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Tack till Gunilla Ransbo 
Sedan årsskiftet har fakultetskansliet tagit 
över ansvaret för fakultetens informations-
blad. Därför vill jag inleda årets första 
nummer av Språkröret med att tacka Gu-
nilla Ransbo vid institutionen för moderna 
språk för hennes förtjänstfulla arbete med 
mer än 80 språkrör de senaste tio åren.  

Årets första nummer ägnas åt vinter-
promotionen som äger rum fredagen den 
29 januari i universitetshusets aula. 

Under våren ser jag fram emot ett gott 
samarbete med alla som vill publicera 
intressanta texter eller viktig information i 
Språkröret. 
 
Birgitta Hellqvist 

 

 

Promotor – Gail Ramsay – har ordet 

Semitiska	språk	från	Bibeln	till	Sveriges	Yttrandefrihetsgrundlag	 

”Till riksdagen i Norrköping 1604 föreslog 
Karl IX, att det vid universitetet… skulle 
finnas en språkprofessor som ansvarade för 
hebreiska…” skriver Bo Isaksson och 
Håkan Malmberg i Uppsala universitets 
utställningskatalog Nr. 44 till utställningen 
Till Österland vill jag fara, i Carolina 
Rediviva 3 juni 2005 – 3 maj 2006 (sid. 4). 
Då var utgångspunkten att Bibeln behövde 
studeras på sina originalspråk, hebreiska 

och grekiska och med detta mål i åtanke 
instiftades professuren 1605. 

Mycket har skett i ämnet Semitiska 
språk sedan professurens instiftande. År 
2005 firade Semitiska språk 400-
årsjubileum för professuren i ämnet vid 
Uppsala universitet. Bland aktiviteterna 
som ingick i firandet förekom en internat-
ionell konferens med forskare i semitiska 
språk från det internationella forskarsam-
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hället. Konferensbidragen publicerades i 
volymen The Professorship of Semitic 
Languages at Uppsala University 400 
Years (Bo Isaksson, Mats Eskhult och Gail 
Ramsay red. 2007). Volymen inleds med 
en detaljerad historisk beskrivning av 
professurens tillkomst av Håkan Malmberg 
och konferensens öppningstal av Sigrid 
Kahle. Därefter följer ett brett spektrum 
artiklar om ämnen i dagens vetenskapliga 
fält i semitiska språk.  

Drygt etthundrafemtio år efter professu-
rens inrättande hade Uppsala universitets 
briljanta unga forskare, Linné-lärjungen, 
Peter Forsskål, född 11 januari i Helsing-
fors 1732, inkluderats i den danske kung-
ens, Fredrik V, forskningsexpedition till 
Arabien. Denna expedition gav sig ut den 4 
januari 1761 och Forsskål var då alltså 
blott tjugonio år gammal. Den vetgirige 
och omvärldsintresserade kungens mål 
med forskningsresan var i samklang med 
tidens anda. Han ville förse sitt rike med 
”…lyckliga resultat såväl för vetenskaper-
nas framsteg i allmänhet som för Den 
Heliga Skrifts närmare uttolkning i syn-
nerhet”, allt enligt Torkild Hansen (1991, 
sid. 10) i den historiska reseskildringen 
Det Lyckliga Arabien först utgiven 1964 
med en senare upplaga 1991.  I det föl-
jande refereras till upplagan från 1991. 
Forsskål hade redan som trettonåring 
författat ”ett längre brev på hebreiska” och 
som tjugofyraåring avlagt en doktorsexa-
men i filosofi i Göttingen (Hansen, sid. 
19). När han 1756 återkom till Uppsala var 
det ”som en aktad man i aktade kretsar”, 
(Hansen, sid. 20). Väl i Uppsala tog han itu 
med nästa stora projekt, nämligen sitt 
banbrytande verk Tankar om den borger-
liga friheten från 1759. Mer om denna 
strax. 

Men först, i den grupp som reste ut 
1761 fanns filologen och semitisten Fri-
edrich Christian von Haven, matematikern 
och astronomen Christian Carl Cramer, 
illustratören och kopparstickaren Georg 
Wilhelm Baurenfeind, Peter Forsskål 
”såsom physicus och botanicus”, den 

frisiske bondsonen Carsten Niebuhr 
”såsom matematicus och astronomicus” 
och betjänten Berggren, ”en svensk som 
tidigare hade tjänat under en husaröverste i 
kriget mot Preussen”, allt enligt Hansen 
(sid. 10, 42-43). Av dessa var det främst 
Forsskål som lärde sig att kommunicera på 
arabiska praktiskt under färden. Vi vet inte 
så mycket om hans bevekelsegrunder för 
att delta i denna expedition. Hansen levere-
rar ett citat av Forsskål från den första 
sidan i sin resedagbok daterad den 4 janu-
ari 1761, ”hvarföre skulle Lyckeliga Ara-
bien heta lyckelig och sökas af långväga 
skepp?” (Hansen, sid. 46). Senare åter-
kommer denna fråga när Forsskål ligger 
för döden insjuknad i malaria (Hansen, sid. 
228). Den 11 juli 1763 dog Forsskål i 
Jerim (Yarīm) i dagens Jemen endast tret-
tioett år gammal.  

 

 
 
Peter Forsskål, målning av okänd konstnär, 
Salnecke, Uppland. 
 

Vi vet inte om Forsskål någonsin fick svar 
på sin fråga. Men han fann i vart fall det av 
Linné så hett åtrådda Mekka-balsamträdet 
och kunde sända en gren av detta träd till 
sin berömda lärare, botanisten och arkia-
tern, före sin död. Den enda som överlevde 
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expeditionsresan var Carsten Niebuhr som 
den 20 november 1767 red in i ett mycket 
förändrat Köpenhamn. Han återkom till en 
ny tid. Kung Fredrik den V hade dött 1766 
och med honom intresset för forskningsex-
peditionen. Men Carsten Niebuhrs minne 
lever vidare. Idag bedrivs studier och 
forskning i arabiska, hebreiska och tur-
kiska vid Carsten Niebuhr Afdelingen 
(tidigare Carsten Niebuhr Instituttet) vid 
Köpenhamns universitet. 

Åter till Forsskål och hans politiska ma-
nifest Tankar om den borgerliga friheten. 
Skriven i en latinsk och en svensk version 
uttrycker den en för tiden farlig tanke, 
nämligen att ”näst livet självt är intet kä-
rare för människan än friheten” (Hansen, 
sid. 20). Detta dokument åskådliggjorde i 
ett tjugotal paragrafer, 1759, de idéer som 
ligger till grund för dagens grundlagsstad-
gade yttrande- och åsiktsfrihet. Man brukar 
säga att ”timing är allt.” Så var det i Fors-
skåls fall och detta gäller i högsta grad 
utgivningen av hans avhandling Tankar om 
den borgerliga friheten. Det fria ordet 
undertrycktes effektivt vid denna tid och 
regeringsorganen censurerade alla manu-
skript. Dåvarande rektorn vid Uppsala 
universitet, Carl von Linné, fick order om 
att bränna Forsskåls avhandling. Sjuttionio 
exemplar brändes.  Förordningen om skriv- 
och tryckfriheten utfärdades 1766 och 
därmed avskaffades förhandscensuren i 
Sverige. Men då hade Forsskål redan varit 
död i tre år. Idag har skriften i sin helhet 
översatts till många språk inklusive ara-
biska och hebreiska. Dessa översättningar 
finns tillgängliga för hela världen och kan 
läsas på nätet.*	

I maj 2013 hade jag ett telefonsamtal 
med en herre vid namn El Ashwal från 
Jemen. Han menade att det eventuellt hade 

hittats spår efter Forsskåls grav. Dessa spår 
skulle ha kommit i dagen i samband med 
ett byggnadsprojekt. Graven skulle då ha 
ingått i ett område som fungerat som be-
gravningsplats för icke-muslimer och 
”sedan sjunde århundradet” för judar, 
förklarade El Ashwal. Detta skulle kunna 
vara en förklaring till att Forsskål begravts 
där. Han var ju inte muslim. El Ashwal var 
delaktig i planeringen av en tänkt minnes-
plats över Forsskål och denna skulle eta-
bleras vid denna plats, om det gick att 
verifiera att han hade begravts där. Det 
skulle dock visa sig att det inte gick att 
bevisa att så var fallet. Jag betvivlar 
dessvärre starkt att vi någonsin kommer att 
finna vare sig Forsskåls eller de övriga 
expeditionsdeltagarnas gravar. De plund-
rades redan på ett tidigt stadium och det är 
svårt att finna lämningar i den karga jeme-
nitiska höglandsplatån och sandbeströdda 
ökentopografin.  

Här knyts cirkeln ihop. Forsskåls tankar 
om människans kärlek till den individuella 
friheten och att få tänka, tro och uttrycka 
sig fritt lever vidare. I en värld där männi-
skor med olika kulturella bakgrunder från 
Mellanöstern och arabvärlden flyr, bland 
annat därför att de inte får säga vad de 
önskar, eller tvingas överge sina övertygel-
ser eller modersmål, där historiska läm-
ningar över folk och civilisationer förstörs 
för all framtid och där förhistoriska spår av 
mänskligt liv utplånas, framstår det som 
minst lika viktigt idag som för 400 år 
sedan, att studera, dokumentera, lära ut och 
forska om de semitiska språken. 
 
Gail Ramsay 
 
 
*http://www.peterforsskal.com/thetext-sw.htm
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Senior Lecturer Peter Howell – hedersdoktor vid Språk-
vetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Howell – Honorary Research Associate 
vid Royal Holloway 

Från att ha varit en slumrande gren av den 
latinska filologin sedan det sena 1800-talet 
kom studiet av den poesi som producera-
des under de flaviska kejsarna, framför allt 
under Domitianus regering (81–96 e.Kr.), 
under 1980- och -90-talen att utvecklas till 
ett synnerligen livaktigt och produktivt 
forskningsfält. Intresset har framför allt 
riktats mot de två poeterna Statius och 
Martialis, den senare den främste företrä-
daren för den antika epigramdiktningen i 
stort. Peter Howell har spelat en viktig roll 
i denna utveckling. Hans kommentar till 
Bok 1 av Martialis Epigrammata var, när 
den publicerades år 1980, den första eng-
elskspråkiga kommentaren till Martialis. 
Boken kan sägas ha blivit katalysatorisk i 
och med att den stimulerade intresset för 
den flaviska epokens poesi såväl som för 
epigrammet som genre. Howell belyser 
dess förtjänster som litteratur och påvisar 
tydligt vikten av att ägna samma grad av 
vetenskapligt studium åt samtliga av epi-
gramgenrens yttringar, vare sig det är fråga 
om kejsarpanegyrik eller provokativa 
obsceniteter – något som inte varit en 
självklarhet för tidigare generationer filo-
loger. Han framhåller också Martialis 
betydelse för vår kunskap om det antika 
Roms sociala förhållanden. Idag, 35 år 
senare, behåller Howells kommentar till 
Martialis 1 sin status som standardverk. 

Och nu, när moderna kommentarer skrivits 
på engelska, tyska och italienska till så gott 
som samtliga av Martialis 15 böcker, är 
deras skuld till Howell tydlig. Epigram-
forskningen har naturligtvis utvecklats och 
brutit ny mark under de senaste decennier-
na, men det är befogat att anta att så inte 
hade skett i samma utsträckning och i 
samma riktningar om inte Howell varit en 
av dem som stakat ut vägen. Han själv har 
bidragit med ytterligare en kommentar till 
Martialis (Bok 5) samt författat en mono-
grafi om Martialis liv och författarskap. 
Han har därutöver skrivit en mängd artiklar 
och recensioner om epigram och angrän-
sande ämnen. 

Trots att han i alla avseenden är en ”Ox-
ford man” – han har stannat i Oxford 
alltsedan sin tid som student vid Balliol 
College – har Howell under hela sin yrkes-
karriär varit verksam vid University of 
London, först som Assistant Lecturer, 
sedan som Lecturer vid latininstitutionen 
vid Bedford College, och slutligen som 
Senior Lecturer i Classics vid Royal Hol-
loway College, där han efter sin pensioner-
ing 1999 har status som Honorary Rese-
arch Associate. 

Under närmare två decennier har Peter 
Howell varit associerad med den epigram-
forskning som bedrivits inom latinämnet 
vid Uppsala universitet och alltid bidragit 
med värdefull kritik, konstruktiva syn-
punkter och inspirerande diskussioner. Så 
sent som 2015 har han bidragit med ett 
kapitel till Blackwell’s Companion to 
Ancient Epigram, som står under redaktion 
av undertecknad. 

Vid sidan av sitt arbete med latin och 
romersk litteratur har Howell alltid haft ett 
stort intresse för arkitektur. Han har bl.a. 
varit ordförande för Victorian Society i 
London och medlem av English Heritages 
Churches Committee. Också inom detta 
område har han publicerat flera böcker, 
bl.a. The Faber Guide to Victorian Chur-
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ches (London 1988, med Ian Sutton), samt 
skrivit kapitlet ”Oxford Architecture, 
1800–1914” i Oxford University Press’ 
The History of the University of Oxford 
(vol. VII:2, 2000). Sitt intresse för arkitek-
tur och den romerska antiken kombinerar 
han i sitt nuvarande projekt, ett bokverk 
om triumfbågen från romersk tid och 
framåt. 

Om romerska triumfbågar och begrep-
pet arcus triumphalis handlar Howells 
hedersdoktorsföreläsning, som äger rum i 

Universitetshuset sal IX, onsdag den 27/1 
kl. 17 precis. Alla är mycket välkomna! 

 
Christer Henriksén 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fakultetens doktorer efter avlagda prov 
 
Jonathan Morén, semitiska språk 
Avhandlingstitel: Muṣannifak, Ḥall al-rumūz wa-kashf al-kunūz. Part 2. Sharḥ Risālat 
al-abrāǧ. Critical Edition with Introduction and Commentary. 
 
Mojgan Seraji, datorlingvistik 
Avhandlingstitel: Morphosyntactic Corpora and Tools for Persian. 
 
Anders Widbäck, värml, nordiska språk 
Avhandlingstitel: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog 
 
 

 
 
 
Tipsa oss gärna om intressant information eller skicka texter till vår nya adress: 

 
 

sprakroret@sprakvet.uu.se 


