnliga professor (efter 
biologen Kristine Bonnevie). Nobel Lectures: Chemistry 1901–1921 (Amsterdam, 1966), 12, 197, 365; Nobel 
Prize Winners, red. Wasson, 113, 292; Annette Lykknes, Lise Kvittingen & Anne Kristine Børresen, 
”Appreciated Abroad, Depreciated at Home. The Career of a Radiochemist in Norway: Ellen Gleditsch (1879–
1968)”, Isis 95 (2004).  
756 Astrid Cleve-Euler, [rec.] ”Lars Vegard, Materiens byggnad och atomernas inre”, Upsala: Tidning för 
Upsala stad och län 17 juni 1925; Astrid Cleve-Euler, [rec.] ”Ellen Gleditsch, Radioaktivitet och 
grundämnesomvandling”, Upsala 17 juni 1925; Astrid Cleve von Euler, ”Hur ha jordens kontinenter och 
oceaner uppkommit?”, Svenska Dagbladet 10 april 1926; Astrid Cleve-Euler, [rec.] ”Arvid G. Högbom, 
Sveriges jord och grund”, Upsala Nya Tidning 20 oktober 1927. 
757 Iwan Bolin, [rec.] ”Astrid Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen”, Biblioteksbladet 11 (1926), 83. 
– I Nordisk familjebok om selen hänvisas till Det underbara grundämnet selen. K. A. Vesterberg, ”Selen”, 
Nordisk familjebok 38 (Stockholm, 1926), 263. 
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Antag att luftens molekyler blivit förstorade ett hundra millioner gånger samt att 
atomernas och elektronernas enorma rörelsehastighet blivit minskad i samma 
proportion. Var och en av luftens syrgas- eller kvävgasmolekyler skulle då te sig som 
en dubbelstjärna, bestående av två atomer med deras elektroner. Molekylerna skulle 
mäta ett par cm i diameter och befinna sig på ungefär 45 cm:s avstånd från varandra 
samt vara stadda i oavlåtlig rörelse, ungefär som en myggsvärm. Med sin nya hastighet 
skulle de förflytta sig i medeltal en cm i timmen utefter rätliniga banor, tills de 
sammanstötte med någon annan molekyl.758

  

Resten av boken handlar om selens praktiska tillämpningsområden: till 
exempel för bildtelegrafering, television och ljudfilm. Uppfinningarna bygger 
på ämnets ljuskänslighet och har alla att göra med fysikern och uppfinnaren 
Edmund Edward Fournier d’Albe (1868–1933), som beskrev dem i boken 
The Moon-Element: an Introduction to the Wonders of Selenium (1924).759 

Cleve talar i förordet till Det underbara grundämnet selen om att hon vid 
redogörelsen för de uppfinningar som tas upp i boken använt sig av The 
Moon-Element.760 Fournier d’Albes roll som uppfinnare framgår också 
tydligt, men i själva verket är praktiskt taget hela Cleves bok en översättning 
och ett sammandrag av The Moon-Element. I det engelska originalet lyder 
till exempel den illustration av metaforer som citerades ovan som följer: 

Let us enlarge the sample of air so that its new diameter is one hundred million times 
its former diameter, and let us, at the same time, reduce the tremendous speeds of 
atoms and electrons in the same proportion. Then what shall we find? 

                                                             
758 Astrid Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen (Uppsala, 1925), 21 f. 
759 Under 1910-talet var irländaren E. E. Fournier d’Albe lektor i fysik på universiteten i Birmingham (1910–
1914) och Lahore (1914–1915). Förutom sina vetenskapliga arbeten och en biografi över fysikern, kemisten 
och spiritualisten William Crookes (1832–1919) publicerade han verk av mer metafysisk art. Bland annat 
diskuterade han odödlighet i New light on immortality (1909) och med hjälp av den nya kunskapen om 
radioaktivitet och atomernas struktur argumenterade han för en kontinuitet mellan den fysiska och den 
spirituella världen i Two New Worlds (1908). Hans övernaturliga övertygelse övergick senare i skepsis. I The 
Moon-Element berättade han bland annat om sitt arbete med att utveckla optofonen, som var en apparat som 
1914 bevisades användbar för att utan syn kunna ”läsa” tryckt text, och om sina problem med att få den 
erkänd av företrädare för de blinda i konkurrens med Braille-texten. En annan uppfinning som han 
redogjorde för använde selen för att utlösa en mina på avstånd. Den hade efterfrågats av den engelska 
militären med anledning av det pågående första världskriget. Who Was Who 1929–1940 (1941), 2 uppl. 
(London, 1967), 469; William H. Brock, William Crookes (1832–1919) and the Commercialization of Science 
(Aldershot, 2008), xv f.; Edmund Edward Fournier D’Albe, The Moon-Element: an Introduction to the 
Wonders of Selenium (New York, 1924), 68–74, 94–146. – Titeln The Moon-Element är en hänvisning till hur 
ämnet selen fick sitt namn: Dess upptäckare Berzelius trodde först att det var tellur. När det visade sig vara ett 
tidigare okänt grundämne som var besläktat med tellur kallade han det selenium, senare förkortat till selen. 
Kopplingen mellan namnen är att tellur hänvisar till Tellus och Selene är det grekiska namnet på jordens 
måne. ”Selen”, Nationalencyklopedin, www.ne.se/lang/selen (8 februari 2012). 
760 Förordet lyder i sin helhet: ”Denna bok handlar om en jämförelsevis sällsynt granne till det allbekanta 
svavlet, nämligen grundämnet selen, som på sista tiden framträtt ur sin obemärkthet och tvivelsutan i 
framtiden ännu mer kommer att låta tala om sig. Anledningen härtill är dess enastående förmåga att 
elektriskt reagera för ljusväxlingar, en egenskap som redan blivit tagen i anspråk vid utarbetandet av ett antal 
praktiska uppfinningar. Vid redogörelsen för dessa har författaren begagnat sig av den engelske uppfinnaren 
och selenexperten E. E. Fournier d’Albes uppgifter i ’The Moon-Element, an Introduction to the Wonders of 
Selenium’, London 1924.” Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen, 5. 
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Each molecule of air will be about an inch across. It will be a sort of twin star, 
consisting of two atoms with their attendant electrons. The molecules will be some 10 
inches apart on the average, but they will be found to be in constant motion, like a 
swarm of midges, covering about half an inch per hour on the average. Each molecule 
will move in a straight line until it encounters another molecule.761 

Det underbara grundämnet selen marknadsfördes som ett svenskt original av 
Astrid Cleve-Euler när Vad vi veta lanserades.762 Även om stora delar är direkt 
kopierade har hon också gjort vissa förändringar: en del har strukits (som 
jämförelsen av elektroner med ”an active and mobile male sex” och protoner 
med ”a passive, receptive, and more or less stationary female sex”), annat är 
sammanfattat (som konstruktionen och mottagandet av optofonen) eller 
ändrat (som ändringen av ”probably” till ”utan tvivel”) och hon har lagt till 
egna reflektioner.763 Mycket som verkar vara hennes egna tankar är faktiskt 
översättningar, som skepsis till meningen med ljudfilm och frågan om 
samtidens idéer är mer verkliga än antikens förklaringar av naturfenomen.764 
Det gäller även Fournier d’Albes genomgång av ett antal förutsättningar som 
måste uppfyllas för att en vetenskaplig upptäckt ska etableras: 

In the first place, [the discovery] must be capable of repetition. [---] Secondly, the 
discoverer must be convinced of the novelty of his discovery. [---] Thirdly, he must 
publish his discovery. This sounds easy, but often it is quite the most difficult part of it. 
He might write a letter to The Times or to Nature, but these journals would not 
publish his letter unless they knew the discoverer by reputation and were convinced of 
his judgment and trustworthiness. Failing them, he might present a report to a learned 
society. He can only do this through some member, and even then his paper will be 
referred to experts, who will be influenced by their personal or general knowledge of 
the writer. He might, of course, print a pamphlet independently and circulate it, but 
the scientific world would thereupon condemn him unread, arguing that if it were a 
true discovery, some scientific journal or society would have announced it.765 

Cleve, som själv befann sig mitt i den kvartärgeologiska kontroversen och 
hade problem att få sina forskningsresultat tryckta, måste ha känt igen sig i 

                                                             
761 Fournier D’Albe, The Moon-Element, 18. 
762 Serien skulle fortsättningsvis inrikta sig på svenska originalarbeten och för att attrahera sådana utlystes 
samtidigt en tävling. Fem Uppsalaprofessorer satt i bedömningsgruppen: geologen Arvid G. Högbom, växtbiologen 
Rutger Sernander, zoologen Nils von Hofsten, astronomen Östen Bergstrand och anatomen Vilhelm Hultkrantz. Fyra 
bidrag fick dela på prissumman, 5 000 kronor, och marknadsfördes sedan som prisbelönta arbeten: Knut Lundmark, 
Världsrymdens liv (1926), Anna Beckman, Synlig och osynligt ljus (1926), Carl Wallerström, Syfilis: en sjukdom och 
ett samhällsproblem (1926) och Albert Lilius, Ryggradsdjurens själsliv (1926). ”En pristävlan om 
populärvetenskapligt författarskap. ’Vad vi veta’ – ny populärvetenskaplig skriftserie”, Upsala 21 februari 1925; 
”Prisbelönade populärvetenskapliga arbeten: Tävlan för serien ’Vad vi veta’ avgjord”, Upsala 30 januari 1926; Arvid 
G. Högbom, Sveriges jord och grund: Dess byggnad, bildningshistoria och ytgestaltning (Uppsala, 1927), 231. 
763 Astrid Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen (Uppsala, 1925), 20, 30, 60–81; Edmund Edward 
Fournier D’Albe, The Moon-Element: an Introduction to the Wonders of Selenium (New York, 1924), 15, 29, 94–146. 
764 Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen, 19, 86; Fournier D’Albe, The Moon-Element, 14, 159. 
765 Fournier D’Albe, The Moon-Element, 63 f. 
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publiceringsproblematiken. I tilläggen (kursiverat) som hon gjorde till 
Fournier d’Albes beskrivning tydliggjorde hon också den utomståendes 
position, utan att uttryckligen använda sig själv som exempel: 

Skriver upptäckaren en redogörelse för sina resultat och skickar in till en tidning, så 
intages artikeln vanligen endast om författaren är känd och officiellt hallstämplad som 
fackkunnig. Upptäckterna äro emellertid stundom litet nyckfulla med avseende på 
valet av den hjärna, i vilken de taga gestalt; det behöver inte nödvändigt vara en 
professorshjärna, utan blir kanske en amatörhjärna, tillhörig någon av kategorierna 
präster, kvinnor eller – icke precis barn, men – unga lärlingar. 

Eller också försöker upptäckaren kanske få in sin redogörelse i något lärt sällskaps 
tidskrift. Men detta går endast genom någon av sällskapets medlemmar och sedan 
skriften med framgång passerat kritiken från någon sakkunnig prövningsnämnd, som 
sällan lyckas helt bortse från sökandens person och ställning och minst av allt är hågad 
att låta slå sig på fingrarna inom sitt erkända fack av någon outsider, om upptäckten 
är av det slaget, att den åstadkommer en del förödelse bland dagens sanningar.766 

Amatören som inte tas på allvar av fackvetenskaparna är en aspekt som 
Cleve lagt till i sin version av boken. Den tas även upp i inledningen, där 
fackbotanister anklagas för att ha hämmat den vetenskapliga utvecklingen 
genom att inte tidigare inse betydelsen av abboten Gregor Mendels (1822–
1884) teori om hur egenskaper nedärvs: ”den kom ju endast från en amatör 
utanför det heliga skrået”.767 Inledningen förefaller vara Cleves egen och 
handlar om naturvetenskapens ryckvisa utveckling och dess blomstring från 
sekelskiftet 1900, en blomstring stärkt av nyfunna praktiska användnings-
områden för vetenskapliga rön.768 Den praktiska nyttan av selen som 
beskrivs i boken är ett sådant exempel.  

Länken mellan forskarens vetenskapliga upptäckt och den praktiska 
nyttan för mänskligheten är uppfinnaren, och Fournier d’Albe skriver att 
”discoverers and inventors are the most living part of the human social 
organism”.769 I sin översättning adderar den kämpande vetenskaparen Cleve 
att detta är en tröst för de uppfinnare och upptäckare som måste räkna med 
svårigheter och obehag i sin verksamhet och hon förstärker Fournier d’Albes 
åsikt med kemisten och nobelpristagaren Wilhelm Ostwalds yttrande att 
”uppfinnare och upptäckare äro den viktigaste människoklass, som släktet 
Homo sapiens frambringar”.770 

                                                             
766 Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen, 45. Avhandlingsförfattarens kursivering. 
767 Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen, 8. – Österrikaren Gregor Mendel (1822–1884) kom 
sedermera att betraktas som genetikens grundläggare, men hans upptäckter uppmärksammades först efter 
hans död. ”Gregor Mendel”, Nationalencyklopedin, www.ne.se/kort/gregor-mendel (8 februari 2012). 
768 Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen, 7. 
769 Fournier D’Albe, The Moon-Element, 65. 
770 Cleve-Euler, Det underbara grundämnet selen, 46. – Ostwald var ursprungligen från Lettland, fick sin 
första professur i kemi 1881 vid Polytechnicum i Riga och började som professor i fysikalisk kemi i Leipzig, 
Tyskland, 1887 . Han gick i pension 1906 och ägnade sig därefter bland annat åt filosofiska studier. När han 
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Framsidan till Det underbara grundämnet selen (1926) och titelsidan till The Moon-Element (1924). 

                                                                                                                                               
1909 tilldelades Nobelpriset i kemi var det för sitt arbete med katalys, kemisk jämvikt och 
reaktionshastigheter. Cleve anger inte var hon hämtat citatet från Ostwald, men det kan komma från hans bok 
Uppfinnare och upptäckare. Där skriver han: ”Vi se sålunda, att vi här ha att göra med den viktigaste 
människoklass, som släktet Homo sapiens frambringar. Hos [uppfinnarne och upptäckarne] har det specifikt 
mänskliga, nämligen framstegsförmågan, nått sin högsta utveckling.” Wilhelm Ostwald, Uppfinnare och 
Upptäckare, sv. övers. (Stockholm, 1911), 15. Originalets kursivering; Nobel Lectures, 170 ff. 
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Översättningar var inte ovanliga i de populärvetenskapliga skriftserierna. 
Sex av Vad vi vetas åtta första delar och fem av de sju delarna i Tro och 
forskning, utgiven på samma förlag, var översättningar. Två andra exempel 
är Naturvetenskapernas första grunder, utgiven i sex delar 1875–1876, och 
Modärnt vetande, utgiven i 21 delar 1913–1925. Det förra verket var en 
svensk bearbetning av en engelsk serie och det senare var en direkt import av 
engelska Home university library of modern knowledge.771 I samtliga dessa 
fall angavs originalförfattaren som verkets författare, medan översättaren 
angavs med namn som just översättare.772 Det säger inget om hur vanligt det 
var att publicera ett huvudsakligen översatt arbete som sitt eget trots att 
originalet hade en annan författare. Däremot säger det att översättningar 
inte doldes samt att översättare erkändes för sitt arbete. 

Varför publicerades då Det underbara grundämnet selen som Cleves egen 
bok när hon samtidigt står som översättare till två andra verk i Vad vi veta-
serien? Var det hennes eller förlagets beslut? En möjlig förklaring kan vara 
att The Moon-Element illustrerade problem som Cleve själv upplevt och gav 
henne tillfälle att driva sin sak som kvartärgeolog genom att göra sådana 
tillägg om icke-professionella vetenskapare som citerats ovan. Att 
omarbetningar gjordes i samband med översättningar utan att det doldes 
framgår av några av delarna i Modärnt vetande, då det anges att verken är 
översatta och om- eller bearbetade av översättaren.773 Det ligger utanför 
denna avhandlings ramar att undersöka om de förändringar Cleve gjorde 
hade varit möjliga i en om- eller bearbetad översättning och jag kan därmed 
inte säga om Det underbara grundämnet selen är ett exempel på 
populärvetenskaplig praxis eller inte. Jag har inte heller funnit några källor 
kring publiceringen av boken som kan förklara de stora likheterna mellan 
Cleves och Fournier d’Albes arbeten. 

Vad kan då sägas om Cleves arbete som översättare? Den svenska utgåvan 
av Ellen Gleditschs Radioaktivitet og grundstofforvandling (1924) var en 
direktöversättning från norskan.774 Cleve gjorde inga förändringar i texten. 
Skillnaderna mellan utgåvorna är att det svenska förlaget har lagt till fem 
bilder på forskare som nämns i texten, en lista med litteraturhänvisningar 

                                                             
771 Kärnfelt, Mellan nytta och nöje, 268, 270 f., 281; ”Naturvetenskapernas första grunder” [annons], Esaias 
Tegnér, Språkets makt öfver tanken (Stockholm, 1880), 141. 
772 LIBRIS, libris.kb.se (31 mars 2009); Vad vi veta 1–8 (Uppsala, 1924–1926); Tro och forskning 1–7 
(Uppsala, 1925–1927). – Översättare av Henry Enfield Roscoe, Kemi, sv. övers. (Stockholm, 1875) var för 
övrigt Per T. Cleve, en av seriens utgivare (övriga var läkarna Axel Key och Christian Lovén samt anatomen 
Gustaf Retzius). ”Naturvetenskapernas första grunder” [annons], Tegnér, Språkets makt öfver tanken, 141. 
773 Till exempel J. Bretland Farmer, Växternas liv, sv. övers. (Stockholm, 1923), översatt och delvis 
omarbetad av Einar Teiling; Arthur Keith, Människan och människokroppen, sv. övers. (Stockholm, 1920), 
översatt och bearbetad av Einar Teiling; Marion I. Newbigin, Modern geografi, sv. övers. (Stockholm, 1917), 
översatt och delvis omarbetad efter svenska förhållanden av Thore G. Halle. 
774 Ellen Gleditsch, Radioaktivitet og grundstofforvandling (Kristiania, 1924); Ellen Gleditsch, 
Radioaktivitet och grundämnesförvandling (1924), sv. övers. (Uppsala, 1925). 
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och tre anmärkningar av översättaren i fotnoter i det sista kapitlet.775 Att 
döma av ett brev från Gleditsch till Cleve var den norska radiumexperten 
nöjd med översättningen, eftersom hon sade sig vara glad över att den 
kommit i så goda händer.776 Cleves översättning av Robert Andrews 
Millikans Vetenskapen och våra livsfrågor (1925) följer också originalet 
Science and Life (1924) så ordagrant som språkskillnaderna tillåter.777 Av 
vad jag kunnat studera av de arbeten som Cleve står som översättare till 
gjorde hon det förväntade, nämligen att översätta dem från ett språk till ett 
annat. När hon i några undantagsfall bryter in i texten är det i fotnoter och 
med noteringar om att det är översättarens ord. 

En skillnad mellan översättningarna är att Cleve bara skrev ett 
översättarförord till Vetenskapen och våra livsfrågor. Millikans arbete var 
betydligt mer filosofiskt inriktat än Gleditschs bok och är en 
sammanställning av fyra tal om vetenskapens värde för livet som han hållit 
vid olika tillfällen.778 ”Han ser optimistiskt på möjligheterna att förena 
vetenskaplig och religiös världsuppfattning samt betonar kraftigt 
forskningens betydelse i det allmänna framstegsarbetet”, skrev filosofen 
Gunnar Aspelin (1898–1977) i en anmälan av den svenska översättningen.779 
Cleve var entusiastisk i sitt förord och såg stora möjligheter i hans arbete:  

Professor Millikan torde därför ha åtskilligt att lära oss alla och ej minst våra 
naturforskare, hos vilka en ökad insikt i naturens underbara maskineri och stränga 
lagbundenhet synes märkligt nog stundom snarast skymma blicken för det andligt-
sedliga livets lika orubbliga lagar. Han lär oss att dessa tillvarons båda faser, långt 
ifrån att utesluta, tvärtom komplettera varandra och att vi människor måste komma i 
rätt läge till dem båda för att vinna den lycka och fullkomning, för vilka vi tvivelsutan 
äro bestämda.780 

                                                             
775 Två anmärkningar informerar om svenska förhållanden att jämföra med det som anges i brödtexten om 
norska sammanhang. Den tredje handlar om Per T. Cleves arbete med det radioaktiva uranmaterialet cleveit i 
slutet av 1800-talet. Gleditsch, Radioaktivitet och grundämnesförvandling, 64, 66, 68. 
776 Brev från Ellen Gleditsch till Astrid Cleve von Euler, 18 mars 1925, ACES, UUB. 
777 Eftersom jag inte lyckats få tag på en komplett utgåva av originalet är jämförelsen gjord på 19 tillgängliga 
sidor i en digitaliserad utgåva av Science and Life. Det utgör en femtedel av den svenska översättningen. 
Robert Andrews Millikan, Science and Life (1924), Google books, 
books.google.se/books?id=d4SvYN4w2RMC (2 januari 2012); Robert Andrews Millikan, Vetenskapen och 
våra livsfrågor (1924), sv. övers. (Uppsala, 1925). 
778 Millikan (1868–1953) fick Nobelpriset i fysik 1923 för sitt arbete med elektronens laddning och den 
fotoelektriska effekten. Förutom sin vetenskapliga verksamhet var han en uppskattad lärare, blev professor på 
Chicago universitet 1910 och ansträngde sig för att förenkla undervisningen i fysik. Millikan var också 
intresserad av filosofi och religion och skrev flera verk om förhållandet mellan vetenskap och religion, varav 
Science and Life (1924) är en. Nobel Prize Winners, red. Wasson, 700 ff. 
779 Gunnar Aspelin, [rec.] ”Robert Andrews Millikan, Vetenskapen och våra livsfrågor”, Biblioteksbladet 11 
(1926), 35. 
780 Millikan, Vetenskapen och våra livsfrågor, 5; Astrid Cleve-Euler, översättarens förord i Millikan, 
Vetenskapen och våra livsfrågor, 7. 
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Kanske bidrog Millikan till att stärka hennes tro på sanningen som den 
segrande kraften i vetenskapen, som hon tog fasta på i samband med sina 
motgångar i den kvartärgeologiska kontroversen. I sitt tal ”Om den rena 
vetenskapens praktiska värde” betonade han till exempel hur viktiga 
människans idéer är för den vetenskapliga utvecklingen samt hur nya tankar 
ständigt utvecklar kunskapen. Han hade en stark tro på framstegstanken och 
även om det kan ta tid innan sanningen etableras och kan utvecklas 
ytterligare, menade han att förr eller senare kommer framgången.781 

Varför fick Gleditschs och Millikans arbeten en annan behandling än 
Fournier d’Albes? I fysikernas fall handlade det om författare som var 
betydligt mer kända och hyllade än Fournier d’Albe, vilket i sig gjorde deras 
texter svårare att förändra. Texternas innehåll gjorde dem också mindre 
användbara i Cleves personliga gränsdragningsarbete. Radioaktivitet och 
grundämnesförvandling handlar om fysik, ett ämne som Cleve inte själv 
kunde skriva om utan att gå emot idealet att populärvetenskapens 
tillförlitlighet skulle garanteras av att den skrevs av forskarna själva. 
Vetenskapen och våra livsfrågor å sin sida är mycket personlig och kunde 
knappast separeras från Millikan. I The Moon-Element fanns en historia om 
svårigheten för utomstående att få upptäckter publicerade och vinna 
acceptans som Cleve kunde relatera till. Med Det underbara grundämnet 
selen fick hon ett tillfälle att demonstrera motgångar som forskare kunde 
möta trots att de senare visade sig ha rätt i sakfrågan. Det gav henne 
knappast mer underlag för att bemöta kvartärgeologerna och gick emot 
hennes tidigare önskan att vetenskaparna skulle visa gemensam front 
gentemot allmänheten. Däremot kunde hon vinna sympati som 
utomstående, söka stöd i andras motgångar och få tillfälle att mellan raderna 
ventilera sin frustration publikt. 

Gränsdragande granskning 

En tydligare anknytning mellan Cleves kvartärgeologiska teorier och hennes 
arbete med Vad vi veta var den recension som hon skrev 1926 om Wegeners 
Kontinenternas och oceanernas uppkomst (1926), del 7–8 i Vad vi veta. 
Tidigare hade hon deltagit i marknadsföringen av skriftserien med positiva 
anmälningar i dagstidningen Upsala.782 Recensionen av Wegeners arbete 
var dock betydligt mer omfattande och trycktes i Svenska Dagbladet. 

                                                             
781 Millikan, Vetenskapen och våra livsfrågor, 13–16. 
782 Cleve recenserade 1925 Vegards Materiens byggnad och atomernas inre och Gleditschs Radioaktivitet 
och grundämnesomvandling. Den förra fick ett mer positivt omdöme medan den senare beskrevs i tämligen 
neutrala ordalag. Hon tyckte särskilt mycket om Vegards historiska berättelse om hur upptäckten av 
materiens byggnad och atomernas inre gått till, från ”den gamla grekiska sagan om atomerna” till ”oomstridd 
vetenskaplig sanning”. I en tidigare recension av Radioaktivitet och grundämnesomvandling, också den 
publicerad i Upsala, såg signaturen S–s en svaghet i Gleditschs bok just för att den saknade historien om hur: 
”Den lilla bokens 78 sidor äro mycket rika på fakta och svar på frågan ’vad vi veta’ inom radiologien. Man 
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I Kontinenternas och oceanernas uppkomst publicerade Wegener sin 
kontinentalförskjutningsteori, enligt vilken alla kontinenter en gång hängt 
samman men över tid skilts från varandra och rört sig över trögflytande 
magma horisontellt över jordklotet till sina nuvarande positioner. Wegener 
presenterade först idén i en föreläsning och två kortare artiklar 1912 och 
sedan i den utförligare Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (1915).783  

Teorin väckte mycket uppmärksamhet, varav en hel del motstånd.784 En 
kritiker var Gerard De Geer, vars ifrågasättande av teorin efter ett föredrag 
av Wegener för Svenska Geofysiska föreningen och Geologiska Föreningen i 
Stockholm 27 november 1922 rapporterades av Dagens Nyheter: 

Denna teori har med mindre vanlig fyndighet och fantasi tillämpats för att förklara en 
mängd geografiska och paleografiska, paleontologiska och paleoklimatologiska fakta 
och givit så förbluffande resultat att inte blott Jules Verne torde vända sig i sin grav av 
sorg att inte få begagna uppslaget för en skildring som borde kunna överträffa hans 
flesta i fråga om storslagna överraskningar, utan att även en hel del allvarliga forskare 
uttalat sin anslutning till den nya teorin.785 

Cleve ville uppmärksamma den svenska översättningen av Wegeners bok och 
tog själv ställning för hans teori. Kanske bidrog den revolutionära aspekten i 
icke-geologen Wegeners tolkning till att motivera hennes stöd. Hon noterade 
att teorin lämnade många frågor åt fortsatt forskning, som till exempel huru-
vida de förhållanden som Wegener beskrev bara gällde förfluten tid eller om 
de fortfarande pågick, men hon tyckte att hans argument var övertygande: 

Sedan dess [1912] har hans världsberömda och synnerligen fängslande teori om 
kontinenternas förskjutningar svällt ut kraftigt både på bredden och på djupet och 
vilar nu – tämligen trygg, synes det, mot de tvivlares anlopp – på en fast grund av 

                                                                                                                                               
måste endast beklaga, att arbetets plan och utrymmet i ganska ringa mån medgivit ett närmare ingående på 
frågan ’huru vi fått veta’ allt detta […].” S–s, [rec.] ”Ellen Gleditsch, Radioaktivitet och 
grundämnesomvandling”, Upsala 18 maj 1925; Cleve-Euler, [rec.] ”Ellen Gleditsch, Radioaktivitet och 
grundämnesomvandling”; Cleve-Euler, [rec.] ”Lars Vegard, Materiens byggnad och atomernas inre”. Citaten 
i Cleve-Euler respektive S-s, originalets kursivering. 
783 Anthony Hallam, Great Geological Controversies (Oxford, 1983), 117. – Den svenska översättningen 
gjordes av en omarbetad version av den tredje tyska upplagan av 1915 års arbete. Alfred Wegener, 
Kontinenternas och oceanernas uppkomst (1915), sv. övers (Uppsala, 1926), 17. 
784 Wegeners kontinentalförskjutningsteori vann inte allmän acceptans förrän under 1960-talet, efter att nya 
upptäckter återaktualiserat den under 1950-talet. Se Hallam, Great Geological Controversies, 110–156. 
785 ”Prof. Wegeners kontinentteori: Skarp kritik. Professor G. De Geer gör en omild granskning”, Dagens 
Nyheter 28 november 1922. – De Geers kritik refererades även i Stockholms Dagblad: ”Så lätt låta vi inte alla 
våra gamla geologiska teorier kastas över bord, och professor W. tycks för övrigt inte själv vara alltför 
säker på sin sak. Åtminstone ändrar han sina uppgifter från den ena upplagan av sin bok till den andra, 
och om fartyget icke simmar iväg på den rätta kursen, ändrar han den litet, så att det börjar simma iväg åt 
ett annat önskat håll.” ”När Amerika ’flöt bort’ från Europa: Professor De Geer mot professor Wegener. Ett 
animerat möte i Geofysiska föreningen”, Stockholms Dagblad 28 november 1922. 
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geologiska och geofysiska, paleontologiska och biologiska, paleoklimatiska och 
geodetiska argument.786 

Till skillnad från de föregående titlarna i Vad vi veta är Kontinenternas och 
oceanernas ursprung ett vetenskapligt snarare än ett populärvetenskapligt 
arbete och dess plats i populärvetenskapen kommenterades både av 
översättaren, naturgeografen Walter Wråk, och av Cleve. Wråk trodde att en 
större läsekrets skulle kunna ta till sig verket tack vare en tydlig, lättläst och 
översiktlig framställning och han gratulerade förlaget till förvärvet.787 Cleve 
å sin sida menade att läsaren fick följa med så långt som möjligt och såg 
vetenskapliga vinster med översättningen: 

Tvivelsutan har det varit en riktig tanke att medtaga hela det kunskapsmaterial, 
varpå förskjutningsteorien vilar, trots omöjligheten att alltigenom kunna 
popularisera det. Teorien är så pass både ny och revolutionerande, att den behöver 
ta hela sin arsenal av vederhäftighet med sig, när den går att erövra en klentrogen 
och innerst så konservativ värld.788 

Förutom att marknadsföra Vad vi veta och presentera Wegeners teori för 
allmänheten kan Cleves recension ha varit ett försök att stärka stödet för sin 
oscillationsteori. Efter hennes föredrag om teorin för Geologiska Föreningen 
1922 hade hon tagit till sig fysikern Vilhelm Carlheim-Gyllenskiölds (1859–
1934) kommentar att magmans tröghet borde ha påverkat jordskorpans 
svängningar. Hon skrev i ”Nordens senkvartära nivåförändringar” att jord-
skorpans vågrörelse efter isens tillbakadragande reglerades av den under-
liggande magman, som var trögflytande nog för en svängningstid på ungefär 
2 000 år.789 Magman som jordskorpan tänktes vila på spelade en viktig roll 
för att förklara skeendet i både Wegeners och Cleves teori. Stöd för Wegener 
kunde då innebära stöd även för Cleve. Huruvida hon inspirerades av 
Wegeners tyska original redan när hon skrev sin artikel är dock oklart.790 

                                                             
786 Cleve von Euler, ”Hur ha jordens kontinenter och oceaner uppkommit?”. – Wegener var inte själv 
utbildad inom alla dessa vetenskapliga områden. När han disputerade 1904 var det med en avhandling i 
astronomi och den professur han tillträdde 1926 var i meteorologi och geofysik. Hallam, Great Geological 
Controversies, 116. 
787 Walter Wråk, översättarens förord i Alfred Wegener, Kontinenternas och oceanernas uppkomst (1915), sv. 
övers. (Uppsala, 1926), 6. – Även andra yttrade sig positivt om Kontinenternas och oceanernas uppkomst. I citat 
från andra anmälningar i en reklamannons för boken betonas särskilt värdet av att den var tankeväckande och 
nyskapande. ”Kontinenternas och oceanernas uppkomst” [annons], Arvid G. Högbom, Sveriges jord och grund 
(Uppsala, 1927), baksida. Se även Karl Esaias Sahlström, [rec.] ”Alfred Wegener, Kontinenternas och oceanernas 
uppkomst”, Biblioteksbladet 11 (1926), 224 f. 
788 Cleve von Euler, ”Hur ha jordens kontinenter och oceaner uppkommit?”. 
789 Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 26, 103. 
790 Christer Nordlund föreslår att Cleve kan ha inspirerats av Wegeners besök i Sverige i november 1922. Det 
är möjligt att hon inspirerades av Wegener eftersom hans skrift kom ut på originalspråk 1915, men ”Nordens 
senkvartära nivåförändringar” är daterad 1 juli 1922 och bör alltså ha varit färdig vid hans besök. Nordlund, 
Det upphöjda landet, 250; Cleve-Euler, ”Försök till analys av Nordens senkvartära nivåförändringar”, 103. 
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Arvid G. Högboms Sveriges jord och grund (1927), del 21–22 i Vad vi 
veta, var också relevant för Cleves kvartärgeologiska forskning och fick en 
längre recension av henne. Hon tyckte att den populärvetenskapliga 
framställningen av landets geologiska utformning var behövlig och borde 
kunna läsas med behållning av vem som helst, men hon var, inte oväntat, 
kritisk mot Högboms behandling av landisens avsmältning och den efter-
följande landhöjningen. Särskilt opponerade hon sig mot att han utan 
reservationer för alternativa tolkningar förklarade att Baltiska issjön 
avtappats vid Billingen och att Ancylussjön avtappats vid Degerforsfallen. 

Såsom anmälaren för ett par år sedan nödgades framhålla med anledning av 
Caldenius’ och Sandegrens bok om Vårt land under och efter istiden (Natur och Kultur 
n:r 43) har man icke rätt att i böcker avsedda för en bredare och okritisk publik låna 
sitt goda namn till stöd för läror, som bland fackmännen icke äro oomtvistliga.791 

I tre punkter belyste hon ställen i boken där hon tyckte att Högbom gjort sig 
skyldig till detta och informerade om hur utvecklingen istället kan ha sett ut. 
Att hon framförde sina egna tolkningar talade hon inte om, utan nöjde sig med 
att poängtera att hon visat sakliga skäl för sin kritik.792 Genom att förmedla 
alternativa tolkningar till allmänheten betonade hon sin gräns mot geologerna 
utan att gå i direkt polemik med dem, samtidigt som hon placerade sig själv i 
en position där hon framstod som allmänhetens försvarare mot villfarelser. 

Recensionen av Sveriges jord och grund var det sista Cleve gjorde i direkt 
anslutning till skriftserien Vad vi veta. I slutet av 1920-talet publicerade hon 
ytterligare ett populärvetenskapligt arbete, då i Hugo Gebers förlags skrift-
serie Teori och Teknik.793 Boken hette Trä och ved: en översikt av deras 
biologi, fysik och kemi (1929) och byggde på Cleves egna träkemiska arbete 
såväl som på annan aktuell forskning inom området. Syftet var att ”samla det 
viktigaste av den biologiska och kemiska forskningens rön angående träets 
och vedens, särskilt barrvedens, natur och framlägga det i en allmänfattlig 
form”.794 Som både Cleve och Iwan Bolin, som anmälde boken i 
Biblioteksbladet, påpekade krävdes dock viss förkunskap i kemi för att 
kunna ta till sig hela materialet.795 Bolin skrev att Trä och ved var det första 
svenska arbetet som ”på samma gång populärt och ingående behandlar 

                                                             
791 Cleve-Euler, [rec.] ”Arvid G. Högbom, Sveriges jord och grund”. 
792 Cleve-Euler, [rec.] ”Arvid G. Högbom, Sveriges jord och grund”. 
793 Så vitt jag har lyckats utröna var Cleves bok den sista i serien. De föregående var Edvin Brandt, Silket som 
natur- och konstprodukt (1928); Sven Sjöberg, Signaler i samfärdselns tjänst (1928); Anton Sörlin, 
Kautschuken, dess odling, användning och kommersiella betydelse (1928); Bjarne Colbjörnsen, Om 
konstgödselmedel och deras framställning (1929). Astrid Cleve-Euler, Trä och ved: en översikt av deras 
biologi, fysik och kemi (Stockholm, 1929), baksida. 
794 Cleve-Euler, Trä och ved, 7. 
795 Cleve-Euler, Trä och ved, 9; Iwan Bolin, [rec.] ”Astrid Cleve-Euler, Trä och ved: en översikt av deras 
biologi, fysik och kemi”, Biblioteksbladet 15 (1930), 251. 
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vedens kemiska sammansättning såväl som dess biologiska och fysikaliska 
egenskaper” och trots svårigheterna rekommenderade han den som en 
”utmärkt källa för var och en, som vill sätta sig in i hithörande frågor”.796 

Cleves framställning är relativt neutral och vetenskapligt formulerad och 
fokus ligger på vad träkemins utveckling och resultat under 1900-talet lärt 
om trä och ved. Flera olika forskares resultat behandlas och fast Cleve 
givetvis kunde välja vad hon tog upp så har inte hennes egen forskning på 
området någon dominerande plats. Med sin professionella erfarenhet 
refererar och diskuterar hon flera olika forskares resultat och noterar vid ett 
par tillfällen divergerande uppfattningar. Skogens nationalekonomiska 
betydelse tas också upp. I slutet av boken återkommer Cleve till sin egen 
forskning, eller snarare till den forskning hon inte fick genomföra, med en 
bitsk kommentar om industrins och myndigheternas prioriteringar: 

För några år sedan påbörjades också här i landet en större serie av kvantitativa 
undersökningar över vår barrveds sammansättning […]. [---] Trots att 
undersökningen – i motsats till så många andra vetenskapliga undersökningar – 
sålunda redan från början gav lovande resultat, måste den emellertid snart avbrytas 
till följd av bristande uppmuntran från representanterna för vår skogsvård och vår 
största industri. [---] Då man icke gärna kan antaga, att beredandet av ifrågavarande 
arbete åt ett par för detsamma skolade kemister skulle ha överstigit våra 
skogsvårdande myndigheters och industriers förenade krafter, nödgas man 
konstatera, att samma myndigheter och industrier saknat blick för nyttan av en dylik 
klarläggande undersökning. Detta är ju en beklämmande ”slutsats” för en bok om vårt 
trä. Man kan slösa med annat än pengar, t. ex. med tid, när det gäller vetenskaplig 
tävlan mellan nationerna eller rationalisering av vården om viktiga tillgångar, eller 
med kvalificerad vetenskaplig arbetskraft, som icke efterfrågas.797 

Det är lätt att tolka in missnöje över ett förlorat arbete och problem att få en 
ny tjänst som vetenskapare i dessa rader. Till skillnad från resonemanget om 
utanförskap i Det underbara grundämnet selen tror jag dock inte att det 
handlar om gränsdragningsarbete från hennes sida. Även om hon inte fick 
någon ny tjänst hade Cleve redan vunnit erkännande som kemist och det var 
inte heller kemin som intresserade henne mest vid det här laget.798 Det var 

                                                             
796 Bolin, [rec.] ”Astrid Cleve-Euler, Trä och ved: en översikt av deras biologi, fysik och kemi”. 
797 Cleve-Euler, Trä och ved, 110 f. – År 1931 tillsattes den första träkemiska professuren i Sverige, vid den 
samtidigt invigda institutionen för cellulosateknik och träkemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Sundin, 
Ingenjörsvetenskapens tidevarv, 161. 
798 Efter Trä och ved publicerade hon bara ett arbete till om kemi, då hon 1945 skrev en uppsats om 
”cozymasens förmodade ingrepp i början av alkoholjäsningens reaktionsserie, särskilt vid jäsning av maltos”. 
Uppsatsen, betitlad Till frågan om alkoholjäsningens initialstadier: Några anmärkningar till B. 
Hvistendahls jäsningsschema, är också en berättelse om utanförskap. Efter anklagelser om plagiat, dålig 
insikt i nyare forskning, feltolkningar av andras forskning och ovilja att korrigera påpekade brister hade 
Hvistendahl upprepade gånger misslyckats med att få sin avhandling godkänd. Cleve ville ge sina mer positiva 
synpunkter på hans förkastade teorier om jäsning. ”Det har anmärkts på lic. Hvistendahls ovetenskapliga sätt 
att behandla sitt ämne samt på hans ensidiga och opålitliga sätt att handskas med facklitteraturen, varvid 
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istället alltjämt nivåförändringarna och, i spåren av dem, den mänskliga 
kolonisationen av Norden. Möjligen var hennes intresse för de tidiga 
bosättarna länkat till hennes politiska åsikter; åsikter som jag kommer att 
ägna resten av det här kapitlet åt. 

Agitator för Allmänna valmansförbundet 

År 1921 genomfördes det första riksdagsvalet i Sverige med allmän och lika 
rösträtt för män och kvinnor. Då var Cleve styrelseledamot i 
Nationalförbundet för Värmland och kandiderade i valet för högern i 
Värmlands läns valkrets, dock utan framgång.799 Mellan 1920 och 1923 
deltog hon i förbundets styrelse, arbetsutskott och kvinnoråd och inför 
hennes flytt från Värmland uppmärksammades hennes arbete i en biografisk 
artikel under rubriken ”Föregångskvinnor” i AVF:s månadsblad 
Medborgaren.800 I den artikeln lovade hon att fortsatt ”stå i organisationens 
tjänst” och engagerade sig sedan också i dess Uppsalasektion.801  

Nationalförbundet för Värmland var en av AVF:s länsföreningar och 
hörde sålunda till den svenska högerns politiska riksorganisation, som 
bildats 1904 när moderata och konservativa grupper i riksdagen formerade 
en gemensam sammanslutning för att mer effektivt kunna driva sin politik. 
Till följd av att det i AVF:s stadgar fastslogs att endast män var valbara 
medlemmar hade kvinnliga högersympatisörer ursprungligen inte någon 

                                                                                                                                               
hänsynen till det sista decenniets produktion särskilt försummats. Detta utesluter dock icke i och för sig 
möjligheten av att han på en eller annan punkt kan ha träffat det rätta; mer än en vetenskaplig upptäckt har 
som bekant skett på ett högst ovetenskapligt sätt. Jag har därför känt mig frestad att ta upp de Hvistendahlska 
tankegångarna till närmare prövning. [---] Genom sina kätterier på cozymasens område har slutligen 
Hvistendahl banat väg för nya föreställningar om cozymasens sätt att ingripa i början av jäsningen, såsom jag 
sökt visa. Framtiden får utvisa om dessa föreställningar ha något värde.” Cleve försökte få uppsatsen tryckt i 
Svensk kemisk tidskrift men nekades av tidskriftens redaktör Karl Myrbäck, dels för att Hvistendals forskning 
inte betraktades som trovärdig och dels för att Cleves manuskript ansågs för spekulativt. Hon publicerade den 
istället på egen hand. Astrid Cleve-Euler, Till frågan om alkoholjäsningens initialstadier: Några 
anmärkningar till B. Hvistendahls jäsningsschema (eget tryck, 1945), 3, 5, 16; Brev från Karl Myrbäck till 
Olle Snellman, 28 oktober 1944, Karl Myrbäcks brevsamling, CVH; Brev från Karl Myrbäck till Astrid Cleve 
von Euler, 13 juni och 6 juli 1945, Karl Myrbäcks brevsamling, CVH; Brev från Astrid Cleve von Euler till Karl 
Myrbäck, 30 maj och 24 juni 1945, Karl Myrbäcks brevsamling, CVH. 
799 ”Organisationen”, Medborgaren: Allmänna valmansförbundets månadsblad 5 (1921), 116; ”Valrörelsen”, 
Medborgaren 8 (1921), 175; ”Andra-kammarvalens resultat”, Medborgaren 9 (1921), 198. 
800 ”Organisationen”, Medborgaren 5 (1920), 121; ”Organisationen”, Medborgaren 5 (1921), 116; 
”Organisationen”, Medborgaren 6 (1922), 116; ”Organisationen”, Medborgaren 6 (1923), 138 f.; Elisif Théel, 
”Föregångskvinnor: Astrid Cleve von Euler”, Medborgaren 10 (1923), 215 f. – I samband med 
Nationalförbundets för Värmland kvinnoklubb i Kristinehamn möte den 28 november 1923 hölls en 
avskedsfest för Cleve, där ordföranden för Nationalförbundets för Värmland kvinnoråd Märtha Brydolf höll 
”ett anslående tal till d:r Cleve och tackade henne för den insats hon gjort för högern i Värmland under den tid 
hon varit detta kvinnoråds mycket värderade och verksamma medlem”. ”Arbetet bland kvinnorna”, 
Medborgaren 12 (1923), 254. 
801 Théel, ”Föregångskvinnor: Astrid Cleve von Euler”, 216; ”Organisationen”, Medborgaren 4 (1924), 104; 
”Organisationen”, Medborgaren 5 (1925), 111; ”Organisationen”, Medborgaren 6 (1928), 227; ”Allm. 
Valmansförbundets Upsalaavdelning: Årsmöte på måndagen”, Upsala 28 april 1925; ”Högerns 
valorganisation i länet: Länsförbundets årsmöte”, Upsala 11 maj 1925. 
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plats i organisationen, även om det inte hindrade dem från att på olika sätt 
göra sina röster hörda. År 1913 öppnades AVF för kvinnliga medlemmar och 
snart började kvinnoföreningar bildas i anslutning till partiet.802 Fem år 
senare hade ett femtiotal föreningar organiserats och de låg till grund för 
arbetet när AVF 1918 tillsatte det Centrala Kvinnorådet för att ”verka för 
kvinnornas deltagande i det politiska livet”.803 Lärarinnan och filosofie 
doktorn i historia Alexandra Skoglund (1862–1938) valdes till CK:s första 
ordförande och hon satt kvar på posten till sin död.804 

CK:s uppgifter var att sprida politisk upplysning till Sveriges kvinnor, 
värva dem som väljare och medlemmar till AVF och dess lokalföreningar 
samt engagera dem att aktivt delta i upplysnings- och valarbetet. Detta 
gjordes genom att organisera talare som reste landet runt för att agitera för 
högern och hjälpa till att grunda nya lokala kvinnoföreningar.805 Där spelade 
Cleve en väsentlig roll redan från början. Under flera valrörelser gjorde hon 
regelrätta turnéer som politisk föredragshållare och mellan valen deltog hon 
i CK:s upplysningsarbete på orter runt hela Sverige, ett arbete som 
förtjänade henne erkännande med bild i AVF:s minneskrönika 1929.806 
Under valrörelsen 1924 besökte hon Gotland, Kronobergs, Älvsborgs och 
Bohus län samt Karlstad och talade om ”Hvad valet gäller”.807 Inför valet bad 
lärarinnan Emmy Helander (1885–1971) att hon skulle komma till Åmål och 
tala, i förhoppning att hennes klubbkamrater skulle inse vikten av att 
rösta.808 I oktober 1925 skrev Cleve till Lydia Wahlström att hon skulle ”ut 
och predika i Norrland” och det verksamhetsårets talarturné tog henne till 
Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland och Gävleborgs län, 
men även till Södermanland, Östergötland och Stockholm samt 
Kristianstads, Malmöhusoch Jönköpings län.809  

                                                             
802 Erik Natanael Söderberg, Allmänna Valmansförbundet 1904–1929: En tjugufemårskrönika (Stockholm, 
1929), 53; Stina Nicklasson, Högerns kvinnor: Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 
1900–1936/1937 (Uppsala, 1992), 13–16, 54–59, 71. 
803 Alexandra Skoglund, ”Kvinnornas insatser i högerns arbete”, i Söderberg, Allmänna Valmansförbundet 
1904–1929, 161 ff. Citatet på sidan 161. 
804 Nicklasson, Högerns kvinnor, 127 f., 181. 
805 Nicklasson, Högerns kvinnor, 125; Skoglund, ”Kvinnornas insatser i högerns arbete”, 161 ff. 
806 Söderberg, Allmänna Valmansförbundet 1904–1929, särskilt Skoglunds bidrag ”Kvinnornas insatser i 
högerns arbete”, 161–172. 
807 CK:s protokoll 8 (31 oktober 1925), bilaga 2, Moderata samlingspartiets arkiv I: Högerns kvinnoförbund 
(MHK), AII:1, RA, Stockholm. 
808 Brev från Emmy Helander till Astrid Cleve von Euler, 4 september 1924, ACES, UUB. 
809 Brev från Astrid Cleve von Euler till Lydia Wahlström, 10 oktober 1925, LWS, KB; CK:s protokoll 9 (10 
maj 1926), AII:1, MHK, RA. – I januari 1926 skrev Cleve om föredragsresan i Medborgaren och beskrev en 
trivsam, givande och för högern framgångsrik färd genom Norrland. Rörande könsfördelningen bland 
åhörarna gjorde hon en intressant observation, då både män och kvinnor i Örnsköldsvik, Boden och Luleå 
hade deltagit ”utan åtskillnad” i möten och efterföljande samkväm: ”Vi arbeta ju för samma mål, och ju förr vi, 
män som kvinnor, äro mogna för reservationslöst kamratskap på det politiska fältet, desto bättre.” Astrid 
Cleve von Euler, ”Från en föredragsresa i Norrland november 1925”, Medborgaren 1 (1926), 20 f. Citaten på 
sidan 20. 
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När hon i mars 1926 talade för borgerliga i Härnösand och Umeå 
rapporterade de moderata lokaltidningarna Härnösandsposten och 
Umebladet. I Umeå var ämnet ”Politiska önskemål” och Cleve redogjorde för 
högerns syn på aktuella frågor med utgångspunkt i ”motioner, i vilka de 
samhällsbevarande partierna under innevarande riksdag givit uttryck för 
sådana önskemål som för närvarande synas folkets moderata och 
besinningsfulla element mest trängande”.810 Sverige regering var då 
socialdemokratisk och högern stod i opposition i flera stora frågor. En av 
dem handlade om nedrustningen av försvaret. Cleve klargjorde att hon ansåg 
våld vara en synd och att ett kristet folk måste ha som mål att komma ifrån 
våldet, men än trodde hon att ett starkt försvar behövdes för fred. En annan 
fråga som hon tog upp var arbetslösheten, där hon menade att den sittande 
regeringens bristande stöd för företagen innebar att arbetstillfällen 
hämmades eller försvann. Jordbrukspolitiken behandlades också, liksom en 
önskan att fullgjord skatteplikt skulle återinföras som villkor för rösträtt. När 
Cleve talade i Härnösand var föredraget i princip detsamma, även om det 
ursprungligen var menat att handla om ”Fred och försvar”.811 

I augusti och september 1926 anordnades en agitationsturné som tog 
Cleve till Borås, Halland, Malmöhus län, Örebro-Västmanlands län och 
Södermanland för att tala om ”Klasskamp eller samling för gemensamma 
mål”, medan hon under de följande vintermånaderna höll föredrag om 
”Folkförsörjningsproblemet” i Värmland, Blekinge, Västmanland och 
Sundsvall. På så vis fortsatte det under några år (se figur 4).812 

Valåret 1928 var mycket intensivt. Under sommaren och hösten höll Cleve 
sammanlagt åttiofem offentliga föredrag i tolv län, från Norrbotten till 
Halland och södra Kalmar. Det året organiserades totalt 254 föredrag i tolv 
län i CK:s regi och Cleve stod alltså för en tredjedel av dem. I antal föredrag 
räknat kom fru Sigrid von Schultz (tjugoåtta föredrag i två län) och 
ordförande Skoglund (tjugosju föredrag i åtta län) näst efter Cleve.813 Valet 
blev en framgång för högern som stärkte sin position i riksdagen och 
Skoglund menade att CK:s omfattande agitationsarbete bidrog till resultatet 
genom att högersinnade kvinnor röstade i större utsträckning än tidigare.814 

                                                             
810 ”Moderata kvinnoklubbens årsmöte i går: Ett väckande föredrag av d:r Cleve v. Euler om Politiska 
önskemål”, Umebladet 11 mars 1926. 
811 ”Moderata kvinnoklubbens årsmöte i går”, Umebladet; ”De borgerliga i Härnösand”, Härnösandsposten 
13 mars 1926. 
812 CK:s protokoll 10 med bilagor (28 november 1927), AII:1, MHK, RA. 
813 Procentuellt dominerade Cleve än mer april–oktober 1929. Då stod hon för drygt hälften av föredragen i CK:s 
upplysningsarbete, men det var en lugnare period. Cleve höll trettiotvå föredrag, varav ett i Stockholm och resten 
i Östergötland. Totalt organiserade CK sextiotvå föredrag i tio län den perioden, med författarinnan Ester Nennes 
(sjutton föredrag i fem län) och ordförande Skoglund (sex föredrag i fyra län) som mest aktiva bland övriga talare. 
CK:s protokoll 12 och 13 med bilagor (17 november 1928 och 26 oktober 1929), AII:1, MHK, RA. 
814 Skoglund, ”Kvinnornas insatser i högerns arbete”, 168 f; Söderberg, Allmänna Valmansförbundet 1904–
1929, 202 f. 
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Figur 4: Astrid Cleve von Eulers politiska föredragningsarbete 1924–1935. 
Period Besökta platser Ämnen 
1924–
1925 

Gotland, Kronobergs län, Älvsborgs län, 
Bohus län, Karlstad, Blekinge 

”Reflektioner till dagspolitiken”. 
”Hvad valet gäller” 

1925–
1926 

Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, 
Södermanland, Östergötland, 
Stockholm, Västernorrlands län, 
Gävleborgs län, Kristianstads län, 
Malmöhus län, Jönköpings län. 

”Fred och försvar”,  
”Politiska önskemål”, 
”Reflexioner till dagspolitiken” 

1926–
1927 

Borås, Halland, Malmöhus län, Örebro-
Västmanlands län, Södermanland, 
Värmland, Blekinge, Västmanland, 
Sundsvall, Gotland, Kristianstad 

”Klasskamp eller samling för 
gemensamma mål”, 
”Folkförsörjningsproblemet”, 
”Aktuella politiska dagsfrågor” 

1928 Stockholms län, Uppsala län, 
Södermanlands län, Östergötlands län, 
Jönköpings län, Hallands län, Örebro 
län, Gävleborgs län, Kalmar läns norra, 
Kalmar läns södra, Västernorrlands län, 
Kristianstads län, Norrbottens län, 
Bohus län, Värmlands län 

”Sveriges kvinnor och 
samhällsfrågorna”,  
”Sveriges kvinnor inför årets 
riksdagsmannaval”, 
”Individen och samhället”, 
”Dagspolitiska frågor” 

1929–
1930 

Stockholms län, Östergötlands län, 
Värmland, Halland, Kristianstads län 

”Några dagspolitiska frågor”, 
”Det dagspolitiska läget”,  
”Politisk renässans”,  
”Individen och samhället”, 
”Folkvilja och kvinnovilja”,  
”Kvinnornas ansvar inför fosterlandet”,  
”Jordbruksfrågan” 

1931–
1932 

Östergötlands län, Malmöhus län, 
Älvsborgs län, Kristianstad, Stockholm 

”Demokrati och frihet”,  
”Front mot klasskampen” 

1932–
1933 

Östergötlands län, Jämtlands län, 
Västernorrlands län, Hudiksvall, 
Kungsör 

”Tankar inför valet”,  
”Högern som folkparti”,  
”Politiska dagsfrågor”,  
”Högeråskådningen och tidsandan”,  
”Riktlinjer för högerpolitiken”,  
”Högeruppgifter just nu”,  
”Högerförslag vid 1933 års riksdag” 

1933–
1934 

Örebro län, Blekinge län, Jönköpings 
län 

”Högeruppgifter just nu”,  
”Folklig konservatism” 

1934–
1935 

- ”Aktuella politiska frågor” 

Källa: CK:s protokoll 3–30 med bilagor, MHK, AII:1, RA. 

Socialdemokraterna var fortsatt största parti, men AVF:s ordförande Arvid 
Lindman (1862–1936) blev statsminister och ledde i ett par år en minoritets-
regering. Efter valet fick Cleve ett tack från Lindman: ”Sedan nu valet är 
afslutadt är det mig en kär plikt att till Doktor Cleve rikta ett varmt tack för 
Eder medverkan till det vackra resultatet.”815 

                                                             
815 Brev från Arvid Lindman till Astrid Cleve von Euler, 29 september 1928, ACES, UUB. – När Cleve 1930 
återigen drog ut som talare för högern användes högtalarbilar för att föra ut budskapet. Efter att ha rest runt i två 
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Det är oklart om CK:s föredragshållare fick ekonomisk ersättning för sitt 
arbete och sina resor. Om så var fallet kan Cleves politiska arbete ha varit 
ytterligare ett sätt att dryga ut inkomsterna, även om hon säkerligen också 
sympatiserade med de politiska åsikter hon agiterade för. Att döma av de 
olika titlarna för CK:s föredragshållare var föredragen personliga och 
förmodligen författade av agitatorerna själv. Kvinnorådet tog också fram 
föredrag som lokalklubbarna kunde rekvirera för uppläsning om de inte 
hade någon särskild inbjuden talare, till exempel ”Svenskt normalbröd på 
varje svenskt bord” av fru Elisif Théel och ”Synpunkter på förslaget till 
ändring av pensionsförsäkringen” av fru Gertrud Törnell.816 

Cleve uttryckte en del av sina åsikter i artiklar i Medborgaren. I november 
1925 lyfte hon behovet att övertyga svenskarna om att köpa svenskt mjöl 
istället för utländskt, trots att det utländska var vitare och i volym gav mer 
bröd. Till försvar för det svenska mjölet anförde hon ett högre näringsvärde 
samt behovet att stödja svenskt jordbruk och svensk handel.817 År 1928 drog 
hon uppmärksamheten till betydelsen av att engagera de ännu motsträviga 
svenska kvinnorna i det politiska livet: ”Människosläktet består av två 
hälfter, som måste samverka och komplettera varandra på alla verkliga 
livsområden, nationernas styrelsecentraler icke undantagna.”818 Uppmanad 
att lämna ett bidrag till Medborgarens särskilda kvinnoavdelning 
”Kvinnoröster” uttryckte hon 1929 en önskan om ”kvinnornas fulla 
samhälleliga frigörelse” och tyckte sig se viss nervositet hos männen att ”se 
sina platser i solen hotade av den nya samhällsfaran – kvinnorna”.819 Samma 
år påpekade hon även att kristendom och politik borde hållas åtskilda. 
Kyrkans roll var att ”kämpa för det Gudsrike, som icke är av världen” och 
”mänskliga intressestrider” borde lämnas till politiken.820 

                                                                                                                                               
av dem beskrev Cleve i Medborgaren denna form av valagitation. Bilarna körde till i förväg annonserade platser 
där de mötte sin publik, spelade musik och talade med hjälp av mikrofon och tre taktrattar: ”Strömmen släpptes 
på från ackumulatorerna, som laddas under färden, grammofonen dras upp och den första skivan är en eggande 
marsch, som antages ytterligare draga folk till vår bil och försätta dem i glad och mottaglig stämning.” Musiken 
verkar ha varit avgörande för att få publiken att stanna och Cleve var positiv till metoden, särskilt för att hon 
trodde att man nådde ålders- och befolkningsgrupper som annars inte skulle ha besökt ett högermöte. Astrid 
Cleve Euler, ”Med högtalarbilen: Snapshots från valkampanjen”, Medborgaren 9 (1930), 442 f. 
816 CK:s protokoll 8–9 (31 oktober 1925 och 10 maj 1926), AII:1, MHK, RA; Skoglund, ”Kvinnornas insatser i 
högerns arbete”, 170. 
817 Astrid Cleve von Euler, ”Svenskt bröd på varje svenskt bord: Ett litet inlägg i en just nu synnerligen 
aktuell fråga”, Medborgaren 11 (1925), 262. 
818 Astrid Cleve Euler, ”Det kvinnliga x-et i politiken: Några vårliga intryck”, Medborgaren 6 (1928), 237. – 
Som exempel på en föregångskvinna på detta område skrev Cleve senare samma år om Inchen Malmæus i 
Motala. Astrid Cleve Euler, ”En föregångskvinna och ett föregångslandskap”, Medborgaren 10 (1928), 426. 
819 Astrid Cleve-Euler, ”Kamratskap”, Medborgaren 6 (1929), 257 f. – Två år senare fick hon anledning att 
återkomma till samma fråga och konstaterade då att förändringen mot jämställd representation i politiken 
gick alldeles för långsamt. Astrid Cleve von Euler, ”Och det går långsamt fram... Några reflektioner i en delikat 
fråga”, Medborgaren 11 (1931), 424, 427 f. 
820 Astrid Cleve von Euler, ”Kristendom och politik: Några reflektioner II”, Medborgaren 3 (1929), 117. 
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Cleve hade också olika förtroendeposter inom CK:s verksamhet.821 År 
1924–1929 var hon suppleant och 1930–1935 ordinarie ledamot för CK och 
1932–1935 var hon suppleant i dess arbetsutskott.822 I samband med 
inrättandet av Högerns Kvinnliga Medborgarskola, på förslag av medlemmar 
från landsorten som sökte möjlighet till vidareutbildning, valdes Cleve till 
suppleant i dess styrelse 1930 och ordinarie ledamot 1931.823 

Efter verksamhetsåret 1932–1933 minskade Cleves arbete för AVF/CK 
kraftigt. Hon valdes till ledamot i CK 1934 och deltog som föredragshållare 
samma verksamhetsår, men sedan försvinner hennes namn från protokollen. 
Möjligen berodde det på en fysisk distans till politikens centrum, för några år 
tidigare hade Cleve flyttat från Uppsala till Västmanland. 

Närmare det nationella 

Orsaken till att Cleve flyttade 1929 var enligt henne själv frustration över att 
hon inte fick någon tjänst som motsvarade hennes kompetens: 

Jo, då samlade jag det lilla jag hade, och det var rätt svårt att få ihop, till att köpa ett 
litet ställe i Bergslagen och jag tänkte att här slår jag mig ner nu, och blir bonde, när 
nu ingen människa har det ringaste intresse utav min utbildning eller på något sätt 
kan ordna att jag får något mot den svarande arbete, så slår jag mig ner. Jag har alltid 
älskat naturen. Jag har älskat den ända sedan jag sprang omkring i alla parkerna 
hemma vid Kemikum, botaniska trädgården och backarna och det. Det gick bra, och 
jag hade ju så småningom tagit mig till att arbeta i trädgården hemma så jag tyckte att 
jag kunde öka ut det till lite småbruk, där i Bergslagen. Stället hette Limnäs, och låg 
vackert vid Råsvalen.824 

Jordbruket och landsbygden låg högerpartiet varmt om hjärtat. Från slutet 
av 1800-talet till mitten på 1900-talet betraktades detta som en specifik 
livsform som låg till grund för samhällets fortsatta existens och utveckling. 
Bönderna tänktes vara bärare av en traditionell ideologi och livsstil som 
skulle ge stadga åt landet och verka som motvikt mot den allt starkare 
socialdemokratin, men i politiken fanns lantbrukarna i alla läger. Idén om 
jordbruket som en särskild livsform var en nationalromantisk, konservativ 
tanke som påverkade högerpolitiken under början av 1900-talet. Till följd av 
en jordbrukskris var jordbruket en av de mest aktuella politiska frågorna i 

                                                             
821 Särskilt aktiv i konstituerandet av lokala kvinnoklubbar verkar Cleve ha varit 1928–1929, främst under 
två veckors talarturné i Norrbotten. CK:s protokoll 13 med bilagor (26–27 oktober 1929 ), AII:1, MHK, RA. 
822 CK:s sammansättning 1920–1940, DI:1, MHK, RA; CK:s protokoll 17–18, 20–21 (31 maj 1932, 7 maj 
1933, 26–27, 29 maj 1934 och 21 oktober 1935), AII:1, MHK, RA. 
823 Nicklasson, Högerns kvinnor, 174; CK:s protokoll 15–16 (5 november 1930 och 17 oktober 1931), AII:1, 
MHK, RA. 
824 70 år med kiselalger. 
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slutet av 1920-talet och kanske bidrog Cleves politiska ideal till att hon valde 
att axla bonderollen just då.825 

Familjesituationen påverkade nog också flytten. Den 7 oktober 1927 avled 
Alma Cleve och 1929 hade alla Cleves barn tagit studentexamen och kunde ta 
hand om sig själva, så familjen som höll henne inte kvar i Uppsala.826 Hur 
det kom sig att hon flyttade just till Limnäs är dock oklart. 

Cleve skötte de 20 tunnland jord som hennes gård omfattade med hjälp av 
omkringliggande småbrukare. När hon i en intervju fick frågan om hon 
kunde något om jordbruk innan hon flyttade till Limnäs svarade hon att hon 
hade det ”liksom på känn”: hon hade ”ju arbetat i pappas trädgård” sedan 
hon var liten och som botanist skulle hon förstå sig lite på växtskötsel.827 
Samtidigt forskade hon, tog emot elever i sitt hem för studier i diatomacélära 
och undervisade på realskolan i det närliggande Lindesberg, dit hon också 
flyttade 1937.828 I februari 1939 skrev Cleve till svärsonen Stolpe att hennes 
tjänst på skolan blivit så omfattande att hon helst inte reste ut till Limnäs 
längre.829 Fem år senare avslutade hon vad hon kallade ”den stora 
parentesen”, det vill säga tiden i Bergslagen.830 Hon var då sextionio år och 
det var svårt att få ekonomin för det lilla lantbruket att gå ihop. Gården 
såldes och hon återvände till sin barndoms stad, till samma fastighet på 
Floragatan 4 som hon bodde i under 1920-talet.831 

För att återvända till Cleves skäl att lämna AVF torde en annan orsak ha 
varit en dispyt som hon hade med Alexandra Skoglund i början av 1933. 

                                                             
825 Fredrik Eriksson, ”Högern och jordbruket som livsform”, i Anfall eller försvar? Högern i svensk politik 
under 1900-talet, red. Torbjörn Nilsson (Stockholm, 2002), 116 ff., 121, 138. – År 1929 föreslog också Cleve 
jordbruksfrågor som ämne på en förfrågan om förslag på nya maskinskrivna föredrag för utlåning till CK:s 
lokalklubbar. CK:s protokoll 13 (26 oktober 1929), AII:1, MHK, RA. 
826 Lidingö kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, FI:5 (1926–1933), 24, SSA. – Georg tog studentexamen 
1926 och fortsatte sedan studera vid Uppsala universitet med humanistisk inriktning. Där tog han en filosofie 
kandidatexamen 1930. Året innan skrevs han även in vid Stockholms högskola, tog en juridisk kandidatexamen 
där 1932 och blev så småningom domare och lagman. Georg avled 2003. Karin tog studentexamen 1928 och 
studerade med humanistisk inriktning på Stockholms högskola 1928–1930. Hon blev författare och översättare 
och avled även hon 2003. Birgit, det yngsta barnet i familjen, läste också vidare på Stockholms högskola efter sin 
studentexamen 1929. Hon skrevs in 1929 med juridisk inriktning och tog en kansliexamen på högskolan 1931. 
Hon gifte sig Klingspor och avled 2000. SHK 1922–1932; UUK 1926–1930; Vem är det 1985, 316. 
827 70 år med kiselalger. 
828 Florin, ”Astrid Cleve von Euler”, 551, 555; 70 år med kiselalger; Guldsmedshyttans kyrkoarkiv, 
Flyttningslängder, B:4 (1926–1939), 79, ULA; Lindesbergs kyrkoarkiv, Flyttningslängder för Lindesbergs 
stadsförsamling, BII:6 (1931–1946), 68, ULA. 
829 Cleve förefaller ha uppskattat lärararbetet: ”Här är livligt och trevligt som vanligt. Lustigt att komma åter till 
skolan, men naturligtvis rätt ansträngande, när man som jag inte behövt snegla på klockan på så länge. (Någon 
klocka har jag inte häller nu på mig under lektionerna, men känner på mig när timmen lider mot sitt slut.)” Brev 
från Astrid Cleve von Euler till Sven Stolpe, 11 februari 1939, Sven Stolpes samling, UUB. 
830 Brev från Astrid Cleve von Euler till Bertil Lundman, 25 augusti 1944, Bertil Lundmans samling, UUB; 
Heng, ”Kvinnlig jubeldoktor bonde många år”. 
831 Brev från Astrid Cleve von Euler till Bertil Lundman, 25 augusti 1944, Bertil Lundmans samling, UUB; 
Gunne, ”Kemi min ungdoms nöjesliv”; Fastighetslängden, Fjärdingsroten, AIIbc:18 (1918–1924), 104, UDK, 
ULA; Lindesbergs kyrkoarkiv, Flyttningslängder för Lindesbergs stadsförsamling, BII:7 (1943–1949), 28, ULA. 
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Cleve ville trycka en artikel i Medborgaren om preventivlagens – 1910 års 
förbud mot information om preventivmedel – avskaffande, i vilken hon 
förefaller ha anklagat högern för att 1930 röstat emot en riksdagsmotion att 
avskaffa lagen.832 Artikeln skulle ingå i CK:s avdelning ”Kvinnoröster”, som 
redigerades av Skoglund. Cleve ville bidra till ideologisk diskussion och 
mana till självgranskning på högerhåll, men Skoglund menade att 
utgångspunkten för hennes artikel, det vill säga att högern skulle ha fällt 
motionen, var felaktig och att artikeln därmed saknade relevans. Dessutom 
skrev Skoglund att frågan om preventivlagens borttagande förvisso var en 
riksdagsfråga, men inte en politisk fråga och ännu mindre en partipolitisk 
sådan. Istället föreslog Skoglund att Cleve skulle skriva något om hennes 
erfarenheter av förhållandena i norra Norrland: ”En sådan uppsats skulle 
säkert intressera läsarna av ’Kvinnoröster’.”833 Cleve, som inte vek från 
misstanken att högern fällt den aktuella motionen, påpekade för Skoglund 
att hon inte trodde att det finns ”någon om lagens dåraktigheter sakligt 
övertygad högermajoritet, varför uppsatsen skulle varit synnerligen 
behövlig” och förkastade det alternativa artikelförslaget: 

Du kan em-d vara säker för att aldrig mer behöva ta befattning med något manuskript 
av mig. Jag är inte häller längre precis någon ungdom, och när jag hädanefter tycker 
mig ha något att säga, får jag söka mig ett forum, som har mer intresse för innehållet 
än för censuren.834 

Historien upprepar sig. Det dröjde dock inte länge förrän Cleve fick 
publicera sina åsikter om preventivlagen.  I april 1933 trycktes ”Har 
preventivlagen något existensberättigande?” i Fredrika Bremer-förbundets 
tidskrift Hertha.835 Hon inledde också en diskussion om ”Preventivlagens 
lämplighet” vid ett möte med CK i maj 1933, men protokollet avslöjar inte 
hur diskussionen förlöpte.836 

Protester hade framförts mot lagen från olika håll sedan den infördes, till 
exempel från läkare som ville informera om möjligheter att undvika sexuellt 
överförbara sjukdomar och radikala vänsterkvinnor som oroade sig för ökat 
antal aborter till följd av att ovederhäftig information ändå spreds.837 I 

                                                             
832 Brev från Alexandra Skoglund till Astrid Cleve von Euler, 2 mars 1933, ACES, UUB; Brev från Astrid Cleve 
von Euler till Alexandra Skoglund, 5 mars 1933, ACES, UUB. – Det är oklart vilken motion det gäller, men en 
motion om preventivlagens upphävande framlades våren 1930 av August Spångberg med flera kommunister. 
Hjördis Levin, Kvinnorna på barrikaden: Sexualpolitik och sociala frågor 1923–36 (Stockholm, 1997), 192. 
833 Brev från Alexandra Skoglund till Astrid Cleve von Euler, 2 mars 1933, ACES, UUB. 
834 Brev från Astrid Cleve von Euler till Alexandra Skoglund, 5 mars 1933, ACES, UUB. 
835 Astrid Cleve von Euler, ”Har preventivlagen något existensberättigande”, Hertha:tidskrift för den 
svenska kvinnorörelsen 20:4 (1933). 
836 CK:s protokoll 18 (7–8 maj 1933), AII:1, MHK, RA. 
837 Levin, Kvinnorna på barrikaden, 187; ”Motioner och petitioner i socialhygieniska frågor: En petition från 
kvinnohåll”, Hertha 20:3 (1933) 55 f. 
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marsnumret av Hertha 1933 kunde man läsa om en nyligen avslagen motion 
att upphäva preventivlagen av professorn i medicin Israel Holmgren (1871–
1961). Enligt referatet var hans motivering rashygienisk:  

Han påpekar, att rasförbättringen och motverkandet av rasförsämring äro frågor, som 
för samhället ha så ytterlig vikt, att det är riksdagens plikt att ägna dem den allvarligaste 
uppmärksamhet samt framhåller, att en omfattande upplysningsverksamhet angående 
preventivmedlen kräves ur rasbiologisk synpunkt.838 

Cleve följde samma linje. I förhoppning att ”den svenska rasens sundhet och 
framtid är väl om något ett intresse, som står över alla skiljande 
partiskrankor” menade hon att upplysning om sätten att förebygga graviditet 
kan ge flera fördelar ur eugeniskt perspektiv: De ”samhällsvådliga och 
asociala elementens ökning” skulle kunna förekommas, kvinnor som får fler 
barn än ”de och deras män orka med att föda och fostra” – Cleve pekade 
särskilt ut fruar till bönder, arbetare och lägre tjänstemän – skulle kunna 
begränsa bördan med hjälp av tillförlitlig upplysning och en minskning av 
könssjukdomarna skulle kunna uppnås.839 

Befolkningsfrågan var aktuell, både vad gällde befolkningens kvantitet och 
kvalitet, och Cleve var långtifrån ensam om sina åsikter. Ett problem var den 
sedan 1870-talet minskande nativiteten i landet, som väckte oro om förlust 
av arbetskraft och oförmåga att försörja befolkningen. Denna problematik 
uppmärksammades i Alva och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan 
(1934), där de presenterade sin syn på hur strategiska sociala och 
ekonomiska reformer skulle leda till god levnadsstandard för alla i det 
moderna samhället.840 Ett annat problem var rädslan för att ”fel” personer 
skulle ta till sig preventivmedelsupplysning om den tilläts, att de 
”undermåliga” inte skulle ta till sig teknikerna och de ”förtänksamma och 
värdefulla” skulle göra det.841 Där sågs sterilisering som ett möjligt alternativ 
och medan preventivlagen bibehölls till 1938 trädde Sveriges första 
steriliseringslag i kraft 1935 för att hindra personer som led av 
”sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten” 
att skaffa barn.842 Syftet var att undvika att deras arvsanlag fördes vidare 
eller att de fick barn som de inte skulle kunna ta hand om.843 

                                                             
838 ”Motioner och petitioner i socialhygieniska frågor: Om upphävande av preventivlagen”, Hertha 20:3 
(1933), 55. 
839 Cleve von Euler, ”Har preventivlagen något existensberättigande”, 88 f. 
840 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige, 2 uppl. 
(Stockholm, 2005), 74. 
841 Levin, Kvinnorna på barrikaden, 76. 
842 Broberg & Tydén, Oönskade i folkhemmet, 72, 79. Citatet på sidan 72. 
843 Broberg & Tydén, Oönskade i folkhemmet, 72. 
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Den här typen av rashygieniska resonemang hade medvind i 1920-talets 
Sverige och påverkade samhällspolitiken, men dämpades under 1930-talet, 
bland annat av att nationalsocialismens långt drivna raspolitik började väcka 
kritik. Ett tydligt tecken på rasbiologins framgångar var öppnandet av 
Statens institut för rasbiologi i Uppsala 1922.844 Dess chef professor Herman 
Lundborg beskrev 1928 att rasbiologins mål var att ”utforska alla de faktorer, 
som inverka på kommande generationer i kroppsligt och andligt avseende, 
faktorerna må vara av ärftlig natur eller icke”.845 De rasbiologiska resultaten 
kunde sedan omsättas i rashygienisk (eugenisk) praktik efter idéer om vad 
som gagnade en folkgrupp.846 ”Ras” och ”folk” var centrala begrepp, som 
Lundborg definierade enligt följande: ”Ett folk är en grupp människor, som 
bilda enhet genom likartad kultur [...]. En ras åter är en grupp människor, 
vilka alla förete samma fysiska och psykiska egenskaper, som gå i arv från 
led till led.”847 Man tänkte sig alltså att människor gick att dela upp i olika 
raser efter ärftliga egenskaper.  

Under Lundborgs ledning genomfördes en omfattande rasbiologisk studie 
av det svenska folket, där man kom fram till att det bestod av sex 
huvudsakliga grupper, varav den största (knappt en tredjedel) bestod av 
övervägande nordiska typer. Den nordiska rasen sades vara stark, 
företagsam, begåvad och organisatoriskt skicklig. Dess ursprung stod att 
finna i Skandinavien och delar av Nordtyskland men därifrån hade den 
spridit sig över Europa och blivit kulturbärare i stora delar av världen. 
Därför var det viktigt att försvara den mot urartning (degeneration), ett 
ansvar som särskilt föll på skandinaverna.848 

I det rasbiologiska perspektivet var den ”biologiska adeln” ett lands 
största tillgång. Det var de som ansågs ha god arvsmassa och därmed de 
bästa möjligheterna att ”växa upp sund och duglig, med goda anlag, god 
karaktär och begåvning”.849 Att då utarma denna tillgång genom blandning 
mellan olika folkslag eller fortplantning av svagt begåvade individer 
riskerade hela samhällets fortlevnad.850 Cleve framförde liknande tankar när 
hon bemötte några tänkbara motargument mot hennes ifrågasättande av 
preventivlagen. Stora barnskaror ansåg hon vara i grunden positivt, men hon 
såg en risk i att inte ta hänsyn till barnens sociala miljö. Bättre att färre barn 

                                                             
844 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning: En historik över Rasbiologiska institutet (Lund, 1995), 11 f., 20, 53. 
845 Herman Lundborg, Svensk raskunskap, 2 uppl. (Uppsala, 1928), 8. 
846 Lundborg, Svensk raskunskap, 8. 
847 Lundborg, Svensk raskunskap, 7. Originalets kursivering. – I Nordisk familjebok (1915) finns en liknande 
beskrivning av rasbiologi och rashygien, författad av samme Lundborg. Herman Lundborg, ”Rashygien”, 
Nordisk familjebok 22 (Stockholm, 1915), 1040. 
848 Lundborg, Svensk raskunskap, 24, 27 f. 
849 Lundborg, Rasbiologi och rashygien, 4 f. 
850 Lundborg, Rasbiologi och rashygien, 17–20. 
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föds, än att fattiga familjer blir fattigare och dess avkomma måste flytta med 
”rotlöshet och social opålitlighet” till följd. Att ”den svenska folkstammen” 
skulle skadas av medvetna åtgärder från samhället för att ”säkerställa den 
enskilde mot en icke önskad avkomma” trodde hon inte. Snarare skulle 
möjligheten till barnbegränsning leda till rashygieniska vinster: 

Tänka vi oss nämligen, att inga ovälkomna barn längre skulle behöva komma till 
världen så komme de i framtiden födda barnen att härstamma från ett biologiskt 
värdefullt urval av föräldrar, nämligen från sådana, som ha en i djupare mening sedlig 
uppfattning av sexuella förbindelse [sic!].851 

Även om preventivlagen hade ifrågasatts sedan dess tillkomst handlade 
argumenten sällan om möjligheten till barnbegränsning. Israel Holmgrens 
ovan nämnda motion var den första som tog upp den aspekten av lagen.852 
Huruvida Cleve hade läst Holmgrens motion eller rapporterna om den innan 
hon skrev sin artikel är okänt, men även hon såg alltså skäl att tala för 
preventivmedel i barnbegränsande syfte. Historikern Hjördis Levin 
sammanfattar i Kvinnorna på barrikaden: Sexualpolitik och sociala frågor 
1923–36 att ”accepterandet av preventivmedel och kravet på upplysning om 
sådan har sin grund i nymalthusianism och negativ rashygien”.853 

Året efter sin dispyt med Alexandra Skoglund fick Cleve ett tackbrev från 
Sveriges Nationella Ungdomsförbund och Nationella Förbund (SNUONF): 
”Vi få härmed tacksamt erkänna emottagandet av det till riksinsamlingen 
erhållna bidraget å Kr. 10:- och med tack för Edert därmed visade intresse 
för Förbundets verksamhet ha vi härmed äran teckna.”854 SNUONF – från 
1935 Sveriges Nationella Förbund (SNF) – hade bildats tidigare samma år 
och var ett nytt högerextremistiskt parti på den svenska arenan som Cleve 
alltså sympatiserade med.855 Partiet hörde till den samtida nationella 
rörelsen i Sverige och Cleve var, som jag härnäst ska visa, en av de 
nationellas trogna sympatisörer. 

                                                             
851 Cleve von Euler, ”Har preventivlagen något existensberättigande”, 89 f. 
852 Levin, Kvinnorna på barrikaden, 193 f. 
853 Levin, Kvinnorna på barrikaden, 154. 
854 Brev från Sveriges Nationella Ungdomsförbund och Nationella Förbund till Astrid Cleve von Euler, 23 
oktober 1934, ACES, UUB. 
855 Lena Berggren, Nationell upplysning: Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria (Stockholm, 
1999), 77; Erik Wärenstam, Sveriges Nationella Ungdomsförbund och Högern 1928–1934 (Stockholm, 1965), 
266; Holger Carlsson, Nazismen i Sverige: Ett varningsord, 2 uppl. (Stockholm, 1942), 125 f. 
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Tyskvänlighet och nationell läggning 

I april 1944, samtidigt som det blev allt tydligare att Tyskland skulle gå 
förlorande ur det pågående världskriget, deklarerade Cleve sin politiska 
tillhörighet i ett brev till studentkamraten Klara Johanson: 

Det är lustigt; fastän jag är gammal nu, är jag i vetenskap alltid på den revolutionära 
sidan o. före min tid. Detta, jämte den omständigheten att jag är klart nationell, d.v.s. 
enligt pöbelns språkbruk ”nazist”, gör att mitt liv förflyter mycket obemärkt. Med den 
saken får det dock gå som det vill, jag är o. blir den jag är.856 

Att vara nationell var en slags samlingsbeteckning i samtiden för svenska 
nazister, fascister, högerextremister och andra som delade vissa 
grundläggade värderingar. Idéhistorikern Lena Berggren ger i sin avhandling 
Nationell upplysning: Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria 
(1999) en karaktärisering av vad dessa värderingar omfattade: Rörelsen var 
mycket starkt nationalistisk och var tydligt antiparlamentaristisk och anti-
demokratisk. Till detta var en elitistisk syn på samhälle och politik kopplad 
och de nationella framförde skarp kritik av det samtida samhället, såväl 
politiskt som socialt och kulturellt. Rastänkande, rasideologi och vanligen 
antisemitism genomsyrade också leden. Slutligen samlades de nationella 
kring förhoppningen att Tyskland skulle vinna kriget och uttryckte stor 
beundran för Tyskland, särskilt under dess nationalsocialistiska ledning.857  

Samtidigt som den nationella rörelsen fick allt fler medlemmar samlade 
den svenska nazismen som flest sympatisörer.858 Vissa personer återfanns i 
båda leden, men eftersom rörelsernas åskådningar inte helt överlappade var 
det inte samma sak att vara nationell som att vara fascist eller nazist.859 
Berggren påpekar att det är svårt att ge en tydlig definition på fascism och 
nazism, bland annat för att ideologierna tar sig olika uttryck i olika 
sammanhang. Hon föreslår dock följande definition av fascism: ”Fascismen 
är en ultranationalistisk revolutionär ideologi med holistiska och 
synkretistiska pretentioner som syftar till att skapa ett radikalt nytt samhälle 
och en ny typ av människa.”860 Nationalsocialismen är en utveckling av 
fascismen som framför allt karaktäriseras av sin rasideologi, enligt vilken 

                                                             
856 Brev från Astrid Cleve von Euler till Klara Johansson, 21 april 1944, Klara Johanssons samling, KB. 
857 Berggren, Nationell upplysning, 72 f. 
858 Med reservation för svårigheten att säkerställa siffrorna skriver Heléne Lööw att de svenska 
nationalsocialistiska rörelserna torde ha samlat 30 000 medlemmar i mitten av 1930-talet, samtidigt som det 
nationella och högerextremistiska SNF hade omkring 40 000 medlemmar. Heléne Lööw, Hakkorset och 
Wasakärven: En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924–1950 (Göteborg, 1990), 313. 
859 Det fanns också representanter för högern bland de nationella. För några exempel på nationella 
nationalsocialister och högermän, se Nilsson, Svensk överklassnazism 1930–1945, 155 ff. 
860 Lena Berggren, ”Den svenska mellankrigsfascismen: Ett ointressant marginalfenomen eller ett viktigt 
forskningsobjekt?”, Historisk tidskrift 122 (2002), 437. 
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nationen förstås som en rasmässig och kulturell gemenskap. Denna 
rasideologi omfattade inte bara rasism i allmänhet och antisemitism i 
synnerhet utan även individer ur den egna befolkningen som ansågs mindre 
värda, som fysiskt handikappade, psykiskt sjuka eller på annat sätt 
avvikande från normen. I sitt rastänkande och sin antisemitism sträckte sig 
den svenska nationella rörelsen längre än fascismen, samtidigt som den inte 
omfattade fascismens grundläggande idé om samhällets och människans 
revolutionära omvälvning.861 Det senare placerade den närmare höger-
extremismen, som särskilt skilde sig från fascismen vad gällde den 
revolutionära aspekten. De högerextrema, vars kärna bestod av den 
traditionella samhällseliten, var istället konservativa och grundade sina 
åsikter på rationell och religiös grund. Deras kritik mot demokratin och 
önskan om en auktoritär regeringsform handlade inte om att skapa en ny 
sorts ledarskap utan snarare om en strävan att återupprätta monarkin.862 

Cleves stöd till SNUONF kan ha berott på besvikelse över att AVF inte 
längre uppfyllde hennes förväntningar. Det nybildade partiet hade sitt 
ursprung i Sveriges Nationella Ungdomsförbund (SNU) som sedan 1915 
fungerat som en fristående ungdomsorganisation till AVF, men ideologiska 
och organisatoriska motsättningar ledde till att samarbetet bröts 1934. En av 
stridsfrågorna var den ekonomiska politiken och en annan var demokratin 
och parlamentarismen, till vilka SNU/SNF ställde sig betydligt mer skeptisk 
än AVF. Även om SNF visade en dragning åt det nationalsocialistiska hållet 
under 1930-talet menar Berggren att partiet snarare är att betrakta som 
högerextremistiskt fram till hösten 1940, när det markerade en nazistisk 
linje. Året därpå kunde också SNF starta dagstidningen Dagsposten med 
hjälp av ekonomiskt bistånd från nationalsocialismens Tyskland.863 

Under krigsåren var Dagspostens upplaga runt 7 000 exemplar och 
tidningen gavs ut i tio år innan den omvandlades till veckotidningen Fria 
Ord. Förutom stödet från Tyskland, som Dagsposten erhöll till krigets slut 
och sedermera ledde till ett åtal, finansierades tidningen först i form av ett 
aktiebolag och från 1945 som en andelsförening.864 Cleve var en av 
aktieinnehavarna 1942 och hjälpte även till att söka prenumeranter.865 

                                                             
861 Berggren, Nationell upplysning, 54 f., 73. 
862 Lööw, Hakkorset och Wasakärven, 9. 
863 Lena Berggren, ”Swedish Fascism: Why Bother?”, Journal of Contemporary History 37 (2002), 405 ff. – 
Om utvecklingen av SNU/SNUONF och dess samarbete och brytning med högern handlar historikern Erik 
Wärenstams avhandling Sveriges Nationella Ungdomsförbund och Högern 1928–1934 (1965). Wärenstam 
menar att brytningen berodde på att ungdomsförbundet orienterade sig i riktning mot nationalsocialistismen 
tidigt under 1930-talet, men den tolkningen har ifrågasatts både av Wärenstams opponent på avhandlingen, 
historikern Rolf Torstendahl, och nyare forskning. Berggren, ”Den svenska mellankrigsfascismen”, 430 f. 
864 Stéphane Bruchfeld, ”Grusade drömmar: Svenska ’nationella’ och det tyska nederlaget 1945”, i Bilder i 
kontrast: Interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen 1933–1945, red. Charlotta 
Brylla, Birgitta Almgren & Frank-Michael Kirsch (Aalborg, 2005), 63. – Angående åtalet om det ekonomiska 
biståndet från tyska myndigheter till Dagsposten fälldes ordföranden i tyska handelskammaren Henry Koux 
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SNU/SNF hade sedan 1930 också veckotidningen Nationell tidning för att 
sprida sin syn på politik, kultur och dagshändelser. De flesta av tidningens 
medarbetare var återkommande samtidigt som det fanns utrymme för andra 
att uttrycka sin åsikt i spalterna.866 År 1939 återfinns Cleve bland dem, med 
en artikel som gick i linje med de nationellas motstånd mot demokratiskt 
styre. Hon tyckte att de demokratiska länderna saknade handlingskraft och i 
lathet lutade sig tillbaka och njöt av tidigare generationers hårda arbete, med 
risk för utarmning av nation, folk och kultur: 

När viljan och kraften till en samfälld nationell insats ej längre finns, då sviktar 
grunden och då hotar förintelsen, om man också tycker sig kunna leva högt på arvet 
från dem som inte fick leva så högt. Vad hjälper det då att demokratierna pekar på sin 
höga kultur som ett försvar för den privilegierade ställning de så ogärna vill släppa? 
Kulturen står ju alltid i ett visst motsatsförhållande till naturen, och 
motsatsförhållandet förvandlas till klar livsfara, om kulturen får urarta till överkultur. 
En sådan utveckling kan vi bevittna i Sverige liksom i andra kulturellt högtstående 
demokratier, där den osvikligt nu som i svunna kulturer tar sig uttryck i det smygande 
rassjälvmordet, det säkraste tecknet på att folkets livsnerv håller på att förtvina.867 

Cleve utvecklade inte vad som menades med rassjälvmord, men i en 
framställning om ”Degenerationsfaran” förklarade Lundborg att det handlar 
om att materiell vällevnad hos kulturfolken resulterar i att allt färre barn 
med goda anlag föds samtidigt som nativiteten är hög i mindre önskvärda 
grupper, en process som så småningom utplånar det högtstående folket. 
Samtidens individualism, egoism och bristande ansvar för kommande 
generationer var också att skylla för skeendet, åsikter som liknar Cleves 
kritik av demokratierna.868 Både antiparlamentarism och rasideologi fick 
sålunda uttryck i artikeln. 

Bland de nationella fanns en uppfattning att en tysk krigsseger var 
nödvändig för att rädda Sverige från bolsjevismen å ena sidan och från 
allierade inskränkningar i landets frihet å andra sidan. I rörelsens olika 
organ framställdes England och Frankrike som hänsynslösa världsmakter i 

                                                                                                                                               
för att ha förmedlat pengarna, samtidigt som övriga åtalade frikändes, däribland tidningens ansvarige 
utgivare Teodor Telander (1875–1965). Nilsson, Svensk överklassnazism 1930–1945, 185 ff. 
865 Lista över aktieägare i Dagsposten 1941–1944, www.tobiashubinette.se/dp.pdf (11 februari 2012); Brev 
från Carl-Erik Wilcke till Astrid Cleve von Euler, 19 augusti 1947, ACES, UUB. 
866 Några av de återkommande skribenterna var fil. dr Rütger Essén (1890–1972), som skrev om 
utrikespolitik, lektor Elmo Lindholm (1897–1978) som skrev om kulturfrågor och fröken Nora Torulf (1903–
1993) som skrev om sociala frågor. Carlsson, Nazismen i Sverige, 137 f. 
867 Artikeln är endast undertecknad ”Cleve” och författaren kan alltså vara en annan. Min tolkning att det 
handlar om Astrid Cleve baserar jag på att hon uttryckte liknande åsikter vid andra tillfällen, inte verkar ha 
tvekat att låta göra sin åsikt hörd och vid publikationstillfället var meningsfrände med SNU/SNF. Cleve, ”Vad 
mena demokratierna? Viljan till handling saknas”, Nationell tidning 25 februari–3 mars 1939. Originalets 
kursivering. 
868 Lundborg, Rasbiologi och rashygien, 23, 38. 
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konfrontation med Tyskland, som förvisso sågs som en stormakt men som 
en som stred för fred och sitt liv. Med Tysklands hjälp tänkte man sig att 
Sverige skulle kunna bli den ledande nationen i Norden. Även om det skulle 
innebära tysk överhöghet ansågs det inte vara värre än att vara med i 
Nationernas Förbund, som för övrigt SNF propagerade för att Sverige skulle 
lämna.869 Efter kriget var det svårt för många nationella att förstå och 
acceptera att de västerländska demokratierna allierat sig med Sovjetunionen 
för att tvinga Tyskland, försvararen av den västerländska kulturen gentemot 
bolsjevismen, till kapitulation. Man upprördes över demokratiernas 
agerande gentemot tyskarna och tänkte sig att det låg ett judiskt inflytande 
bakom detta förrådande av Europa.870 Så även Cleve. Hon hade redan under 
sin tid i AVF uttryckt en oro för faror som hon såg med demokratin, ”som 
bottna däri att denna låter massan komma till en maktställning, som icke 
uppväges av tillräcklig insikt och sedlig kraft”.871 Efter andra världskriget 
ifrågasatte hon demokratiernas tillförlitlighet i brev till sin dotter Karin: 

Det är både roligt och tråkigt att höra vad du berättar, roligt att du klarar dig och orkar 
vara flitig, tråkigt att inte världen där du vistas är bättre och lugnare, trots att 
”demokratin” nu igen segrat och befriat alla rättsinniga från den otäcka nazismen. 
Men vad säger du om dina vänner judarna, som gör livet så surt för engelsmännen, 
som ju ändå gjort så mycket för dem?872 

Varför demokrati? Det finns intet Guds bud om demokrati. Uppgiften är att den 
enskilde skall födas på nytt till en ny människa, inte sant? Sen får man ju se vad detta 
betyder i varje situation. Särskilt borde det ha betytt för förvandlade amerikaner [...] 
att de inte gått ut i det bestialiska förintelsekriget mot främmande länders oskyldiga 
civilbefolkningar. T. ex. i Hiroshima, Dresden, mm. Mord blir inte bättre för att de 
sker i demokratins namn, eller på annat sätt än genom gasning.873 

Liknande argument hade framförts i Dagsposten, bland annat av Sven Hedin 
(1865–1952) i maj 1945: 

Man har skäl att fråga om icke de sju timmarnas bombning av Dresden den 12 februari, 
då 65.000 hemlösa direkt nedskötos på gatorna under det att lika många begrovos under 
ruinerna, i grymhet och fasa kunna jämföras med massmorden i fånglägren.874 

                                                             
869 Nilsson, Svensk överklassnazism 1930–1945, 164–168. 
870 Bruchfeld, ”Grusade drömmar”, 71 ff. 
871 Cleve von Euler, ”Kristendom och politik”, 116. 
872 Brev från Astrid Cleve von Euler till Karin Stolpe, 10 december 1946, Sven Stolpes samling, UUB. 
873 Brev från Astrid Cleve von Euler till Karin Stolpe, 24 januari 1949, Sven Stolpes samling, UUB. 
Originalets kursivering. 
874 Sven Hedin, ”Propagandans segertåg”, Dagsposten 9 maj 1945. 
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Hedin var en känd upptäcksresande och författare som beundrade Tysklands 
ledare Adolf Hitler (1889–1945) och hans nationalsocialistiska landsbygge. 
Även om Hedin upprördes av de tyska judeförföljelserna propagerade han 
flitigt för Tyskland, som han såg som Europas räddare från 
kommunismen.875 I ett bidrag till en festskrift utgiven av Riksföreningen 
Sverige-Tyskland (RST) 1942 skrev han till exempel: ”Den tyska ungdom, 
som nu offrar livet i kriget med Ryssland, kämpar icke blott för sitt eget land 
utan för hela Europa – även för Sverige.”876 

RST formerades i slutet av 1937 och när det första numret av 
organisationens tidskrift Sverige-Tyskland publicerades i april 1938 stod 
Cleve som en av 415 undertecknare av uppropet för föreningens bildande.877 
Till skillnad från RST:s grundare var många andra svenskar tveksamma till 
den politiska utvecklingen i Tyskland och de tyskvänliga oroade sig för att en 
ökande tyskhets i samhället riskerade att förstöra ett gott förhållande mellan 
svenskar och tyskar.878 Därför ville RST ”på rent svensk grundval, utan 
ställningstagande i partipolitiken, verka för ett rättvist bedömande av det 
nya Tyskland”.879 Föreningen hämtade de flesta av sina medlemmar ur högre 
samhällsskikt, bland militärer och intellektuella, och trots att den hävdade 
politisk neutralitet visade verksamheten på ett starkt stöd för Tyskland i 
kriget, antidemokratiska värderingar och nationalsocialistiskt inflytande.880 

                                                             
875 Se Axel Odelberg, Äventyr på riktigt: Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin (Stockholm, 2008). 
876 Sven Hedin, ”Intryck från Berlin”, i Sverige-Tyskland: Festskrift (Lund, 1942), 24. 
877 Carlsson, Nazismen i Sverige, 106 f.; ”Upprop för bildandet av en Riksförening Sverige-Tyskland”, 
Sverige-Tyskland april 1938. – Hans von Euler-Chelpin var en annan av RST:s grundare. Han var också en av 
Dagspostens aktieinnehavare. I sina memorarer tonade han ned sitt stöd för det nationalsocialistiska 
Tyskland och gissade att den antisemitiska hållning som han anklagades för i samtida svensk press berodde 
på att han var ordförande för en sammanslutning för i Stockholm boende tyskar och svenskar av tysk 
härkomst: ”Som ledare av den tyska kolonien var jag emellertid alltid angelägen att hämma alla nazistiska 
tendenser mot svenska medborgare.” Icke desto mindre sympatiserade han med Tyskland under kriget och 
bidrog till att upprätthålla och utveckla kontakterna mellan sina båda hemländer. ”Upprop för bildandet av en 
Riksförening Sverige-Tyskland”, Sverige-Tyskland april 1938; Lista över aktieägare i Dagsposten 1941–1944, 
www.tobiashubinette.se/dp.pdf (11 februari 2012); von Euler-Chelpin, Minnen, 133. Citatet i Minnen. 
878 Författarinnan Magda Bergquist von Mirbach (1899–1976) uttryckte en liknande oro i ett brev till Cleve 
tidigare samma år. I reaktion mot det tyskhat hon ansåg sig ha bevittnat på ett möte med Nya Idun tog 
Bergquist initiativ till att bilda Svenska Kvinnors Klubb: ”Det är ytterst viktigt, att detta förbund snart 
kommer till stånd. Det måste bli en motvikt – – det måste ordnas så att också de icke-engelskt sinnade 
kvinnorna i Sverige få en stämma i tiden.” Cleve ombads bli medlem, tackade ja och rekommenderades plats i 
föreningens styrelse. Bergquist tänkte sig även att författarinnorna Astrid Väring (1892–1978) och Nanna 
Lundh-Eriksson (1878–1977), fröken Ellen von Platen (1869–1955), med. dr Anna Linder och konstnärinnan 
Maja Zetterberg skulle ingå i styrelsen. Bergquist, Cleve, von Platen och Lund-Eriksson var någon gång 
medlem i RST. Brev från Magda Bergquist von Mirbach till Astrid Cleve von Euler, 14 och 24 februari 1942, 
ACES, UUB; Karin Edlund, Från den västerbottniska frostmyren till den socialpolitiska hetluften: Astrid 
Väring – konservativ författare i Folkhemmets Sverige (Umeå, 2003), 139, 144 f.; Tobias Hübinette, Den 
svenska nationalsocialismen: Medlemmar och sympatisörer 1931–45 (Stockholm, 2002), 195, 204, 247, 250. 
Citatet i Mirbach till Cleve 14 februari, originalets kursivering. 
879 ”Upprop för bildandet av en Riksförening Sverige-Tyskland”, Sverige-Tyskland april 1938. Originalets 
kursivering. 
880 Nilsson, Svensk överklassnazism 1930–1945, 159–162. 
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Inför RST:s femårsjubileum 1942 planerades en festskrift med ”bidrag av 
framstående kulturpersonligheter” och i en förfrågan till Cleve om att 
medverka betonades att ämnet inte behövde vara politiskt, bara det var 
något som författaren tyckte var intressant och som föll inom festskriftens 
ram.881 Hennes bidrag kom att handla om ”Sverige och tysk vetenskap” och 
Cleve lyfte fram tysk vetenskap och dess samarbete med industrin som 
föredömlig. Hon, som fått flera artiklar tryckta i tyska tidskrifter och haft 
problem att göra sig hörd i svenska sammanhang, pekade också på fördelen 
med att landets många facktidskrifter gjorde det relativt enkelt för dess 
forskare att publicera sina resultat.882 Efter att ha hyllat det tyska folkets 
vetenskapliga läggning och arbete kommenterade hon risken att politiska 
direktiv skulle stävja forskningen. Kanske kunde det vara så i kortare 
perioder, menade hon, när vetenskapen behövdes för folkförsörjning och 
krigsberedskap, men med lugnare tider skulle nya vetenskapliga frukter 
kunna skördas. En garant för detta var det germanska blodsarv som svenskar 
och tyskar delade: ”Kromosomerna ändras icke så lätt!”883 Cleve kunde inte 
tänka sig att en realisering av Hitlers nyordning skulle hota forskning och 
framsteg. Annat var det med Tysklands motståndare: 

Ett segrande Tyskland skulle säkert icke vilja undvara någon del av kunskapens ljus 
eller ställa sig på samma ståndpunkt som de franska jakobinerna, när dessa läto den 
store franske kemisten Lavoisiers huvud falla för bilan med orden: ”La république n’a 
pas besoin de savants”. Skulle Tysklands och Europas fiender segra är faran för att den 
del av det västerländska kulturarvet, varom här varit fråga, komme att gå förlorad vida 
större, ty då finge man räkna med att en kanske oersättlig del av detta arvs bärare 
bleve utplånad från jorden.884 

Som historikern Johan Östling skriver i avhandlingen Nazismens 
sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning (2008) 
var synen på Tyskland som ett föregångsland utbredd i Sverige kring 
sekelskiftet 1900: ”Särskilt dominerande var inflytandet under perioden från 
Tyska rikets enande 1871 fram till första världskriget, då nästan alla kultur- 
och samhällssfärer i Sverige formades av tyska förhållanden.”885 Första 

                                                             
881 Brev från Riksföreningen Sverige-Tyskland till Astrid Cleve von Euler, 1 september 1942, ACES, UUB. – 
Utöver Cleve och Hedin var övriga ”kulturpersonligheter” i RST:s festskrift professorna Hugo Odeberg, Folke 
Henschen och Gösta Häggqvist, tonsättaren Natanael Berg, lektorerna Gustaf Jacobson och Hugo 
Sommarström, Dr. phil. Irmgard Leux-Henschen, docent W. Liungman, chefredaktör Leon Ljunglund, rektor 
Ragnar Lundborg, författarinnorna Nanna Lundh-Eriksson och Annie Åkerhielm, kontraktsprost Fritz Lüsch, 
kommerserådet Siegfried Matz, författaren Mari Mihi (borgmästare G. Lindquist), kyrkoherde Herman 
Neander, fröken Ellen von Platen och konstnären Jonas Åkesson. Sverige-Tyskland: Festskrift, 135 f. 
882 Astrid Cleve von Euler, ”Sverige och tysk vetenskap”, i Sverige-Tyskland: Festskrift, 13 f. 
883 Cleve von Euler, ”Sverige och tysk vetenskap”, 15. 
884 Cleve von Euler, ”Sverige och tysk vetenskap”, 16. 
885 Johan Östling, Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning 
(Stockholm, 2008), 209. 
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världskriget skakade bilden, men svenska politiker till både höger och 
vänster visade fortsatt engagemang för Tyskland tills nazisterna tog över 
makten 1933. Därefter försvagades det goda förhållandet mellan länderna 
och efter andra världskrigets utbrott var det få svenskar som liksom Cleve 
öppet förklarade sitt stöd till Tyskland. Under nationalsocialisternas styre 
förlorade det forna idealet sin dragningskraft och svenskarna började istället 
orientera sig mot de engelsktalande länderna.886 

Tysklands agerande under kriget väckte frågor även inom de nationella 
leden i Sverige och flera kriser uppstod. En prövning var den rysk-tyska 
Molotov-Ribbentroppakten 1939 och det efterföljande ryska anfallet på 
Finland, som väckte tvivel på Tysklands roll som Europas försvarare mot 
bolsjevismen. Judeförföljelserna och ockupationerna av Danmark och Norge 
gav också skäl att ifrågasätta stödet till Tyskland. Medan vissa av de nationella 
lyckades finna försvar för de tyska besluten valde andra att lämna leden. I takt 
med att de tyska krigsframgångarna avtog tunnades medlemslistorna ut och 
vid krigsslutet tycktes exempelvis de flesta framstående intellektuella och höga 
militärer som anslutit sig till RST ha lämnat förbundet.887 För de nationella 
som därefter fortsatte att vurma för Tyskland blev den allt mer omfattande 
kunskapen om de tyska koncentrationslägren problematisk. Flera förnekade 
informationen som manipulerad propaganda eller menade att de berodde på 
enskilda individers agerande, eftersom ett så högtstående folk som det tyska 
inte kunde stå bakom sådana grymheter.888 Sven Stolpe, som själv både 
anklagats för och försvarats mot nazistsympatier, vittnade i sina memoarer om 
att Cleve hörde till dem och beskrev hennes politiska hållning som följer: 

Däremot fick jag på ett helt oväntat sätt kontakt med en annan svensk nazist. Hon var 
en framstående vetenskapskvinna och fick med tiden professors namn. Hon hade en 
tid arbetat för högern men var missnöjd med partiet och orienterade sig tydligen åt det 
nazistiska hållet, läste Dagsposten och övertygades kritiklöst av dess propaganda. Hon 
kunde tala om ”juden Roosevelt”, hon frågade om jag verkligen inte tyckte att det fanns 
för många judar i Europa, hon förnekade skrattande existensen av judeförföljelser och 
koncentrationsläger – för att inte tala om dödsläger – och försäkrade efter sina källor att 
alla fotografier från dessa ställen visade attrapper, inte människor.889 

                                                             
886 Östling, Nazismens sensmoral, 209–215. 
887 Carlsson, Nazismen i Sverige, 108; Nilsson, Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, 95, 
133, 333 f.; Sverker Oredsson, Lunds universitet under andra världskriget: Motsättningar, debatter och 
hjälpinsatser (Lund, 1996), 51. 
888 Bruchfeld, ”Grusade drömmar”, 80; Nilsson, Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, 334. 
889 Sven Stolpe, Memoarer 3: Krigstid (Stockholm, 1976), 15. – Stolpe var propagandist för den 
finländska sidan under finska vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–1940 och hans starka 
motvilja mot kommunismen bidrog till beskyllningar om att han skulle vara nazistsympatisör. Han var 
dock kritisk mot nazister såväl som bolsjeviker. Elisabeth Stenborg, ”Stolpe, Sven Johan”, SBL 33 
(Stockholm, 2007–2011), 575 f. 
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Att hon också gav bostad åt en judisk flyktingfamilj och var godhjärtad och 
empatisk menade han var en gåta och sammanfattade: ”Men en mer begåvad 
kvinna än denna Hitlerdyrkare har jag varken förr eller senare råkat på.”890 

En dryg vecka efter Hitlers död den 30 april 1945 reagerade Cleve i en 
artikel i Dagsposten mot psykoterapeuten Poul Bjerres (1876–1967) analys 
av rikskanslerns psyke och intelligens som publicerats några dagar tidigare i 
Svenska Dagbladet. Bjerre drog bland annat slutsatsen att Hitlers förmåga 
att ta och bibehålla makt berodde på en total avsaknad av känslor och 
moraliska hämningar, men att så skulle ha varit fallet förvånade Cleve: ”Kan 
det vara möjligt att detta gäller om en man, vars lite melankoliska vänlighet, 
t. ex. mot barn, är känd och omvittnad?”891 Sådana vittnesmål hade till 
exempel framförts i RST:s tyskvänliga organ Sverige-Tyskland.892 Istället 
menade hon att en stark vilja förutsatte en stark känsla och i Hitlers fall 
handlade det om hans kärlek till det tyska folket och viljan att ge det en 
rättvis ställning i världen. Bjerres påstående att Hitler skulle ha varit dum 
och haft svårt för att anpassa sig socialt förklarade hon som ett missförstånd. 
I god vilja att hjälpa sitt folk hade han enligt henne levt för att genomföra en 
stor uppgift utan att böja sig för andra: 

Anpassning ligger nu en gång illa för genier, och även dr Bjerre har upptäckt en viss 
genialitet hos Adolf Hitler. Man skulle kanske rent av kunna säga att åtminstone en 
del av geniernas betydelse för världen ligger i deras vägran att anpassa sig eller låta sig 
anpassas; i lyckligaste fall tvingar de i stället världen till en utveckling, som inte ligger i 
det minsta motståndets linje.893 

Det ligger nära till hands att undra om Cleve såg något av sig själv och sin 
kamp inom vetenskapen i denna beskrivning. Att hon även efter Tysklands 
kapitulation hade höga tankar om Hitler och hans verk är i alla fall tydligt. 
Tidigare samma år hade Dagsposten hyllat Cleve på liknande vis i en rapport 
från hennes 70-årsdag: 

                                                             
890 Stolpe, Memoarer 3, 16. – En annan svensk kvinna som även efter andra världskrigets slut hade Hitlers 
porträtt framme i sitt hem var Annie Åkerhielm (1869–1956). Hon anslöt sig till den nazistiska ideologin 
under 1930-talet och stod fast vid den efter kriget, men ville liksom Cleve inte erkänna koncentrationslägrens 
existens: ”Sanningen om koncentrationslägren och Förintelsen klarade hon dock inte av att ta in; hon 
förnekade deras existens och hävdade att de var påfund av de allierade.” Åkerhielm var också en av 
skribenterna i RST:s festskrift 1942 och bidrog med artikeln ”Nationalsocialismen”. Ann-Sofie Ohlander, ”I 
takt med tiden”, Dagens Nyheter 17 december 2008; Annie Åkerhielm, ”Nationalsocialismen”, i Sverige-
Tyskland: Festskrift. Citatet i Ohlander. För mer om Annie Åkerhielm, se Sif Bokholm, I otakt med tiden: Om 
rösträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska kvinnor (Stockholm, 2008). 
891 Poul Bjerre, ”Hitler i psykologisk belysning”, Svenska Dagbladet 5 maj 1945; Astrid Cleve von Euler, ”Dr 
Bjerre och Adolf Hitler”, Dagsposten 9 maj 1945. 
892 Nilsson, Svensk överklassnazism 1930–1945, 162 f. 
893 Cleve von Euler, ”Dr Bjerre och Adolf Hitler”. 
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Hennes namn har sedan långa tider varit en stridsfanfar, som klingat, – otrevligt i 
mångas öron, uppmuntrande och eggande för andra. Av sin far, kemisten, geologen 
och planktonforskaren P.T. Cleve, har hon utan tvivel ärvt icke blott det livliga, 
mångprövande ingeniet, utan också en radikal respektlöshet för vedertagna 
uppfattningar och allt vad petrificerade auktoriteter heter.894 

År 1942 var Cleve också medlem i Svensk Opposition (SO) och ledamot i dess 
rikskommitté som representant för organisationens akademiska linje och ska 
ha deltagit som medarbetare i tidskriften Sverige Fritt.895 SO var en 
utbrytning ur SNF som bildades 1941 under den fascistiskt inspirerade Per 
Engdahls (1909–1994) ledning. Organisationen syftade till att ”driva en 
effektiv propaganda för svensk förnyelse på nationell och socialistisk 
grund”.896 Kommunismen skulle krossas och en nysvensk auktoritär folkstat 
byggas på korporativ grund, med en regering tillsatt av ledarna och en 
rådgivande riksdag utsedd av nerifrån utvalda församlingar. SO var uttalat 
antisemitisk och var emot partidemokrati och delade alltså centrala 
ståndpunkter med nationalsocialismen, men Engdahl föredrog att kalla 
sammanslutningen nysvensk snarare än nazistisk.897 Sverige Fritt angavs 
1941 vara ett ”obundet organ för nationalradikal opposition”, men även om 
tidningen formellt var fristående menade journalisten och antinazisten 
Holger Carlsson i Nazismen i Sverige:...ett varningsord (1942) att den 
fungerade som organ för SO.898 

Efter krigsslutet stannade Cleve i de nationella leden. Hon fortsatte att 
läsa Dagsposten och deltog i SNF:s verksamhet. I ett brev 1949 berättade 
hon till exempel om en diskussionsafton med Nationella Förbundet i 
Uppsala som hon ämnade delta i.899 Samma år höll hon ett föredrag om 

                                                             
894 Å. B., ”Astrid Cleve-Euler 70 år”, Dagsposten 25 januari 1945. 
895 ”Ledningen för Svensk Opposition har konstituerats”, Vägen framåt 7 februari 1942; Sven Olof 
Lindström, ”De ledande funktionärerna”, Vägen framåt 3 oktober 1942; Carlsson, Nazismen i Sverige, 79 f.; 
Hübinette, Den svenska nationalsocialismen, 327. 
896 Nilsson, Svensk överklassnazism 1930–1945, 126. 
897 Nilsson, Svensk överklassnazism 1930–1945, 129. – I början av 1941 redogjorde Engdahl i en artikelserie 
i Nationell tidning för sin syn på skillnaden mellan nationalsocialism och nysvenskhet. Han ville visa att den 
svenska nationella rörelsen var något självständigt i förhållande till tysk nationalism. I den första av dessa 
artiklar menade han till exempel att varje människa enligt nysvenskheten både är en självständig personlighet 
och medlem av ett folk som han/hon är beroende av, varför nationens utveckling blir resultat av samspel 
mellan kollektiv folkgemenskap och individuell personlighet. Mot detta ställde han att nationalsocialismen 
såg utvecklingen som en produkt av rasen, där den enskilde individen är oväsentlig i jämförelse med 
kollektivet och nationen styrs av en enväldig ledare som förkroppsligar folket. Per Engdahl, 
”Nationalsocialism eller nysvenskhet? Den kollektiva suggestionens eller det personliga ansvarets heroism?”, 
Nationell tidning 1–7 februari 1941. De närmast följande artiklarna i Englunds serie var ”Nationalsocialism 
eller nysvenskhet? Ledarstat eller folkstat?, Nationell tidning 8–14 februari 1941, ”Nationalsocialism eller 
nysvenskhet? Tysk och svensk korporativism”, Nationell tidning 15–21 februari 1941 och ”Tysk och svensk 
kulturpolitik. Nationalsocialism eller nysvenskhet?”, Nationell tidning 1–7 mars 1941. 
898 Carlsson, Nazismen i Sverige, 80. 
899 Brev från Astrid Cleve von Euler till Karin Stolpe, 24 januari 1949, Sven Stolpes samling, UUB. 
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”Stad och bygd kring Fyris” vid SNF:s årsstämma i Uppsala.900 Hon var 
också verksam som skribent i både Dagsposten och dess ersättare Fria Ord, 
framför allt i två artikelserier i den förra tidningen 1949 och 1950.901 Så sent 
som 1964, när hon var åttionio år gammal, publicerade hon sig i Fria Ord. 
De flesta av dessa artiklar anslöt till hennes kvartärgeologiska forskning, som 
fick arkeologiska inslag från slutet av 1920-talet och med tiden även en allt 
tydligare rasideologisk anstrykning. Det är Cleves idéer om Nordens tidiga 
befolkning och hur hon använde sig av dem i sin kvartärgeologiska forskning 
som jag härnäst avser att analysera. För att på bästa sätt följa utvecklingen 
av dem vill jag än en gång återvända till 1920-talet, den här gången till 
början av hennes arkeologiska studier. 

 

                                                             
900 Program för Sveriges Nationella Förbunds årsstämma 1949, Dagsposten 24 maj 1949. – År 1950 föredrog 
hon om den geologiska utvecklingen i området kring Linnés Hammarby under en utflykt med Nationella 
förbundets Uppsala-, Stockholms- och Sollentunakretsar. ”Nationella förbundets Uppsalautfärd”, Dagsposten 23 
maj 1950. 
901 År 1950 kämpade Dagsposten för att överleva ekonomiskt och den 14 oktober publicerade tidningen en 
vädjan till sina läsare att ge bidrag till förmån för tidningens fortsatta utgivning. Som den enda svenska 
dagstidningen för landets nationellt sinnade meningsfränder behövdes den, skrevs det, för att ”i samlad trupp 
kunna göra vår mening gällande – till Fäderneslandets väl”. Vädjan undertecknades av 142 personer, som 
enligt texten ”verkligen läst Dagsposten och göra anspråk på att kunna fälla ett objektivt omdöme om 
tidningen”, varav Cleve var en. Stödet från läsarna visade sig dock inte räcka till och 1951/1952 ombildades 
Dagsposten till Fria Ord. ”Vädjan till svenskar!”, Dagsposten 14 oktober 1950; Heléne Lööw, Nazismen i 
Sverige 1924–1979: Pionjärerna, partierna, propagandan (Stockholm, 2004), 68. 
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6. Arkeologi och andlighet 

Första gången de tidiga ”skandinaviska” bosättarna omnämns i Cleves 
skrifter är i debatten om Ancylussjöns tappning 1928. I den artikel som 
utlöste ordskiftet med Cleve skrev Munthe att stenåldersmänniskorna varit 
vittnen till de storslagna vattenfall som han ansåg utgjorde Ancylussjöns 
avlopp.902 Cleves replik löd:  

Den praktiska slutsatsen [...] är, att Degerforsfallen uppkommit i en åtskilligt senare 
tid än herrar geologer påstå, och att de (fallen n. b.) med sin anblick fröjdat icke det 
äldre stenåldersfolkets utan betydligt senare släktens ögon.903  

Huruvida denna Munthes påminnelse om att människor följde i den 
tillbakadragande isens spår inspirerade Cleve till arkeologiska studier går 
inte att avgöra, men senare samma år höll hon ett föredrag om postglaciala 
gränser och människans invandring till Mellansverige för den 
Naturvetenskapliga studentföreningen i Uppsala.904 Ungefär samtidigt 
slutförde hon också artikeln ”Om tiden för den första bebyggelsen i 
Skandinavien”, som 1929 publicerades i Svenska sällskapets för antropologi 
och geografi (SSAG) tidskrift Ymer.905 

I detta kapitel ska jag studera gränser och gränsöverskridanden i Cleves 
arkeologiska forskning. Varför introducerade Cleve arkeologiska perspektiv i 
sina studier? Hur utvecklades hennes intresse och forskning över tid? Vilka 
vände hon sig till med sin arkeologiska forskning och hur mottogs den? 

Att Cleve kom att skriva om arkeologiska frågor efter att hon arbetat med 
kvartärgeologi är inte förvånande. Istidernas inverkan på möjligheterna för 
mänsklig kultur att utvecklas i Norden knöt disciplinerna till varandra och 
det var inte ovanligt att samma forskare ägnade sig åt både geologi och 
arkeologi. Detta förhållande är ämnet för nästa avsnitt, som är en kort 
bakgrund om arkeologins framväxt i relation till geologin i Norden.906 

Arkeologi och kvartärgeologi 

Den vetenskapliga arkeologin började utvecklas under 1800-talet och 
karaktäriseras av självständiga och systematiska studier av den förhistoriska 

                                                             
902 Munthe, ”När Mälaren gick kräftgång”. 
903 Cleve von Euler, ”Mytbildning kring Ancylussjön”. 
904 Föredraget hade titeln ”The postglacial limits and the first colonization in Middle Sweden”. BGIU 22 
(Uppsala, 1927–1930), 305. 
905 Astrid Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, Ymer 49 (1929). 
906 För en utförligare studie om relationen mellan arkeologi och kvartärgeologi och dess betydelse för 
forskningen om stenåldern i Sverige, se Nordlund, Det upphöjda landet, 217–259. 
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epoken i människans utvecklingshistoria. Studier av forntiden var inget nytt, 
men de tidiga fornforskarna utgick från den bibliska skapelseberättelsen och 
menade att historisk kunskap inte kunde hämtas från fornminnen eller 
andra artefakter utan måste grundas i skrivna källor eller pålitliga muntliga 
traditioner. När arkeologin började skilja ut sig som en egen disciplin ur 
historia under 1800-talet var det särskilt synen på fornminnen som käll-
material som skilde ämnena från varandra. Det bidrog till att de spirande 
arkeologerna anammade naturvetenskapliga arbetssätt snarare än historiska 
metoder för att tolka fynd och fyndplatser. Idag är arkeologins främsta syfte 
att studera och förstå den mänskliga kulturutvecklingen under tiden som 
föregick de skriftliga källorna.907 

I Norden begränsades den arkeologiska forskningen i tid av den senaste 
istiden. Det fanns nära kontakt mellan arkeologer och geologer eftersom den 
geologiska kunskapen om landmassans och strandlinjernas förändringar var 
viktig för arkeologernas tolkningsmöjligheter. En av de tongivande i 
etableringen av arkeologin som självständig vetenskap i Danmark var 
arkeologen Jens J. A. Worsaae (1821–1885). När han under 1840-talet 
bedrev de fältstudier av musselskalsbankar i bland annat Ertebølle på 
Jylland som ledde till slutsatsen att man funnit ett av de äldsta tecknen på 
mänsklig närvaro i Norden, gjorde han det delvis i samarbete med geologen 
Johan Georg Forchhammer (1794–1865) och botanisten Japetus Steenstrup 
(1813–1897). Worsaae betonade vikten av systematiskt fältarbete och hänsyn 
till fyndplatsen vid tolkningen av de förhistoriska spåren efter människan 
istället för att bara samla fornsaker. Fältarbete var alltså något som 
disciplinen hade gemensamt med geologin. Den svenske naturalhistorikern 
Sven Nilsson (1787–1883) sammankopplade också naturens och människans 
historia. Han föreslog att de arkeologiska fynden skulle undersökas 
komparativt, som man studerade fossil, samt att fornminnen skulle kunna 
tidsbestämmas med geologiska metoder.908 

Tyngdpunkten för den arkeologiska forskningen i Sverige låg 
inledningsvis i Lund. Där öppnade 1831 en utställning vid Lunds museum 
som organiserades av den svenske numismatikern och sedermera 
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand (1806–1884) efter det så kallade 
treperiodssystemet.909 Enligt det kunde fornsamlingarna ordnas med 

                                                             
907 Bruce G. Trigger, Arkeologins idéhistoria (1989), sv. övers. (1993), 92 ff.; Evert Baudou, Den nordiska 
arkeologin: historia och tolkningar (Stockholm, 2004), 109 ff.; Nordlund, Det upphöjda landet, 218 f. 
908 Baudou, Den nordiska arkeologin, 127 ff.; Nordlund, Det upphöjda landet, 219 f. 
909 Bror Emil Hildebrand blev riksantikvarie i Sverige 1837 och efterträddes 1879 av sonen Hans Hildebrand 
(1842–1913). Till riksantikvariens ansvarsområden hörde Statens historiska museum och under B. E. 
Hildebrands ledning utökades dess samlingar kraftigt. Till exempel ökade antalet stenåldersföremål från 200 
till 16 000 och B. E. Hildebrand kunde med hjälp av Hans Hildebrand och Oscar Montelius (1843–1921) 
organisera dem i en framgångsrik utställning som öppnade i Stockholm 1866. Oscar Montelius blev för övrigt 
1907 riksantikvarie efter Hans Hildebrand. Eftersom arkeologi då inte fanns som universitetsämne stod B. E. 
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avseende på föremålens tillverkningsmaterial. Materialen följde kronologiskt 
på varandra och började med sten, fortsatte med brons och avslutades av 
järn.910 På 1850-talet användes systemet vid alla nordiska museer med större 
fornsakssamlingar och de nordiska arkeologerna delade en vetenskaplig 
grundsyn som bland annat tog sig uttryck i anammandet av treperiods-
systemet och uppbyggnaden av omfattande museisamlingar.911 

Under 1860-talet tog Stockholm över som centrum för svensk arkeologisk 
forskning. Där umgicks ledande geologer och arkeologer i samma kretsar, 
som Geologiska Föreningen och Svenska Fornminnesföreningen. Den senare 
grundades 1869 och organiserade ett mer provinsiellt intresse för svensk 
forntid än Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, som 
fungerat som institution för fornminnesvård i Sverige sedan slutet av 1700-
talet. År 1873 fick intresseområdena ytterligare en gemensam arena genom 
bildandet av Antropologiska Sällskapet i Stockholm – från 1877 Svenska 
Sällskapet för Antropologi och Geografi – och dess tidskrift.912 

Det nära förhållandet mellan arkeologi och geologi institutionaliserades av 
SGU. Trots att det inte hörde till SGU:s uppdrag registrerades systematiskt 
information om fornlämningar som påträffades i samband med det 
geologiska fältarbetet. Informationen infördes sedan i kartbeskrivningar och 
-blad. SGU:s chef Axel Erdmann såg kunskapens nationalistiska värde som 
ett skäl, men det fanns också geologiska vinster eftersom den arkeologiska 
informationen kunde bidra till kunskapen om nivåförändringarna. SGU:s 
kartering av fornfynd fortsatte 1800-talet ut, men betraktades med tiden allt 
mer som en bisak även om särskilt kvartärgeologer var fortsatt intresserade 
av fornlämningarna. Samtidigt stärktes arkeologin som fältvetenskap och 
hårdare krav började ställas på hur fornfynden skulle hanteras.913 

                                                                                                                                               
Hildebrand för de yngre forskarnas arkeologiska utbildning, medan de båda studerade botanik och historia på 
Uppsala universitet. Båda disputerade: Hans Hildebrand 1866 på avhandlingen Svenska folket under 
hednatiden, där han kopplade samman fornfynd med folkgrupper genom att föreslå att Sverige befolkats av 
tre olika folk, ett för respektive period i treperiodssystemet, och Oscar Montelius 1869 på avhandlingen Från 
jernåldern, som handlade om järnålderns början i Norden och eventuell mänsklig invandring i samband med 
den. Baudou, Den nordiska arkeologin, 150 f., 160 f., 164, 228. 
910 Bakom treperiodssystemet stod den danske köpmannen och sedermera museimannen och arkeologen 
Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865), som B. E. Hildebrand studerat hos. Thomsen anställdes 1816 som 
sekreterare för Danmarks Oldsagskommision. Kommissionen hade inrättats 1807 för att skapa ett statligt 
museum med samlingar av fornsaker och uppgifter om forntida och medeltida lämningar. Så småningom 
presenterade han treperiodssystemet som plan för hur ett nationellt museum för landets fornsamlingar skulle 
organiseras. Tanken var inte ny, men de stora danska samlingarna gav möjlighet att bekräfta idén om ett 
kronologiskt samband mellan sten-, brons- och järnföremålen. Perioderna skildes åt genom vilket material som 
använts till skärande redskap samt undersökningar av och jämförelser mellan slutna fynd (det vill säga föremål 
som nedlagts tillsammans vid ett specifikt tillfälle, exempelvis en grav). Thomsen publicerade sitt 
treperiodssystem först 1836, i Ledetraad til nordisk Oldkyndighet. Baudou, Den nordiska arkeologin, 115–121. 
911 I övriga Europa, undantaget Schweiz, misstroddes särskilt idén om bronsåldern och treperiodssystemet 
accepterades inte förrän flera decennier senare. Baudou, Den nordiska arkeologin, 141, 178 ff. 
912 Baudou, Den nordiska arkeologin, 110, 158, 165 f.; Nordlund, Det upphöjda landet, 221 f. 
913 Nordlund, Det upphöjda landet, 222 ff. – Efter Kungl. Majt:s förordning 1867 angående forntida 
minnesmärkens fredande och bevarande krävdes tillstånd för att få göra arkeologiska utgrävningar. Den som 
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Vid det laget hade den nordiska arkeologin utvecklats under snart ett 
sekel. Egna teorier och metoder hade lett till ny kunskap som presenterats i 
avhandlingar och vetenskapliga tidskrifter och diskuterats på internationella 
konferenser, till exempel i Köpenhamn 1869 och Stockholm 1874.914 Med 
tiden etablerades också ämnet i den högre utbildningen. År 1875 blev den 
norske historikern och arkeologen Oluf Rygh (1833–1899), Kristiania, 
Nordens första professor i arkeologi. I Sverige blev Oscar Almgren (1869–
1945) professor i nordisk och jämförande fornkunskap i Uppsala 1913 och 
efter 1910-talet hade disciplinen akademisk ställning i hela Norden.915 

Den egna ämnesidentiteten hindrade inte samarbetet med naturvetarna. 
Arkeologerna var till exempel fortsatt beroende av kvartärgeologin för 
förståelsen av de förhistoriska spåren av människor i Norden och frågan om 
människans första invandring och bebyggelse engagerade även geologerna. 
Stenåldersbebyggelsen var ett centralt problemkomplex som arkeologerna 
Åsa Jensen och Ola Wolfhechel Jensen föreslår kan ses som en förenande 
faktor mellan arkeologer och geologer samt antropologer. Kring det bildade 
disciplinerna ett nätverk med gemensamma intressen. Någon inbördes 
tävlan förekom inte och parterna använde varandras tolkningar för att stärka 
den egna gruppen.916 

Arkeologen Oscar Montelius konstaterade i Sveriges forntid: Försök till 
framställning af den svenska fornforskningens resultat 1874 att ingen 
invandring kunde ha skett före istidens slut. Då var det okänt när landisen 
började dra sig tillbaka, men det föreföll rimligt att isen först skulle ha smält 
undan i söder och Montelius hävdade att människan under stenåldern 
invandrat över Danmark till Sverige och sedan utvecklats på plats.917 Hans 
elev Oscar Almgren försökte i sin tur kartlägga stenåldersbebyggelsen i hela 
Sverige och då var både geologi och arkeologi givna utgångspunkter.918  

                                                                                                                                               
utfärdade tillstånden var riksantikvarien, och denne hade också rätt att styra hur utgrävningen skulle göras. 
Därmed fick riksantikvarien ett mycket starkt inflytande på den arkeologiska fältforskningen. Som 
arkeologerna Åsa Jensen och Ola Wolfhechel Jensen visar i en undersökning om fältforskningens betydelse 
för arkeologins professionalisering i Sverige var dock inte alla intressenter överens om hur utgrävningarna 
skulle bedrivas. Amatörer och professionella inom fältet hade samma intresse för artefakter, men olika åsikter 
om varför de skulle samlas in och därmed olika syn på vilken utgrävningsmetod som var lämpligast. Privata 
och provinsiella intressenter fokuserade på den lokala kunskap som kunde utrönas, medan de 
systembyggande riksantikvarierna hade mer omfattande vetenskapliga ambitioner. Åsa Jensen & Ola 
Wolfhechel Jensen, ”Practice and Professionalisation: the Role of Field Methods in the Formation of the 
Discipline of Archaeology in Sweden”, i Histories of Archaeological Practices: Reflections on Methods, 
Strategies and Social Organisation in Past Fieldwork, red. Ola Wolfhechel Jensen (Stockholm, 2012), 129 ff. 
914 Baudou, Den nordiska arkeologin, 115. 
915 Baudou, Den nordiska arkeologin, 172, 201, 206 f. 
916 Jensen & Jensen, ”Practice and Professionalisation”, 136 f. 
917 Baudou, Den nordiska arkeologin, 183; Nordlund, Det upphöjda landet, 225. 
918 Projektet att kartlägga Sveriges stenåldersbebyggelse initierades av docenten i nordisk och jämförande 
fornkunskap i Uppsala Knut Stjerna (1874–1909). Det kallades ”landskapsundersökningen” och Almgren tog 
över ledningen efter Stjernas död 1909. Nordlund, Det upphöjda landet, 241 f. 
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Montelius bidrog också med framgång till att utveckla den arkeologiska 
dateringsmetoden typologi. Mänskligt skapande följer en naturbunden 
utvecklingslag, antog han, och en relativ datering kunde därför nås genom 
att ordna fornsaker i olika typer efter fyndsammanhang och utseende; ju mer 
lika två föremål var, desto närmare varandra antogs de vara i tid.919 

Även geologerna försökte utveckla olika dateringsmetoder. Gerard De Geer 
ansåg att ny kunskap om nivåförändringarna både kunde leda till nya fornfynd 
och möjligheter att datera dem, och i slutet av 1800-talet föreslog han en relativ 
kronologi för stenåldersfynd. Han menade att fynd av samma typer av fossil i 
lerlagren från Litorinahavets högsta gräns i Sverige och i de danska musselskals-
bankarna talade för att de var från samma tidsperiod och att de markerade tiden 
för den första invandringen. Fynd som låg längre ned mot den nutida kustlinjen 
ansågs vara yngre, eftersom stenåldersfolket skulle ha följt det ”sjunkande” 
vattnet. I Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden (1896) följde 
han upp idén med att kalla det postglaciala Litorinahavet för stenåldershavet.920  

År 1894 trodde sig Henrik Munthe ha funnit belägg för ännu äldre 
mänskliga spår i vad han tolkade som ett arkeologiskt fynd i ancyluslera. 
Efter att ha studerat det så kallade Tångstadfyndet i Östergötland och dess 
fyndförhållanden – som bland annat undersökts med avseende på kiselalger 
av Per T. Cleve – föreslog han att man skulle kunna göra absoluta dateringar 
av föremål på geologisk väg om man bara kände till fyndets avstånd till 
litorinagränsen och landhöjningens hastighet. Han fick visst stöd för sin 
beräkningsmetod bland arkeologerna, men att Tångstadsfyndet skulle ha 
varit ancylustida mötte motstånd av exempelvis fornforskaren Hjalmar 
Stolpe (1841–1905). Stolpe, som under stora delar av 1870-talet ägnat sig åt 
utgrävningar av Birka, undersökte fyndet och var av meningen att det 
tillhörde slutet snarare än början av den nordiska stenåldern.921 

Vid sekelskiftet 1900 upptäcktes en boplats i Maglemose i Danmark med 
ett tusental stenåldersredskap. Den daterades till ancylustiden av den danske 
botanisten och arkeologen Georg F. L. Sarauw (1862–1928). Dateringen 

                                                             
919 När Montelius utarbetade den typologiska metoden byggde han vidare på Hans Hildebrands arbete. Liksom i 
fallet med treperiodssystemet var de stora museisamlingarna en förutsättning för att kunna göra de jämförelser 
som krävdes för att utveckla och belägga metoden. Arkeologihistorikern Evert Baudou pekar även på betydelsen 
av den evolutionism som låg i den samtida positivistiska livs- och samhällsåskådningen, även om varken 
Hildebrand och Montelius uttryckligen utgick från Darwins teorier. Baudou, Den nordiska arkeologin, 186–191. 
920 Nordlund, Det upphöjda landet, 225 ff. – De Geers idé att man skulle kunna finna nya spår av 
stenåldersmänniskorna med hjälp av kunskapen om nivåförändringarna fick bland annat stöd i en rapport 
1899 av fornforskaren Carl Wibling (1859–1920). Med Gunnar Andersson och Nils Olof Holst gjorde han 
fältundersökningar längs litorinagränsen och hittade flera nya fornfynd och boplatser. Nordlund, Det 
upphöjda landet, 234. 
921 Nordlund, Det upphöjda landet, 230–233; Holger Arbman, ”Hjalmar Stolpe som fornforskare”, 
Fornvännen 36 (1941), 147 f. 
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bekräftades av senare undersökningar och ledde till att synen på när det var 
tänkbart med mänsklig invandring förändrades.922 

En geolog som hade stort inflytande på arkeologerna i början av 1900-talet 
var den norske professorn i geologi och mineralogi Waldemar Christopher 
Brøgger (1851–1940). I Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det 
sydøstlige Norge (1905) presenterade han en ny tolkning av sydöstra Norges 
bebyggelsehistoria, där han med vissa modifikationer använde sig av 
geologiska metoder: Munthes beräkningsmetod och en metod att statistiskt 
tolka det arkeologiska fyndmaterialet i relation till strandlinjerna som 
presenterats 1901 av den svenske geologen Arthur Hollender.923 Brøgger 
menade att Oslofjorden befolkades av samma folk som avlagrat mussel-
skalsbankarna i Ertebølle. De skulle i regel ha levt vid kusten, invandrat via 
den svenska västkusten och varit ungefär samtida med de danska bosättarna, 
det vill säga från Litorinatid. Bevarade verktyg i form av stenyxor var en viktig 
källa till bosättningarnas ålder och möjliga förhållande till varandra. Som jag 
ska visa tog också Cleve fasta vid detta. De danska fynden karaktäriserades av 
så kallade kärnyxor av flinta, men eftersom flinta inte fanns på de norska 
boplatserna användes där grönsten. Det gav upphov till den så kallade nøstvet-
yxan, namngiven efter fyndplatsen Nøstvet. Motsvarande yxtyp hittades även i 
Sverige och då kallades den lihult- eller limhamnsyxa, beroende på fyndplats. 
Lihultsyxan associerades med Västsverige och limhamnsyxan med södra och 
östra delen av Sverige. Dessa yxor var tillverkade med slagteknik, utan någon 
slipning, och enligt rådande bedömning av yxornas ålder ersattes de så 
småningom av den slipade så kallade trindyxan.924 

När den vedertagna tolkningen av nivåförändringarna började ifrågasättas 
från kvartärgeologiskt håll under 1920-talet fick det konsekvenser även för 
arkeologin. Exempelvis började man undra om Litorinahavet verkligen haft 
sin maximala utbredning överallt samtidigt och då efterlämnat strandlinjen 
som kallades litorinagränsen, och Arvid G. Högbom manade 1920 till försiktig-
het vid datering av fornfynd på geologiska grunder. Det bidrog till att nya 
metoder välkomnades och där väntade två nya geologiska möjligheter: Gerard 
De Geers geokronologiska metod, som gav hopp om en efterlängtad absolut 
kronologi genom synkronisering och datering av leravlagringar jorden runt, 
och Lennart von Posts pollenanalys, som först användes för datering men 
sedermera blev viktigare för att undersöka forntida ekologiska förhållanden.925 

                                                             
922 Nordlund, Det upphöjda landet, 233; Gunnar Ekholm, Forntid och fornforskning i Skandinavien 
(Stockholm, 1935), 20–31. – I mitten av 1930-talet fanns flera erkända ancylustida fynd även i Sverige och 
Norge. Ekholm, Forntid och fornforskning i Skandinavien, 27 f. 
923 Nordlund, Det upphöjda landet, 237–240. 
924 Ekholm, Forntid och fornforskning i Skandinavien, 45; Waldemar Christofer Brøgger, Strandliniens 
beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge, NGU 41 (1905), 73 ff., 83 ff., 129 f., 277. 
925 Nordlund, Det upphöjda landet, 247 f., 251–254. 
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Limhamnsyxa (till vänster) och trindyxa (till höger). Ur Brøgger, Strandliniens beliggenhed under 

stenalderen i det sydøstlige Norge (1905). 

Arkeologin var alltså en etablerad akademisk disciplin med egen utbildning 
och professionella utövare som använde sig av naturvetenskapliga metoder i 
nära samarbete med geologin, särskilt kvartärgeologin, när Cleve 1929 gav 
sig in i diskussionen om Skandinaviens äldsta bebyggelse. Geologerna drog 
också nytta av samarbetet i sin forskning och det var inte ovanligt att de 
intresserade sig för och skrev om arkeologiska frågor från ett geologiskt 
perspektiv. Som en av dem som ifrågasatte den rådande synen på 
nivåförändringarna låg det förmodligen nära till hands för Cleve att använda 
fornlämningarna för att tillämpa oscillationsteorin i ett nytt perspektiv när 
det geologiska erkännandet uteblev. 

Oscillationsteorin i arkeologisk belysning 

När det gällde försöken att ge absoluta tidsbestämningar åt fornminnen var 
geologerna ofta mer benägna än arkeologerna att acceptera äldre 
tidsvärden.926 Med ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien” 
gick Cleve ett steg längre och presenterade en omdatering av de äldsta 
fynden av slagna yxor i Sverige. Hon tänkte sig att de var lämningar efter en 
äldre mänsklig invandring till större delar av det svenska landområdet än 

                                                             
926 Nordlund, Det upphöjda landet, 233. 
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dittills accepterats. Bakgrunden till resonemanget var just de anomalier i den 
etablerade kunskapen om nivåförändringarna som geologerna börjat notera 
och som hon ansåg sig kunna förklara.927 

I uppsatsens inledning förefaller Cleve försöka inom arkeologin vad hon 
redan försökt inom geologin: att lösa ett centralt problemkomplex, i detta 
fall frågan om människans första invandring och bebyggelse i Sverige. Som 
jag ska visa ger dock en läsning av artikeln ur ett gränsdragningsperspektiv 
skäl att tolka artikeln som ett led i Cleves strävan att etablera sig som geolog 
snarare än ett försök att förnya den arkeologiska kunskapen. 

Redan i artikelns inledande överblick över de nordiska arkeologernas syn 
på människornas spridning över Fennoskandia sedan den senaste istiden 
kritiserade hon främst den geologiska kunskapen. Hon höll för självklart att 
arkeologernas datering av den strandbundna bebyggelsen ”måste ske i direkt 
anslutning till geologernas fastställande av den bebyggda strandlinjens 
ålder”, men menade att dateringarna var missvisande eftersom de grundade 
sig på felaktiga geologiska slutsatser.928 Särskilt skadlig tyckte hon att W. C. 
Brøgger varit för kunskapsbildningen, med det inflytande på arkeologerna 
som Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge 
fått. Cleve opponerade sig mot att landet skulle ha höjt sig praktiskt taget 
kontinuerligt och lämnat strandlinjer där de lägre konsekvent var yngre än 
de högre. Kombinerat med tanken att de tidiga kolonisatörerna levde längs 
stränder innebar den teorin att fornfynd var äldre ju högre upp i landskapet 
de hittades. Slutsatsen påverkade hur fyndplatser med blandningar av olika 
redskap tolkades, där Cleves åsikt som jag ska visa skilde sig från andras.929 

Geologerna fick inte bara kritik av Cleve. Ramsays ”Nivåförändringar och 
stenåldersbosättningen i det baltiska området” (1926) och Bror Asklunds 
(1896–1928) ”Stenåldersfynden och Litorina-Tapes-gränsen” (1927) ansåg 
hon vara betydelsefulla arbeten som ”emancipera sig i viktiga punkter från 
det Bröggerska schemat och prestera en självständig prövning av 
kolonisationens möjliga förlopp i olika delar av mellersta Fennoskandia”.930 

Efter artikelns inledande avsnitt fortsatte Cleve med att förklara sin syn på 
den äldsta bebyggelsen i Skandinavien, landskap för landskap.931 Liksom 

                                                             
927 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 138 f., 151 f. 
928 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 137. – De arkeologer och verk som 
hon nämnde är Sune Lindqvist, Från Nerikes sten- och bronsålder: Meddelande från Örebro läns museum 
(1912); Gunnar Ekholm, Studier i Upplands bebyggelsehistoria I: Stenåldern (1915); K. E. Sahlström, Om 
Västergötlands stenåldersbebyggelse (1915); Eskil Olsson, ”Stenåldern i Västmanland, Dalarne och 
Gästrikland”, Ymer 37 (1917); A. Enqvist, Stenåldersbebyggelsen på Orust och Tjörn (1922). Cleve-Euler, 
”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 137. 
929 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 136–139. 
930 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 138. 
931 De områden vars kolonisering Cleve behandlade i artikeln var de mellansvenska landskapen Bohuslän, 
Västergötland, Uppland, Gästrikland, Östergötland, Gotland, Närke och Västmanland samt, i anslutning till 
Bohuslän, södra Norge. Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 139–148. 
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andra före henne använde hon yxfynd och deras lägen i förhållande till 
strandlinjerna för att tolka invandringen. Med en annan tolkning av när och 
hur de aktuella strandlinjerna bildats än geologer i gemen kunde hon ge 
andra förklaringar till när och hur bosättarna rört sig genom landet. Den 
geologiska forskningen stod i fokus och Cleve ifrågasatte till exempel fortsatt 
Munthes och von Posts idéer om Ancylussjön.932 

 
Diagram enligt Cleves oscillationsteori för några mellansvenska orters nivåförändringar under stenåldern, 
med dateringar av olika yxor. Ur Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien” (1929). 

Avsnittet om kolonisationen av Uppland och Gästrikland, om uppländska 
stenåldersbosättningar, är ett bra exempel på den allmänna inriktningen i 
Cleves artikel.933 Hon höll med om den vedertagna geologiska bedömningen 
att nivån för boplatsfynden sammanföll med litorinamaximets tid. Däremot 
varnade hon för att anta att alla dess yxor, en blandning av slagteknik- och 
trindyxor, härrörde från den tiden. Hon menade nämligen att strandlinjen 
hade varit närmast oförändrad där mellan ancylus- och litorinatid, med en 
”utpräglat stationär bebyggelse med därav följande rikliga anhopning av 
stenredskap” som resultat.934 Dittills rådande syn på nivåförändingarna i 
Uppland hade enligt henne lett till antagandet att äldre yxtyper hade använts 
i årtusenden efter att nyare tekniker tagits i bruk. Tanken att landet varit 
stationärt under flera tusen år gav arkeologerna möjlighet att göra en 

                                                             
932 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 140 ff. 
933 Den första kända stenåldersboplatsen i Mellansverige, Åloppe i Uppland, dokumenterades 1901 och 
daterades till litorinatid. Nordlund, Det upphöjda landet, 235. 
934 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 146. 
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rimligare tolkning, tyckte Cleve, och hänvisade till ancylustida bebyggelse i 
sydvästra Närke för bekräftelse. Där låg Ancylussjöns strandlinje lägre än 
Litorinahavets och när vattennivån steg hade befolkningen flyttat inåt landet 
och lämnat en ren trindyxbebyggelse längst havets översta strand. Cleve 
antog att yxor av äldre modell lämnats kvar vid flytten och att lihult- och 
trindyxor alltså inte använts samtidigt under några längre perioder. Därmed 
var det mer sannolikt att typblandningen på de uppländska boplatserna 
berodde på stationära strandlinjer än att olika yxtyper använts parallellt.935 

Cleves beskrivning av den första mänskliga kolonisationen av Uppland och 
Gästrikland efter istiden är knappt en sida lång. Icke desto mindre lyckades 
hon förkasta tidigare tolkningar, bidra till utvecklingen av arkeologisk kunskap 
med egna slutsatser och använda arkeologiska fynd för att bekräfta sin syn på 
det geologiska skeendet. Ur ett gränsdragningsperspektiv kan detta tolkas som 
att hon med hjälp av arkeologin försökte stärka sin roll som geolog genom att 
etablera en gräns mellan sig och övriga geologer, där hon hade de rätta 
tolkningarna och inte förvillade arkeologin med felaktiga slutsatser. Att hon 
fått stark kritik för oscillationsteorin framkom inte. I det här sammanhanget 
framställde hon sig som geolog och därtill med självklarhet som mer trovärdig 
än andra geologer. Genom att hon angrep den geologiska grunden för de 
arkeologiska slutsatserna och använde arkeologiska argument – sådana som 
inte var försvagade av att de baserats på enligt henne felaktiga geologiska 
tolkningar – för att stärka sina slutsatser erkände hon också den arkeologiska 
kunskapen och ställde sig på dess sida. Min tolkning är att hon bytte strategi 
och vände sig till en ny publik för att etablera trovärdighet för sig och sina 
geologiska teorier, efter att hon misslyckats med det bland geologerna. 

Genom artikeln tog Cleve upp flera källor och metoder som hon byggde 
sina arkeologiska slutsatser på. Liksom i fallet med ”Nordens senkvartära 
nivåförändringar” är det ett teoretiskt arbete; hon gjorde inga egna fält-
studier utan använde sig av tidigare arkeologisk forskning. Hänvisningar till 
olika forskare och deras arbeten gjordes i brödtext och fotnoter, men någon 
referenslista angavs inte. Yxfynden spelade en viktig roll som bevis för 
mänsklig närvaro och Cleve använde dem för att bekräfta tolkningar av 
strandlinjernas utbredning såväl som för att tolka invandrarnas bebyggelse-
mönster. I det senare fallet var faktiska fynd inte nödvändiga: 

Ingenting torde dessutom vara bättre ägnat att fastslå lihultkolonisternas 
strandbundenhet än just frånvaron av varje om dem påminnande redskap i 
Motalabygden, som höjer sig jämförelsevis obetydligt över de sublakustrina nivåer 
[sjöbottnen], där lihultyxor tvivelsutan ligga gömda.936 

                                                             
935 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 146. 
936 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 144. 
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Vad gällde Cleves geologiska slutsatser i Ymer-artikeln beskrev hon däremot 
egna fältundersökningar av olika landskapsformationer och bekräftade sina 
tolkningar med kiselalgsanalyser av egenhändigt insamlade prover. Det var 
dock varken som arkeolog eller som botanist som hon ville uppfattas utan 
som geolog, vilket hon markerade genom att upprepa att hennes resultat 
nåtts på geologisk väg, i ordalag som ”alltigenom på geologiska fakta” eller 
”min rent geologiskt motiverade rekonstruktion”.937 

Efter att ha tolkat människans invandring i mellersta Sverige på ny 
geologisk grund fortsatte Cleve till en arkeologisk sammanfattning med 
absoluta dateringar av de anförda yxtyperna. Dateringarna grundade hon på 
sitt oscillationsschema. Hon hänvisade till ”Nordens senkvartära 
nivåförändringar” och menade att oscillationsteorin verifierats i detalj vid 
Fennoskandias östra gräns av ”Jakovleffs utförliga redogörelse för de 
postglaciala strandförskjutningarna i Leningradområdet”.938  

Jag har inte lyckats utröna vem J. A. Jakovleff var, men Cleve skrev en 
omfattande anmälan av hans arbete Die Quartärablagerungen und Relief 
der Stadt Leningrad und ihrer Umgebungen (1926) som förtjänar en liten 
utvikning. I anmälan – som trycktes 1928 i SSAG:s vetenskapliga tidskrift 
Geografiska Annaler (GA) – försökte Cleve förena Jakovleffs tolkning av 
strandbildningar längs östra Östersjön med sin egen tolkning av den västra 
sidan.939 I övrigt verkar han ha lämnat mycket få spår efter sig i svensk 
forskning. Kanske beror det på att Die Quartärablagerungen gavs ut på 
ryska, om än med en tysk sammanfattning.940 

Jakovleffs arbete bidrog till att Cleve gjorde vissa mindre modifieringar av 
sina tidsuppskattningar i ”Nordens senkvartära nivåförändringar” och 
fastslog sedan med en osäkerhet på ett par tre decennier att ancylusmaximet 
inföll 5 480 f. Kr. och litorinamaximet 3 200 f. Kr.941 Övergången från slagna 
yxor till trindyxor trodde hon tog cirka 300 år och trindyxtiden varade sedan 
ungefär 4 750–3 200 år f. Kr. Anomalier i fyndens nivåer ansåg hon vara 
skenbara och påpekade att motsvarande anomalier också fanns på 

                                                             
937 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 142 ff., 150. 
938 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 149. 
939 Astrid Cleve-Euler, [rec.] ”J. A. Jakovleff, Die Quartärablagerungen und Relief der Stadt Leningrad und 
ihrer Umgebungen”, Geografiska Annaler 10 (1928), 197–201. 
940 Möjligheten att få anmälan tryckt i Geografiska Annaler fick Cleve genom samme Helge Backlund som 
senare hjälpte henne med andra publikationer (se kapitel 4) och som förefaller ha haft inflytande i SSAG även 
om han inte verkar ha haft någon formell position i föreningen. I ”Äventyr i ankdamm” beskrev Cleve sin 
anmälan av Jakovleffs arbete och noterade att hon sedermera fått ändra flera av de ståndpunkter hon då 
framförde, samtidigt som hon fortfarande såg ett starkt stöd för sin oscillationsteori i hans forskning. Det är 
för övrigt oklart om hon kunde ryska eller om hon bara läste Jakovleffs sammanfattning. Cleve, ”Äventyr i 
ankdamm”, 37, 50+–54+. 
941 År 1937 skrev arkeologen Axel Bagge att Östersjöns litorinagräns vanligen dateras till c:a 4 500–4 000 f. 
Kr. I samma artikel angavs ancylusgränsen daterad till c:a 7 000–8 000 år f. Kr. Axel Bagge, ”Västkustens 
stenåldersboplatser och nivåförändringar: En översikt i anslutning till de senaste årens publikationer”, 
Fornvännen 32 (1937), 358 f. 
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oscillationskurvan för Mellansverige. Vidare konstaterade Cleve, baserat på 
de högst belägna fynden av trindyxor, att trindyxfolket inte varit lika 
kustbundet som sina föregångare och höll det för sannolikt att de sökt sig 
inåt landet i områden med tillgång till bördig och slät mark.942 

Så långt byggde Cleves arkeologiska slutsatser huvudsakligen på 
tolkningar av de geologiska förutsättningarna för mänsklig invandring och 
bevarade artefakter i jordlagren. I växtgeografiska resultat angående 
klimatet observerade hon ytterligare ett skäl för att invandringen börjat 
tidigare än man dittills räknat med. Den rådande föreställningen var att 
klimatet i slutet av istiden varit så varmt att björk- och tallskogar nästan 
omedelbart slog rot i spåren av den vikande isen.943 Att samtidigt anta att 
det tog flera tusen år innan människan invandrade ansåg Cleve vara 
otänkbart. Att det ändå hänt förklarade hon med svagheter i forskningen:  

I någon mån beror väl detta på bristande samarbete mellan arkeologer och geologer, 
men tydligt är, att en i vetenskapliga frågor alltid skadlig, överdriven tro på 
auktoriteter gjort sitt till att fördröja den sakliga utredningen.944 

Cleve förefaller ha ansett att allt för hög tilltro till auktoriteter hörde till den 
vetenskapliga kulturen inom åtminstone geologiska och arkeologiska kretsar 
i Norden. Samma anledning hade hon ju tidigare pekat ut som bidragande 
till hennes svårigheter att få stöd för sina geologiska slutsatser, samtidigt 
som hon själv i avsaknad av denna överdrivna tilltro ansåg sig ha förmågan 
att självständigt bilda nya teorier. I detta sammanhang aktualiserade hon 
gränsen mellan vetenskapare och icke-vetenskapare och tolkningsprocessen 
verkar vara avgörande i hennes bedömning av vem som ska hamna på vilken 
sida av skranket. Som exemplifierades av henne själv var formell skolning i 
hennes ögon inte avgörande för forskarens förmåga till vetenskaplighet. 
Arbetsmetoderna var viktiga för trovärdigheten och med egen fältforskning 
och betoning på sin förmåga att tolka det betraktade visade hon att hon 
anslöt sig till disciplinernas etablerade metoder. Viktigast var dock förmågan 
att göra självständiga tolkningar av källmaterialet och det var där 
etablissemanget fallerade genom att enligt Cleve lita för mycket på 
auktoriteter. Anmärkningsvärt är att Cleve med sina fria tolkningar ansåg sig 
stå stabilt på den vetenskapliga sidan, medan den som ville ifrågasätta 
hennes slutsatser måste bevisa sig självständig innan hen tilläts gå in i en 
vetenskaplig diskussion med henne. Att lyckas bevisa sådan självständighet i 
Cleves ögon var dock svårt, eftersom hon i stort sett förkastade alla 
auktoriteter och därmed den forskning som låg till grund för stora delar av 

                                                             
942 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 148–151. 
943 Ekholm, Forntid och fornforskning i Skandinavien, 360 f. 
944 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 151. 
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den geologiska och arkeologiska forskningen. Detta sätt att själv dra gränsen 
för vilka som fick tolkningsföreträde var kanske en väg för henne att 
rationalisera sin fortsatta forskning trots den massiva kritik hon möttes av. 
Det förklarar däremot inte varför hon trots motståndet och sin vetenskapliga 
skolning valde att gå sin egen väg och ignorera många etablerade forskare i 
sin strävan efter kunskap. 

Sålunda i sina egna ögon fri att tolka källmaterialet sammanfattade Cleve 
sin syn på invandringsförloppet: 

Lihultfolket drog sig, som jag sökt visa, uppför Kattegats och Skageracks kuster samt 
följde Vänerfjorden in i hjärtat av Sverige redan innan Ancylussjöns gränsvallar 
uppkastades. Härigenom reduceras det obebodda skedet till omkring 1 000 till 1 500 
år efter Yoldiahavets maximistånd, och få vi alltså ett tidsintervall av en storlek, som 
kan sägas vara rimligt avpassad för uppgiften att förvandla Yoldiahavets gamla botten 
till ett säte för mänsklig bosättning.945 

I artikelns sista avsnitt ifrågasatte Cleve att ertebølletidens flintyxor skulle 
ha varit föregångare till de slagna grönstensyxorna, eftersom hon trodde att 
de senare var mer än 2 000 år äldre. Antingen hade ertebøllekulturens 
flintyxor utvecklats ur de norska och svenska grönstensyxorna, det vill säga 
tvärt emot etablerad kunskap, eller så kunde en ännu äldre yxtyp, sparsamt 
återfunnen i Maglemose, ha föregått grönstensyxorna. Även om Cleve 
misstänkte att yxor som var äldre än de slagna yxorna förmodligen numera 
låg under vatten hoppades hon att det skulle bli lättare att finna bevis för 
deras existens och de olika yxtypernas inbördes relationer när tanken väl 
väckts. Att det var lättare att finna något när man visste vad man skulle leta 
efter och var hade redan exemplifierats av stenåldersforskningen, till 
exempel i det framgångsrika sökandet efter fornfynd längs litorinagränsen, 
och Cleve nöjde sig med att observera denna möjliga oklarhet i frågan.946  

Kontentan av ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien” är att 
Cleve på geologiska, diatomologiska och växtgeografiska grunder menade att 
människor bosatt sig i Mellansverige ungefär 2 000 år tidigare än dittills 
accepterats av arkeologerna. Förutom att omtolka fornfyndens relativa ålder 
presenterade hon en absolut tidsskala för invandringen med hjälp av sin 
oscillationsteori. I samband med det drog hon gränser gentemot flera 
geologer vars forskning hon kritiserade. Den enda geolog vars resultat hon 
stödde sig på var Jakovleff. Även när hon ifrågasatte arkeologiska resultat 
var det egentligen geologisk forskning som hon anmärkte på, eftersom hon 
hänförde arkeologernas tolkningar till felaktiga geologiska premisser. Det 
kan för övrigt noteras att hon inte nämner den även inom arkeologin 

                                                             
945 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 151. 
946 Cleve-Euler, ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”, 152. 
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etablerade pollenanalysmetoden. Den hade kunnat vara behjälplig för 
nivådatering eller i samband med tolkningen av det varmare klimatet och 
invandrande trädslag, och utelämnandet av metoden kan ha varit ytterligare 
en markering gentemot von Post och andra geologer. 

Jag tolkar ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien” som en 
fortsättning på Cleves strävan att vinna erkännande som geolog i allmänhet 
och för sina geologiska teorier i synnerhet. Genom att demonstrera 
oscillationsteorins användbarhet för att förstå arkeologiskt källmaterial 
vände hon sig till arkeologerna för att etablera trovärdighet. Hennes 
diatomacékompetens var stödjande i argumentationen, en intressant aspekt 
med tanke på hennes hårda kritik mot auktoriteter. Arkeologin var måhända 
sekundär för hennes kvartärgeologiska undersökningar, men det var ett 
naturligt ämne att vända sig till med tanke på det nära förhållandet mellan 
disciplinerna. Strategin att utesluta de etablerade geologerna genom att ta 
arkeologernas sida mot dem och deras enligt henne bristfälliga förklarings-
modeller innebar givetvis risker, men hos geologerna kunde knappast 
hennes position försämras och hos arkeologerna hade hon inget att förlora. 

Tystnad från fornvetarna 

I detta avsnitt ska jag undersöka det tysta mottagandet av ”Om tiden för den 
första bebyggelsen i Skandinavien”. Till skillnad från kontroversen som 
följde när Cleve presenterade sin oscillationsteori i ”Nordens senkvartära 
nivåförändringar” förefaller uppsatsen nämligen inte ha orsakat några 
nämnvärda reaktioner. 

Ymer, tidskriften som Cleves uppsats om människans invandring 
publicerades i, utgavs av SSAG och var egentligen inte något centralt forum 
för just arkeologisk forskning. Dess ämnesfokus var geografi och antropologi 
och då SSAG 1919 nedtonade Ymers vetenskapliga betydelse för den 
geografiska forskningen genom att börja ge ut den strikt vetenskapliga 
tidskriften Geografiska Annaler underströks också dess populära inriktning. 
Fram till dess hade Ymer fungerat både för redovisning och diskussion av 
vetenskaplig forskning inom SSAG:s intresseområden och varit en kanal för 
att föra ut kunskapen till den intresserade allmänheten. Att tidskrifterna 
vände sig till olika målgrupper – den ena vetenskaplig och internationell och 
den andra populär och nationell – märktes också i språkvalen, eftersom GA 
huvudsakligen publicerades på tyska, franska och engelska medan Ymer 
endast trycktes på svenska.947 

Varför valde Cleve en populärvetenskaplig, antropologisk och geografisk 
tidskrift för att publicera en arkeologisk och geologisk artikel med 

                                                             
947 Gunnar Andersson, ”The Journals of the Swedish Geographical Society”, GA 1 (1919), III. 
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vetenskapliga anspråk? Det är förstås möjligt att hon hade försökt publicera 
sig i andra tidskrifter innan artikeln antogs för Ymer. Hennes svårigheter att 
få sina geologiska arbeten tryckta kan ha dämpat hennes förväntningar på 
möjliga publikationsvägar och kanske hade hon lägre krav på sin rätt att göra 
sig hörd inom detta för henne nya område. Själv skrev hon i sitt 
memoarmanuskript att hon trodde att hennes arkeologiska rön antogs för 
Ymer ”på grund av sin mer neutrala, icke kontroversiella beskaffenhet”.948 
Om tolkningen att artikeln var ett led i hennes gränsdragningsarbete 
gentemot geologerna stämmer blir också Ymer det logiska valet, dess lägre 
vetenskapliga status till trots. Där publicerade sig såväl geologer som 
arkeologer och det fanns skäl att tro att företrädare för båda disciplinerna 
skulle lägga märke till artikeln utan att hon behövde lämna den geologiska 
spelplanen. Tidskriften kunde innebära att artikeln förutsattes vara populärt 
hållen, men i gengäld kunde hon rikta sig till en bred läsekrets och undvika 
att genom publikationsplatsen peka ut någon särskild grupp vetenskapare 
som mer intressant att vända sig till. Förutom GA hörde den arkeologiska 
Fornvännen till de mer disciplinspecifika tidskrifterna som annars kunde ha 
varit aktuella, men de samlade inte i lika hög grad artikelförfattare från olika 
ämnesområden.949 GFF hade en historia av att trycka artiklar som 
kombinerade kvartärgeologiska och arkeologiska frågor. Där publicerades till 
exempel 1929 ”Stenåldern och nivåförändringarna” av geologen Bror 
Asklund. Till följd av hennes kontrovers med kvartärgeologerna var dock den 
tidskriften ett problematiskt, om något, alternativ. 

Både Ymer och GA hade liksom GFF visst utrymme för diskussion av nya 
rön, men varken Cleves oscillationsteori eller hennes nytolkning av 
människans invandring i Skandinavien nådde dit. I GFF listades artikeln i 
tidskriftens årliga genomgång av ny svensk geologisk litteratur, men utan 
närmare kommentarer än kategoriseringen ”Variations de niveau” och den 
asterisk som utmärkte att skriften ansågs vara antingen populärvetenskaplig 
eller sakna nya vetenskapliga rön.950 Förutom att geologerna redan avfärdat 

                                                             
948 Hon jämförde här ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien” med Studier över ancylustidens 
Mellansverige (1930). Där upprepade hon kritik som hon framfört mot von Post i Ymer-artikeln. Studier över 
ancylustidens Mellansverige är ett kvartärgeologiskt arbete där Cleve använde sig av yxfynd i syfte att 
vederlägga von Posts ancylustida datering av Vänerfjordens södra vattengräns mellan Vänersborg och 
Otterbäcken. Cleve ansåg att Vänerområdets strandlinjer låg högre i landet under ancylustiden, längs 
fyndområden med lämningar från den enligt hennes utsago starkt kustbundna lihultskulturen. Cleve-Euler, 
Studier över ancylustidens Mellansverige, 19 f., 41 f.; Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 49+. 
949 Fornvännen är en tidskrift för antikvarisk forskning som publiceras sedan 1906 av Vitterhetsakademien. 
Den har svenska som huvudspråk och riktar sig till en nordisk publik. Vid sitt grundande förenade den 
Vitterhetsakademiens och Svenska Fornminnesföreningens intressen genom att ersätta deras respektive 
tidskrifter: Vitterhetsakademiens vid det laget sporadiskt utkommande Månadsbladet samt Svenska 
Fornminnesföreningens Tidskrift. Evert Baudou, ”Det arkeologiska året 1906: Oscar Almgren, Oscar 
Montelius och Fornvännen”, Fornvännen 101 (2006), 75, 77 f. 
950 ”Revue annuelle de la littérature géologique suédoise 1929”, red. R. Sandegren & N. Magnusson, GFF 52 
(1929), 689, 740. – Arkeologen Axel Bagge nämnde 1937 Cleves ”Skalbankar och nivåförändringar i 
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hennes förklaring av nivåförändringarna var deras intresse för Ymer-artiklar 
enligt Gösta Lundqvist begränsat: ”En god översikt över issjöarna i landet 
gav Halden 1925. Tyvärr är den ofta förbisedd, men det torde bero på, att 
den är publicerad i Ymer […], en tidskrift, som geologerna sällan 
granskar.”951 SSAG och Ymer verkar heller inte ha haft samma spelrum för 
polemik som GF och GFF, att döma av följande beskrivning av Gerard De 
Geer i brev till en geologkollega:  

Ordbytet mellan dig och Sandström fick jag ej öfvervara, men hörde af flera 
närvarande, att det icke så litet afvikit från den strängt parlamentariska ton, som är 
vanlig i Sv. Sällsk. för A. och G. Som du torde hafva bemärkt, har Ymer också ganska 
konsekvent sökt undvika alla det olympiska lugnet störande polemiker, och man 
måste nog medgifva, att Geol. fören. ej skördat några lagrar men väl åtskillig nesa 
genom sitt motsatta förfaringssätt, då det ju är svårt att hålla polemik inom lämpliga 
gränser och utanför den personliga knifkastningen.952 

Icke desto mindre fanns ett betydande intresse från geologiskt håll för SSAG, 
eller möjligen ett intresse för geologi och geologer från SSAG:s håll: fem av 
dess femton styrelsemedlemmar 1929 var före detta ordföranden för GF.953 
Med tanke på närheten mellan de båda kretsarna och intensiteten i Cleves 
kontrovers med kvartärgeologerna antar jag att hennes historia i GF var 
känd åtminstone bland de i SSAG som umgicks personligen. 

För arkeologerna fanns inte så mycket att säga. Cleves artikel var en del av 
en geologisk trovärdighetsstrid där geologerna redan bedömt henne som icke 
trovärdig. Utan egen sakkunnighet var arkeologerna hänvisade att använda 
sig av geologiskt allmänt accepterad kunskap om nivåförändringarna. 
Hennes arkeologiska slutsatser var beroende av att hennes tolkningsmodell 
ansågs trovärdig. Eftersom så inte var fallet begränsades också behovet av 
och intresset för att diskutera hennes resultat. Så vitt jag funnit ledde inte 
heller anklagelserna om överdriven auktoritetstro till någon diskussion i 
tidskrifterna under den aktuella perioden.954 

                                                                                                                                               
Skageracksområdet” (1926) och ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien” (1929) i en översikt av 
arbeten publicerade 1921–1937 om västkustens stenåldersboplatser och nivåförändringar. De listades som 
”[ö]vrig nyare litteratur, ej särskilt nämnd i texten, berörande nivåförändringsproblemet på västkusten och 
därmed sammanhörande ting”. Bagge, ”Västkustens stenåldersboplatser och nivåförändringar”, 367 ff. 
951 Lundqvist, Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel, 23. 
952 Brev från Gerard De Geer till ”Broder”, 17 maj 1916, Brev till/från Harald Thomasson, F2:5, GLS, CVH. 
953 De fem var Axel Hamberg, Axel Wallén, J. G. Andersson, Gerard De Geer, Axel Gavelin och Percy 
Quensel. ”Société suédoise d’anthropologie et de géographie”, Geografiska Annaler 11 (1929), II; ”Geologiska 
Föreningens styrelsefunktionärer sedan 1871”, geologiskaforeningen.se/styrelse2.html (1 september 2012). 
954 Cleve omnämndes faktiskt i Fornvännen 1929, men det berodde varken på hennes geologiska eller 
arkeologiska arbete utan på att hon med en diatomacéanalys bidragit till en fynddatering. Även en 
pollenanalytiker, statsgeologen Erik Granlund, anlitades och fyndet, en plog, daterades till bronsåldern. 
Hjalmar Larsen, ”Bronsåldersplogen från Svarvarbo”, Fornvännen 25 (1929), 177. 
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Att ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien” tillhörde en för 
geologerna redan utkämpad och avgjord trovärdighetsstrid är en möjlig 
förklaring till dess svala mottagande. Jag vill diskutera ytterligare två innan 
jag går vidare med Cleves arkeologiska forskning. Den ena har att göra med 
att hon var amatör inom området och den andra med att hon var kvinna. 

Före etableringen av arkeologi som ett akademiskt ämne under 1910-talet 
var egentligen alla arkeologiskt verksamma i Sverige att betrakta som 
amatörer, i förståelsen att de saknade formell akademisk utbildning för sin 
verksamhet. Som fältvetenskap var arkeologins studieobjekt i naturen 
tillgängliga för alla – till skillnad från det mer exklusiva laboratoriet – och 
det har påpekats att den något vaga skillnaden mellan amatör och 
professionell innebar att fältvetenskaperna hade ett varaktigt problem med 
att bevaka sina gränser.955 Professionalisering var ett sätt för arkeologerna 
att stärka gränsen gentemot amatörerna.956 Ett annat var hur man valde att 
porträttera de olika grupperna. Arkeologen Åsa Gillberg noterar i en studie 
av Fornvännens nekrologer under 1900-talet att även om både amatörer och 
professionella hedrats med minnesord finns skillnader i beskrivningarna:  

Redan under seklets första del tenderar de professionella arkeologernas dödsrunor att 
främst behandla yrkesmässiga kvaliteter hos den avlidne, medan nekrologer över 
amatörer utan högre utbildning innehåller fler anekdoter och större inriktning på 
egenskaper av mer privat natur. Den bildade amatören behandlas däremot ungefär 
som en professionell arkeolog under den här perioden, och distinktionen mellan 
grupperna är otydlig.957 

Amatörerna uppskattades som materialsamlare, men deras förmåga att 
bearbeta materialet betraktades med skepsis av fackutbildade: ”amatörernas 
empiriska observationer kunde accepteras, medan analysen och slutsatserna 
skulle skötas av fackmän”.958 Liksom inom geologin var en tränad förmåga 
att tolka materialet avgörande för forskningen.959 

Cleve kunde betraktas som en bildad amatör så till vida att hon hade en 
vetenskaplig skolning, men inte i arkeologi eller geologi. Hon var en 
amatörforskare som publicerat sig i en populär tidskrift för geografi och 
antropologi, vilket knappast gav något omedelbart skäl för arkeologerna att 
ta upp hennes tolkningar för vetenskaplig diskussion. Med ”Om tiden för den 
första bebyggelsen i Skandinavien” hade Cleve rört sig ytterligare ett steg 
från sin formella utbildning och någon koppling till arkeologin som 

                                                             
955 Kuklick & Kohler, ”Introduction”, 5. 
956 Se Jensen & Jensen, ”Practice and Professionalisation”, 121–128. 
957 Gillberg, En plats i historien, 205. 
958 Gillberg, En plats i historien, 208. 
959 Kuklick & Kohler, ”Introduction”, 12. 
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motsvarade den som hon haft till geologin via sin far och diatomacéanalysen 
fanns heller inte. Därtill bearbetades frågan om människans invandring och 
nivåförändringarna av mer bildade amatörer som hade högre trovärdighet 
än Cleve, till exempel professionella geologer som skrev om arkeologiska 
problem från en geologisk utgångspunkt. En anledning till att artikeln inte 
fick mer uppmärksamhet av arkeologerna kan alltså ha varit att dess 
författare hörde till amatörernas krets och det inte fanns tillräckliga skäl att 
betrakta den som vetenskapligt intressant. 

För kvinnor var förhållandena inom den arkeologiska verksamheten på 
många sätt desamma som inom det geologiska fältet. I jämförelse med 
männen var de få, underordnade och hänvisade till separata sfärer, samtidigt 
som de på olika sätt var närvarande i kunskapsproduktionen. 

Arkeologen Stig Welinder har identifierat två generationer av 
professionella kvinnliga arkeologer i början av 1900-talet, åtskilda av 
etableringen av arkeologi som universitetsämne. Den första av dessa 
generationer ”hade underordnade, assisterande befattningar inom Statens 
historiska museum” medan nästa följde i slutet av 1910-talet med 
”ambitionen att bli forskande och skrivande arkeologer inom den 
antikvariska yrkeskåren”.960 Med sina biträdande positioner hade kvinnorna 
lägre status än sina manliga kollegor som hade bättre tillgång till utbildning 
och högre tjänster, som exempelvis antikvarie och föreståndare.961 Till den 
arkeologiska utbildningen hörde liksom inom geologin fältarbetet, som även 
här betraktades som problematiskt för kvinnor: 

A serious obstacle to women’s full integration was their acceptance in field-work. This 
was an essential part of archaeology and access to it was a crucial step in training for a 
career, particularly when there were no formal degrees.962 

                                                             
960 Stig Welinder, ”Fornvännen och de första kvinnliga arkeologerna”, Fornvännen 101 (2006), 89 f. – De 
första professionellt arbetande kvinnorna inom svensk arkeologi var alla knutna till den arkeologiska miljön i 
Stockholm och Uppsala. Bland dem fanns fru Rosa Norström (1860–1944), amanuens vid Myntkabinettet 
från 1899, fil. kand. Sigrid Leijonhufvud (1862–1937), Akademiens bibliotekarie från 1901, och fröken Märta 
Leijonhufvud (1878–1970), biträde vid Akademiens kansli och det antikvariskt-topografiska arkivet. De 
publicerade sig också i Fornvännen före 1910. Sammanlagt listas sju kvinnliga tjänstemän i riksantikvariens 
årsberättelse för 1907. Övriga fyra var katalogiseringsbiträdena Agda Reuterskiöld (1850–1920, gift 1871 med 
Oscar Montelius) och Fanny von Haartman (1879–1971), konserveringsbiträdet Elsa Sörling samt Lillot 
Hildebrand, biträde i Antikvariskt-topografiska arkivet. Det arbete som utfördes oavlönat av fruar till 
yrkesverksamma arkeologer har också lämnat spår i historien, till exempel i form av tack för teckningsarbete, 
fotografering och korrekturläsning. Oscar Montelius, ”Riksantikvariens årsberättelse för år 1907”, 
Fornvännen 2 (1907), III; Margarita Díaz-Andreu & Marie Louise Stig Sørensen, ”Excavating Women: 
Towards an engendered history of archaeology”, i Excavating Women: A History of Women in European 
Archaeology, red. Margarita Díaz-Andreu & Marie Louise Stig Sørensen (London/New York, 1998), 19; Julia 
Roberts, ”Excavating an Identity: British Fieldwork in the First Half of the 20th Century”, i Histories of 
Archaeological Practices, red. Jensen, 232 f. 
961 Lili S. Kaelas, ”Kvinna i arkeologins högborg – och sedan”, i Arkeologiska liv, red. Jarl Nordbladh 
(Göteborg, 1995), 113 ff. 
962 Díaz-Andreu & Stig Sørensen, ”Excavating Women”, 8. 
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Det betydde inte att kvinnor var helt utestängda från fältarbete. Redan året 
efter sin kandidatexamen fick till exempel Hanna Rydh (1891–1964) – som 
1919 blev Sveriges första kvinnliga doktor i arkeologi (nordisk fornkunskap) 
– ansvar för delar av ett projekt på Adelsö i Mälaren. Där genomförde hon 
fältarbeten i form av inventering, kartering och utgrävningar under fyra 
säsonger.963 Rydh var dock tämligen ensam som kvinnlig arkeolog. Agnes 
Geijer (1898–1989) blev 1938 Sveriges andra disputerade kvinnliga arkeolog 
och den första kvinnliga landsantikvarien, Greta Arwidsson (1906–1998), 
utsågs 1946.964 Även om kvinnor fick delta i arkeologiska utgrävningar 
dröjde det innan de fick vara med i den systematiska landskaps-
rekognosering som kallades fornminnesinventeringen. Lili S. Kaelas, fil. lic. i 
arkeologi 1953, kommenterade saken 1995: 

Det dröjde länge innan Hanna Rydh fick en efterföljare. Och det dröjde ännu längre 
innan kvinnor fick vara med vid fornminnesinventeringen. Kvinnliga inventerare 
ensamma i skogen ansågs vara negativt ur bygdens synpunkt! Det skulle få skvallret i 
gång. Det tog tid innan det gick upp för de bestämmande att även kvinnliga arkeologer 
behövde praktik för att lära känna fornminneslandskapet och dess framväxt som en 
nödvändighet för yrkesutövning.965 

I de metaforer som användes för att beskriva ämnet och forskaren har 
arkeologen Elisabeth Arwill-Nordbladh observerat en maskulinisering av 
den vetenskapliga självbild som växte fram inom arkeologin under 1900-
talets första decennier: 

Det är […] med hjälp av militära metaforer som det vetenskapliga arbetet beskrivs och 
med tidens goda manliga egenskaper som omutlighet, nit och höga krav på sig själv 
som vetenskapsmannen beskrivs. [---] Det arkeologiska fältarbetet följer många 
gånger den militära expeditionens organisationsstruktur. [---] Allt eftersom den 
arkeologiska verksamheten formeras och positioneras får den en maskulin prägel.966 

                                                             
963 Att Rydh hade stöd av flera manliga kollegor, däribland hennes professor Oscar Montelius och hennes 
kollega och make Bror Schnittger, saknade knappast betydelse i sammanhanget. Arkeologen Elisabeth Arwill-
Nordbladh drar av exemplet Rydh slutsatsen: ”Uppenbarligen måste hon befunnit sig i en fackmässig miljö 
som varit positivt inställd till kvinnliga yrkesutövare.” Hon gör en försiktig reservation mot den synbarligen 
positiva miljön med att notera att Rydh inte verkar ha haft någon fast anställning under sin utbildning och 
tidiga yrkesutövande, men konstaterar att detsamma bör ha gällt för många yngre manliga kollegor. Elisabeth 
Arwill-Nordbladh, ”Paradoxen Hanna Rydh: arkeologi, emancipation och konstruktion av kvinnlighet”, i 
Arkeologiska liv, red. Nordbladh, 78 ff., 88. Citatet på sidan 88. 
964 Kaelas, ”Kvinna i arkeologins högborg – och sedan”, 115; Urban Dahllöf, Akademiska avhandlingar vid 
Sveriges universitet och högskolor 1890–1939: en kompletterande sammanställning (Uppsala, 1987), 66. 
965 Kaelas, ”Kvinna i arkeologins högborg – och sedan”, 115. – Arkeologen Julia Roberts har observerat 
liknande föreställningar i brittisk arkeologisk fältforskning under 1900-talet: ”Women’s very presence on 
excavations would upset men’s natural balance, therefore women should be barred from working with men.” 
Roberts, ”Excavating an Identity”, 229. 
966 Elisabeth Arwill-Nordbladh, Genusforskning inom arkeologin (Stockholm, 2001), 20 f. – För exempel på 
maskuliniseringen av arkeologi i en brittisk kontext, se Roberts, ”Excavating an Identity”, 227 f. 
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Under samma tid arbetade de flesta anställda kvinnor inom arkeologiska 
verksamhetsområden på museum, vilket har förklarats med att ”women 
archaeologists were professionally more easily accepted in roles that were 
considered feminine”.967 Kvinnor ansågs särskilt lämpade för detaljarbete 
och hantering, organisering och rengöring av artefakter. Det påminner om 
den geologiska uppdelningen av arbetet i olika rum, där kvinnorna arbetade 
inomhus och männen bedrev fältarbete. När kvinnorna bedrev ny forskning 
gjordes det ofta inom områden som män dittills inte uppmärksammat och 
som möjligen betraktades som feminina, som textilier, smycken, keramik 
och konst. Denna koppling mellan kvinnor och särskilt arbete respektive 
forskning har tolkats som att kvinnor till en början antingen begränsades 
eller begränsade sig själva till hushållsliknande sysslor i museerna.968 I en 
studie av brittiska kvinnors möjligheter att etablera sig som arkeologer 
observerar arkeologen Julia Roberts att även om övervakningen av kvinnliga 
studenter lättade efter första världskrigets slut förväntades både de och 
kvinnliga lärare ta så lite plats som möjligt, och till det hörde att de 
förväntades undvika kontroversiella frågor.969 

Vad gällde de kvinnliga arkeologernas publiceringsfrekvens publicerade 
fjorton kvinnor sammanlagt tjugofem artiklar i Fornvännen 1906–1938. Det 
utgjorde cirka fem procent av det totala antalet av 503 artiklar och Welinder, 
som undersökt Fornvännens betydelse för de första kvinnliga arkeologerna, 
konstaterar att kvinnorna publicerade sig i samma grad som sina betydligt 
fler manliga kollegor.970 Fornvännen var särskilt viktig för de kvinnliga 
arkeologerna under 1900-talets första två decennier. Därefter minskade dess 
betydelse för kvinnorna, samtidigt som den blev ett centralt forum för 
manliga arkeologer i början av sin karriär. År 1930 fick Fornvännen 
konkurrens som vetenskapligt forum för arkeologisk forskning, då 
Meddelanden från Lunds universitets historiska museum och den 
skandinaviska Acta Archaeologica grundades. I fortsättningen publicerades 
markant färre av de kvinnliga arkeologernas artiklar i Fornvännen.971 

Ingen av de kvinnor som publicerade sig i Fornvännen 1906–1938 
återfinns bland Ymers författare under samma tidsperiod. Endast tre av de 

                                                             
967 Díaz-Andreu & Stig Sørensen, ”Excavating Women”, 15. 
968 Díaz-Andreu & Stig Sørensen, ”Excavating Women”, 9 f. – Hanna Rydh och Lili S. Kaelas kan användas 
som exempel, då Rydhs doktorsavhandling handlade om dosformiga spännen tillhörande vikingatida 
kvinnodräkter och Kaelas kort efter sin anställning som översättare vid Historiska museet även fick i uppdrag 
att sortera östsvensk boplatskeramik. Hanna Rydh, Dosformiga spännen från Vikingatiden (Stockholm, 
1919); Kaelas, ”Kvinna i arkeologins högborg – och sedan”, 107. 
969 Roberts, ”Excavating an Identity”, 227. 
970 Welinder, ”Fornvännen och de första kvinnliga arkeologerna”, 93. 
971 Under 1930-talet publicerades endast tre av sjutton kvinnors arkeologiska verk i Fornvännen, att jämföra 
med två av tre 1900–09, två av fyra 1910–19 och fyra av tio 1920–29. Welinder, ”Fornvännen och de första 
kvinnliga arkeologerna”, 86, 92 f. 
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sammanlagt tjugoåtta kvinnliga artikelförfattare som jag har identifierat i 
Fornvännen, Ymer, GA och GFF dessa år publicerade sig i mer än en av 
tidskrifterna. Det var konsthistorikern Gerda Boëthius (1890–1961), som 
skrev i Fornvännen och Ymer, Ebba Hult De Geer, som skrev i GA, GFF och 
Ymer, och Cleve.972 SSAG:s populärt hållna Ymer var deras gemensamma 
arena och Hult De Geer var ensam om att röra sig över ämnesgränserna i de 
vetenskapliga tidskrifterna. Bland övriga kvinnor som publicerade sig i Ymer 
fanns inte några arkeologer, utan geografer, etnografer eller etnologer som 
skrev om sina ämnen, helt i linje med tidskriftens antropologiska och 
geografiska intresseområden.973 Det talar för att Ymers betydelse som forum 
för arkeologisk forskning var begränsad.  

Genom att publicera sin artikel i Ymer och skriva om ett för kvinnor 
otypiskt område bröt Cleve mot mönstret för de kvinnliga arkeologerna, men 
så var hon ju varken arkeolog eller någon som framställde sig som sådan. 
Kring 1929 var dessutom kvinnorna marginaliserade samtidigt som 
amatörerna förlorat i betydelse, och Cleves artikel var egentligen geologisk. 
Därmed hade det snarare förvånat om artikeln väckt mer uppmärksamhet i 
arkeologiska kretsar än den gjorde. 

Att Cleve bemöttes med tystnad innebar inte heller i detta fall att hennes 
engagemang avtog. Några år senare daterade hon den mänskliga närvaron i 
Skandinavien ännu längre tillbaka i tiden när hon i Komsakulturens ålder 
(1936) menade att det funnits interglaciala kulturer i området. 

Fornfolk i Finnmark 

Som jag ska visa i detta avsnitt fortsatte Cleve att undersöka tidiga 
skandinaviska bosättningar. En av de första frågeställningar som fångade 
henne var den så kallade komsakulturens åldersställning, som hon försökte 
utreda i uppsatsen Komsakulturens ålder.974 

Komsakulturen upptäcktes 1925 av den norske geologen och arkeologen 
Anders Nummedal (1867–1944). Han fann rester efter en mänsklig bo-
sättning i Finnmark i nordligaste Norge och valde att kalla upphovet till 
resterna komsakulturen efter fyndplatsens närbelägna fjäll Komsa.975 Innan 

                                                             
972 Undersökningen är baserad på innehållsförteckningarna för respektive tidskrift 1906–1950 (1919–1950 
för GA, som grundades 1919) och endast bidrag som anges som uppsats eller artikel har räknats. Eventuella 
kvinnliga författare till anmälningar och/eller notiser är alltså inte medräknade. 
973 Övriga fem författare och deras artiklar i Ymer var Ida Trotzig, ”Ur Japans sagovärld” (1911), Gerda 
Cederblom, ”Huru några spånadsredskap och andra husgeråd vandrat genom Europa” (1916), Varda Enström, 
”Gotländska gärdsgårdar av trä” (1933), Gerd Enequist, ”Övre Norrlands storbyar i äldre tid” (1935) och Eva 
Olivecrona, ”Ravinerna i Gustafs enligt äldre lantmäterikartor” (1937). Ymer 26–58 (1906–1938). 
974 År 1936 publicerade hon en artikel i samma ämne i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning: Astrid Cleve-
Euler, ”Ha vi interglaciala kulturer i Skandinavien?”, Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 17 september 1936. 
975 Anders Nummedal utbildades i naturvetenskap med geologi som huvudämne vid universitetet i Oslo och blev 
sedan lektor i Kristiansund. Sina första arkeologiska fynd gjorde han i samband med geologiska fältstudier och 
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dess hade man trott att nordligaste Skandinavien tagits i besittning av 
människor tidigast för 4 000 år sedan, men Nummedal menade att de 
ålderdomliga fynden måste vara äldre än så. År 1926 föreslog han i ett 
föredrag att komsakulturen på arkeologisk väg – det vill säga typologisk 
jämförelse med redskapstyper från andra stenålderskulturer – kunde dateras 
till en interglacial period.976 Detta emotsades av den etablerade 
uppfattningen av områdets geologiska utveckling, eftersom strandlinjerna 
där fynden gjorts antogs ha bildats i slutet av den senaste istiden eller 
senare.977 När Nummedal några år senare publicerade sina resultat i boken 
Stone Age Finds in Finnmark (1929) vidhöll han att redskapen var av 
paleolitisk, närmare bestämt aurignac-, karaktär. De flesta fynden hade 
gjorts på eller strax under markytan, varför geologiska tidsbestämningar var 
problematiska. Det man hade att gå på var strandlinjerna och deras höjd 
över havet. Med hänvisning till de arkeologiska resultaten menade 
Nummedal att man åtminstone måste ta hänsyn till möjligheten att 
stenåldersboplatserna i Finnmark var äldre än den senglaciala period då 
landet reste sig ur vattnet efter isens tillbakadragande.978 

Vid denna tidpunkt var det ännu otänkbart i både arkeologiska och 
geologiska kretsar att det skulle ha funnits mänskliga bosättningar i 
Finnmark före och under den senaste istiden. Även idag anses det osannolikt 
att människor bott i området under sista istiden och mänsklig invandring 
antas ha skett efter isens tillbakadragande.979 I samtiden väckte ändå de nya 
fynden en livlig diskussion om dess upphovsmäns ursprung och ålder och 
några började fundera på möjligheten till interglaciala och ”övervintrande” 
bosättare.980 Med hänvisning till geologiska, botaniska och zoologiska 

                                                                                                                                               
efter det började han fördjupa sig i den äldre stenåldern. Med sin geologiska kunskap om särskilt strandlinjernas 
utbredning gjorde han flera arkeologiska fältstudier och ligger bakom upptäckten av både Komsakulturen (1925) 
och den så kallade Fosnakulturen (1909). År 1935 upptäckte han också en boplats från yngre stenålder i Varanger. 
År 1922 lämnade han sin lektorstjänst i Kristiansund och blev professionell arkeolog som konservator vid Oslo 
universitets Oldsakssamling. P. Simonsen, ”Innledning”, i Anders Nummedal, Finnmarks-fundene: Utgitt i 
anledning av 50-året for Komsakulturens oppdagelse (Tromsø, 1975), 5 f. 
976 Anders Nummedal, ”Stenaldersfundene i Alta”, Norsk Geologisk Tidskrift 9 (1926–1927), 46. 
977 Nummedal, Finnmarks-fundene, 23 f. 
978 Anders Nummedal, Stone Age Finds in Finnmark (Oslo, 1929), 99 f. 
979 John, F. Hoffecker, A Prehistory of the North: Human Settlement of the Higher Latitudes (New 
Brunswick, N.J., 2005), 101. – Arkeologen Karin Tansem, som skrivit examensuppsatsen Fra komsakultur till 
eldre steinalder i Finnmark (1999), skriver i en artikel i Populär arkeologi: ”Det är helt säkert att Finnmark 
inte var bebott av människor under sista istiden. Där de geologiska resultaten står idag, skulle det vara 
fysiologiskt omöjligt. De äldsta handfasta spår som hittats efter människor i Finnmark, kommer från tiden 
efter att isen börjat att smälta.” Under 1980- och 1990-talet gjordes nya utgrävningar på flera komsaboplatser 
och fynd av kolrester gjorde att man kunde datera de äldsta fynden till 10 200–9 500 år. Det innebär att 
invandringen till både de norra och södra delarna av Norge efter isens tillbakadragande kan ha varit samtidig. 
Idag talar arkeologerna hellre om äldre stenålder än komsakulturen i Finnmark och frågan om varifrån de 
första invandrarna kom är ännu under diskussion. Karin Tansem, ”Gåtan om folket som fann vägen längs 
iskanten”, Populär arkeologi 3 (1998), 10. 
980 Karl Esaias Sahlström, [rec] ”Rolf Nordhagen, De senkvartære klimavekslinger i Nordeuropa og deres 
betydning for kulturforskningen”, Ymer (1934), 122. 
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resultat som visat att delar av nordnorska kusten varit isfria under den 
senaste istiden föreslog arkeologen Gunnar Ekholm 1925 på teoretisk grund 
att människor levt i Skandinavien från interglacialtid.981 Några år senare 
uttryckte arkeologen Anathon Bjørn (1897–1937) också stöd för att det 
åtminstone teoretiskt var möjligt att det funnits en interglacial befolkning i 
Norge.982 År 1933 publicerades monografin De senkvartære klimavekslinger 
i Nordeuropa og deres betydning for kulturforskningen om saken av den 
norske botanisten Rolf Nordhagen (1894–1979). Hans egna studier av 
särskilt fjällvallmons utbredning gav honom skäl att tro att det funnits isfria 
områden längs norska nordkusten och att människor levt där under den 
senaste istiden. Fynden vid Komsa tolkade han som rester från en 
kustlevande aurignackultur som överlevt istiden på plats och då behållit sin 
paleolitiska prägel på grund av sitt isolerade läge.983 I boken kritiserade 
Nordhagen tolkningarna som den finländske geologen Väinö Tanner (1881–
1966) gjort av strandlinjerna i Nordnorge. Tanner hade 1930 presenterat ett 
system för hur strandlinjerna längs norra Fennoskandias kuster skulle 
samordnas och dateras och menade att alla identifierade strandlinjer i Norge 
bildats efter den senaste istiden. Det innebar att komsakulturen inte kunde 
vara äldre än den senaste landisen. Tanners system accepterades snabbt av 
andra forskare som grundläggande för förståelsen av områdets geologiska 
utveckling, men Nordhagen ansåg sig ha växtgeografiska skäl att tvivla på 
dess fullständiga riktighet.984 

När så Cleve tog sig an frågan om komsakulturens ålder refererade hon 
Nordhagen och skrev att hans ”skarpsinne” tillåtit honom att på biologiska 
grunder föreslå att kulturen var av interglacial härkomst, trots Tanners 
geologiskt givna förutsättningar och senare datering av fynden.985 Kanske 
såg hon i Nordhagen en medbotanist som kunde stärka hennes sida i 
gränsdragningsstriden gentemot geologerna. Innan Cleve publicerade 

                                                             
981 Ekholm motiverade delvis sin hypotes antropologiskt. Han ville förklara ”den eljest oförklarliga 
fördelningen av det kortskalliga folkelementet på skandinaviskt område”. Gunnar Ekholm, ”Människor i 
Skandinavien under sista interglacialen?”, Ymer (1925), 416, 421. 
982 Anathon Bjørn, ”Noen bemerkninger om Komsakulturen”, Fornvännen 25 (1930), 344. 
983 Rolf Nordhagen, De senkvartære klimavekslinger i Nordeuropa og deres betydning for 
kulturforskningen (Oslo, 1933), 41, 60, 117 f. 
984 Nordhagen, De senkvartære klimavekslinger i Nordeuropa og deres betydning for kulturforskningen, 
33 ff., 116–121; Astrid Cleve-Euler, Komsakulturens ålder (eget tryck, 1936), 7; Väinö Tanner, ”Studier över 
kvartärsystemet i Fennoskandias nordliga delar: IV: Om nivåförändringarna och grunddragen av den 
geografiska utvecklingen efter istiden i Ishavsfinland samt om homotaxin av Fennoskandias kvartära marina 
avlagringar”, Bulletin de la Commission géologique de Finlande 88 (Helsingfors, 1930), 433 ff. 
985 Cleve-Euler, Komsakulturens ålder, 5 ff., 17. Citatet på sidan 17. – Nordhagen refererade till Cleve och 
”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien” i De senkvartære klimavekslinger i Nordeuropa og 
deres betydning for kulturforskningen, om än bara i en mening. Han noterade att flera forskare bestämt 
hävdar att de svenska lihult- och limhamnkulturerna är äldre än den atlantiska tid (litorinatid) som allmänt 
accepterats och exemplifierar med Cleve och Asklund. Nordhagen, De senkvartære klimavekslinger i 
Nordeuropa og deres betydning for kulturforskningen, 191. 
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Komsakulturens ålder hade de brevväxlat, en kommunikation som började 
med diatomacéfrågor 1935.986 Året därpå var hon intresserad av hans 
kännedom om komsakulturen, ett problem som han rekommenderade 
henne att låta vara tills ny forskning om Finnmark publicerades.987 Ett 
odaterat brev från Nordhagen till Cleve talar också för att hon skickade 
honom ett manuskript med förfrågan om publicering i Norge. Han skrev att 
det skulle vara omöjligt att få det tryckt: tidskrifterna hade det för svårt 
ekonomiskt och Instituttet for Sammenlignende kulturforskning (som 
publicerat Nordhagens De senkvartære klimavekslinger i Nordeuropa og 
deres betydning for kulturforskningen) tryckte inte kvartärgeologi.988 

Oavsett den botaniska samhörigheten baserade sig Cleves argumentation 
för att komsakulturen var interglacial ändå på geologiska resultat, nämligen 
en omtolkning av Tanners strandlinjespektrum. Delar av den redovisade hon 
i Komsakulturens ålder, samtidigt som hon hänvisade till det opublicerade 
manuskriptet ”Istider och isgränser i Norden: De geologiska möjligheterna 
för en urgammal bebyggelse i Fennoskandia” (1935), som ska ha innehållit 
en undersökning av den sista landisens gränser och avvecklingsskeden.989 

Till skillnad från Tanner tänkte sig Cleve att vissa strandmärken var äldre 
än den senaste istiden och hon fick sålunda också andra resultat att basera 
sina arkeologiska slutsatser på. Därmed kunde hon sluta sig till att 
Komsafolket funnits i den nordligaste delen av Fennoskandia under den sista 
interglacialtiden och stannat på isfria områden längs kusterna under 
efterföljande istid. Att de i takt med isens avsmältning lämnat kusterna och 
synbarligen försvunnit inåt landet senast ungefär samtidigt som Skåne blev 
isfritt tolkade hon som att de i själva verket inte alls var den utpräglade 
kustkultur som andra forskare menat utan föredrog högland och renjakt 
framför kustland och fiske. Med tiden tänkte sig Cleve att de kanske 

                                                             
986 Brev från Rolf Nordhagen till Astrid Cleve von Euler, 20 februari och 7 mars 1935, ACES, UUB. 
987 Brev från Rolf Nordhagen till Astrid Cleve von Euler, 17 januari 1936, ACES, UUB – I samma brev 
kritiserade Nordhagen hennes stöd för Ragna Braadland, författare till boken Øster i Viken: Fra bre til 
sagatid (1935). Cleve recenserade Braadlands bok och passade då på att framföra och bekräfta sina idéer om 
Nordens istäcke och därav beroende kolonisation. På samma sätt förhöll det sig i Cleves recension 1938 av 
Bogislaw Klingspors Grunddragen av Sveriges äldsta bebyggelsehistoria i geografisk-arkeologisk belysning 
(1937). I båda fallen belyste Cleve svagheter i geologin som arkeologerna byggde sina resultat på och gav sina 
egna åsikter. I anmälan av Øster i Viken gjorde Cleve också den vid det här laget bekanta anmärkningen att 
den icke-fackliga observatören har möjlighet till friare tolkningar än den fackliga: ”Fru Braadland är icke själv 
geolog av facket. Lyckligtvis vore man böjd att säga, ty hon står därigenom mera fri från hämmande 
auktoritetsband. Hon har i gengäld fått gåvan att se, och låter oförbehållsamt sunda förnuftet tala […].” Det 
höll inte Nordhagen med om: ”[...] det forundrer mig at De helt kritiklöst anammer fru Braadlands teorier. I 
Norge er denne bok av gode grunner forbigått i taushet. Hele innledningskapitlet er skrevet ordrett av efter 
min bok, og hvad der ellers finner av ’nytt’ er löse påstander og dilletantisme.” Brev från Rolf Nordhagen till 
Astrid Cleve von Euler, 17 januari 1936, ACES, UUB; Astrid Cleve-Euler, ”Viken – urhemmet i norden”, 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 7 oktober 1935; Astrid Cleve-Euler, ”De första svenskarnas 
invandring”, Nya Dagligt Allehanda 24 januari 1938. 
988 Brev från Rolf Nordhagen till Astrid Cleve von Euler, odaterat, ACES, UUB.  
989 Cleve-Euler, Komsakulturens ålder, 7–12, 16, 19. 
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utvecklats till dagens samer och att rester från denna en gång från öster 
invandrade aurignackultur alltså fortfarande kunde finnas kvar i Norden.990  

Den teorin var hon inte ensam om. Gunnar Ekholm ägnade ungefär en 
fjärdedel av sin lilla Verdandiskrift Från urtid till historia i Norden (1938) åt 
att redogöra för synen på Komsakulturen. Efter att bland annat ha låtit Cleve 
representera den geologiska ståndpunkten för att kulturen skulle ha ett 
mellanistida ursprung avslutade han sin redogörelse med att beteckna det 
som ”en tilltalade hypotes, att vi i dessa Komsaboplatser ha att se spåren av 
det lapska folkets förfäder”.991 Karl Bernhard Wiklund (1868–1934), 
professor i finsk-ugrisk språkforskning i Uppsala och särskilt intresserad av 
samernas språk och kultur, föreslog också att samernas ursprung stod att 
söka hos Komsafolket.992 Tanken höll i sig och i en populärvetenskaplig 
krönika om Sveriges förkristna historia i STF:s årsskrift 1946 skrevs att 
Sveriges nordligaste delar tidigt efter isens tillbakadragande kan ha nåtts av 
människor från Nordnorges kust, där de kunde ha övervintrat istiden, och 
möjligen var förfäder till våra dagars samer.993  

År 1952 uppmärksammades Cleves teori om ”istidsövervintrare” i Nord-
norge och samernas ursprung som en bland flera av etnografen Ernst 
Manker (1893–1972), föreståndare för Nordiska museets sameavdelning, i 
en artikel om svensk sameforskning.994 Efter att ha redogjort för flera 
forskares resultat sammanfattade han det aktuella forskningsläget: 

The ”wintering” theory is an unproven hypothesis. An inter-glacial population is 
probable, but nothing is known of it. That the conditions along the coast made a glacial 
culture there possible can hardly be successfully disproved, but not even the Komsa 
culture can prove that it actually existed. On the other hand, the trend of recent 
archaeology seems to move towards the belief that the arctic schist and quartzite 
culture, extending fron Komsa to Kjelmö and the Lappland finds, is attributable to the 
progenitors of the Lapps. Like the reindeer, the Lapps may accordingly have lived 
there ever since the land became ice-free.995  

                                                             
990 Cleve-Euler, Komsakulturens ålder, 15–18. – Arkeologen Mariann Syllner har i en uppsats analyserat 
olika forskares argumentation kring komsakulturens ålder och ursprung i publikationer 1929–1967. Hon visar 
att Nordhagen och Cleve var de enda som hävdade interglacialt ursprung. Nummedal och Brøgger, bland 
andra, talade för ett senpaleolitiskt ursprung medan den nyaste forskningen som Syllner undersökte hävdade 
att kulturen var mesolitisk. Mariann Syllner, ”Komsakulturen: En argumentationsanalys”, opublicerad 
seminarieuppsats, Märta Strömbergs seminarium, Lunds universitet (1978), bilaga 4. 
991 Gunnar Ekholm, Från urtid till historia i Norden (Stockholm, 1938), 21. Originalets kursivering. 
992 Ekholm, Från urtid till historia i Norden, 18 ff. 
993 Carl-Julius Anrick, m.fl., ”Landet och folket blir till”, Svenska turistföreningens årsskrift 1946, 39. 
994 Ernst Manker, ”Swedish Contributions to Lapp Ethnography”, The Journal of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland 82 (1952), 42. 
995 Manker, ”Swedish Contributions to Lapp Ethnography”, 45. – Manker publicerade samma slutsats i De 
svenska fjällapparna (1947) och refererade även i den publikationen Cleves förslag att komsakulturen skulle 
vara ursprung till samerna. Ernst Manker, De svenska fjällapparna (Stockholm, 1947), 28, 37 f. 
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Den sista landisens gräns i Norden enligt Ebba Hult De Geer 1954 (A) respektive Cleve 1957 (B). Ur Cleve, 

Deglaciationen i Götaland och ”den Baltiska issjön” (1960). 

Det fanns ett rasistiskt inslag i övervintringsidén och benägenheten att söka 
samernas ursprung i ett folk som utvecklat sin antropologiska särställning 
under långvarig isolering och behållit samma kultur i årtusenden. Både 
Wiklund och Manker bidrog till en bild av att samerna inte bara var rasligt 
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och kulturellt skilda från svenskarna utan även underlägsna.996 Även Cleve 
menade att samerna var ”en sort för sig”, skild från den så kallade nordiska 
rasen och möjligen i ett tillstånd av degenerering.997 Som jag ska komma till 
längre fram var hon dock främst intresserad av nordrasens uppkomst och 
spridning i förhistorisk tid och teorin om samernas ursprung var ett 
sidoskott i hennes studier. 

Ur ett gränsdragningsperspektiv var Komsakulturens ålder ännu en skrift 
där Cleve visade att brister i den geologiska forskningen ledde arkeologerna 
på villovägar och att hon med sin geologiska kompetens kunde föra 
forskningen rätt igen. Hennes syfte var att belysa komsakulturen från nya 
geologiska förutsättningar och det är återigen geologin som ifrågasätts, inte 
arkeologin. Ett exempel på det var att hon menade att dateringen av 
fornfyndens ålder till interglacialtid kunde förklara deras paleolitiska 
karaktär. Därmed korrigerade hon tidigare kvartärgeologisk forskning 
samtidigt som hon markerade sin tilltro till arkeologins typologiska metod. 
Felet låg hos geologerna, inte hos arkeologerna: ”Är den geologiska 
grundvalen felaktig, hamnar fornforskningen i ovisshet och kaos.”998 

Trots Cleves envisa kritik mot geologiska auktoriteter och synbarligen 
oförtröttliga strävan att föra ut sina kvartärgeologiska idéer lyckades hon 
inte heller via arkeologerna stärka sin trovärdighet som geolog. Hon hade 
också fortsatt stora problem att få sina uppsatser tryckta i vetenskapliga 
tidskrifter och det hon fick publicerat trycktes huvudsakligen av henne privat 
eller i dagstidningar. 

                                                             
996 Som intendent på Nordiska muséet använde till exempel Manker sitt inflytande för att försöka styra vad 
fotografen Stig Wesslén spelade in i sitt filmprojekt om den samiska nomadkulturen istället för att låta 
filmaren dokumentera vad som skedde utan att regissera samerna. Wiklund var i sin tur drivande för den så 
kallade ”lapp skall vara lapp”-politiken som drevs i Sverige under 1900-talets första hälft. Enligt den skulle 
samerna förhindras att lämna det renskötande nomadlivet eftersom de genom långa tiders anpassning var 
bäst lämpade för det och saknade nödvändiga egenskaper för att leva på ”högre” kulturnivåer. Kjell-Åke 
Aronsson, ”Stig Wesslén och bilden av det samiska”, i Kamerajägaren: Stig Wessléns skildringar av naturen 
och det samiska, red. Erland Mårald & Christer Nordlund (Umeå, 2010), 178 ff., 183. 
997 Cleve, Istider och människor i Norden, 67; Astrid Cleve von Euler, ”Aurignacättlingar i Sverige”, 
Dagsposten 29 juli 1949. Citatet i Istider och människor i Norden. 
998 Cleve-Euler, Komsakulturens ålder, 17 f., 5. Citatet på sidan 5. – Redan året därpå publicerade Cleve ett 
nytt kvartärgeologiskt arbete med kritik mot rådande geologiska teorier och den menliga inverkan på 
arkeologin som hon ansåg att de hade: Neolithavet och dess gränser runt Fennoskandia (1937). De 
arkeologiska inslagen i skriften består till stor del av referat av ”Om tiden för den första bebyggelsen i 
Skandinavien” och Komsakulturens ålder medan hon för de kvartärgeologiska resultaten hänvisar till 
”Nordens senkvartära nivåförändringar”, Studier över ancylustidens Mellansverige och Till mellersta och 
södra Sveriges postglaciala historia: Fyra kvartärgeologiska uppsatser. På så vis var dess sexton sidor ett 
informationsblad, inklusive en sammanfattning på engelska, om Cleves aktuella forskning. Astrid Cleve-Euler, 
”Neolithavet och dess gränser runt Fennoskandia” (eget tryck, 1937), passim. 
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Refuserade resultat 

Komsakulturens ålder var ett av Cleves privattryckta arbeten. Efter 
bedömning av Lennart von Post och Väinö Tanner refuserades uppsatsen av 
Ymers redaktör geografen Hans W:son Ahlmann (1889–1974), som i sitt 
refuseringsbrev till Cleve också menade att den var för speciell för den mer 
populärvetenskapligt betonade tidskriften. På brevet, som finns bevarat i 
Cleves samling på Uppsala universitetsbibliotek, uttryckte hon sin 
frustration över valet av sakkunniga:  

Härtill må endast anmärkas, att då mina forskningar fört till bestämd kritik av v Post 
o. Tanner, och åtm. den förre saknar förutsättningar att bedöma dess värde i 
föreliggande fall, så är det ju tämligen självklart att just dessa personer inte tillstyrka!!! 
Jag frågar nu endast: finns det överhuvud taget inte i Sverige något fritt forum för 
framläggande av självständiga resultat??999 

Hon dolde inte sina åsikter och vände sig i förordet till Komsakulturens 
ålder mot Ahlmanns val av sakkunniga, eftersom hon både nu och tidigare 
riktat kritik mot deras forskning. Hon såg refuseringen som ett av flera fall 
där hennes forskning hindrats från tryckning för att de som hon kritiserade 
hellre använde sitt inflytande för att undertrycka hennes resultat än mötte 
henne i öppen diskussion:  

I vårt demokratiska land visar det sig sålunda omöjligt att genombryta den 
vetenskapliga klickbildningens pansar med självständiga resultat, som råka gå de 
mäktiga och följaktligen ofelbara herrarna emot. Allra helst för en kvinna.1000 

Förutom Cleves återkommande förmenande att hennes resultat med orätt 
åsidosattes för att hon inte var geolog av facket visar citatet att hon, som hon 
föreslog i den inledande kontroversen om oscillationsteorin, såg sitt kön som 
bidragande till att fackmännen inte tillät henne att passera disciplingränsen 
och delta i debatten. Att döma av ett brev från Gerard De Geer i maj 1929 

                                                             
999 Brev från Hans W:son Ahlmann till Astrid Cleve von Euler, 21 mars 1936, ACES, UUB. Originalets 
kursivering. 
1000 Cleve-Euler, Komsakulturens ålder, 3. – Se även förordet i Studier över ancylustidens Mellansverige. 
Liknande kritik framförde hon även i Neolithavet och dess gränser runt Fennoskandia, där hon 
kommenterade att kvartärgeologiska resultat som hon redovisat i ”Om tiden för den första bebyggelsen i 
Skandinavien” och Till Mellersta och Södra Sveriges postglaciala historia: Fyra kvartärgeologiska 
uppsatser inte fått tillbörlig vetenskaplig behandling och med orätt ignorerats till fördel för von Posts 
forskning av geologen Bror Asklund i Gästrikländska fornstrandlinjer och nivåförändringsproblemen 
(1935): ”Denna bristande kongruens mellan den rekonstruerade arkeologiska utvecklingen i det 
mellansvenska inlandet och vid kusten i Bohuslän borde ha väckt Asklunds misstankar och av honom ha 
upptagits till diskussion. Detta har emellertid icke skett [---]. Att under sådana förhållanden ytterligare 
uttänja diskussionen på denna punkt synes alltså gagnlöst. Man får invänta en framtid, då personliga faktorer 
nödgas träda i bakgrunden för en fullt saklig och fördomsfri forskning.” Cleve-Euler, Neolithavet och dess 
gränser runt Fennoskandia, 7 f. 
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frågade hon också uttryckligen om hon nekats anslag på grund av att hon var 
kvinna, för De Geer svarade: 

Såvitt jag kunnat finna, har härvid aldrig visats någon som helst partiskhet emot 
kvinnliga författare, men det är helt naturligt ytterst få kvinnor, som haft lust och 
tillfälle att genomgå hela den långa och krävande studietid, som erfordras för verkligt 
värdefulla vetenskapliga inlägg, särskilt i de svårare och även bland verkliga 
specialister omdebatterade frågorna.1001  

Att få kvinnor fick anslag berodde alltså enligt De Geer inte på att de 
åsidosattes när medlen skulle fördelas, utan på att få kvinnor var tillräckligt 
meriterade. Fler män fick avslag, eftersom fler män sökte bidrag. Slutsatsen 
ter sig rimlig med tanke på vad som krävdes av de kvinnor som sökte 
akademiskt erkännande. Samtidigt var sakkunniga och medelstilldelare, 
medvetna om det eller ej, delar av ett system där kvinnor ännu var 
förfördelade. Med kännedom om relationen mellan Cleve och ledande 
geologer kan också viss kritik inläsas i De Geers påpekande om behovet av 
omfattande studier innan värdefulla vetenskapliga inlägg kan göras. 

Utan nämnvärd framgång gjorde Cleve ytterligare försök att publicera sina 
arkeologiska tolkningar i vetenskapliga sammanhang. År 1939 refuserades 
ett manuskript med titeln ”Den äldre nordiska stenålderns kronologi” av 
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Som många andra 
av hennes uppsatser kombinerade den olika vetenskapsområden – geologi, 
arkeologi, botanik – och byggde på oscillationsteorin. Syftet var att sätta den 
tidigaste postglaciala utvecklingen i samband med det nordiska folkets 
ursprung och äldsta historia och ge en kritisk översikt över de senaste 
decenniernas forskning om nivåförändringarna. Rutger Sernander, som 
tillsammans med Arvid G. Högbom och arkeologen Johan Alin (1879–1944) 
tillsattes att granska uppsatsen, sammanfattade det ambitiösa företaget: ”Dr 
Cleve-Euler har i det insända manuskriptet ej blott sökt skaffa sig en egen 
åskådning i det ena omstridda problemet efter det andra utan även att 
hopställa detta i en systembyggnad.”1002 Samtliga sakkunniga tillstyrkte 
tryckning, inte för att de övertygades av Cleves argumentation utan för att de 
ansåg att synpunkterna borde göras tillgängliga för fortsatt forskning. Mest 
skeptisk var Alin, som själv arbetade med frågor i gränslandet mellan geologi 
och arkeologi. Han kritiserade hennes syn på stenålderskulturerna i Väst-
sverige och uppfattningen att olika av yxor karaktäriserade tidsskeden var 
äldre än vad som accepterats av etablerad forskning. Som flera geologer före 
honom menade Alin att tolkningarna som hon utarbetat på teoretiska 

                                                             
1001 Brev från Gerard De Geer till Astrid Cleve von Euler, 6 maj 1929, ACES, UUB. 
1002 GKVVS:s protokoll, 11 september 1939, Bilaga V: Rutger Sernanders utlåtande, GKVVS:s arkiv, Protokoll 
1930–1953, Acc 1984:7, Göteborgs universitetsbibliotek. 
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grunder inte kunde anses mer trovärdiga än vad många års fältarbeten visat. 
Till slut beslutades att inte trycka uppsatsen av ekonomiska skäl.1003  

Idé- och lärdomshistorikern Nils Eriksson har tagit upp refuseringen av 
”Den äldre nordiska stenålderns kronologi” i sin historik över GKVVS. Han 
skriver att tryckmedlen förvisso var begränsade, samtidigt som GKVVS 
ogärna publicerade arbeten som kunde ge upphov till fortsatt polemik, med 
anspråk på att tryckas i handlingarna. Cleves uppsats var inte den dyraste 
som föreslogs till tryckning och därför föreslår Eriksson att det är möjligt 
”att den lämnades utanför Samhällets Handlingar på grund av sin djärva 
och polemiska anläggning av problemen”.1004 

År 1957 sände Cleve manuskriptet ”Sandarnakulturens åldersställning” till 
GKVVS, med samma negativa resultat. De hade några decennier tidigare 
publicerat utgrävningsrapporten Stenåldersboplatsen på Sandarna vid 
Göteborg (1934) av Johan Alin, Nils Niklasson och Harald Thomasson. 
Därför tyckte Cleve att de borde vara intresserade av att trycka hennes 
fortsatta forskning i fallet.1005 Tre år senare hänvisade hon till manuskriptet 
och sina teorier om Sandarna i Istider och människor i Norden (1960). Hon 
hävdade att platsen varit bebodd i interglacialtid och påpekade att under-
sökningens geolog, hennes gamle opponent Thomasson, gjort misstag när 
han daterat bebyggelsen till postglacial tid; en datering som trots hennes 
kritik fortfarande håller.1006 

Några som däremot tacksamt tog emot Cleves manuskript var 
medlemmarna av Dagspostens redaktion, som 1949–1950 lät trycka inte 
mindre än nitton artiklar av hennes hand.1007 Samtliga handlade om 
Skandinaviens befolkning före, under och efter den senaste istiden.1008 De 

                                                             
1003 GKVVS:s protokoll, 11 september 1939, GKVVS:s arkiv. 
1004 Nils Eriksson, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1875–1953 (Göteborg, 1985), 249 f. 
Citatet på sidan 250. 
1005 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 101+ f. 
1006 Cleve, Istider och människor i Norden, 21–27, 140; Arkeologi i Norden, red. Göran Burenhult 
(Stockholm 1999), 200. – Även om Cleve inte fick ”Sandarnaboplatsens åldersställning” tryckt ville hon att 
det – med hennes ord i ”Äventyr i ankdamm” – ”första tidsbestämda vittnesbördet om en interglacial 
bosättning på vår västkust” skulle bevaras och hon fick hjälp att arkivera det av paleobotanisten Olof Selling 
(1917–2012). Han var då föreståndare för Naturhistoriska riksmuseets paleobotaniska avdelning och 
manuskriptet skulle förvaras på museet. Jag har varit i kontakt med museet och fått veta att manuskriptet ska 
finnas på Forskningsavdelningens enhet för paleobotanik men att det inte kunnat lokaliseras. Cleve, ”Äventyr 
i ankdamm”, 102+; E-brev från Eva Carlsson till Kristina Espmark, 8 december 2008; E-brev från Kamlesh 
Khullar till Kristina Espmark, 12 januari 2009. I författarens ägo. 
1007 Artiklarna 1949 var förmodligen resultatet av en inbjudan från Dagsposten att skriva i tidningen. I 
augusti 1949 skickade nämligen dess chefredaktör Teodor Telander ett brev till Cleve med tack för hennes 
intressanta artiklar, där han talade om att hon var den enda av 50 inbjudna skribenter som sände in bidrag. 
Brev från Teodor Telander till Astrid Cleve von Euler, 2 augusti 1949, ACES, UUB. 
1008 Astrid Cleve von Euler, ”Varifrån kommer vi svenskar?”, Dagsposten 14 juni 1949; Astrid Cleve von 
Euler, ”De äldsta européerna”, Dagsposten 20 juni 1949; Astrid Cleve von Euler, ”Den äldre stenåldern i 
Europa”, Dagsposten 21 juni 1949; Astrid Cleve von Euler, ”Istidsmänniskor”, Dagsposten 1 juli 1949; Astrid 
Cleve von Euler, ”Den forna Nordsjökontinenten”, Dagsposten 2 juli 1949; Astrid Cleve von Euler, 
”Interglaciala skandinaver”, Dagsposten 15 juli 1949; Astrid Cleve von Euler, ”Mer om våra interglaciala 
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populärt hållna artiklarna byggde på beskrivningar av facketablerade 
uppfattningar i frågan, Cleves kritik mot dem och hennes åsikter om de mest 
sannolika tolkningsmodellerna. Närmast ska jag sammanfatta de åsikterna. 

Ideologiska idéer i istidsforskningen 

Cleves artiklar i Dagsposten består till stor del av resonemang om den så 
kallade nordiska rasens ursprung och invandring till Skandinavien. I sin 
argumentation bekräftade hon rasideologiska idéer med hjälp av kvartär-
geologiska slutsatser och tvärtom. Det här avsnittet handlar om idéer som en 
gång varit vanliga i Sverige men som förlorat sitt stöd hos de flesta när Cleve 
skrev om dem. Vad var det hon skrev? Varför tilldrog sig rasbiologin hennes 
intresse och hur påverkade det hennes forskning? 

Cleve började sin artikelserie i Dagsposten med att fråga var svenskarna, 
det vill säga ”den relativt enhetliga ras – om lapparna undantagas – som 
efter istiden tagit landet i besittning”, utvecklats.1009 Med hänvisning till 
blodgruppsfördelningen hos världens folk tyckte hon sig kunna slå fast att 
människan utvecklats i två linjer, en östlig i Asien och en västlig i Nord-
amerika och Europa. Kontakten mellan Nordamerika och Europa skulle ha 
möjliggjorts för mycket länge sedan i form av en Nordatlantisk land-
förbindelse som numera försvunnit.1010  

Så småningom utvecklades cro magnon- och aurignacfolken, som Cleve 
kallade ”högt utvecklade européer”.1011 Eftersom de ”måste ha tillhört 

                                                                                                                                               
föregångare”, Dagsposten 16 juli 1949; Astrid Cleve von Euler, ”Hur uppkom nordrasen?”, Dagsposten 27 juli 
1949; Cleve von Euler, ”Aurignacättlingar i Sverige”; Astrid Cleve von Euler, ”Skandinaverna inför 
nedisningen”, Dagsposten 18 augusti 1949; Astrid Cleve von Euler, ”Sverige återbefolkas efter sista istiden”, 
Dagsposten 22 juni 1950; Astrid Cleve von Euler, ”Landet växer fram ur isens grepp”, Dagsposten 28 juni 
1950; Astrid Cleve von Euler, ”Är den senglaciala kontinentbryggan en fiktion?”, Dagsposten 30 juni 1950; 
Astrid Cleve von Euler, ”Avsmältningstidens dansk-svenska arkipelag”, Dagsposten 13 juli 1950; Astrid Cleve 
von Euler, ”Götaland blir beboeligt”, Dagsposten 24 juli 1950; Astrid Cleve von Euler, ”Våra äldsta 
västkustfiskare”, Dagsposten 11 augusti 1950; Astrid Cleve von Euler, ”Mera om västkustfiskare för 8000 år 
sedan”, Dagsposten 18 augusti 1950; Astrid Cleve von Euler, ”När Sverige fick liv efter nedisningen”, 
Dagsposten 29 augusti 1950; Astrid Cleve von Euler, ”På dristig vikingafärd i okänt Sverige”, Dagsposten 30 
augusti 1950. – År 1943 fick hon också en artikel om sin forskning publicerad i Dagsposten, men den 
handlade enbart om kvartärgeologiska frågor. Astrid Cleve-Euler, ”När landisen lämnade Fennoskandia”, 
Dagsposten 5 november 1943. 
1009 Cleve von Euler, ”Varifrån kommer vi svenskar?”. 
1010 Cleve von Euler, ”Varifrån kommer vi svenskar?”; Cleve von Euler, ”De äldsta européerna”. – Både 
resonemanget om världens blodgruppsfördelning och idén om en nordatlantisk landbrygga hämtade Cleve 
från en artikelserie i Dagsposten av Holger Möllman-Palmgren (1901–1982) om ”Atlantis-sagan och den 
verklighet, som kan förmodas ligga till grund för sagda av Platon relaterade forntidsmyt”. Möllman-Palmgren 
var en gång i tiden med och grundade partiet Nationalsocialistiska blocket i Umeå och var redaktör för dess 
pressorgan Vår Front 1933–1934. Efter att han flyttade till Göteborg 1935 blev han redaktör för den 
nationalsocialistiska veckotidningen Sverige Fritt och på 1970-talet var han även redaktör för Fria Ord. 
Andra tyskvänliga och pronazistiska tidningar han arbetade med var Dagsposten och det nationalsocialistiska 
Svenska Socialistiska Partiets tidning Folkets Dagblad. Cleve von Euler, ”Varifrån kommer vi svenskar?”; Eva 
Sofia Johansson, ”Möllman-Palmgren, redaktör och nazist”, Västerbotten 2008:3, 14–18. 
1011 Cleve von Euler, ”Istidsmänniskor”. 



KAPITEL 6 | ARKEOLOGI OCH ANDLIGHET 

 249
 

kraftiga, mot köld härdade stammar” menade hon att arkeologernas 
antagande att de invandrat från Afrika och Asien var orimligt, för där var det 
för varmt för att de skulle ha kunnat utveckla sådana egenskaper.1012 Cleves 
resonemang om människans utveckling är starkt färgat av evolutionsteorier, 
där den bäst anpassade för sin miljö överlever och ett hårt klimat härdar en 
starkare ras.1013 Särskilt cro magnon-folket, ursprungligen invandrat från 
”det nordatlantiska urhemmet i väster”, skulle ha utvecklats i Skandinavien 
och bott åtminstone i västra Sverige och Norge söder om Tröndelagen.1014 
Aurignacättlingar, med ursprung i Ryssland, skulle däremot ha funnits i 
norra Sverige. Detta var under interglacialtid. I takt med att den senaste 
landisen växte tänkte sig Cleve att de svenska aurignacstammarna flyttade 
söderut och mötte cro magnonfolken längs västkusten, ett möte som gav 
upphov till nordrasen: 

En rasblandning mellan aurignac och cro-magnon kom under alla förhållanden till 
stånd, och sålunda kan nedisningen i Trondheimsområdet direkt ha framkallat en 
antropologiskt ytterst betydelsefull korsning mellan den tidens förnämsta 
människoraser, en blodblandning som blev utgångspunkten för en under 
mångtusenårig isavspärrning depigmenterad, härdad nordras.1015 

För att förstå folkslagens boplatser och flyttvägar krävdes viss insikt i Nord-
europas kvartärgeologiska utveckling, både under äldre och yngre stenålder. 
Två av hennes centrala övertygelser var att det inte funnits någon land-
förbindelse över Nordsjön mellan Skandinavien och övriga Europa över 
vilken invandring kunde ha skett efter den senaste istiden samt att det 
funnits isfria områden längs Norges kust som varit bebodda av människor 
under den senaste interglacialtiden och hela den senaste istiden.1016 Därför 
tänkte hon sig att det i takt med isavsmältningen skett folkvandringar dels 
söderut från Norge in på den svenska västkusten och in i Mellansverige och 
dels västerut till Skandinavien, från Ryssland över Finland.1017 

                                                             
1012 Cleve von Euler, ”Istidsmänniskor”. 
1013 I ”Hur uppkom nordrasen?” förklarar hon exempelvis miljöns betydelse för nordrasens uppkomst: ”De 
duktigaste och bäst utrustade blev kvar och tillkämpade sig en mest gynnad plats på refugierna ända tills varmare 
tider randades. Då var en cro-magnid syd- och västskandinavisk ras färdig, en ras av högresta, ljuslätta, lågskalliga 
långskallar som kan ha varit bärare av fosnakultren och vilkas efterkommande spred sig i Sydnorge samt i mellersta 
och södra Sverige under efteristiden.” Cleve von Euler, ”Hur uppkom nordrasen?”. Originalets kursivering. 
1014 Cleve von Euler, ”Hur uppkom nordrasen?”; Cleve von Euler, ”Skandinaverna inför nedisningen”. Citatet 
i ”Skandinaverna inför nedisningen”. 
1015 Cleve von Euler, ”Skandinaverna inför nedisningen”. Originalets kursivering. 
1016 Cleve von Euler, ”Den forna Nordsjökontinenten”; Cleve von Euler, ”Interglaciala skandinaver”; Cleve 
von Euler, ”Sverige återbefolkas efter sista istiden”; Cleve von Euler, ”Landet växer fram ur isens grepp”; 
Cleve von Euler, ”Är den senglaciala kontinentbryggan en fiktion?”; Cleve von Euler, ”Avsmältningstidens 
dansk-svenska arkipelag”; Cleve von Euler, ”Götaland blir beboeligt”. 
1017 Cleve von Euler, ”Den forna Nordsjökontinenten”; Cleve von Euler, ”Våra äldsta västkustfiskare”; Cleve von 
Euler, ”Mera om västkustfiskare för 8000 år sedan”; Cleve von Euler, ”När Sverige fick liv efter nedisningen”. 
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Efter att ha redovisat en mängd exempel på arkeologiska, antropologiska, 
biologiska och geologiska fynd som hon menade talade för hennes tolkningar 
av Skandinaviens befolkning under och efter sista istiden avslutade Cleve sin 
artikelserie i Dagsposten den 30 augusti 1950. Då sammanfattade hon 
människans vandring längs norska och svenska kuster efter istiden och 
kolonisationen av hela Mellansverige fram till Bottenhavet. Till slut fastslog 
hon: ”Vi törs därför med säkerhet göra gällande, att den kustbefolkning som 
då trängde vidare utefter vattenvägarna in i hjärtat av Sverige, i egentligaste 
mening var en inhemsk befolkning av nordiskt blod.”1018 

Tolkningarna som Cleve framförde i Dagsposten utvecklade hon närmare 
ett decennium senare i den egenpublicerade boken Istider och människor i 
Norden (1960), vars syfte var att försöka förklara varför den nordiska rasen 
av idag fanns i sådan renhet i just södra och mellersta Skandinavien: 

Rasmedvetande och nationalism är uttryck för människosläktets naturvuxna 
differentiering i antropologiskt urskiljbara varianter. Nutidskulturen tenderar starkare 
än någonsin förr att utjämna denna naturliga splittring. Den Skandinaviska halvön 
utgör en relativt avskild del av Gamla världen. Här har därför ett ursprungligt, 
antropologiskt högtstående folkmaterial längre än annorstädes kunnat undgå att 
utspädas och hopblandas med andra etniska grupper.1019 

Citatet är tydligt kopplat till den fysiska antropologi och rasbiologi som 
bedrevs i vetenskapligt sanktionerade sammanhang i Sverige under 1900-
talets första decennier. Efter en omfattande undersökning av svenska värn-
pliktiga som redovisades i Anthropologia Suecica (1902) betonade verkets 
upphovsmän anatomerna Gustaf Retzius och Carl Magnus Fürst (1854–
1935) det svenska folkets rasrenhet. En förutsättning för att de skulle kunna 
göra det antagandet var tanken att de samtida svenskarnas förfäder varit 
bosatta i landet sedan inlandsisen drog sig tillbaka.1020 Herman Lundborg, 
vars The Racial Characters of the Swedish Nation (1926) var en uppföljare 
till 1902 års Anthropologia Suecica, skrev drygt tio år senare att känsla för 
nationell samhörighet hängde ihop med rasens renhet:  

Starkt rasblandade folk förete därför alltid en mer eller mindre utpräglad 
karaktärslöshet, de äga ingen bestämd nationalkaraktär, de visa brist på jämvikt. Detta 
ger sig uttryck uti en försämrad kultur, sämre styrelsesätt, sämre lagar och 
författningar, lägre moral o. s. v.”1021 

                                                             
1018 Cleve von Euler, ”På dristig vikingafärd i okänt Sverige”. 
1019 Cleve, Istider och människor i Norden, 5. 
1020 Olof Ljungström, Oscariansk antropologi: Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig 
människosyn (Uppsala, 2002), 340, 343 f. 
1021 Lundborg, Rasbiologi och rashygien, 144. 
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Förutom sina i olika skrifter tidigare framförda tolkningar av Skandinaviens 
kolonisation tog Cleve upp det konstnärliga arvet från den tidiga 
befolkningen i Istider och människor i Norden. I redskapsfynd och 
hällristningar längs den svenska västkusten såg hon bevis för släktskap med 
det cro magnon-folk som antogs ha gjort en mängd grottmålningar i 
Europa.1022 Hennes tolkningar av Skandinaviens kvartärgeologiska ut-
veckling och i konsekvens därav omdateringar av flera arkeologiska fynd 
spelade även här en väsentlig roll i argumentationen och hon underströk 
återigen att felet låg på geologernas sida, som gjort feltolkningar som 
arkeologerna sedan byggt sina resultat på.1023 Europas och särskilt Nordens 
etniska utveckling kan bara förstås mot bakgrund av de geografiska 
förändringar som landisarna resulterat i, skrev Cleve i epilogen, och 
konsterade att både människor och djur måst anpassa sig till dem: ”En hård 
anpassning, men vilken skola har den icke varit för frambringandet av de 
hårdföra, äventyrslystna och intelligenta människoslag, som med tiden blivit 
europeer, Homo europaeus!”1024 Sina avslutande ord ägnade hon dock åt att 
kritisera de nordiska geologernas forskning och slog fast: ”Forskningen 
måste alltid vara fri – och skall alltid veta att göra sig fri.”1025 

Vad var Cleves syfte med dessa skrifter? Att föra ut och belägga sina 
kvartärgeologiska resultat verkar ha varit fortsatt viktigt och för det använde 
hon sig av den mänskliga kolonisationen av Skandinavien, liksom hon 
tidigare gjort i ”Om tiden för den första bebyggelsen i Skandinavien”. 
Samtidigt bidrar det tydliga rasperspektivet med en ideologisk dimension 
som sträcker sig utanför vetenskapliga ideal. Det nationella inslaget 
urholkade den vetenskapliga trovärdigheten. Strävan att framhålla 
Skandinaviens betydelse för formeringen av högtstående folkslag och nord-
rasens positiva egenskaper är slående. Tillsammans med det evolutionära 
perspektivet leder betoningen på rasen ibland till kommentarer som 
följande, avgiven i samband med konstaterandet att Polens befolkning 
antropologiskt (med avseende på blodgruppsfördelning) var mer asiatisk än 
europeisk: ”Tyskarnas strävan att hävda sina europeiska rasintressen i öster 
är biologiskt sett fullt förklarliga och lika berättigade som värnandet av 
familjen eller nationens egenart överhuvud taget.”1026 Om man bara tar 
hänsyn till artiklarna i Dagsposten kan man möjligen tänka sig att Cleve 
valde att fokusera på antropologin för att gå hem hos den nationella 
tidningens läsare och få utrymme för sina kvartärgeologiska teorier. 

                                                             
1022 Cleve, Istider och människor i Norden, 46 ff., 79 ff. 
1023 Se till exempel Cleve, Istider och människor i Norden, 77, 131. 
1024 Cleve, Istider och människor i Norden, 138. Originalets kursivering. 
1025 Cleve, Istider och människor i Norden, 139. 
1026 Cleve von Euler, ”Varifrån kommer vi svenskar?”. 
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Samtidigt sympatiserade hon förmodligen med idéerna, med tanke på att 
hon själv var en av Dagspostens läsare och publicerade samma slutsatser i 
den egentryckta Istider och människor i Norden tio år senare. 

Det anmärkningsvärda i det här sammanhanget är egentligen inte idéerna 
i sig, utan att hon förespråkade dem så sent som hon gjorde. Nationalismen 
var en drivkraft när den nordiska arkeologin etablerades och i national-
romantikens spår söktes det som kunde vara betydelsefullt för national-
känslan, bland annat i omfattande fornminnesinventeringar.1027 Arkeologen 
Bruce G. Trigger noterar att det nationella inflytandet bidrog till att ändra 
forskningens inriktning under 1800-talets sista decennier: ”Under the 
impetus of nationalism, archaeology abandoned a primary focus on 
evolution and concentrated on interpreting the archaeological record as the 
history of specific peoples.”1028 Långt in på 1900-talet var arkeologernas mål 
att bidra till att skriva sina respektive länders historia och den kunskap de 
grävde fram kunde legitimera nationell besittningsrätt och gränser. I Sverige 
identifierar arkeologen och historikern Evert Baudou mellankrigstiden som 
höjdpunkten för nationellt inriktad arkeologi, vars mål var att förstå Sveriges 
och det svenska folkets ursprung. Efter andra världskriget förlorade in-
riktningen sin betydelse, men så sent som 1943, under pågående krig, 
användes arkeologins resultat för att i en utställning på Statens historiska 
museum ta politisk ställning för det svenska folkets rätt till landet 
Sverige.1029 Det fanns alltså traditioner i arkeologisk forskning med utrymme 
för Cleves nationalistiskt färgade studier av Skandinaviens första invandrare, 
men inte så sent som 1950. 

Den rasistiska delen av hennes analys hängde ihop med en antropologisk 
teori som lanserades på 1840-talet av den svenska anatomen Anders Retzius 
(1796–1860), far till Gustaf Retzius. Enligt den tillhörde människor med 
samma skallform samma ras och man kunde dela in raserna i långskalliga 
(dolikocefala) och kortskalliga (brakycefala). Teorin hade dock genom 
omfattande studier visat sig ohållbar och det var svårt att försvara tanken att 
långskalliga raser skulle vara mer fullkomlig än kortskalliga, en idé som 
Retzius baserade på skallens form och hjärnan som antogs ha vilat i den.1030 
Likafullt poängterade Cleve 1949 att de européer som ”evoluerade till våra 
högtstående raser voro alla långskallar”.1031 Även vissa sociala och moraliska 

                                                             
1027 Evert Baudou, Gustaf Hallström – arkeolog i världskrigens epok (Stockholm, 1997), 223; Baudou, Den 
nordiska arkeologin, 112–116, 123 f., 208. 
1028 Bruce G. Trigger, ”Romanticism, nationalism, and archaeology”, i Nationalism, politics, and the 
practice of archaeology, red. Philip L. Kohl & Clare Fawcett (Cambridge, 1995), 269. 
1029 Baudou, Gustaf Hallström, 197; Baudou, Den nordiska arkeologin, 205, 270, 273. 
1030 Lennart Lundmark, ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm...”: Svenska statens samepolitik i 
rasismens tidevarv (Umeå, 2002), 21–24, 143 f. 
1031 Cleve von Euler, ”Mer om våra interglaciala föregångare”. 
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aspekter antogs vara genetiskt betingade och därmed ärftliga, vilket bidrog 
till att legitimera både rasistiska idéer om hierarkiska skillnader mellan olika 
raser och rashygieniska åtgärder.1032 Tanken att människoarten kunde delas 
in i olika raser efter biologiskt ärftliga egenskaper höll i sig till mitten av 
1900-talet, men när Cleve skrev sina artiklar för Dagsposten var dessa idéer 
kraftigt ifrågasatta från både vetenskapligt och politiskt håll. 

Ett exempel på detta är UNESCO:s deklaration Statement on the Nature 
of Race and Race Differences, som formulerades första gången 1950 i syfte 
att bekämpa rasism. Den samtida vetenskapliga synen på rasskillnader var 
en viktig komponent i sammanhanget. Till följd av viss kritik reviderades 
deklarationen året därpå och då konstaterades bland annat att det inte fanns 
några vetenskapliga belägg för att genetiska olikheter skulle vara avgörande 
för skillnader mellan kulturer eller kulturella prestationer.1033 

En som deltog i formuleringen av UNESCO:s reviderade deklaration var 
Gunnar Dahlberg (1893–1956).1034 Han efterträdde 1936 Herman Lundborg 
som chef för Rasbiologiska institutet och var redan då starkt kritisk till 
innebörden i rasbegreppet. Under Lundborgs ledning hade institutets arbete 
till exempel resulterat i en omfattande inventering av den svenska 
befolkningen som publicerades i The Racial Characters of the Swedish 
Nation (1926). Undersökningen övertygade inte Dahlberg, och 1933 hade 
han – med idé- och lärdomshistorikern Gunnar Brobergs ord i Statlig 
rasforskning: En historik över Rasbiologiska institutet – ”smulat sönder de 
olika begrepp som använts i The Racial Characters of the Swedish Nation 
inklusive ’nordisk ras’ med därav förbundna slutsatser”.1035 Idéhistorikern 
Kjell Jonsson har studerat Dahlbergs vetenskaps- och bildningssyn och 
skriver att även om Dahlberg aldrig ifrågasatte själva begreppet ras så 
tolkade han det annorlunda än sina föregångare. Han vände sig emot att det 
skulle finnas någon ren eller överlägsen ras och betonade att de rasskillnader 
som han menade var urskiljbara inte var oföränderliga.1036 Medan Dahlberg 
var chef för Rasbiologiska institutet förändrades dess inriktning från ett 
antropologiskt kvalitativt tankesätt där registrering av inte bara fysiska utan 
även mentala och sociala faktorer var centrala till ett kvantitativt ideal med 

                                                             
1032 Björn Furuhagen, Den svenska rasbiologins idéhistoriska rötter: En inventering av forskningen 
(Stockholm, 2007), 5, 12, 14 ff., 20–25. – I en släktstudie som gjordes i slutet av 1800-talet redovisade till 
exempel Herman Lundborg ”idioti” som ”psykisk undermålighet” och ”brottslighet och karaktärsfel” samt 
”liderlighet” som ”moralisk och social undermålighet”. God moral och kulturell utveckling hängde enligt 
honom ihop med rasrenhet. Lundborg, Rasbiologi och rashygien, 127. Citaten ur tabellen. 
1033 The Race Concept: Results of an Inquiry, UNESCO (Paris, 1952), 5 ff., 14. 
1034 The Race Concept, 103. 
1035 Broberg, Statlig rasforskning, 71. 
1036 Kjell Jonsson, ”Rasbiologi från vänster? Om Gunnar Dahlbergs vetenskap, politik och popularisering”, i 
Livsföreställningar: Kultur, samhälle och biovetenskap, red. Christer Nordlund (Umeå, 2004), 47, 53; Raser 
och folk: Svenska UNESCOrådet, red. Gunnar Dahlberg (Stockholm, 1955), 5 ff. 
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ett smalare fokus på medicinsk genetik. År 1958 lades institutet ner och 
kvarvarande verksamhet uppgick i Uppsala universitets institution för 
medicinsk genetik.1037 

Ungefär samtidigt fick undervisningen i fysisk antropologi på Uppsala 
universitet hård kritik i en ledare i Dagens Nyheter. Det handlade om 
undervisning i rasfördomar, menade skribenten och pekade särskilt på 
obligatorisk kurslitteratur av antropologerna Bertil Lundman (1899–1993) 
och Rolf Nordenstreng (1878–1964).1038 Särskilt Lundman figurerade också i 
Cleves texter och hon satte stor tilltro till hans forskning.1039 Han var docent 
i fysisk antropologi vid Uppsala universitet 1947–1966 och var en ivrig 
företrädare för sitt forskningsämne trots dess allt sämre vetenskapliga 
ställning.1040 Lundmans egenpublicerade arbete Raser och folkstockar i 
Baltoskandia (1946), i vilket han sökte grundläggande drag i Nordens och 
Baltikums ”rasgeografi och rashistoria”, refererades ofta i både Cleves 
Dagsposten-artiklar och Istider och människor i Norden.1041 Han använde 
sig av tänkta raskaraktärer som kroppslängd, blodgruppstillhörighet, 
huvudindex och ögonfärg för att skilja olika människogrupper åt och Cleve 
återgav flera av hans kartor i Istider och människor i Norden.1042 

Cleves antropologiska idéer var alltså efter sin tid. En förklaring till att 
hon ändå hävdade dem kan, som redan nämnts, ha varit strävan att få 
utrymme för sin kvartärgeologiska forskning. En annan är att hon som 
delaktig i SNF och läsare av Dagsposten personligen befann sig i en kontext 
där idéerna inte betraktades så föråldrade som i den etablerade forskningen. 

Samtidigt som Cleve propagerade för sina kvartärgeologiska, arkeologiska 
och antropologiska tolkningar i Dagsposten upptogs hennes själsliv av ett 

                                                             
1037 Broberg, Statlig rasforskning, 78, 82. 
1038 ”Undervisning i rasfördomar”, Dagens Nyheter 29 november 1959. 
1039 Cleve påpekade dock att han hade fel i tolkningar relaterade till invandringsvägar till Norden eftersom 
han utgick från att Sverige haft en landförbindelse med Europa under inlandsisens avsmältning. Cleve von 
Euler, ”Mer om våra interglaciala föregångare”. – Rasbiologen Rolf Nordenstreng, som 1917 publicerade 
Europas människoraser och folkslag, kallade hon ”min värderade vän och kamrat” i Fria Ord 1963. Astrid 
Cleve von Euler, ”Got och Gud, en meningsfull ljudlikhet”, Fria Ord 16 november 1963. 
1040 Som en bibliografi över nordisk antropologisk litteratur 1926–1955 visar publicerade också Bertil 
Lundman en mängd artiklar. Även om han tidigt visade intresse för Rasbiologiska instutitets verksamhet 
arbetade han aldrig där. Han ska ha skrämts bort av Dahlberg, som för övrigt försökte hindra att Lundman 
utsågs till docent 1947. Enligt journalisten Maja Hagerman föreläste Lundman om lång- och kortskallar på 
Uppsala universitet in på 1960-talet och studenter ska ha berättat att ”han brukade ha ett måttband i fickan 
redo att mäta upp åhörare i publiken med egendomlig huvudform”. Åke Sjödin, ”Nordisk antropologisk 
bibliografi 1926–1955”, Ymer 84 (1964), 50–55; Broberg, Statlig rasforskning, 84; Maja Hagerman, Det rena 
landet: Om konsten att uppfinna sina förfäder (Stockholm, 2006), 167 ff. Citatet på sidan 169. 
1041 Bertil Lundman, Raser och folkstockar i Baltoskandia (eget tryck, 1946), 5. – Andra föregångare som 
Cleve hänvisade till i Dagsposten var Rolf Nordenstreng, Gunnar Ekholm, och K. B. Wiklund. Att hon tar upp 
dem innebär inte alltid att hon är överens med dem om släktskap och invandringsvägar, men studieobjekten 
är desamma. Cleve von Euler, ”Hur uppkom nordrasen?”; Cleve von Euler, ”Aurignacättlingar i Sverige”. 
1042 Lundman, Raser och folkstockar i Baltoskandia, 59, 66–69, 72; Cleve, Istider och människor i Norden, 
34 f., 126 f. 136. 
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fördjupat intresse för det religiösa som delvis kom att vävas in i hennes 
forskningsintressen. Med dessa mest säregna av hennes undersökningar 
avser jag att avsluta detta kapitel, för att sedan gå vidare till hennes mest 
framgångsrika forskning i avhandlingens sista kapitel. 

Andrum i andligheten 

År 1949 konverterade Cleve till katolicismen.1043 Svärsonen Sven Stolpe, 
själv konvertit sedan 1947, menar att hon blev katolik för att den 
protestantiska kyrkan, ”som föreföll henne för kompromissande och som 
inte kunde skänka henne någon som helst trygghet”, inte kunde fylla hennes 
behov.1044 Historikern Yvonne Maria Werner noterar ett liknande 
resonemang hos många svenska konvertiter i början av 1900-talet. Den 
katolska kyrkans ”klart utformade lära och fasta disciplin” lockade personer 
som saknade de egenskaperna i protestantismen.1045 

Cleve berättade entusiastiskt om beslutet för sin dotter Karin, som också 
konverterat till katolicismen: 

På mitt lilla kort till Monica [Karins dotter] härom veckan fanns en liten blänkare, som 
jag trodde du skulle reagera för. Men som vanligt inget livstecken eller svar! Jag skrev 
att du måste komma hit i påsk! Före skärtorsdag. Undrade du ej varför? Det är 
nämligen så att jag nu i vintern gått i katolska mässan o. även varit hos Gerlach då o. 
då, o. han har lovat att på skärtorsdag får jag gå till kommunion o. alltså gå över till 
katolikerna. Och då skall det ju vara 2 vittnen, varvid vi räkna på dig som det ena. [...] 
Du förstår, kära Karin, hur gärna jag ville ha dig med nu, när jag gör allvar av min 
dragning till katolicismen.1046 

Den katolska gemenskapen i Uppsala, S:t Lars, var ännu liten vid Cleves 
konvertering och löd under den Stockholmsförsamlingen S:ta Eugenia till 
1975.1047 Särskilt studenter och akademiker organiserades av jesuiten Josef 
Gerlach (1900–1974), som kom till Uppsala för att verka som präst 1939 och 
spelade en viktig roll som församlingsbyggare.1048 Den nya trosbekännelsen 
gav också Cleve tillgång till nya sociala sammanhang, både i S:t Lars och i 
akademikerföreningen Academicum Catholicum Sueciæ (AC).1049  

                                                             
1043 Florin, ”Astrid Cleve von Euler”, 555. 
1044 Stolpe Memoarer 3, 297; Stolpe, ”Astrid Cleve von Euler”, 33. Citatet i Stolpe, ”Astrid Cleve von Euler”. 
1045 Werner, Världsvid men främmande, 314. 
1046 Brev från Astrid Cleve von Euler till Karin Stolpe, fastlagssöndagen 1949, Sven Stolpes samling, UUB. 
1047 År 1950 fanns 116 registrerade katoliker i Uppsala. Klaus P. Dietz, ”Enhet i mångfald”, i Världen i 
miniatyr – en mosaik av levande stenar, red. Charlotte Björnström (Uppsala, 2001), 72. 
1048 Klaus P. Dietz, ”Präster i S:t Lars”, i Världen i miniatyr, red. Björnström, 67. 
1049 Brev från Astrid Cleve von Euler till Karin Stolpe, 1 april 1949, Sven Stolpes samling, UUB. – Även 
Academicum Catholicum Sueciæ var en liten samling i Uppsala på Cleves tid. Föreningen bildades i 
Stockholm i slutet av 1930-talet och lokalavdelningen i Uppsala upprättades 1947. År 1942 ledde Gerlach en 
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Religionen verkar inte ha haft något större inflytande på Cleves liv förrän 
på äldre dagar. Under barndom och ungdom gick hon regelbundet i kyrkan, 
förmodligen uppmuntrad av sin mor.1050 Alma hade av brev att döma ett 
nära förhållande till tron och sökte stöd i den för att bära motgångar och 
ansvar i livet. Samtidigt hörde inte familjefadern Per till kyrkobesökarna. 
Han karaktäriserades som agnostiker av sin dotter, med förtydligandet att 
”han ansåg att från vetenskapliga utgångspunkter kunde man intet veta om 
andliga ting”.1051 I slutet av sin studietid deltog Cleve också i en bibelstudie-
grupp, anordnad av Lydia Wahlström inom ramen för UKSF.1052 

Någon djupare kyrklighet märks inte i samband med Cleves äktenskap 
med katoliken von Euler. Borgerlig vigsel verkar ha varit ett tänkbart 
alternativ och jag har inte funnit några spår av att det skulle ha varit aktuellt 
för henne att konvertera till katolicismen då.1053 Fyra av deras fem barn 
döptes inte heller förrän de var flera år gamla, vilket tyder på att religionen 
åtminstone inte var central i hennes liv vid den tiden.1054 von Euler verkar å 
sin sida inte ha varit särskilt övertygad katolik, eftersom han ingick äkten-
skap med en icke-katolsk kvinna inför en protestantisk präst, skilde sig och 
sedermera gifte om sig, mot katolska äktenskapsbestämmelser.1055 

Efter Cleves död trycktes ett minnesord i den katolska tidskriften Credo 
som ganska träffande beskrev henne som en person som förenade sådant 
som ofta ansågs oförenligt. Att samtidigt vara vetenskapsman och katolik var 
ett exempel på detta och minnesordets anonyme författare förklarade: 

Trots sitt välutbildade intellektuella samvete hade hon inga hämningar att bekänna sig 
till den form av kristendomen, som mer än alla andra påstås odla meningsförtryck och 
andligt förmynderskap. Astrid Cleve var en för god metodiker för att inte veta bättre. 
Är Nasaréen värd tilltro (vilket är grundvalen för all kristen övertygelse), så kan han 
tillförlitligt vittna om den dimension han härstammar ifrån, utan att därmed 
inskränka människans frihet eller forskningens oberoende. Vad han har att upplysa 

                                                                                                                                               
akademikergrupp på sju medlemmar och när Cleve blev medlem hade antalet krupit upp till ett tiotal. De 
träffades ett par gånger i månaden för föredrag, studiecirklar och annan social verksamhet. Henry E. 
Jaunupe, ”Academicum Catholicum i Uppsala”, i Världen i miniatyr, red. Björnström, 120 f. 
1050 Cleve von Euler, ”Från min barndoms och ungdoms Uppsala”, 160. 
1051 Brev från Alma Cleve till Gerda Ahlgren, 18 januari 1891, Vol. 2: Brev, ACS, UUB; Cleve von Euler, ”Från 
min barndoms och ungdoms Uppsala”, 161. Citatet i Cleve von Euler. 
1052 Bibelstudiegruppen startades på Wahlströms initiativ efter att brittiskan Ruth Rouse, representant för 
ett kristligt världsstudentsamfund med rötter i 1870-talets USA, besökt Uppsala i april 1897. Wahlström, 
”Bland kvinnliga studenter i 1890-talets uppsala”, 152; Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, 541 f. 
1053 Brev från Astrid Cleve till Samuel Andreas Fries, 25 juli 1902, Samuel Andreas Fries samling, Brev till S. 
A. Fries från svenskar, T3k:2, UUB. 
1054 Alla fem barn döptes 18 september 1910. Vallentuna kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, CI:8 (1895–
1917), 81, 84, SSA. 
1055 Sedan det så kallade Trientkonciliet (1545–1563) var ett katolskt äktenskap bara giltigt om det ingicks 
inför en katolsk präst och, om det handlade om ett blandäktenskap där den ena parten inte var katolik, 
parterna förband sig att uppfostra sina barn katolskt. Äktenskapet betraktades som ett sakrament och varken 
skilsmässa eller omgifte tilläts. Werner, Världsvid men främmande, 64 f., 71. 
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oss om ligger ju bortom räckvidden för mänskligt snille. Vad han har meddelat oss, 
skulle man i alla fall såsom vetenskapsman endast kunna fråga efter, men inte få reda 
på. Man kan alltså med gott samvete följa honom och ändå vara en noggrant 
arbetande och kritiskt inställd forskare.1056 

År 1925 framgick att Cleve reflekterade kring religionens roll i det 
vetenskapliga livet i hennes förord till Robert Andrew Millikans Vetenskapen 
och våra livsfrågor (se kapitel 5). Där sade hon sig se möjligheter till lycka 
och fullkomning för människan i kombinationen mellan vetenskaplighet och 
andlighet.1057 Något om hur hon tänkte sig denna förening kan utläsas i ett 
anförande från oktober 1959 om ”Utvecklingsläran och bibeln”, ett föredrag 
som Cleve höll för den katolska akademikerföreningen apropå att det gått ett 
sekel sedan Charles Darwins On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection först publicerades.1058 Hon såg kosmos som en gudomlig skapelse, 
men det var en fortgående skapelse och evolutionsprocessen var en av 
skaparens metoder eller mekanismer i detta arbete. Det skilde sig från den 
bibliska berättelsen där alla arter skapades i färdigt skick och det inte fanns 
utrymme för förändring. Att Bibeln och naturvetenskapen här visade på 
olika processer förklarade Cleve med att ”bibelns skapelsehistoria är skriven 
i symboler, avpassade efter den tid för några tusen år sedan, då 
moseböckerna nedskrevs”.1059 Bibeln skulle alltså inte tolkas bokstavligen. 
Människans uppgift i skapelsen, när hon nu blivit en medveten del av den, 
ansåg Cleve vara att förstå sin roll i den. Vad var den yttersta meningen med 
att ”vi befinner oss inbegripna, kropp och själ, i ett ofantligt 
utvecklingsförlopp, där tyngdpunkten numera tydligt har överflyttats från 
den kroppsliga sektorn till den andliga”?1060 Hon tänkte sig att det handlade 
om att fortsätta att utvecklas, men då främst på det andliga planet, i syfte att 
skärpa och stärka det mänskliga medvetandet och hennes tro på ”en 

                                                             
1056 ”Astrid Cleve bortgången”, Credo: Katolsk tidskrift 49:3 (1968), 99. – Övriga motsatser som hon enligt 
minnesordet förenade var att hon samtidigt var forskare på egen hand och erkänd som fackman samt att hon 
var både diatomolog och kvartärgeolog. ”Astrid Cleve bortgången”, Credo 49, 100. 
1057 Cleve-Euler, översättarens förord i Millikan, Vetenskapen och våra livsfrågor, 7. 
1058 Astrid Cleve von Euler, ”Utvecklingsläran och bibeln”, Credo 41 (1960), 65–70. – Per T. Cleve omfattade 
tidigt den utvecklingsidé som Charles Darwin gav uttryck för. I ett föredrag vid promotionsfesten i Uppsala 
1880 tog han upp den som en revolution inom naturforskningen och beskrev hur den relativt snabbt 
genomgått de stadier ”som nya teorier i allmänhet måste genomgå”: att ifrågasättas, att beskyllas för att strida 
mot Bibeln och till slut erkännas av de flesta naturforskare. Efter Darwins död 1882 höll Per T. Cleve ett 
föredrag för Upsala Naturvetenskapliga sällskap om ”Charles Darwins verk och betydelse för 
naturforskningen” i vilket han sammanfattade Darwins livsverk. I förbigående kommenterade Per T. Cleve att 
evolutionsläran gav löften om människans utveckling: ”Vi må ursäktas, om vi äro stolta öfver att ha 
utvecklats, ehuru utan egen förtjänst, till tinnarne af den organiska skapelsen. Att vi stigit upp dit och icke 
ursprungligen stälts der, ger hopp om en ännu högre bestämmelse i det fjärran kommande.” Per T. Cleve, 
”Naturforskningens resultat och mål”, Ny svensk tidskrift (1880), 396 f. Citatet på sidan 397; Per T. Cleve, 
”Charles Darwins verk och betydelse för naturforskningen”, Ny Svensk Tidskrift (1882), 308. 
1059 Cleve von Euler, ”Utvecklingsläran och bibeln”, 66. 
1060 Cleve von Euler, ”Utvecklingsläran och bibeln”, 69. 
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dynamisk Skapare och Gud, som frigör människans väldiga uttrycksbehov i 
alla riktningar: självkänsla, medkänsla, kosmoskänsla”.1061 

Två år tidigare hade Cleve beskrivit liknande tankar på ett mer individuellt 
plan i ett bidrag till samlingsskriften Vad livet lärt mig: En bok om 
livserfarenhet och levnadsvisdom (1958). Den korta texten har titeln 
”Religion kan inte undvaras” och inleds: ”Mitt långa liv har lärt mig först och 
främst att livet är svårt.”1062 Cleve menade att människan innerst längtar 
efter fullkomlig lycka, men det tycktes henne omöjligt att uppnå den. Lika-
fullt beskrev hon att varken hennes känsla eller hennes förnuft kunde nöja 
sig med det och såg sitt behov av det absoluta som ett bevis för Guds 
existens. Livet och livsviljan är gudsgivna under som hos människan sträcker 
sig bortom döden och eftersom Gud skapat dem trodde Cleve att det finns en 
bestämd mening med det. Hon skriver: 

Att fråga efter denna mening, att besluta sig för att följa den gudomliga kallelsen, att 
göra Guds vilja blir då det ena [sic!] nödvändiga... För varje människa som vill nå 
livets högsta, från materiens band helt frigjorda, eviga form, söndringens (syndens) 
övervinnande, kärlekens fullkomning... Ännu lever emellertid vi människor i så 
övervägande grad i natursfären, att vi sällan och blott i ringa mån förmår övervinna 
den naturliga egoismen. Men väljer jag den svåra vägen över jagets detronisering och 
säger på allvar till den Gud, jag möter i samvetet och i uppenbarelsen: ske Din vilja, 
icke min, så har jag ett betryggande löfte att inte bli lämnad utan hjälp eller utlämnad 
till min egen otillräcklighet.1063 

Trots att Cleve gång på gång reste sig för att bekämpa sina motgångar så 
påverkades hon av dem och hon vände sig då till religionen för att söka tröst 
och trygghet. Stolpes förklaring till hennes konvertering förefaller mig 
rimlig. Liksom hon drog sig mot extremer i politiken då det mer allmän-
giltiga gjort henne besviken valde hon att söka sig till en mer krävande kyrka 
när den protestantiska inte gett henne vad hon behövde.1064 Kanske var den 
också ett stöd i den ensamhet hon gav uttryck för i ett sent brev till Karin: 

                                                             
1061 Orden är författaren Gunnar Edmans (1915–1995) och Cleve hämtade citatet ur en artikel om honom i 
Svenska Dagbladet. Cleve von Euler, ”Utvecklingsläran och bibeln”, 70. 
1062 Astrid Cleve von Euler, ”Religion kan inte undvaras”, i Vad livet lärt mig, red. Eric Leijonancker 
(Stockholm, 1958), 63. 
1063 Cleve von Euler, ”Religion kan inte undvaras”, 63 ff. Citatet på sidan 65. 
1064 År 1955 var Sven Stolpe redaktör för antologin Varför jag blev katolik och beskrev i inledningen den 
katolska kyrkan på ett sätt som påminner om när Cleve tyckte sig stå för den sanna tolkningen av verkligheten i 
konfrontation med andra forskare: ”Men denna kyrka säger i Sverige detsamma som i alla andra länder, ja på 
samma språk: den hävdar lugnt och självklart, att den är den enda kyrkan, just den historiska institution som 
Kristus instiftat, och som trots förfall och svek bland dess anhängare alltid uppehållits av hans ande, den är inte 
det ringaste rädd för att ta en dust med tidens filosofier, ty den har sin egen filosofi som inte rubbas av dagens 
logiska empirism, den fruktar inte naturvetenskapen utan gynnar den, viss om att allt som tjänar sanningen är av 
godo, den står mitt i det förvirrade och osäkra människolivet och erbjuder varje människa inte lycka och frid och 
psykologisk avspänning utan något vida viktigare: full visshet, absolut sanning, stor trygghet.” Sven Stolpe, 
”Inledning”, i Varför jag blev katolik: En samling inlägg, red. Sven Stolpe (Stockholm, 1955), 14. 
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För egen del är hälsan lika förvånande god som tidigare, men livet är ändå en prövning 
för den som inte har någon syskonsjäl egentligen någonstans! Ingen att verkligen tala 
med bland alla som är vänliga o. goda mot en. Men det skall kanske så vara o. jag vill 
alls inte klaga.1065 

I konsekvens med viljan att förstå människans plats i skapelsen försökte 
Cleve under sina sista decennier i livet tolka delar av Bibeln i vetenskaplig 
belysning såväl som använda sig av verket för att lösa vetenskapliga problem. 
Det som särskilt tilldrog sig hennes intresse var möjligheten att finna belägg 
för den bibliska berättelsen om Edens lustgård. Hon ansåg den vara en myt, 
samtidigt som hon trodde att den byggde på historiska fakta och därmed var 
användbar i vetenskapen: ”I myterna möter vi de äldsta källorna till den 
arkeologiska vetenskapen.”1066 Eftersom denna del av hennes forskning 
varken publicerades eller diskuterades i vetenskapliga sammanhang, på flera 
sätt avviker kraftigt från etablerade vetenskapliga tolkningar och trots Cleves 
ambitioner svårligen kan sägas ligga inom ramen för vetenskaplighet har jag 
valt att inte fördjupa mig i detta. Det var också frågor som hon studerade på 
ålderns höst och även om hon förefaller ha behållit både sin fysiska och 
mentala hälsa väl finns det skäl att ifrågasätta motivationen bakom arbetet. 
Några egentliga förväntningar på att det skulle tryckas verkar hon inte heller 
ha haft, vilket kan ha påverkat innehållet. Det är dock intressant att se hur 
hon väljer att kombinera ideologiska, religiösa och vetenskapliga idéer i sin 
passion för forskning och sitt behov att ständigt söka nya svar. Därför vill jag 
åtminstone säga något om dessa tankegångar, även om de är att betrakta 
som en parentes i hennes vetenskapliga arbete. 

Få av Cleves undersökningar i Edenfrågan kom att tryckas, och ingen i 
något vetenskapligt sammanhang. När hon avslutat sitt mest omfattande 
bevarade manuskript i sammanhanget, betitlat ”Den äldsta sannsagan: i 
geologisk, arkeologisk, förhistorisk, etnisk belysning”, skickade hon de 
avslutande sidorna till dottern Karin, skrev att hon tyckte att boken är ganska 
bra och konstaterade den inte skulle tryckas ”så länge ingen annan förstår vad 
jag sett”.1067 Hon förklarade samtidigt att nyckeln till hennes förståelse av 
Edenlegenden låg i tre rader som hon tyckte rymde ”bibelns syn på dramat”: 

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud. 
Adam och Eva såg Gud i den store goten, lustgårdens härskare. 
Att se Gud och icke lyda honom: syndafall.1068 

                                                             
1065 Brev från Astrid Cleve von Euler till Karin Stolpe, 8 juni 1964, Sven Stolpes samling, UUB. 
1066 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 142+. Originalets kursivering. 
1067 Brev från Astrid Cleve von Euler till Karin Stolpe, odaterat, Sven Stolpes samling, UUB.  
1068 Brev från Astrid Cleve von Euler till Karin Stolpe, odaterat, Sven Stolpes samling, UUB. 
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Grunddragen i vad detta handlade om går att utläsa i de fyra texter som 
Cleve faktiskt fick publicerade i frågan: Detta är Eden: Två bilder (1962), 
”Om forntidens jättar” (1963), ”Got och Gud, en meningsfull ljudlikhet” 
(1963) samt ”Västkustens hällristare och deras tid” (1964). Det är talande att 
de tre senare artiklarna trycktes i Fria Ord, som 1951/1952 ersatte 
Dagsposten som organ för SNF.1069  

I Detta är Eden, en fyra sidors pamflett, frågar Cleve: ”Var låg landet 
Eden, landet med de fyra floderna (vattenlederna), dit människans skapelse 
blivit förlagd i I Mosebok?”1070 Den frågan har diskuterats under hela 
kristendomens historia och tanken att Bibelns Eden var en fysisk plats på 
jorden har funnits med sedan åtminstone 400-talet e.v.t. Även under 1900-
talet presenterades förslag av flera olika författare, som exempelvis förlade 
Eden till Mellanöstern eller till havets botten.1071 Cleves bidrag i frågan var 
att området låg i nuvarande norra Tyskland, vid det som en gång var svenska 
Pommern vid Östersjön. Idén hämtade hon från Franz von Wendrin och 
hans böcker Die Entdeckung des Paradieses (1924) och Die Entzifferung der 
Felsenbilder von Bohuslän (1926). I ”Den äldsta sannsagan” berättade Cleve 
att böckerna drog hennes uppmärksamhet till frågan om Edens jordiska 
belägenhet. Hon var mycket kritisk till von Wendrins framställning, men 
ville för den skull inte förkasta hans grundläggande idé:  

Mitt intresse för paradisfrågan väcktes av en tillfällighet, när jag på 1930-talet bodde i 
Lindesberg. Där fanns då en apotekare, Hugo Landgren, som hade vänligheten förära 
mig v. Wendrins två paradisböcker. Dem hade han under sin tid som apotekare i 
Tanum fått av den tyske författaren, när denne studerade hällristningarna i Bohuslän. 
Någon annan som talat om eller känt till dessa böcker har jag aldrig träffat. De har 
varit helt bannlysta i anständiga vetenskapliga kretsar, något som man för övrigt lätt 
kan förstå, fyllda som hans böcker är av vilda hypoteser och motbjudande skriverier. 
Men fakta är fakta, och bakom v. Wendrins fantasier lyste det igenom att han kanske 
hade kommit en stor sanning på spåren, som ingen dittills hade kunnat drömma om 
och att hans lokalisering av Eden till Nordeuropa i huvudsak kunde vara riktig.1072 

Den nationalistiske och rasistiske von Wendrin, som själv betraktade sig som 
vetenskaplig, menade att de bohusländska hällristningarna ristats för upp till 
hundratusentals år sedan av germaner, som skulle ha varit ett kulturfolk 
med gudomlig härkomst och tyskarnas förfäder. I Die Entzifferung der 
Felsenbilder von Bohuslän (1926) tolkade han en hällristning i Tanum som 

                                                             
1069 Lööw, Nazismen i Sverige 1924–1979, 68 f. 
1070 Astrid Cleve von Euler, Detta är Eden: Två bilder (Uppsala, 1962), 1. 
1071 Alessandro Scafi, Mapping Paradise: A History of Heaven on Earth (London, 2006), 39, 356 f. 
1072 Astrid Cleve, ”Den äldsta sannsagan”, 105+ f. – Liksom i ”Äventyr i ankdamm” anges sidnumren i ”Den 
äldsta sannsagan” nästan alltid tillsammans med ett plus- eller minustecken och jag inkluderar dem i mina 
hänvisningar till manuskriptet. 
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en flodkarta över Edenområdet. Han avbildade den tillsammans med 
omgivande ristningar, däribland en känd som ”Spjutguden”, och menade att 
de beskrev en grupp germaners flykt undan inlandsisen till Östtyskland och 
Polen. Med hjälp av en samling skålformade fördjupningar i en närbelägen 
häll kunde bilderna dateras, eftersom groparna antogs föreställa 
Karlavagnen som den såg ut för 40 000–80 000 år sedan. Dateringen 
gjordes enligt von Wendrins uppgift av en astronom på Astronomisches 
Rechen-Institut i Berlin-Dahlem.1073  

Cleve återgav hans teckning av den tänkta flodkartan i Detta är Eden och 
kompletterade beskrivningen med en egen bild där hon passat in ristningens 
delar på en samtida karta av Tyskland.1074 Efter att ha läst von Wendrins 
böcker hade hon 1937 rest till området för en egen fältstudie och övertygats 
om att hällristningen var ”ett minnesmärke över sin förestående emigration 
till det av dem kända Eden eller hedlandet i söder”.1075 Till stöd för 
ristningens interglaciala ålder anförde hon sina tolkningar av de geologiska 
formationerna i Tyskland och von Wendrins astronomiska intyg om 
Karlavagnen, som hon läst återgivet i Die Entdeckung des Paradieses.1076 

Året därpå trycktes bilderna med något mer utförliga förklaringar i Cleves 
artikel ”Om forntidens jättar” i Fria Ord. Hon konstaterade inledningsvis att 
myter om jättar, liksom Edenmyten, har en verklig grund. Vidare opponerade 
hon sig mot att ordet ”jätte” skulle, som både Nordisk familjebok (1910) och 
Svensk etymologisk ordbok (1922) anger, vara besläktat med verbet ”äta”.1077 
Hon tyckte att ett rimligare ursprung var anglosaxiskans geatas, vilket skulle 
vara liktydigt med götar: ”Var vi än möter dunkla eller missförstådda historier 
om jättar, kan vi se framför oss avkomlingar av goterna, vår egen gamla 
storväxta nordras i Europa.”1078 De skulle under interglacialtid ha levt på 
nuvarande Sveriges västkust och gjort Bohusläns hällristningar. När den 
växande landisen sedan drev dem söderut skriver Cleve att de anlände till 
Edenlandet och gav upphov till 1 Mos 6:4 uppgift om ”jättarna på jorden, 
dessa forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga”.1079 

                                                             
1073 Franz von Wendrin, Die Entdeckung des Paradieses (Hamburg, 1924), 10 ff., 236–239, 250; Franz von 
Wendrin, Die Entzifferung der Felsenbilder von Bohuslän (Berlin, 1926), 112 f., 116, 132. 
1074 Cleve von Euler, Detta är Eden, 2 f. 
1075 Cleve, ”Den äldsta sannsagan”, 106+ f. Citatet på sidan 107+. 
1076 Cleve von Euler, Detta är Eden, 3; Astrid Cleve von Euler, ”Om forntidens jättar”, Fria Ord 17 augusti 
1963. – I Istider och människor i Norden nämnde Cleve hällristningarnas förmodade bilder av Karlavagnen i 
förbifarten som bevis för att ristningarna skulle vara föristida och återgav en av dem efter von Wendrin. Cleve, 
Istider och människor i Norden, 49. 
1077 I Nordisk familjebok (1910) anges att jätte betyder ”glupsk frossare” och i Svensk etymologisk ordbok 
(1922) översätts jätte med ”storätare”, epitet nära besläktade med att äta. Th. Wisén, ”Jättar”, Nordisk 
familjebok 13 (Stockholm, 1910), 477; Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (Lund, 1922), 286. 
1078 Cleve von Euler, ”Om forntidens jättar”. 
1079 Cleve von Euler, ”Om forntidens jättar”. – I 1917 års bibelöversättning lyder 1 Mos 6:4: ”Vid den tiden, 
likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och 
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Cleves inpassning av de detaljer (breda svarta markeringar) i Litslebyristningen, Bohuslän, som von Wendrin 
tolkade som en föristida flodkarta i en samtida karta över Nordtyskland. Cleve von Euler, Detta är Eden (1962). 

I ”Got och Gud, en meningsfull ljudlikhet” gick hon ett steg längre i sina 
funderingar om vilken inverkan interglacialfolket från Norden hade på 
människorna som de mötte i det nordtyskt belägna Eden:  

Vem var då den ”Gud” som uppenbarade sig i Edens lustgård och där satte Adam och 
Eva på prov? Och varför har Den Högste sedan en avlägsen urtid fått just detta namn 
Gud, hittills oförklarat, hos alla den germanska språkgruppens folk? Kan det vara 

                                                                                                                                               
dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga.” I den reviderade 
svenska översättningen från 1999 lyder versen: ”På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg med 
människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras 
rykte var stort.” Bibeln, sv. övers. (1917 och 1999). 
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därför att i Eden mötte människorna honom i skepnaden av en got? Tanken är 
fascinerande att leka med även om ett definitivt svar aldrig kan ges.1080 

Hela projektet påminner om naturforskaren Olof Rudbecks (c:a 1630–1702) 
nästan tre sekler äldre Atlantica, som också använder sig av bibel-
berättelserna. Där beskrivs den svenska folkstammen som ättlingar till Noa, 
inflyttade till Sverige från Babel. Efter en tid i Sverige, med Gamla Uppsala 
som huvudstad, drog svenskarna, som också kallades goter, ut i världen som 
erövrare och kulturbringare.1081 I sin samtid mottogs Atlantican, enligt 
Nordisk familjebok (1916), som ett nationalverk i Sverige, men när Cleve 
skrev om Eden hade Rudbecks tolkning sedan länge förlorat sin 
trovärdighet.1082 Om Cleve inspirerades av Rudbecks Atlantica är oklart, 
men hon nämner inte verket i de aktuella artiklarna. 

Ett problem med von Wendrins och Cleves datering av Bohusläns 
hällristningar var att arkeologerna av facket fastslagit att de har sitt ursprung 
i bronsåldern. Enligt den vetenskapligt etablerade synen var de alltså 3 000–
5 000 år gamla, inte 40 000–80 000 år gamla. Detta bemötte Cleve i 
artikeln ”Västkustens hällristare och deras tid”. Eftersom exempelvis varken 
bronsålderssvärd eller prydnadsföremål avbildades och alla figurer var 
nakna menade hon att bilderna som återfinns på hällarna inte kunde 
representera bronsålderskultur utan måste vara äldre. Vidare återvände hon 
till det tidigare nämnda intyget om Karlavagnen och ifrågasatte varför 
fornforskarna inte gett denna tolkning från i hennes tycke sakkunnig instans 
en saklig prövning istället för att förbigå den.1083 

Även bland de rasideologiska och vetenskapligt konträra idéerna i Cleves 
analys av von Wendrins tolkning av Edenmyten finns det spår av 
gränsdragningsarbete. Å ena sidan ställde hon sig på hans sida i kraven på 
att hans slutsatser åtminstone till viss del förtjänade en vetenskaplig 
prövning, precis som hon tyckte att hennes egna tolkningar inom olika 
områden gjort. Å andra sidan placerade hon sig själv i det vetenskapliga 
facket genom att kritisera honom för alltför fantasirika tolkningar och 
avsaknad av nödvändiga förkunskaper. Kanske var det i förhoppning att 
stärka sin egen position inom arkeologin och i förlängningen kvartärgeologin 

                                                             
1080 Cleve von Euler, ”Got och Gud, en meningsfull ljudlikhet”. Originalets kursivering. – I ”Den äldsta 
sannsagan” sammanfattade hon: ”I Eden möttes kraftiga goter (Herren Gud) och tydligen underlägsna 
kontinentala ureuropeer av blandad lågrasig härkomst. Senare fördrevs båda dessa människoslag genom 
nedisningen och spred sig åt skilda håll, men i stort sett givetvis mot sydligare trakter. Goterna med sina 
avkomlingar ’jättarna’ tog sig flodledes fram till Svarta havet och därifrån följde de en ny Frat, Eufrat, ännu 
längre mot söder och hamnade i Sinears land, där de byggde Babel. Sedan lämnade de låglandet och grundade 
ett nytt Asur i Assyrien. Hela tiden förde de med sig Edenminnet.” Cleve, ”Den äldsta sannsagan”, 96. 
1081 Gunnar Eriksson, Rudbeck 1630–1702: Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige (Stockholm, 2002), 257. 
1082 Claes Annerstedt, ”Olof R[udbeck] d. ä.”, Nordisk familjebok 23 (Stockholm, 1916), 1092 ff. 
1083 Cleve von Euler, ”Västkustens hällristare och deras tid”. 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 264

som hon återigen gick till försvar för en oliktänkare vars idéer gav möjlighet 
att belysa och bekräfta hennes egen kompetens på området såväl som 
ifrågasätta fackmännens behandling av tolkningar som avvek för starkt från 
den etablerade uppfattningen. Det är möjligt att de idéer om de 
bohusländska hällristningarna, Edenmyten och den nordiska rasen av goter 
som hon framförde i dessa texter tilltalade läsarna av Fria Ord. Någon 
vetenskaplig diskussion följde dock inte på dem och manuskriptet ”Den 
äldsta sannsagan”, där hon på hundratalet maskinskrivna sidor utvecklade 
sina tankar närmare, förblev otryckt. 

Vid det här laget i avhandlingen har jag följt Cleve och hennes forskning 
genom hela hennes liv och rört mig mellan en mängd olika ämnes- och 
intresseområden. I nästa kapitel ska jag visa att hon trots den kritik och 
tystnad som hon bemöttes av inom andra vetenskapliga fält fortsatte att 
betraktas som en auktoritet inom diatomologin under hela sitt vuxna liv. 
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7. Avslutning 
Parallellt med sitt polemiska geologiska och ideologiskt färgade arkeologiska 
författarskap fortsatte Cleve stillsamt och stabilt att studera kiselalger och 
resultaten av hennes botaniska studier publicerades i olika facktidskrifter. 
Det bör redan ha framgått att hennes kompetens som diatomacéexpert i 
stort sett betraktades som tillförlitlig genom hela hennes forskande liv. Detta 
kapitel ska jag inleda med att låta Cleves diatomacéforskning stå i centrum 
för min studie, istället för att vara något som hon sysslade med vid sidan av 
det som jag har undersökt. Avslutningsvis ska jag ägna de sista sidorna av 
avhandlingen åt att sammanfatta resultaten av min studie av Astrid Cleve 
von Eulers liv. 

Framgångsrika diatomacéstudier 

Ett uppseendeväckande exempel på att geologerna behöll sin tilltro till 
Cleves botaniska kunskap samtidigt som de kraftigt ifrågasatte hennes 
geologiska kompetens utspelade sig 1939, i en brevväxling mellan Gösta 
Lundqvist och botanisten Gustaf Einar Du Rietz (1895–1967). Den senare 
var professor i växtbiologi vid Uppsala universitet sedan 1934 och vän till 
Cleve. Enligt breven behövde Lundqvist hennes hjälp med ett antal 
diatomacébestämningar, men, som han skriver, ”[s]om Du vet tål hon inte 
mej”, och därför bad han Du Rietz agera bulvan åt honom. Tanken var att Du 
Rietz skulle sända diatomacéerna till Cleve och hävda att det var han som 
behövde hjälpen. När Lundqvist sedan skulle använda dem i sitt arbete 
planerade han att redovisa att de ”’godhetsfullt ställts till min disposition av 
prof. G. E. Du Rietz’”. ”Är förslaget skamligt?”, frågade han.1084 Tydligen 
tyckte inte Du Rietz att det var så illa, för han ställde upp, Cleve gjorde 
bestämningarna och resultaten vidarebefordrades till Lundqvist.1085 När han 
i nästa brev kritiserade en geologisk tolkning som Cleve gjort utifrån de 
aktuella artbestämningarna opponerade sig Du Rietz: ”Du får inte skälla på 
gumman i tryck! Eller ens vara kritisk mot henne. Jag vill inte komma på 
mellanhand mellan er.” Icke desto mindre var han fortfarande beredd att 
bidra till att Lundqvist fick hennes hjälp för fler bestämningar, men det är 
också för att hjälpa Cleve, som uttryckt en önskan att få bestämma fler 
prover från samma material.1086 Poängen här är att Cleve hade en unik 
kompetens som geologerna behövde. Åtminstone Lundqvist, som dessutom 

                                                             
1084 Brev från Gösta Lundqvist till G. Einar Du Rietz, 28 januari 1930, GLS, CVH. 
1085 Brev från G. Einar Du Rietz till Gösta Lundqvist, 14 mars 1939, GLS, CVH. 
1086 Brev från Gösta Lundqvist till G. Einar Du Rietz, 17 mars 1930, GLS, CVH; Brev från G. Einar Du Rietz 
till Gösta Lundqvist, 27 mars 1939, GLS, CVH. 
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hade viss diatomacékunskap själv, var beredd att använda bedrägeri för att 
få tillgång till denna kunskap. 

Cleve höll sig inte heller för god för att utnyttja sin diatomacékompetens i 
bedrägligt syfte. År 1932 reste hon till norra Finland i jakt på bevis för att 
Ancylussjön inte hade något med Sveafallen att göra. Planen var att på plats 
undersöka möjligheterna att sjön haft sitt utlopp där istället. I ”Äventyr i 
ankdamm” beskriver hon hur hon finansierade färden: 

Jag sökte därför och fick ett anslag från Lars Johan Hierta-fonden för en sista 
vildmarksfärd 1932 med angivet ändamål att insamla diatomacéprov i dessa diatomologiskt 
okända trakter (att jag också ville studera deras geologi behövde ju inte nämnas).1087 

Det var en äventyrlig resa den femtiosjuåriga forskaren gav sig ut på, med 
båt genom Nordfinland över ett flertal forsar medan hon samlade prover 
längs vägen. I den resulterande artikeln ”The Diatoms of Finnish Lapland” 
(1934) tackade hon fröken Maja Nyberg för hjälp med översättning och 
fotografering, så kanske hade de sällskap på färden, men vilka reskamrater 
Cleve hade framgår inte.1088 

När Cleve redovisade sina resulat var hon öppen med sitt geologiska 
intresse av att undersöka områdets kiselalgsflora: 

The striking discrepancies existing so far between the geological and biological 
experiences from Finnish Lapland made me take up the question and try to solve it, if 
possible, by means of systematic diatom analyses. It is, moreover, of the greatest 
intrerest for the late-Quaternary history of the Baltic to get to old biological limits 
fixed, since they will probably help us to unravel som important, but still dark features 
in the Baltic as well as the Atlantic shore migrations.1089 

Efter att ha ägnat de diatomologiska fynden drygt 90 sidor och diskuterat 
hur de förhöll sig till andra diatomacéforskares studier respektive till floran i 
andra områden uppehöll sig Cleve också vid resultatens innebörd för 
kännedomen om den geologiska utvecklingen i finska Lappland. Hon tyckte 
sig finna nya stöd för oscillationsteorin i trakten, men inte något 
Ancylussjöutlopp. Den arenariaflora som hon hittade hänförde hon till en 
annan stor issjö som skulle ha täckt delar av både svenska och finska 
Lappland och haft sitt utlopp österut.1090 Även om hon hänvisade till en 
kompletterande resa 1933 där hon gjort en del geologiska observationer av 

                                                             
1087 Cleve, ”Äventyr i ankdamm”, 52+. 
1088 Astrid Cleve-Euler, ”The Diatoms of Finnish Lapland”, Societas Scientiarum Fennica: Commentationes 
Biologicae 4:14 (1934), 3 f. 
1089 Cleve-Euler, ”The Diatoms of Finnish Lapland”, 3. 
1090 Cleve-Euler, ”The Diatoms of Finnish Lapland”, 121, 126 f., 131. 
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landskapet drog hon huvudsakligen slutsatserna på diatomacéresultaten.1091 
Här var det alltså botanisten Cleve som presenterade ett arbete som 
dominerades av diatomologiska studier av ett dittills relativt outforskat 
område. Den geologiska aspekten var en parentes av studien och artikeln var 
inte heller så polemisk som många av hennes kvartärgeologiska och 
arkeologiska skrifter. Så fick hon den också publicerad i Finska Vetenskaps-
Societetens serie för biologisk forskning. 

På liknande sätt förhöll det sig med flera andra artiklar som Cleve fick 
publicerade i finska vetenskapliga tidskrifter.1092 De hade ett tydligt 
botaniskt anslag med fokus på både fossila och nutida kiselalger och hon 
försökte inte framställa sig som något annat än den botanist hon var erkänd 
som. De kvartärgeologiska slutsatserna fanns där, men nedtonade och i de 
allra flesta fall motiverade av diatomologiska fynd. Kanske bidrog det till att 
redaktörerna i dessa fall accepterade det geologiska inslaget. Till saken hörde 
säkerligen också att studierna gällde finska områden. 

Det är möjligt att klimatet för Cleves geologiska tolkningar var mildare i 
Finland, där de svenska kvartärgeologer som hon stod i både vetenskaplig 
och personlig konflikt med inte hade samma inflytande. År 1934 trycktes 
hennes artikel ”Det gotiglaciala havets utbredning” i Geografiska Sällskapets 
i Finland tidskrift Terra. Där redogjorde hon mer utförligt för sina 
geologiska slutsatser, grundade på både diatomacéfynd och fältstudier, efter 
resorna i Nordfinland 1932 och 1933. Hon föreslog då att lösningen på 
Ancylussjöns avlopp kanske var ett litet utlopp över Degerfors, inte alls i 
paritet med Munthes föreslagna Sveafall, och att avdunstning till följd av det 
varma klimatet och sjöns stora utbredning istället stått för förlusten av 
huvuddelen av det vatten som strömmade in i sjön.1093 

I Sverige verkar hon inte heller ha haft några problem att få diatomacé-
forskningen publicerad. Ett omfattande arbete som trycktes i KVA:s 
handlingar var ”Die Kiselalgen des Tåkernsees in Schweden” (1932).1094 
Precis som i fallet med de finska publikationerna låg fokus där på det 
botaniska, samtidigt som hon tog upp resultatens konsekvenser för vilka 
kvartärgeologiska slutsatser som hon ansåg rimliga.  

                                                             
1091 Cleve-Euler, ”The Diatoms of Finnish Lapland”, 138. 
1092 Astrid Cleve-Euler, ”Subfossila diatomacéer från Åland”, Memoranda Societatis pro Fauna et Flora 
Fennica 10 (1934); A. L. Backman & Astrid Cleve-Euler, ”Om Litorinagränsen i Haapavesi och 
diatomacéfloran på Suomenselkä”, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 60 (1937); Astrid Cleve-Euler, 
”Zur fossilen Diatomeenflora Österbottens in Finnland”, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 62:4 
(1939); Astrid Cleve-Euler, ”Bacillariaceen-assoziationen im nördlichsten Finnland”, Acta Societatis 
Scientiarum Fennicæ serie B:II:3 (1939). 
1093 Astrid Cleve-Euler, ”Det gotiglaciala havets utbredning samt maximihöjd i Nordfinland och i trakterna 
omkring Vita havet”, Terra: Geografiska Sällskapets i Finland tidskrift 46 (1934), 110. 
1094 Astrid Cleve-Euler, ”Die Kiselalgen des Tåkernsees in Schweden”, KVAH serie 3, 11:2 (1932). 



UTANFÖR GRÄNSERNA 

 268

En kortare artikel baserad på kiselalgsfynd men med ett tydligt geologiskt 
inslag var ”Interglaciala övervintrare i sydsvenska höglandssjöar? Till 
arenariaflorans biologi och spridningshistoria” (1943). I den ville Cleve 
diskutera möjligheten att vissa diatomacéer överlevt den senaste istiden. Det 
skulle ha möjliggjorts av att exempelvis delar av Götaland varit isfria, och 
hon betonade arenariaflorans betydelse som geologisk indikator för Syd- och 
Mellansverige.1095 Artikeln publicerades i Lunds botaniska förenings tidskrift 
Botaniska Notiser och kanske hade den varit mer intressant för en geologisk 
läsekrets om hennes kvartärgeologiska idéer inte redan hade förlorat 
fotfästet där. Flera av Cleves mindre arbeten av diatomologisk karaktär 
trycktes i samma tidskrift under 1930- och 1940-talet och handlade mest om 
samtida kiselalger.1096  

En anledning till att Cleve återkom till kiselalgsstudierna under dessa år 
var sannolikt att hon började arbeta med en diatomacéflora. Hon hade 
genom åren samlat på sig en stor mängd kiselalgsprover från egna resor och 
från sina många analytiska uppdrag, och andra började efterfråga att hon 
skulle tillgängliggöra sin expertis i en flora.1097 I samband med en begäran 
om provanalyser för växtbiologiska institutionens i Uppsala räkning skrev 
professorn i växtbiologi Rutger Sernander till Cleve:  

Jag passar på tillfället att ännu en gång framhäva, att jag, Einar Du Rietz, Erlandsson 
och andra vid Växtbiologiska Institutionen skulle bli mycket glada, om vi finge en 
fennoskandisk diatomacé-flora (rikligt illustrerad) av Eder hand. Nog skola vi, då så 
behövs, hos vederbörande anslagsgivare framhålla Eder stora kompetens och vikten av 
arbetet för den nordiska botaniken och geologien.1098  

Kiselalgerna hade inte förlorat sin aktualitet som ekologiska indikatorer och 
läsåret 1947–1948 höll Cleve en kurs i diatomologi vid Uppsala universitets 
växtbiologiska institution, med bistånd av nämnde Du Rietz, som då var 
institutionens prefekt.1099 

En diatomacéflora av Cleve efterlystes även från geologiskt håll. Sven 
Stolpe berättade att Lennart von Post, som var ledamot i KVA sedan 1939, 
bett honom hälsa till Cleve ”att Vetenskapsakademien med glädje skulle 

                                                             
1095 Astrid Cleve-Euler, ”Interglaciala övervintrare i sydsvenska höglandssjöar? Till arenariaflorans biologi 
och spridningshistoria”, BN (1943), 65–71. 
1096 Se Astrid Cleve-Euler, ”Tabellaria binalis E. som interglacial relikt i Boksjön på gränsen mellan 
Dalsland och Norge”, BN (1937); Astrid Cleve-Euler, ”Våra sjöars Melosira-plankton”, BN (1938); Astrid 
Cleve-Euler, ”Svenska sötvattensformer av diatomacésläktet Rhizosolenia Ehrenb.”, BN (1940); Astrid Cleve-
Euler, ”Fragilaria Du Rietzi nov. sp., eine neue Aufwuchsalge der Schären Södermanlands”, BN (1940); Astrid 
Cleve-Euler, ”Conscinodisci et Thalassiosirae Fennosueciae: Eine kritische Übersicht”, BN (1942). 
1097 Astrid Cleve-Euler, Die Diatomeen von Schweden und Finnland I, KVAH 2:1 (1951), 3 f., 14 f. 
1098 Brev från Rutger Sernander till Astrid Cleve von Euler, 13 januari 1936, ACES, UUB. 
1099 Brev från G. Einar Du Rietz till Matematisk-naturvetenskapliga institutionen, 29 maj 1947, ACES, UUB; 
Florin, ”Astrid Cleve von Euler”, 551. 
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ekonomiskt stödja henne, om hon ville skriva en nordisk diatomacéflora”.1100 
Kanske ville von Post se Cleve upptagen med annat än att försöka vederlägga 
hans teorier, men oavsett det skulle geologerna gagnas av att ha en 
diatomacéflora att vända sig till.1101 

Cleves färdiga flora publicerades av Kungl. Vetenskapsakademien med 
titeln Die Diatomeen von Schweden und Finnland. Den innehåller närmare 
1 600 arter av söt- och brackvattensdiatomacéer från Sverige, Finland och 
Östersjöområdet, fördelade på 961 sidor och 182 planscher.1102 Efter 
granskning av botanisterna Nils E. Svedelius, Carl Skottsberg och G. Einar 
Du Rietz samt geologen Helge Backlund utkom verket i fem delar 1951–
1955.1103 Förutom algernas aktuella utbredning innehåller floran information 
om fossila fynd, särskilt rörande kvartärgeologiska stadier, och arternas 
ekologiska behov, vilket gjorde verket betydelsefullt för de som arbetade med 
olika slags vattenförändringar.1104 

I förordet till diatomacéfloran redogjorde Cleve för tidigare forskning och 
nämnde Per T. Cleve som en bland andra forskare som föregått henne. Hon 
uttryckte särskild tacksamhet till sin ”käre far” och betonade hans betydelse 
för hennes diatomacéintresse från unga år. Samtidigt berättade hon att hans 
umgänge med sin tids ledande diatomologer gett henne oförglömliga minnen 
om att goda vetenskapliga relationer var nödvändiga för fruktbar forskning, en 
intressant observation med tanke på Cleves kvartärgeologiska kontrovers.1105 

Under arbetet med kiselalgsfloran firades Cleve som Sveriges första 
kvinnliga jubeldoktor. Det skedde 31 maj 1948, precis femtio år efter att hon 
mottog sin doktorsgrad, och Stockholms-tidningen rapporterade: ”Hon som 
en gång var vår yngsta kvinnliga doktor blir nu vår äldsta och får den första 
kvinnliga jubelkransen.”1106 

 

                                                             
1100 Stolpe, ”Astrid Cleve von Euler”, 30. 
1101 Det var inte bara Cleves motståndare som rekommenderade henne att koncentrera sig på annat än 
geologin. Vännen Maj-Britt Florin, som för övrigt blev docent i botanisk kvartärgeologi i Uppsala 1958, skrev 
1947: ”Jag ber dig, ta nu semester från geologin ett slag o låt förlängda märgen jobba med diatoméer. Man har 
verkligen så mycket bekymmer av olika slag att man är glad få sitta vid mikroskopet ibland o glömma!” Brev 
från Maj-Britt Florin till Astrid Cleve von Euler, 23 november 1947, ACES, UUB; Vem är det 1969, 274. 
1102 Cleve-Euler, Die Diatomeen von Schweden und Finnland I, 3. 
1103 Astrid Cleve-Euler, Die Diatomeen von Schweden und Finnland I–V, KVAH 2:1 (1951), 3:3 (1952), 4:1 
(1953), 4:5 (1953), 5:4 (1955). – Die Diatomeen von Schweden und Finnland antogs för publicering i KVAH, 
men KVA bidrog endast delvis till tryckkostnaden. Slutnotan skulle enligt offerter landa kring 80 000 kronor 
och KVA begärde att Cleve skulle bidra med 56 000. Cleve nämner inga bidragsgivare i det färdiga verket, 
men i KVA:s protokoll framgår att hon fick åtminstone 33 000 i tryckningsbidrag från Statens 
naturvetenskapliga forskningsråd. KVA:s protokoll, Allmän sammankomst, 12 april 1950, 12 september 1951, 
4 juni 1952, 8 april 1953 och 14 april 1954, CVH; KVA:s protokoll, Förvaltningsutskottet, 9 september 1949, 
20 april 1950, 6 september 1951, 4 juni 1952, 4 september 1952 och 8 april 1953, CVH. 
1104 Florin, ”Astrid Cleve von Euler”, 553 f. 
1105 Cleve-Euler, Die Diatomeen von Schweden und Finnland I, 4. 
1106 Heng, ”Kvinnlig jubeldoktor bonde många år”. 
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År 1948 promoverades Astrid Cleve von Euler till Sveriges första kvinnliga jubeldoktor. 

Fotograf Gunnar Sundgren. Uppsala universitetsbibliotek. 
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Nästa titel fick Cleve samma år som hon fyllde åttio år, när Kungl. Maj:t den 
2 december 1955 lät kungöra att hon tilldelades professors namn.1107 
Förmodligen var det Sven Stolpe som initierade den administrativa process 
som ledde fram till erkännandet. Ett par dagar efter hennes födelsedag i 
januari 1955 skickade han ett urklipp ur Stockholms-tidningen till 
Ecklesiastikdepartementet, som ansvarade för beredning av professors-
utnämningar. Urklippet sammanfattade Cleves forskning i allmänhet och 
hennes diatomacéexpertis och den färdiga floran i synnerhet och Stolpe 
begärde att hon skulle utnämnas till professor honoris causa.1108 

 
Sven Stolpes begäran att tilldela Astrid Cleve von Euler professors namn. Fotograf okänd. Riksarkivet. 

En knapp månad senare inkom en ivrig tillstyrkan i frågan från botanik-
professorerna John Axel Nannfelt, G. Einar Du Rietz och Elias Melin i 
Uppsala. De betonade kiselalgsforskningens betydelse för utforskningen av 
jordens kvartära historia och skrev:  

                                                             
1107 ED, Registratur, 2 december 1955, nr 90, Öppet brev ang. professors namn för Astrid Maria Cleve, RA. – 
År 1955 tilldelades hon också Vetenskapsakademiens äldre Linnémedalj i guld för sin ”betydande insats på 
diatomacéforskningens fält”. GFF 80 (1958), 507. 
1108 ED, Konseljakt 2 december 1955, nr 90, dnr 4444/54, Angående professors namn åt fil. jubeldoktor 
Astrid Cleve von Euler, RA. 
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Hennes egna talrika uppsatser om kiselalger ha flitigt utnyttjats av kvartärgeologerna, 
hon har flitigt anlitats av dem för diatomé-bestämningar och hon har infört många 
botanister och kvartärgeologer i diatomé-vetenskapen. Redan genom denna 
konsulterande verksamhet, som hon fått bedriva vid sidan av annan yrkesutövning, 
står svensk vetenskaplig forskning i största tacksamhetsskuld till henne. 

Sin främsta vetenskapliga insats har hon emellertid gjort genom sitt trägna 
systematiska utforskande av vårt lands diatoméer. Hennes stort upplagda och nu 
lyckligt slutförda flora över Sveriges och Finlands kiselalger bygger på 60 års 
forskningar och erfarenheter och kommer för många decennier framöver att bli den 
ständigt anlitade kunskapskällan.1109 

Efter att ha läst deras skrivelse gav även Stockholmsprofessorerna Rudolf 
Florin, föreståndare för KVA:s Bergianska stiftelse, och Eric Hultén, 
föreståndare för Naturhistoriska riksmuseets botaniska avdelning, sitt stöd 
för att Cleve skulle ”förlänas detta bevis på det allmännas uppskattning av 
hennes vetenskapliga livsverk”.1110 Konseljakten innehåller inte någon 
ytterligare utredning och saken verkar därmed ha varit avgjord. 

Inte ens uppmärksamheten som Cleve fick för diatomacéfloran kunde få 
henne att släppa kvartärgeologin, som följande citat ur en tidningsintervju 
illustrerar: 

”Men den [floran] kunde vem som helst ha gjort, det var bara en fråga om tid och energi”, 
säger professor Cleve von Euler. En viktigare uppgift har hon haft inom kvartärgeologin. 
”De har varit ovanligt konservativa de som har bestämt denna vetenskaps inriktning. 
Därför känner jag mig fortfarande, så gammal jag är, riktigt revolutionär!”1111 

Alla ansåg inte att vem som helst kunde ha sammanställt diatomacéfloran. 
När verket var färdigställt skrev geologen Bertil Halden till Cleve: 

Här är sålunda platsen att med stegrad beundran lyckönska till avslutningen av ett 
jättearbete, som en ungdom om, låt oss säga, 30 år kunnat vara stolt över – om nu 
erfarenheterna över huvud räckt till att åstadkomma något i den stilen. Här som i så 
många fall tidigare, kan jag besanna Rutger Sernanders ord till mig: ”Dr Cleve-Euler 
är en verkligt expidit person.”1112 

Cleve summerade ett livsverk som kiselalgsforskare med sin flora, ett 
livsverk som både erkändes och uppskattades av hennes samtida. Kanske var 
det därför som hon lade mer krut på kvartärgeologin, där hon behövde 
kämpa för att vinna trovärdighet. Intressant nog ledde också den förlorade 
striden för oscillationsteorin och inte de framgångsrika diatomacéstudierna 

                                                             
1109 ED, Konseljakt 2 december 1955, nr 90, dnr 4444/54. 
1110 ED, Konseljakt 2 december 1955, nr 90, dnr 4444/54. 
1111 Casten, ”Liten intervju med Astrid Cleve som blev doktor år 98”, tidningsurklipp, ACES, UUB. 
1112 Brev från Bertil Halden till Astrid Cleve von Euler, 22 februari 1955, ACES, UUB. 
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till att den här biografin kom att skrivas. Jag presenterades nämligen för 
hennes fall av min handledare Christer Nordlund, efter att han stött på det i 
samband med landhöjningsfrågan i sitt eget avhandlingsarbete.1113 

Den sista tiden av sitt liv bodde Cleve på Mariasystrarnas sjukhem i 
Västerås. Enligt en intervju i samband med hennes 93-årsdag menade hon 
sig fortfarande ha hopp om att få stöd för oscillationsteorin och hade inte 
lagt forskningen åt sidan: 

”Min framtid kommer när någon geolog vågar säga sanningen”, är Astrid Cleves 
övertygelse den dag i dag är. [---] Hon har inte helt lagt arbetet på hyllan än. Har nyss 
lämnat ifrån sig en bearbetning av en tidigare utgiven skrift.1114  

Cleves forskarliv varade bara några månader till. Den 8 april 1968 avled hon. 

Utanför gränserna, och innanför 

Efter att ha följt ett helt liv är jag tillbaka där jag började, nämligen vid 
avhandlingens syfte och frågeställningar, och jag ska nu avsluta med de 
övergripande resultaten av min undersökning. 

Cleve var verksam som forskare under hela sitt vuxna liv. Möjligheten till 
forskning och inriktningen på hennes studier berodde dock på fler faktorer 
än hennes personliga önskan att avtäcka vetenskapliga sanningar. 
Vetenskapen förefaller ha varit viktigare än ämnet, eftersom hon anpassade 
sina studier efter den aktuella situationen. När tillfället gavs tog hon till 
exempel tjänst som kemist trots att hon disputerat i botanik, hon följde sin 
makes forskningsplaner under deras samarbete och hon fördjupade sig i 
träkemiska frågor när hon fick en forskartjänst inom massaindustrin. 
Samtidigt arbetade hon som diatomacéanalytiker, och att hon inte behövde 
förändra sig på det området för att få fortsatta uppdrag berodde sannolikt på 
att hon var etablerad i den rollen. 

När det var uppenbart att hon inte skulle få någon tjänst som motsvarade 
hennes utbildning vände sig Cleve till kvartärgeologin, som hon hade kommit i 
kontakt med tidigare som kiselalgskännare. Det var första gången som hon 
försökte få genomslag inom ett område där hon saknade formell utbildning, 
och även om diatomacékompetensen bidrog till att ge henne ett initialt 
utrymme misslyckades hon med att etablera trovärdighet som kvartärgeolog. 

Kontroversen med kvartärgeologerna var en trovärdighetsstrid som Cleve 
förlorade. När den inleddes stod forskningsmöjligheter och trovärdighet, i 
hennes fall som diatomacéexpert, på spel för Cleve, medan kvartärgeologerna 

                                                             
1113 Nordlund, Det upphöjda landet, 249 ff. 
1114 Kate, ”93-årig professor i Västerås: Norden har haft tre istider!”, Vestmanlands läns tidning 22 januari 
1968; Creese & Creese, Ladies in the Laboratory II, 8. 
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hade trovärdighet att förlora om Cleve skulle visa sig ha rätt i sina tolkningar. 
Geologerna hade förstås också kunskap att vinna, men frågan är om den 
skulle vara värd den trovärdighetsförlust det skulle innebära om en amatör 
på första försöket visade sig kunna lösa problem som diskuterats inom 
disciplinen i decennier. Som Harald Thomasson skrev till Gösta Lundqvist 
hade hon en förmåga att rikta in sig på centrala problemställningar: ”Astrids 
sista uppsats och kritiken av Simon tycker jag om och har läst dom med 
glädje, ehuru hon naturligtvis har fel i stort. Men gumfan [sic!] sätter kniven 
på just dom ömma punkterna.”1115  

I detta stadium var det geologerna som behövde övertygas och Cleve 
anförde argument som baserade sig på hennes diatomacéforskning, men hon 
använde sig också av geologernas egen forskning. När det inte gick hem lyfte 
hon värdet av fri forskning, det vill säga forskning som var obunden av 
utbildning och förutfattade meningar som följde av att tillhöra en viss 
disciplin. Geologerna å sin sida anförde betydelsen av empiri, fältforskning och 
erfarenhet. Att Cleve över huvud taget fick utrymme att ventilera en teori som 
konsekvent kritiserades av de kvartärgeologer som yttrade sig om den berodde 
förmodligen på att hon inte bara var en amatör. Hon var vetenskapligt 
utbildad och hade bevisad expertis inom ett område som var av nytta för den 
kvartärgeologiska forskningen. 

Cleve bytte strategi och vände sig till en ny publik när hon gick förlorande 
ur trovärdighetsstriden med geologerna. Man kan fråga sig varför hon 
fortsatte att hävda oscillationsteorin när den blev så hårt kritiserad, men 
kanske vilade hennes egen trovärdighet på dess framgång. Hon kunde inte 
låta teorin falla om det skulle innebära att hennes diatomacékompetens 
försvagades. Det har förstås föga med vetenskaplighet att göra, men väl med 
den kultur som omger kunskapsbildandet. 

Den nya publiken var arkeologerna. Gränsdragningen fördes fortfarande 
mellan Cleve och kvartärgeologerna, men för de senare var striden avslutad. 
Hennes försök att övertyga arkeologerna om att hon hade gjort den korrekta 
tolkningen av Nordens kvartärgeologiska utveckling och kunde ge underlag 
för mer tillförlitlig arkeologisk kunskap förbigicks med tystnad. Cleves 
forskning förändrades när hon bytte strategi, i det att den fick ett starkare 
arkeologiskt inslag för att intressera den nya publiken. Det bör noteras att 
detta är slutsatser som jag drar utifrån mina teoretiska utgångspunkter och 
att det naturligtvis är möjligt att orsak och verkan kan ha varit annorlunda. 

Avsaknaden av en plats inom akademin hade också betydelse för 
utvecklingen av Cleves forskning. Det hade knappast bara med intresse att 

                                                             
1115 Brev från Harald Thomasson till Gösta Lundqvist, odaterat, Brev till/från Harald Thomasson, F2:5, GLS, 
CVH. – Den Simon som omnämns är sannolikt Simon Johansson, som Cleve kritiserade i Astrid Cleve-Euler, 
”’Baltiska issjöns tappning.’: Några anmärkningar till dr Simon Johanssons avhandling med denna titel i G. F. 
F. bd 48 h. 2.”, GFF 48 (1926). 
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göra att hon fortsatte med diatomacéforskningen hela livet. Andra 
uppmuntrade henne att fortsätta med den och hon kunde bedriva den utan 
tillgång till laboratorium, personal eller andra materiella tillgångar än det 
nödvändiga mikroskopet. På motsvarande sätt var det också enklare att göra 
kvartärgeologiska fältstudier än kemiska undersökningar, för det svenska 
landskapet stod öppet för henne även om laboratorierna var stängda. Själv 
lyfte hon den utominstitutionella positionen som fördelaktig i och med att 
hennes tankar då inte styrdes på samma sätt. Hon hade en poäng, men det 
innebar också att hon hade betydligt sämre möjligheter att forma och 
förmedla vetenskapligt accepterad kunskap. De institutionella gränserna 
utgjorde inte bara begränsningar för vilka tankar som var möjliga: de 
skyddade också mot att sådant som ansågs ovetenskapligt – som religion 
eller ideologi – inverkade på forskningen. 

Att befinna sig utanför gränserna innebar naturligt nog möjligheter att vara 
gränslös. I Cleves fall innebar det att hennes kvartärgeologiska och 
arkeologiska tolkningar påverkades av ideologiska och religiösa idéer på äldre 
dagar. Intressant nog sträckte sig det inflytandet inte till diatomacé-
forskningen. Det kan ha berott på att hon inte behövde omförhandla 
gränserna för den eftersom hennes kompetens där inte ifrågasattes i någon 
större utsträckning. Dessutom mottogs hennes kiselalgsstudier närmast 
entusiastiskt i jämförelse med hennes övriga forskning.  

Att Cleve var kvinna påverkade definitivt hennes möjligheter till en 
akademisk karriär. Som kvinna var hon systematiskt förfördelad, även om 
många män i hennes omgivning säkerligen inte medvetet särbehandlade 
henne med avseende på kön. Hon hade inte samma juridiska rättigheter som 
män med motsvarande utbildning, hon mötte en mängd sociala hinder som 
forskare till följd av sitt kön och förväntades i högre grad än män i samma 
situation att prioritera den familj som hon valde att bilda. 

Den dubbla gränsdragningen fanns alltså där. Utan anställning och som 
icke-geolog och kvinna stod hon utanför vetenskapliga och akademiska 
gränser som hon ville befinna sig innanför. Samtidigt var hon utbildad 
forskare och besatt åtråvärd kunskap inom gränserna för diatomologin. Att 
den kunskapen inte förlorade i värde trots att hon underkändes som 
trovärdig inom andra områden visar att det var möjligt att samtidigt 
betraktas som trovärdig och icke trovärdig som vetenskapare. Min studie 
bidrar därmed till kunskapen om hur vetenskap formas genom att ha visat 
att vetenskaplig trovärdighet inte nödvändigtvis kopplas till den individuella 
forskaren utan till hennes demonstrerade kunskap och förmåga inom ett 
specifikt område. 

I linje med min teoretiska utgångspunkt har jag uppehållit mig länge vid 
gränser och gränsdragningar. Det finns dock mer att säga om mina resultat. 
En aspekt som jag inte uttalat har undersökt genom avhandlingen men som 
ändå framstår som påtaglig är nätverkens betydelse. Till exempel var Per T. 
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Cleve oerhört viktig för Astrid Cleve och han öppnade med sin uppmuntran 
och sitt inflytande dörrar till vetenskapen för henne. von Euler stängde i sin 
tur dörrar för henne efter deras skilsmässa. Vidare var det bland geologerna 
skillnad mellan Stockholms- och Uppsalagrupperna och stödet som Cleve 
fick av exempelvis Backlund och paret Florin uppmuntrade henne att 
fortsätta sitt arbete. På samma sätt hade säkert de personliga påstötningarna 
betydelse för att hon skulle färdigställa den efterfrågade diatomacéfloran och 
när hon fick professors namn berodde det på att personer i hennes närhet 
initierade och understödde processen. 

Jag har också noterat ett nationellt samband mellan flera av Cleves 
intresseområden. Som industrikemist betonade hon träråvarans nationella 
värde, som aspirerande kvartärgeolog blev hon del av en vetenskap som 
bidrog till den nationsbildande idén att Sverige stigit oförstört ur havet efter 
istiden och arkeologin hade sedan disciplinens framväxt en stark koppling 
till nationalistiska tankar. Det var alltså inte bara inom politiken hon drogs 
till det nationella. 

Cleves liv var långt och händelserikt, skrev jag i inledningen. Nu, i slutet 
av biografin, vill jag också kalla det passionerat. Exakt vad som drev Cleve 
vet jag inte, men när hon gjorde något så gjorde hon det med besked, oavsett 
vart det tog henne. Hon lät sig inte nedslås av motgångarna utan reste sig 
gång på gång och sökte nya vägar. Det verkar inte heller ha legat i hennes 
natur att kompromissa och när hon blev besviken lät hon omgivningen veta 
vad hon tyckte. Själv förklarade hon det som strävan efter sanningen och 
fann i motgångarna trygghet i övertygelsen att sanningen en gång skulle 
segra, men jag undrar om det kan ha varit en efterkonstruktion för att slippa 
den plågsamma insikten att hon skulle ha brunnit för något förgäves. 
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Summary 
Algologist, assistant, amateur. Chemist, controversial, catholic. Scientist, 
spouse, skier. Parent, politician, pioneer. There are many ways to describe 
Astrid Cleve (1875–1968), married von Euler. Any fair narrative of her life 
must, however, include some reference to science, for science lay at the core 
of her passions. She became Sweden’s first female Ph.D. graduate in the 
natural sciences in 1898 and embarked in pursuit of a scientific career, but 
struggled in confrontation with formal and cultural limitations. Determined 
not to give up her dream, she found other means to do research and 
published numerous papers throughout her life. 

This dissertation is a scientific biography of Cleve. It focuses on her 
research; how it changed over time in relation to the rest of her life, how it 
was received by established scientists, and how her status as a woman on the 
fringes of academia affected her research. Sociologist Thomas F. Gieryn’s 
theory of boundary-work and credibility contests is an important analytical 
tool in my interpretation of these topics. 

The study is divided into seven chapters. Six of these, i.e. all but the 
introduction, follow Cleve’s life in a chronological and sometimes thematic 
order, and I continually analyse my findings. The first chapter introduces the 
dissertation, its objective and theoretical framework. Chapter two accounts 
for Cleve’s childhood and student years in Uppsala, ending with her Ph.D. 
graduation. Chapter tree focuses on her research as a chemist and her ten 
years of marriage to Hans von Euler-Chelpin (1873–1964). When they met, 
he was a fellow researcher at the private Stockholms högskola, later known 
as Stockholm University, and their marriage was closely intertwined with 
their academic studies. The fourth chapter is all about Cleve’s controversy 
with some of the leading quaternary geologists in Sweden at the time, 
regarding the level changes of the Scandinavian land mass following the 
latest Ice Age. The fifth chapter diverges slightly from Cleve’s research and 
investigates her undertakings in popular science and her political 
standpoints. Chapter six analyses her archaeological studies as part of the 
scientific controversy she was involved in, but also as influenced by political 
and religious views. Finally, the seventh chapter begins with a closer look at 
Cleve’s diatom studies, already part of most of the study but thus far not 
focused on as such, and ends with the main conclusions of the entire 
dissertation project. 

Successful studies 

Astrid Cleve was born and raised in an academic setting, from parents to 
dwelling. Her father, Per Teodor Cleve (1840–1905), was a professor of 
chemistry at Uppsala University and her mother, Alma (née Öhbom, 1845–
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1927), was one of the first women in Sweden to matriculate, once they were 
given that right in 1870. As a professor’s family, the Cleves lived on campus, 
in an apartment in the chemical laboratory building, and their everyday life 
was permeated by the sounds and smells of chemical experimentation. 

Both parents strongly advocated education for women and Alma began 
teaching her daughters Astrid, Agnes (1876–1951) and Célie (1882–1980) at 
an early age. Astrid was an avid student who wanted to follow in her 
distinguished father’s footsteps, and in 1891 she registered as a botany and 
chemistry student at Uppsala University. Seven years later, she earned her 
Ph.D. by defending a dissertation in botany entitled Studier öfver några 
svenska växters groningstid och förstärkningsstadium (“Studies of some 
Swedish plants’ germinating season and establishment period”). 

Cleve’s hopes of an academic career were stunted by the fact that she did 
not earn the title docent on her dissertation, a title which would have given 
her the right to teach at university level, and she had to navigate a Swedish 
prohibition against women being civil servants that did not change until 
1923. The latter obstacle was made thoroughly clear to her in 1916, when she 
pleaded to be exempted from the law so she could hold a teacher’s position at 
a secondary school. Despite recommendations in her favour – with the 
exception of her gender, she was more than qualified for the position – the 
case dragged on. Once a decision was made, the position was gone and her 
plea was considered superfluous. Cleve nonetheless earned most of her living 
as a teacher, but at girls’ schools that did not require male lecturers. 

Her first teaching position was within academia, however, as an assistant 
at Stockholms högskola from 1898, where she also pursued her own studies 
at the botanical and chemical laboratories. In 1902 she married her 
colleague, physicist and chemist von Euler, and left her teaching position 
(positions, actually, as she simultaneously taught chemistry at a secondary 
school for girls) to be her husband’s unpaid assistant.  

Cleve and von Euler launched an initially successful collaboration as 
researchers in chemistry and published nineteen joint articles. With five 
children, they also built a family. After a while, their cooperation did not run 
as smoothly, and Cleve was excluded from working at the laboratory where 
von Euler had become an increasingly successful professor. Their 
disagreements and his falling in love with his next wife-to-be Beth af Ugglas 
(1887–1973) led to a bitter divorce in 1912, that left Cleve alone with her five 
children to care for. 

While teaching was a way for Cleve to support her family, research 
remained her passion. In 1917 she was appointed director of a newly-
established research laboratory in the forestry industry, located in Skoghall, 
Värmland. Excited to have a position commensurate with her qualifications 
she immediately initiated thorough investigations in wood and cellulose 
chemistry and published her results in several papers. While her work was 
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scientifically valuable, it did not fulfil the company’s demands of economic 
gain, and after five years she was fired. 

Cleve returned to Uppsala and teaching, but she also took an interest in 
popular science and politics during the 1920s. At this time, she was deeply 
entrenched in a scientific controversy (discussed below), and annoyed by the 
resistance she met in trying to pursue science, she moved again, to 
Bergslagen in Västmanland, and became a farmer. Fifteen years later, she 
returned to Uppsala. 

When Cleve moved, so did her microscope. Back when she was a student, 
she had learned diatom analysis from her father, and worked on commission 
as an analyst of the ecologically sensitive microorganisms ever since. Both 
father and daughter were highly regarded diatom experts and over decades 
of studies, Cleve accumulated a unique knowledge of the Scandinavian 
diatoms, some of which she published in various scientific papers and 
periodicals. Other scientists with an interest in this group of algae requested 
that she collect her knowledge in a flora, and she conceded to their wishes. In 
1951, the first volume of Die Diatomeen von Schweden und Finnland was 
published. The entire flora consists of five volumes, with descriptions of 
1 600 species of diatoms as well as their distribution, fossil and recent, and 
ecological requirements. 

Cleve’s diatom flora was the crowning achievement of her scientific career 
and the year it was completed, 1955, she was made a titular professor. By 
then, she was 80 years old, but her passion for science had not dwindled and 
she kept researching. However, it was not diatoms as much as her old 
struggle to gain credibility for her quaternary theories that motivated her. 

Controversial conclusions 

Cleve’s interest in geology stemmed from her work as a diatom analyst. 
Diatom fossils were useful indicators of past shoreline displacements and 
changes in land elevation, and therefore important to quaternary geologists. 
The geological implications of her findings did not catch her interest until 
1911, when, following a revision of a diatom analysis originally conducted by 
her father, Cleve expressed her first doubts on the geologist’s views of the 
postglacial land elevation. No particular discussion followed the short paper 
in which she voiced her opinion, but at the time she did not have the 
confidence to pursue the topic further. This would change. 

In 1923 she published a paper entitled “Försök till analys av Nordens 
senkvartära nivåförändringar” (“An attempt at an analysis of the late 
quaternary land elevation changes in Scandinavia”), and proposed a theory 
to explain the observed level changes. Such an explanation had so far eluded 
the quaternary geologists, despite decades of intense research, and they met 
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her claim to have solved the problem by suggesting that the land mass had 
oscillated in five waves since the ice began to recede with incredulity. 

In the controversy that followed, Cleve’s critics were particularly opposed 
against her not being formally trained as a geologist and her creative and 
unorthodox usage of other researchers’ findings after her own mind. They 
pointed out what they perceived to be mistakes in her theory and explained 
why, from their point of view, her oscillation theory simply was not the 
solution to the problem at hand. Cleve was not discouraged by the 
unanimous opposition and vigorously defended her opinion, which was 
partly founded on her diatom expertise. The exchange of views soon turned 
into a controversy, as diatom specialist and amateur geologist Cleve stood 
her ground against the seemingly united quaternary geologists defending 
their authority. 

Cleve tried to prove her oscillation theory by applying it to various 
problems and maintained that she was right, despite the opposition of the 
establishment. Eventually, the geologists turned a cold shoulder, which 
increasingly limited her ability to publish her views in their journals. 
Convinced that she was struggling for the truth against narrow-minded men 
who cared more for their personal repute, she refused to give in.  

Unable to change the geologists’ minds, Cleve tried to build credibility as a 
quaternary geologist by turning to a new audience at the end of the 1920s: 
the Swedish archaeologists. It was a logical change, for there was a close 
connection between the disciplines. The archaeologists’ interpretations of 
their findings of the earliest settlers after the Ice Age depended on the 
geological knowledge of when and where there was land accessible to the 
immigrants. Using the oscillation theory, she reinterpreted the early 
settlement of Sweden and southern Norway. Allying herself with the 
archaeologists as a geologist, she could possibly make a name for herself if 
they chose to believe in her theory. That did not happen. 

From the 1930s, a touch of ideology can be identified in her archaeological 
studies, and it gradually increased. She became interested in the origin of the 
settlers, and encompassed anthropological ideas that humankind could be 
divided into races with particular biologically heritable physical and cultural 
characteristics. These ideas were uncontroversial in Sweden in the beginning 
of the 20th century, but after a popularity peak in the 1920s, manifested by 
the foundation of the Swedish State Institute for Racial Biology, it gradually 
became clear that there was no scientific evidence to support them. Cleve, 
however, did not change with the times. It is likely that this line of enquiries 
was influenced by her political views. During the 1920s, she had been a 
committed electioneer for the conservatives, but disappointment with her 
party together with her pro-German and national views oriented her toward 
National Socialism. From 1949 onwards, she published several articles in 
Dagsposten and its replacement Fria Ord; both were house organs of the 
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pro-German party Sveriges Nationella Förbund. The topic was often 
geological, but she also wrote about Scandinavia’s early inhabitants and their 
origins, tracing them to interglacial times and suggesting that humans 
survived throughout the Ice Age along the northern coast of Norway, an idea 
that no archaeologists shared. By then, Cleve had converted to Catholicism, 
and towards the end of her life, there were also traces of religion in her 
studies, as she sought clues to understanding the Nordic peoples and their 
migrations in the Bible. 

Meanwhile, she kept writing and publishing papers in quaternary geology, 
seemingly tirelessly promoting her interpretations. Some of these papers 
were published privately, and in several of them she made clear that she 
considered herself discouraged and discriminated against as a woman and 
an outsider. 

A scientific outsider 

Science was part of Cleve’s life from childhood to death. However, factors 
other than her personal desire to uncover scientific truths governed her 
research opportunities and the topics of her studies. Considering that she 
adapted her research to the situation at hand, science in general seems to 
have been more important to her than any particular subject. For example, 
her first employment was as a chemist though she graduated as a botanist, 
she followed her husband’s research plans during their collaboration, and 
immersed herself in wood and cellulose chemistry while she worked in the 
forestry industry. At the same time, she also worked on commission as a 
diatom analyst, an area where she was established and thus did not have to 
adapt to circumstances. 

When it was obvious that she would not get a position that did her 
education justice, Cleve turned to quaternary geology. It was the first time 
she tried to make an impact within a field of research in which she had no 
formal training, and although her diatom expertise earned her the initial 
space to put her theory forward, she failed to establish credibility as a 
quaternary geologist. 

One might indeed ask why she kept defending her theory when it was so 
severely criticised, but perhaps her own credibility depended on its success. 
Parts of it relied on diatom studies, and a failure would possibly weaken her 
expert position in that area. 

Having lost the credibility contest with the geologists, Cleve changed 
strategies and turned to a new audience: the archaeologists. Her research 
also changed, by including archaeological findings and interpretations. 
When she tried to convince the archaeologists that her knowledge of shore-
line movements and land elevation was more credible than the established 
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geological view, her ideas were met with silence. Her boundary work still 
aimed at the geologists, but for them, the discussion was over and done with. 

Her lack of an academic institutional setting for her research in also 
affected the development of her studies. Interest was hardly the only reason 
why she stuck to the diatoms throughout her life. She was encouraged in that 
area and other than the necessary microscope, it did not require material 
assets such as laboratory access, assistants or travel funds. Similarly, it was 
easier to do geological field-work than chemical experiments, as the Swedish 
landscape was open to her when the laboratories were not. Personally, she 
claimed to consider the position outside of any institution advantageous, as 
her ideas were less constricted. On the other hand, it impaired her 
opportunities to build and communicate scientifically accepted knowledge, 
and with no institutional boundaries to regulate her research, there were no 
external limitations against the ideological and religious ideas that seeped 
into Cleve’s archaeological interpretations in old age. 

The fact that Cleve was a woman definitely affected her chances of an 
academic career. As a woman, she was systematically discriminated. She 
did not have the same legal rights as a man, she had to face social obstacles 
as a female Ph.D. and researcher, and she was expected to prioritize her 
family. Consequently, she had to deal with double boundaries, regarding 
gender and science. 

As a female non-geologist without employment, she was outside of 
scientific, disciplinary and institutional boundaries that she wanted to be 
within. At the same time, she was a trained scientist and possessed desirable 
knowledge within her own specific boundaries, knowledge that did not 
diminish in value despite her having been denounced in a different field of 
expertise. Thus my dissertation adds to the understanding of how knowledge 
is produced: It is possible to simultaneously be regarded as credible and 
non-credible as a scientist. Credibility is not necessarily attached to the 
individual scientist, but to his or her formal expertise in a particular area. 

In line with my theoretical perspective, I have dwelt on boundaries and 
their impact on Cleve’s research, but there is more to add. One aspect that I 
have not explicitly examined in my thesis but which seems obvious is the 
importance of networks. For example, Per T. Cleve was exceedingly 
important to his daughter’s possibilities to pursue science. Doors that Cleve’s 
father opened were in turn closed by von Euler after their divorce. Among 
the geologists she was also received differently in Stockholm and in Uppsala. 
In the latter she had several supporters who were more open to her diverging 
views even if they did not agree with her, and that support surely encouraged 
her. Similarly, personal requests that she assemble the diatom flora certainly 
played a part in its completion, and when she was declared professor honoris 
causa, the process to promote her was initiated and supported by personal 
acquaintances of hers. 



SUMMARY 

 283
 

Finally, I have noticed a nationalistic link between several of Cleves areas 
of interest. As an industrial chemist, she emphasized the national value of 
the Swedish wood, as an aspiring quaternary geologist she took part in a 
discipline that contributed to the nation-building idea that Sweden rose 
pristine from the sea after the Ice Age, and archaeology had strong ties to 
nationalist ideas from its formation. In science as well as in politics, she was 
drawn to the national. 

Cleve’s life was long, eventful and passionate. I do not know exactly what 
inspired her, but when she did something, she did it with a vengeance, no 
matter where it took her. She was not prone to compromise, and when she was 
disappointed she did not let matters rest, but let everyone know what she 
thought. She herself explained that she strove for the truth and took comfort in 
the conviction that truth is always victorious. I wonder if that might have been 
an afterthought, something to believe in rather than facing the possibility that 
her passion might have been misdirected. Either way, her life was in no way 
futile. Not only did she contribute to science, albeit not the revolutionary 
theory she dreamt of; the story of her life also grants the living a means to 
learn and reflect upon the making of science as well as upon their lives. 
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Årtal i Astrid Cleve von Eulers liv 

1875 Föds 22 januari. 
1886–1887  Studieår i Morges, Schweiz. 
1891  Studentexamen. 
1894  Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet. 
1898  Filosofie licentiatexamen samt filosofie doktorsexamen, Uppsala universitet. 
1898–1902  Amanuens i kemi, Stockholms högskola. 
1900–1902  Lärare på Åhlinska skolans gymnasium, Stockholm. 
1902  Lärare på Lyceum för flickor, Stockholm. 
1902  Ingår äktenskap med Hans von Euler-Chelpin. 
1902  Flyttar till Solfläck, Huddinge. 
1903  Första barnet, Sten Hansson, föds. 
1904  Andra barnet, Ulf Svante Hansson, föds. 
1905  Per Teodor Cleve avlider. 
1905  Flyttar till Kungsholmen, Stockholm. 
1907  Tredje barnet, Karin Maria, föds. 
1908  Fjärde barnet, Hans Georg Rigas, föds. 
1908  Flyttar till Västanberga, Vallentuna. 
1910  Femte barnet, Birgit, föds. 
1911–1917  Lärare vid Anna Sandströms högre lärarinneseminarium, Stockholm. 
1912  Skiljer sig från Hans von Euler-Chelpin och får vårdnad om barnen. 
1912  Provår vid Högre realläroverket på Norrmalm, Stockholm. 
1912–1916  Vikarierande lektor vid Högre realläroverket på Norrmalm, Stockholm. 
1912–1919  Biologisk assistent vid Svenska hydrografiska-biologiska kommissionen. 
1912–1916  Lärare på Nya Elementarskolan för flickor (Ahlströmska skolan), Stockholm. 
1914  Flyttar till Östermalm, Stockholm. 
1918–1923  Laboratoriechef vid Skoghallsverken, Uddeholms AB, Värmland. 
1918  Flyttar till Stjernsfors, Värmland. 
1919  Flyttar till Skoghall, Värmland. 
1921  Sten tar studentexamen. 
1922  Ulf tar studentexamen. 
1924  Flyttar till Uppsala. 
1924–1935  Agitator för Allmänna valmansförbundet. 
1926–1929  Lärare vid Uppsala högre elementarläroverk för flickor. 
1926  Georg tar studentexamen. 
1927  Alma Cleve avlider. 
1928  Karin tar studentexamen. 
1929  Birgit tar studentexamen. 
1929  Flyttar till Limnäs, Västmanland. 
1937  Flyttar till Lindesberg, Västmanland. 
1939  Realskolelärare i Lindesberg. 
1944  Flyttar till Uppsala. 
1948  Promoveras till jubeldoktor. 
1949  Konverterar till katolicismen. 
1955  Tilldelas professors namn. 
1968  Avlider 8 april. 
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Förkortningar 

AC Academicum Catholicum Sueciæ 
ACS  Alma Cleves samling 
ACES  Astrid Cleve von Eulers samling 
AKMG  Arkiv för kemi, mineralogi och geologi 
AVF  Allmänna Valmansförbundet 
BDCG  Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 
BGIU  Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala 
BKVAH Bihang till Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar 
BN Botaniska Notiser 
CK Centrala Kvinnorådet 
GA Geografiska Annaler 
GF Geologiska Föreningen i Stockholm 
GFF Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 
GKVVS Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 
GLS Gösta Lundqvists samling 
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