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Program rektorsinstallation 22 januari 2021

Rektorsinstallationen av Erik Renström kommer att direktsändas från aulan  
i Universitetshuset den 22 januari 2021 kl. 16:00.

Välkomsthälsning
Jonas Hafström, ordförande universitetsstyrelsen

Regeringsbeslut att utse rektor
Jur. kand. Susanne Kristensson, förvaltningschef

Överlämning av Lunds universitets rektorskedja
Professor Torbjörn von Schantz, Rector Emeritus

Installationstal
Professor Erik Renström, Rector Magnificus

Studenternas tal till rektor
Tekn. stud. Malin Bruce, ordförande Lunds universitets studentkårer
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Erik Renström är född 1963 i Göteborg och uppväxt där och på Nederländska 
Antillerna. Påbörjade läkarprogrammet i Göteborg 1985, blev legitimerad 
läkare 1992 och avlade sin doktorsexamen vid Institutionen för fysiologi vid 
Göteborgs universitet 1997 efter arbete där och på NovoNordisk i Köpenhamn. 

Klinisk assistent 1997–1998 vid avdelningen för endokrinologi Malmö, därefter 
bl.a. forskarassistent på Vetenskapsrådet 2000–2003 vid Institutionen för 
fysiologi och neurovetenskap (Lund) och Rådsforskare på Vetenskapsrådet 
2006–2011 vid Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, samtliga vid Lunds 
universitet. Utnämnd till docent 2003, universitetslektor 2006 och professor i 
experimentell endokrinologi 2009, samtliga vid Lunds universitet. 

Biträdande koordinator för Lunds universitets diabetescentrum 2006–2014 
och koordinator för det strategiska forskningsområdet Exodiab 2015–2018. 
Biträdande och ställföreträdande prefekt för Institutionen för kliniska vetenska-
per Malmö 2012–2017 och dekan för Medicinska fakulteten vid Lund universitet 
2018–2020. 

Biografi Erik Renström
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Ode till Turdus merula

Häromnatten hörde jag en koltrast sjunga. Ljudet skar 
genom tystnaden och mörkret så att jag i ens blev klar-
vaken. Det lät som att sången uttryckte något väsent-
ligt, något trasten upptäckt och var angelägen om att 
förmedla. Kisande försökte jag uppfatta vad trasten sett 
utanför gatlyktans krets, alla de detaljer som tillsammans 
skulle bli nästa dag. Allteftersom blev sången tydligare 
och starkare, och fick mening, som att den pekade ut 
riktningen för oss.

Koltrasten är en livskraftig fågel med stor geografisk ut-
bredning och rör sig obehindrat över nationsgränser.  
I början av artonhundratalet var den en skygg invånare 
i de djupa skogarna där den häckade i de tätaste sump-
snåren. Sedan dess har den alltmer närmat sig människan 
och är idag en sällskaplig stadsfågel som trivs på öppna 
gräsytor mellan bebyggelsen. Den syns i Lundagård, Pil-
dammsparken, vid Kärnan, under bärbuskar i Professor-
stadens villaträdgårdar och nedanför Delphis balkonger. 

Där är den en inflyttare som välkomnas av många. Den 
låter sig väl smakas av det mesta den bjuds på där, medan  
den avstår sådana gåvor som inte stämmer med dess  
natur. Genom stark överlevnadsinstinkt och uppfinnings- 
rikedom har den vågat övervinna ett inneboende mot-
stånd för att utveckla nya levnadssätt. Viljan och förmå-
gan till förändring vittnar om en uttalad kreativ ådra. Den 
kommer till uttryck i de pauser som bjuds i jakten på mat. 
Den korta pausen utnyttjar koltrasten till att betrakta sin 
omgivning, upptäcka sådant den inte stött på förut och 
se hur det kan komma till användning. 

Universitet har också förändrats i grunden under samma 
tid. I början av artonhundratalet var akademisk frihet ett 
okänt begrepp. Idag är den självklar för oss och hävstång-
en för mångfalden av verksamheter som försöker förstå, 
förklara och förbättra vår värld och människors villkor. 
Den friheten använder vi till att ständigt ställa nya frå-
gor och att försöka besvara dem. Universitetets främsta 
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gåva till mänskligheten, och sig självt, är att outtröttligt 
ifrågasätta sakernas tillstånd och beskriva det ingen sett 
ännu. Intelligenta frågor, ofärdiga frågor, viktiga frågor, 
jobbiga frågor och intressanta frågor. Det är det som hål-
ler universitetet ungt i sinnet.
 
Lunds universitet fyller idag en betydande del av Lunds 
stad, men upptar också centrala lägen i Malmö och Hel-
singborg. Det är en stor gåva och ett bevis på att vi är 
välkomna och att omgivningen bryr sig om vad vi gör och 
sätter värde på det. Det visar också att människor har för-
hoppningar om vad vi kan åstadkomma. Sådan förväntan 
ger kraft och sporrar oss att slutföra sådant vi inte trodde 
oss vara mäktiga. 

Koltrasten har genom blick för sin omvärld kunnat sätta 
bo på nya marker med enklare tillgång till mer föda och 
ökad överlevnad av kullarna. Det kostar på att inte fort-
sätta i samma hjulspår, men universitetet kommer alltid 
att vara i rörelse. Vi måste också vara öppna för de nya 
möjligheter samtiden ger oss till samverkan med det om-
givande samhället och campusutveckling. De problem vi 
kommer att stöta på måste vi hantera med samma slags 
list och kreativitet. 

Häromdagen hörde jag en koltrast sjunga. Ibland sjung-
er fåglar mitt på dagen och i flykten, just när de är som 
mest exponerade och utsatta. Varför gör de så? Det mås-
te vara något viktigt som väger upp den stora risk de ut-
sätter sig för.
 
För alla medvetna varelser verkar det vara ett djupt lig-
gande behov att sätta sitt märke, att formulera och visa 
upp sin identitet. Att göra så och att sticka ut hakan ger 
livet mening, annars blir tillvaron bara en rad av uppgifter 
och intighet. Någon gång innebär det att omgivningen 
inte förstår sig på koltrasten. Dess högljudda och oförut-
sägbara sång kan uppfattas som meningslöst oljud som 
stör morgonsömnen. Andra gånger förmänskligas kol-
trasten på ett sätt som gör att motiven bakom dess hand-
lingar missförstås.
 
Det finns en drift att styra universitetets verksamhet med 
politik, men även att göra politik av vår verksamhet. Uni-
versitetets roll är opartisk och kan inte ta sådana hänsyn, 
även om det vi gör ger fakta och underlag för politiska 
ställningstaganden. Vår uppgift är att ständigt ställa nya 

och viktiga frågor för att söka sanningen, fullt medvetna 
om att den snabbt kan ändras. Lunds universitet ska vara 
en tydlig röst i idédebatten. En röst som inspirerar sam-
tiden, och som också låter sig inspireras av den, utan att 
vika sig för yttre påverkan. En modig röst som försvarar 
de akademiska värdena och universitetens oberoende.
Att sjunga i flykten kräver mod. Mod föds ur att se dju-
pet och allvaret i uppgiften vi har. Likt koltrasten kan vi 
inte alltid räkna med omvärldens uppskattning eller stöd, 
men vi vinner något ännu viktigare – dess respekt och 
vår självaktning. 

Koltrasten har speciella kvaliteter som beundras och som 
inspirerar. De har kommit till uttryck i ett oräkneligt antal 
sånger och litterära verk. Otaliga är även de konstverk 
med en orange näbb som lyser grällt mot den kolsvarta 
fjäderdräkten, eller en perfekt linjeföring i rödbrun färg-
skala. Koltrasten är exklusiv, men också tillgänglig för alla 
och omtyckt i breda lager. Sedan ett drygt halvsekel har 
den upprepade gånger valts till Sveriges nationalfågel. 
Ingen annan fågel kan ge människan lika stor framtids-
tro och hopp om en ny vår. 

Universitetens existensberättigande bygger på vår kvali-
tetssträvan. Driften att bli bättre är grundläggande och 
får inte hejdas av andra hänsynstaganden. Den som slutat 
förbättras har redan blivit sämre. Samtidigt får universite-
tet inte bli exkluderande, vi är och ska vara tillgängliga för 
alla som under kortare eller längre tid vill dela den med 
oss. Det är viktigt att vi erbjuder en attraktiv studentmiljö 
och att vi är ett lockande alternativ för än bredare grup-
per. Den som väljer att slå följe med oss ska vara trygg i 
att det är ett bra val som berikar och öppnar nya vägar 
framåt i livet.
  
Koltrasten älskas för sin melodiska och skenbart impro-
viserade sång. Genom sången kommunicerar den på ett 
träffande och varierat vis som täcker livets alla behov, 
inom flocken och utanför. Den kan växla från en lågmäld 
tremulant när den lockar andra flockmedlemmar, till dril-
lande toner och melodiska strofer som är avsedda att hö-
ras mycket längre bort. Koltrasten lyssnar noga av sin om-
givning; andra fåglar, maskiner och människor. I sången 
uttrycker den genom imiterande kadenser hur den upp-
fattar världen. De kadenserna är inte bara en signal till 
andra fågelarter och människor om att de är utforskade 
och analyserade, utan förmedlar också ett budskap om 
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hur världen kan tolkas, hur den kunde vara och hur fram-
tiden kanske kan bli.

Lunds universitet strävar efter att förstå, förklara, men 
också förbättra vår värld och människors villkor. För att 
göra det på bästa vis behöver vi alla god kännedom om 
vår egen organisation för att förstå vår uppgift i helhe-
ten och för att hitta rätt samtalspartner. Våra resultat och 
slutsatser måste också delas med världen på ett sätt som 
slår an och väcker gensvar. 
  
Koltrastar är djupt individualistiska och tävlingsinriktade. 
På avstånd kan deras tjattrande uppfattas som ett aggres-
sivt skådespel, som att de är ständigt argumenterande 
och i luven på varandra. Men, de är också trofasta flock-
medlemmar som samarbetar, inte minst för att föda upp 
sina ungar. Två veckor efter kläckningen kan inget hålla 
de egensinniga ungarna från att lämna boet. Medan de 
kryper, hoppar och flaxar runt för att utforska världen 
och provar ut olika sorters föda hålls de under avvaktan-
de uppsikt. Föräldrarna uppmärksammar dem på livets 
olika faror och möjligheter, och lär dem att hantera dessa 
innan de är helt redo att leva sina egna farofyllda liv för 
att dra nya lärdomar att föra vidare. 

Lunds universitet måste säkra att hennes studenter får 
goda förutsättningar att nå de höga mål vi satt. Den värld 

studenterna upptäcker idag inte är helt identisk med den 
som lärarna upptäckte en gång. De val studenterna gör 
kommer att vara deras egna och prägla deras gärning, 
det är så universitetet förnyas. Den processen är inte all-
tid smärtfri, men det är inte livet heller. I universitetets 
ständiga omvandling står vi ändå enade.
  
När ett rovdjur närmar sig utstöter koltrasten ett smack-
ande läte. Det är en apell till artfränder i närheten att 
samlas till en koordinerad attack mot faran. I den stunden 
tvekar koltrasten inte, trots sin i grunden individualistiska 
läggning, att strida för flockens fortlevnad.

Härommorgonen hörde jag en koltrast sjunga. Den bör-
jade innan alla andra fåglar och långt före staden hade 
vaknat. Trasten kan se och tolka omgivningen tidigare i 
gryningen än andra och är skapt för att uppfatta snab-
ba rörelser. 

Genom sin sång berättade den för andra fåglar och 
människor att solen var på väg att stiga över horisonten, 
att kusten var klar och att det var dags att resa sig upp 
och komma i rörelse. Sången var omedelbart igenkänn-
bar och personlig som en Stradivarius. Den lät glad, som 
att den såg fram emot den nya dagens hårda arbete och 
glädjeämnen. Allteftersom sjöng den högre och högre, 
högst och vackrast av alla. En ny dag hade börjat.

ERIK RENSTRÖM

Rektor för Lunds universitet
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Lunds universitets  
administrativa pris 2021

MARIA HEDBERG OCH JENNIE PALDANIUS
Maria Hedberg är projektledare vid Högskolepedagogisk utveckling, AHU 
och Jennie Paldanius är projektledare vid Sektionen LDC. Maria och Jennie  
har lett projektet med att införa Canvas, en ny modern lärplattform för hela 
universitetet. Under 2020 förändrades universitets villkor och förutsättningar  
att bedriva utbildning och forskning fysiskt på grund av pandemin och hela 
verksamheten var tvungna att bli digitaliserad på ett sätt och i en hastig-
het som ingen trodde var möjlig. En viktig faktor var att kunna bedriva un-
dervisning i ett digitalt verktyg. Den lärplattform som redan fanns i Canvas 
kom att få en nästintill helt avgörande betydelse. Arbetet intensifierades 
under de kritiska månaderna och har drivits framåt med energi och oför-
tröttlig kraft. Omställningen till en digital distributionsform av undervisning 
har gått imponerande snabbt och Maria och Jennie har varit en viktig del i 
denna transformation.

RIKARD STYMNE 
Rikard Stymne är systemutvecklare på IT-enheten på Humanistiska och teo-
logiska fakulteterna (HT). Rikard bidrar med kunskap och bidrar till samar-
bete på många nivåer: på HT i olika sammanhang, på universitetet i samar-
betsprojekt, och även nationellt. Han visar att IT-arbete inte är något som 
är separerat från universitetets andra verksamheter, utan en integrerad och 
viktig del av allt vad universitetet gör. Han griper sig an uppgifter med ny-
fikenhet och med ett långsiktigt tänkande för universitetets och användar-
nas bästa. Rickard har en ovanlig förmåga att sätta mottagaren i fokus och 
är en vänlig och serviceinriktad person med en stor pedagogisk förmåga.

Pristagarna kommer att uppmärksammas under installationen.
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PAUL MCMILLAN
Paul är forskare vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik.
Paul har anpassat sig väl till det digitala formatet. Han har välstrukture-
rade digitala föreläsningar och använder flera olika digitala verktyg för att 
till exempel ställa frågor till klassen som de kan svara anonymt på och föra 
diskussion kring, och interaktiva presentationer där han visar och kör kod. 
I början av kursen så ordnar han korta möten med studenterna för att snabbt 
lära känna dem och få reda på förkunskaper, samt vad de tycker om kursen 
än så länge. Paul har även en timme i veckan på Zoom där studenterna kan 
titta förbi och prata med honom om de skulle vilja. Sådan tillgänglighet ger 
studenterna goda förutsättningar för lärande och är oerhört betydelsefull 
för studenternas utveckling.

Studenternas pris för utmärkta  
lärarinsatser inom undervisningen 2021

VASNA RAMASAR
Vasna är biträdande universitetslektor vid institutionen för kulturgeografi 
och ekonomisk geografi och gästforskare vid LUCSUS. 
Vasna är inte rädd för att omstrukturera den traditionella klassrumsmiljön. 
Det kan innebära att studenterna ges nya sittplatser eller att låta studen-
terna ta ledningen, och hennes öppenhet för feedback och experimente-
ring uppskattas mycket. Under den digitala omställningen arbetade Vasna 
tillsammans med andra lärare och studentrepresentanter för att se till att 
hennes studenter hade en bra arbetsmiljö både fysiskt och mentalt. Hon 
engagerar sig inte bara med sitt eget arbete och sin forskning utan med 
alla omkring sig. Hennes studenter beskriver hennes undervisningsstil som 
inkluderande, inbjudande, introspektiv och reflexiv, orättvis-konfronteran-
de och fantasifull.

CHARLOTTE SPARRENBOM
Charlotte är universitetslektor i kvartärgeologi vid geologiska institutionen.
Charlotte visar ett stort engagemang för studenterna och under pandemin 
har detta haft extra stor betydelse. Charlotte inleder alltid sina undervis-
ningsmoment med att fråga studenterna hur det är med dem och får stu-
denterna att känna sig sedda även under pandemin. Charlotte använder 
sig av kursutvärderingarna och är öppen för att göra löpande förändringar. 
Under omställningen till digital undervisning var Charlotte väldigt noga med 
att lyssna på studenterna, för att kontinuerligt kunna förbättra kursen. Hon 
var noga med att poängtera att ingen var expert på att undervisa digitalt 
och att det viktigaste var att kursen var så bra som möjligt för alla studenter.

Pristagarna kommer att uppmärksammas under installationen.
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Studentkårens uppvaktning 
för nytillträdde rektor 
Seved Ribbing den 1 
maj 1904 fotograferad 
av Per Bagge. Bildkälla: 
Universitetsbiblioteket.
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Rektoratet vid Lunds universitet     
– några historiska glimtar

Mandattid och tillsättning

När Lunds universitet nu genomför rektorsskifte är det 
för första gången på sex år. Så lång är nämligen numera 
en ordinarie mandatperiod i ämbetet. Betydligt kortare – 
endast en tolftedel så lång – var denna dock när univer-
sitetet invigdes: varje rektor satt då endast en termin åt 
gången. Redan efter 20 år, från 1688, förlängdes man-
dattiden dock till ett helt år; något som i praktiken re-
dan hade tillämpats genom omval ett par gånger sedan 
universitetet återupprättats efter skånska kriget 1682.

Ettårig förblev sedan mandattiden i nära 200 år. Den 
enda förändring som skedde under denna period var da-
tumet för tillträde. Fram till 1810 skedde rektorsskiftet på 
universitetets invigningsdag, Karldagen den 28 januari; 
därefter på sommaren i skiftet mellan vår- och höstter-
min (historikern Nils Henrik Sjöborg som innehade pos-
ten då reformen genomfördes fick som resultat sitta kvar 

på denna i ett och ett halvt år). ”Dermed”, skriver Mar-
tin Weibull i sin universitetshistorik från 1868, ”följde en 
ny tidräkning”. Det ”nya academiska året” som Weibull 
därvid talar om torde åsyfta den administrativa indelning 
i läsår, vilken alltjämt tillämpas inom utbildningen, men 
vilken inom universitetets ekonomiska förvaltning nume-
ra (sedan 1996) är utbytt mot ett reguljärt kalenderår. 

Det är intressant att notera att 1682 och 1810 års beslut 
för Lunds universitets rektorat saknar samtida motsva-
righeter i Uppsala, där de terminsvisa mandatperioderna  
bibehölls ända fram till 1840; detta trots att de båda  
lärosätenas konstitutioner och administration i övrigt var 
närmast identiska. Skälet till 1682 års nya praxis i Lund 
var krasst ekonomiskt: ett rektorsskifte var förenat med 
stora kostnader – inklusive för den tillträdande rektorn 
själv – och Lunds universitet var, sedan det återupprät-
tats efter Skånska kriget, ett litet och fattigt universitet.

Inledningen 
till det kapitel i 
Lunds universitets 
konstitutioner 
från 1666 som 
reglerar rektors 
tillsättande och 
ämbetsutövning. 
Bildkälla: Lunds 
universitetsarkiv.
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De täta bytena i äldre tid underlättades av att posten 
var ”ambulatorisk”. Det fanns med andra ord ett på för-
hand uppgjort schema som klargjorde när var och en av 
 universitetets professorer skulle bli rektor. Detta system i 
sin äldsta, inte helt okomplicerade, version finns i univer-
sitetets konstitutioner av 1666 beskrivet sålunda (i Fredrik 
Schrewelius översättning från latinet):

Emedan det Akademika Styrelsesättet är Aristo-
cratiskt, så är rättvist, att ingen härvid förbigås; 
fördenskull skall valet ske efter Faculteterna och 
Professorernas säte i Consistorium, så att först 
väljes en Theolog, derefter en Jurist, sedan en 
Läkare och derefter en Philosoph. Men emedan 
i den Philosophiska Faculteten äro flere Profes-
sorer, än i de högre Faculteterna, så komma, när, 
efter förr berörde ordning, alla Theologer, Jurister 
och Läkare beklädt Rectors-Embetet, de åter-
stående ordinarie Professorerna i philosophiska 
Faculteten, att efter hvarandra väljas till Rectorer; 
dock så, att ingen väljes till Rector, som icke i två 
år innehaft Professors-syssla vid någon Akademi, 
eller ett annat hederligt ämbete.

Gummiformuleringen ”annat hederligt ämbete” fick av 
naturliga skäl tillämpas under universitets första år, då 
många av professorerna ju var helt nya i det akademiska 
ämbetet. Det gällde exempelvis Olof Bagger, vilken tidi-
gare endast varit lärare vid Katedralskolan, men som i 
egenskap av i sista stund utnämnd ”professor primarius” 
i teologi – den förnämsta fakultetens förnämsta lärar-
befattning – blev universitetens förste rektor (Baggers 
professur, och därmed debutrektoratet, hade egentligen 
varit tänkt att gå till en mer meriterad akademiker, profes-
sor Varenius från Rostock; denne hade dock med kort var-
sel fått avböja kallelsen till Lund ”alldenstund hans kurfur-
star ej ville släppa honom från sig till främmande land”).

De ursprungliga rotationsprinciperna reviderades i och 
med 1852 års universitetsstatuter till att gå efter full-
maktsålder som professor oavsett fakultetstillhörighet. 
Man kan gissa att denna förändring bland annat för-
orsakades av det under 1800-talet kraftigt ökande an-
talet professorer inom den filosofiska fakulteten. 

En naturlig följd av de korta mandatperioderna och det 
roterande systemet var att många professorer hann inne-

ha rektoratet flera gånger om under sina karriärer. Rekor-
det – fyra rektorat var – delas av professorerna Jonas Lin-
nerius (teologi), Gustaf Harmens (praktisk medicin) och 
Sven Johan Munthe (österländska språk och grekiska, 
 senare teologi). I den sistnämndes fall var en av de fyra 
perioderna dock endast som ”tjänstgörande prorektor” 
under en så kallad rector illustris (mer härom nedan)1. 

Den förutbestämda ordningsföljden till trots tillsattes de 
äldre rektorerna dock inte med fullständig automatik. 
Ett formellt val inom konsistoriet skulle – som framgår av 
konstitutionernas formulering ovan – företagas och se-
dan stadfästas av universitetskanslern även om utgången 
alltså i regel var given. Dock finns enstaka avvikelser. Då 
matematikprofessorn Andreas Riddermarck 1696 i laga 
ordning valts till rektor uteblev av någon anledning kans-
lerns bekräftelse, och efter att under en halv mandat- 

1. Även den i nästa stycke nämnde Andreas Riddermarck 
kommer upp i fyra omgångar om man räknar den halva 
mandatperiod han satt som ej formellt stadfäst rektor 1696.

Gustaf Ljunggren var Lunds universitets förste på 
personliga meriter valde rektor. Bildkälla: AF:s Arkiv.
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period de facto ha fungerat som rektor valde Ridder-
marck därför att stiga åt sidan och lämna posten åt den 
närmast i tur stående mannen, filosofen Johan Lunder-
sten. Riddermarck fick dock i gengäld ett i laga ordning 
fastställt rektorat året därpå. Även inifrån kunde försök 
att rubba turordningen förekomma. Den berömde Sam-
uel Pufendorf försökte redan 1673 genom en skrivelse till 
Kungl Maj:t förhindra att hans antagonist Josua Schwartz 
valdes till rektor då denne stod i tur. I detta fall lät höga 
vederbörande dock ordningen ha sin gång.

Man kunde också själv vägra att mottaga rektoratet. 
Skedde detta utan ”laga förfall” skulle den ovillige ”efter 
allvarsam varning” dock straffas med att ”allt framgent 
uteslutas från denna syssla”. Minst ett fall av sådan väg-
ran är också känd. Det var själve Esaias Tegnér som 1818 
med en ironiskt formulerad motivering avböjde värdig-
heten. Rimligen förlitade han sig på att redan vara tillräck-
ligt respekterad för att kunna tillåta sig detta regelbrott. 
Bland de mer ”laga skälen” torde däremot ha förekommit 
att professorer som till följd av ålder och sjukdom åtnju-
tit generell tjänstebefrielse även sluppit vara rektorer (re-
guljär pensionsålder för professorer infördes först 1873). 

Att rektorsämbetet även i 1852 års statuter förblivit ro-
terande kritiserades av vissa, bland annat den nämnde 
Martin Weibull som 1868 skrev att ”det varit att vänta, 
då gammalt skulle lämpas till nyare tider, [att] låta ur de 
ordinarie lärarnes krets genom val framgå en kraftig och 
mera concentrerad local sjelfstyrelse med mera initiativ 
och mera conseqvens än en collegialstyrelse kan ega, som 
förlorat collegiets normala proportioner utan att ens ega 
stöd i ett fast ordförandeskap”. Weibull blev inom några 
få år bönhörd. Redan 1876 utfärdades ånyo nya statu-
ter. Dessa föreskrev att ”Rektor väljes af det större kon-
sistoriet med slutna sedlar för två år bland universitetets 
ordinarie professorer oberoende af fullmagtsålder samt 
utan afseende på hvilken fakultet de tillhöra”. Den enda 
inskränkningen var fortsatt att man skulle ha innehaft sin 
professur i minst två år.

Till Lunds universitets första i verklig mening valde rektor 
utsågs 1877 professorn i estetik Gustaf Ljunggren. Han 
hade då redan innehaft rektoratet enligt de gamla regler-
na 1867–1868 och därvid visat sig som en utmärkt orga-
nisatör, inte minst av universitetets 200-årsjubileum. Att 
han inte gjorde sina kollegor besvikna  som vald rektor 

heller vitsordas av att han omvaldes tre gånger. Han efter-
träddes av språkvetaren Theodor Wisén, vilken under  
hela Ljunggrens mandat varit prorektor. Såväl  Wisén som 
dennes närmaste efterträdare, astronomen Axel Möller, 
hade också varit rektorer redan under det gamla syste-
met och blev också de omvalda enligt den nya ordningen. 
Man satsade alltså initialt på beprövade kort. 

Länge var valet av den nya sortens rektorer en helt kolle-
gial angelägenhet, det vill säga professorerna valde en av 
de sina. I modern tid har däremot olika former av större 
och för hela universitetet (anställda och studenter) re-
presentativa organ haft en åtminstone rådgivande funk-
tion i frågan. Dessa så kallade val-, elektors- och hörande-
församlingar har varierat i storlek och sammansättning, 
och i vissa fall har dess förslag gått direkt vidare till re-
geringen för beslut, men sedan 1993 års Högskoleförord-
ning har förslagen underställts universitetsstyrelsen som 
näst sista instans. Så är alltså även fallet med valen i den 
församling – Universitetskollegiet – som sedan senaste re-
videring av Högskolelagen har att vara beredande organ. 
Därtill är det numera också fullt möjligt att välja en rektor 
som inte kommer inifrån det egna lärosätet.

Många av rektorerna efter 1877 har blivit omvalda efter 
en första fullgjord mandatperiod. Det finns dock även – 
både före och efter detta årtal – exempel på rektorer som 
av olika skäl lämnat uppdraget i förtid. Fyra rektorer har 
avlidit på sin post: Johan Jacob Döbelius (två veckor före 
sin avgång i januari 1743), Daniel Menlös  (i juni samma 
år), Magnus Blix (1904) och Bengt Jönsson (1911). Även 
mindre tragiskt skäl har dock förekommit. 1865 lämnade 
exempelvis teologiprofessorn Wilhelm Flensburg ämbetet 
efter endast en halv mandatperiod sedan han utnämnts 
till biskop i Lund (varvid han automatiskt tillika blivit uni-
versitetets prokansler). Något liknande skedde 1980 då 
Carl-Gustaf Andrén steg av rektoratet i förtid för att till-
träda som chef för Universitets- och Högskoleämbetet 
(UHÄ). I modern tid har ett par rektorer som omvalts för 
en andra mandatperiod frivilligt valt att lämna denna nå-
got i förtid. Detta gäller såväl Håkan Westling (1992) som 
Boel Flodgren (2003).

De täta växlingarna på rektorsstolen i äldre tid kombine-
rat med det faktum att universitetet var litet och att de 
akademiska traditionerna ofta gick i arv inom ett begrän-
sat antal familjer har lett till att ett flertal nära släktingar 
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genom åren innehaft rektoratet; i några fall till och med 
direkt efter varandra. Sålunda efterträddes filosofen och 
teologen Andreas Rydelius både 1724 och 1733 av sin 
bror Magnus, latinare och teolog. Ett drygt århundra-
de senare, 1860, följdes juridikprofessorn Christian Nau-
mann som rektor av sin bror Carl Fredrik, professor i ana-
tomi. Två ytterligare bröder som i mitten av 1800-talet 
båda beklädde rektoratet (om än inte direkt efter varan-
dra) var John Mortimer och Jacob Georg Agardh, profes-
sorer i astronomi respektive botanik. De var båda därtill 
söner till botanikern Carl Adolph Agardh som varit rek-
tor 1819–20. Även sedan fritt val infördes har dock det 
smått unika skett att en far och två söner samtliga blivit 
rektorer för universitetet, nämligen Martin P:son Nilsson 
och sönerna Nils och Per Stjernquist. Det verkliga familje-
rekordet innehar dock lärdomssläkten Stobæus, av vilken 
inte mindre än fem medlemmar beklätt rektoratet totalt 
nio gånger: latinaren Andreas (1684–85, 1694, 1706), 
dennes brorson, naturalhistorikern Kilian d ä (1735), samt 
son, latinaren Nils (1747, 1752); den sistnämndes son, la-
tinaren Andreas Peter (1778, 1787) och slutligen dennes 
syssling, obstetrikern Kilian d y (1786).

Program från rektorsskiftet 1733 då Andreas Rydelius 
efterträddes av sin bror Magnus. Bildkälla: Lunds 
universitetsarkiv.

Sex företrädare 
till Erik Renström: 
Carl-Gustaf 
Andrén, Per 
Eriksson, Boel 
Flodgren, 
Torbjörn von 
Schantz (i 
rektorskåpa och 
-kedja), Håkan 
Westling och 
Göran Bexell. 
Foto: Gunnar 
Menander.



17REKTORSINSTALLATION

Så länge som rektoratet roterade med automatik sade 
denna värdighet naturligtvis föga om innehavarens fak-
tiska kompetens och meriter. Det kan därför vara av in-
tresse att se i vilken utsträckning Lunds universitets rek-
torer fått även andra, mer meritokratiska ämbeten och 
heders betygelser. I detta avseende kan konstateras att 
tio rektorer adlats, varav två stycken (Johan Jacob von 
Döbeln 1717 och Sven Lagerbring 1769) under pågåen-
de mandatperioder. Än fler, 21 stycken – de flesta, men 
inte alla, dessförinnan professorer i teologi – har blivit bi-
skopar, varav fyra ärkebiskopar (Jacob Benzelius, Henric  
Benzelius, Henrik Reuterdahl och Anton Niklas Sundberg).  
Vidare har tio Lundarektorer invalts i Svenska akademien. 
På det politiska området har utdelningen varit magrare. 
Två av de rektorer som blev ärkebiskopar hann i denna 
egenskap även automatiskt vara talmän för riksdagens 
prästestånd och en, Anton Niklas Sundberg, har varit vald 
riksdags talman efter ståndsriksdagens avskaffande (och 
då i tur och ordning i båda de dåvarande kamrarna). Än 
färre rektorer, endast två stycken, har blivit ministrar i 
svenska regeringar: Henrik Reuterdahl (rektor 1849–50, 
ecklesiastikminister 1852–55) och Johan C W Thyrén (rek-
tor 1916–26, justitieminister 1926–28). Som ett kuriosum 
kan slutligen nämnas att två rektorer (Anders Spole och 
Petrus Holm) samt en prorektor (Eva Åkesson) i Lund se-
nare kommit att inneha samma ämbete i Uppsala medan 
motsatsen ännu inte inträffat.

Roll och arbetsuppgifter

I de ovan citerade konstitutionerna från 1666 uppräknas 
rektors olika åligganden i totalt 15 punkter. Den andra av 
dessa fastslår innehavarens överordnade roll inom univer-
sitets ledning och även interna kvalitetskontroll:

Han skall föra Styrelsen öfver Akademien, leda 
Professorernas, de Studerandes och alla Akade-
miska personers seder, studier och öfningar, och 
noga tillse, att alla bevisa Kongl. Maj:t tillbörlig 
lydnad, men i synnerhet skall han göra sig noga 
underrättat om Professorernas arbeten och 
stundom afhöra deras Föreläsningar.

Trots detta kan äldre tiders ambulerande rektorer nog 
mer anses ha haft rollen som en primus inter pares i pro-
fessorskretsen än som en myndighetschef i modern be-

märkelse. Den rollen tillkom fram till 1960-talet snarare 
universitetets kansler, vilken var personlig högste styres-
man för lärosätet, ehuru fysiskt placerad i Stockholm. 
Näst efter honom i rang stod prokanslern, en post som 
fram till 1848 med automatik innehades av Lunds biskop. 
Båda dessa senare ämbeten hade också en helt annan 
kontinuitet än det tätt växlande rektoratet.

Ser man till rektors mer konkreta privilegier och åliggan-
den hörde till dessa rätten att sammankalla lärosätets 
båda konsistorier (styrelser, i vilka han också hade ut-
slagsrösten vid lika röstetal), skyldighet att bilägga tvister 
mellan professorerna, att ha övergripande uppsikt över 
stipendier, annan ekonomiförvaltning och universitetets 
byggnader samt att, vid sin avgång, lämna noggrann re-
dogörelse ”för sitt Embetes förvaltning”.

En viktig roll för rektor i äldre tid var också den att age-
ra domare. De svenska universiteten hade fram till 1852 
egen jurisdiktion (domsrätt) över såväl studenter som an-
ställda och de senares familjer och tjänstefolk, och denna 
domsrätt var det främst rektor som utövade. I mindre mål 
kunde han döma helt själv i akademisekreterarens när-
varo medan svårare brott krävde att antingen mindre el-
ler större konsistoriet inkallades såsom domstol. Det var 
även rektor som ensam hade att tillse att utfärdade do-
mar verkställdes. Även efter 1852 bibehöll rektor en viss 
begränsad domsrätt över studenter (men inte anställda) 
och kan i någon mån sägas göra så alltjämt i sin egenskap 
av lagstadgad ledamot av universitetets disciplinnämnd.

En annan uppgift som rektor i långa tider hade var att 
personligen mottaga och ceremoniellt installera varje ny 
student som anlände till universitetet. Hur detta tillgick 
och upplevdes i mitten av 1800-talet har lundastudenten 
Janne Damm skildrat i sina Studentminnen:

Vederbörligen uppsträckt i svart kostym och med 
cylinderhatt, hvilka samtliga plagg han fått till 
konfirmation samma år, gjorde han [= studenten] 
sin uppvaktning […] hos akademiens rektor, för 
vilken han förevisade sina afgångsbetyg från sko-
lan, och fick tillsägelse att infinna sig på bestämd 
timme några dagar därefter för studentedens 
avläggande.     
Hvad dessa dagar gingo långsamt! Men de 
gingo dock och ynglingen fick med handen på 
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bibeln aflägga ett högtidligt löfte om att flitigt 
ägna sig åt studierna, troget hålla fast vid den 
augsburgska trosbekännelsen, hvars innehåll 
han endast föga kände, och att vara konungen 
och dennes hus trogen och underdånig. Efter 
afläggandet af denna ed förklarades han vara 
akademisk medborgare, hela världen låg för 
hans inre öga i förhoppningarnas solglans, och 
som bevis på att han nu som man trädt in i lifvet 
skyndade han från rektor bort för att förse sig 
med – studentmössa.

Avläggandet av en särskild studented avskaffades 1868 
men ännu in på 1900-talet kvarstod det personliga be-
söket hos rektor i samband med inskrivning vid univer-
sitetet.

Det är knappast möjligt att på detta utrymme mer i detalj 
gå in på rektorsämbetet alla varierande uppgifter genom 
seklerna, särskilt inte i modern tid då det förvandlats från 
ett temporärt sidouppdrag till en flerårig ämbetsman-
natjänst på heltid. Att arbetsbördan sammantaget ökat 
är dock knappast någon förhastad sammanfattning. Då 
Håkan Westling intervjuades i samband med sin avgång 
1992 gjorde han följande reflektion:

Rektorsjobbet är som en flodvåg. Det kan inte 
beskrivas – bara upplevas. Jag har talat med 
Philip Sandblom, som var en av mina företrädare 
[1957–68] och förstår att rektorsuppdraget i dag 
innebär oerhört mer arbete. Det hänger bl.a. 
samman med den enorma decentralisering som 
skett. Tidigare kom både lön och beslut från him-
len dvs. UHÄ [Universitets- och högskolämbetet].

På en punkt har rektor dock avlastats, och det avseende 
en syssla som annars historiskt varit central för ämbetet: 
att leda universitetsstyrelsen. Detta görs sedan 1998 av 
en externt rekryterad ordförande. 

Rector illustris

En återkommande egenhet i den äldre delen av universi-
tetets rektorslängd är förekomsten av så kallade rectores 
illustres. Enligt konstitutionerna kunde man i stället för 
den professor som stod i tur även utse ”en förnäm person 
af lysande slägt, som både i anseende till ålder, lärdom 

och kärlek till academien och stadga i sitt uppförande kan 
anses tjenlig till sådant embete”. I praktiken kom denna 
möjlighet främst att användas för att hedra sönerna till 
mäktiga högadliga män – bland annat kanslerer – som 
universitetet hade ett intresse av att hålla sig väl med, och 
det kan nog i någon mån betvivlas i vilken utsträckning 
hänsyn verkligen tagits till ålder och lärdom. Den allra för-
ste sådane ”hedersrektorn” (1670) var exempelvis en en-
dast 16-årig friherre Nils Banér, vilken hade turen att vara 
son till Skånes tidigare dåvarande generalguvernör, men 
som senare i livet främst utmärkte sig genom den dåtida 
dödssynden att konvertera till katolicismen, varefter han 
30 år gammal blev nedstucken i en duell i London. Lyck-
ligtvis var nu inte universitetet helt i händerna på dessa 
upphöjda ynglingar, utan den professor som under nor-
mala omständigheter skulle ha innehaft rektoratet fun-
gerade härunder som tjänstgörande prorektor.

Det skall dock framhållas att vissa av dessa adelsynglingar 
verkligen försökte göra sig sin upphöjelse till rector illustris  
värdiga. En sådan var Edmund Gripenhielm, vilken i egen-
skap av adelsman hade möjlighet att under sitt rektorat  
(1726) närvara vid riksdagen och där be vaka universi-
tetets intressen. Också kanslerssonen Gustaf Fredrik  
Gyllenborg, vilken som 19-åring innehade posten 1750, 
var enligt egen uppgift fast besluten att verkligen utöva 
densamma. I sina memoarer ger han först en skildring 
av installationsceremonin och därpå följande fest ”med 
dans och musik till långt in på natten” var efter han fort-
sätter:

Morgonsolen såg mig redan i sysslan. De inkom-
ster, som därvid inflyta, mottagas aldrig af en 
rector illustris och öfverlemnades åt prorektorn, 
doktor Westring2, den jag för öfrigt icke tillät att 
dela med mig det ringaste af de förrättningar, 
som tillhörde mig att besörja. Under hela min 
lifstid, jag måste det bekänna, har jag aldrig 
förrättat någon syssla med mer oafbruten flit och 
med mera nöje än denna första, hvartill fåfängan 
ej litet bidrog.

Gyllenborg – sedermera känd skald – blev Lunds sjätte och 
siste rector illustris. Tilltagande ståndsutjämning hade då 
börjat göra dessa utmärkelser otidsenliga, men den for-
mella möjligheten att utdela värdigheten bestod till 1829.

2. Gyllenborg missminner sig här. Prorektor under honom 
var inte Ambrosius Westring utan Sven Johan Munthe.
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Rektorsskiften

1666 års konstitutioner innehåller även detaljerade före-
skrifter för rektorsskiftet, vilket i äldre tid var en av uni-
versitetets två viktigaste officiella högtidligheter – den 
andra var promotionerna. 

För skifteshögtiden föreskrevs att akademistaten skulle 
samlas klockan åtta på morgonen hos den avgående rek-
torn för att därefter tåga ned till domkyrkan. Därvid skulle 
rektor föregås av två pedeller med universitetets spiror. I 
kyrkan (i praktiken uppe i dess, vid denna tid ännu genom 
en mur avskilda, högkor) skulle avgående rektor så hålla 
ett tal ”som är för tillfället, stället och tiden lämpeligt” 
men inte fick vara längre än en halvtimme. Därefter skulle 
den utkorade efterträdaren kallas fram och presenteras, 
informeras om vad ”som om Rectors Ämbete är stadgat” 
och sedan avlägga en omfattande ämbetsed av det slag 
som ända in i 1800-talet var brukligt för ett stort antal of-
fentliga tjänster och uppdrag. Därpå överlämnade avgå-
ende rektor till sin efterträdare ”ämbetstecknen”: spiror-
na, sigillet, konstitutionerna och ”nycklarna till Archivet, 
fängelset och det rum der Akademiens cassa förvaras”. 
Det sistnämnda måste av formuleringen att döma rimli-
gen ha varit en uppsättning riktiga nycklar, inte de två 
symboliska nycklar av silver vilka också ingick bland uni-
versitetets insignier. Fängelsenyckeln minner om vad som 
ovan sagts om rektors roll som avkunnare och verkställare 
av domar. Ovanpå det föregående läste den nye rektorn 
upp en i konstitutionerna given text som närmast är en 
bön om välsignelse över universitetet, varefter högtiden 
avslutades med ”vanlig bön” och musik nere i huvud-
koret. Det hela skulle vara över vid tio.

Nästan lika detaljreglerad som själva ceremonin var även 
den efterföljande festmåltiden. 1600-talet kan för efter-
världen framstå som en period av absurt frossande i de 
högre samhällsskikten, där en middag mycket väl kunde 
omfatta fler än hundra rätter. Så önskade de styrande 
dock inte ha det på universiteten. Här var det snarare 
sparsamhetens svångrem än barockens ymnighetshorn 
som svingades över festdeltagarna:

Efter bönens slut skola de [ceremonideltagarna] 
i vanlig Procession gå till den i ämbetet invigde 
Rectorns hus, för att intaga en måltid, som icke 
bör med mycken kostnad vara anrättad. Till 

denna måltid skall Pro-Canzlern, de Ordinarie 
Professorerna, Akademiens Räntemästare och 
Sekreterare vara bjudna. Om Akademiens Canz-
ler, någon af Biskoparna eller Landshöfdingen är 
i Staden, må de äfven bjudas. Deremot skall det 
icke vara tillåtet att bjuda andra än dem, som nu 
äro nämnda. Den som häremot bryter, äfven som 
den vilken följande dagen å nyo håller Gästebud, 
skall för hvarje Gäst böta sex marker.

Ekonomihandlingar från universitetets tidiga år visar dock 
att festandet vid dessa skiftesmiddagar ofta långt över-
skred de gränser i antal gäster och omkostnader som 
konstitutionerna satte – ja, så till den grad att utbetalan-
det av professorernas ordinarie löner ibland förhindrades! 
Kanske mot bakgrund av detta men troligen än mer mot 
det allmänt förtvivlade ekonomiska läget i slutet av Carl 
XII:s regeringstid beslöt dåvarande universitetskanslern, 
Nicodemus Tessin d y, i början av 1718 att måltiden vid 
rektorsskiftena helt skulle avskaffas. Att detta beslut, i 
vart fall på sikt, inte efterlevdes framgår av att även en 
senare kansler, Carl Gustaf Löwenhielm, 1765 fattade 
förnyat beslut om att avskaffa gästabuden i samband 

Program med inbjudan till rektorsskiftet 1838 – det första 
att utfärdas på svenska. Bildkälla: Lunds universitetsarkiv.
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med rektorsbytena (samme Löwenhielm kritiserade för 
övrigt även universitetsledningen för att den acceptera-
de att studenterna lämnade staden och föreläsningarna 
under någon dag i november för att fira Mårtensfest; 
han synes med andra ord inte ha varit någon befrämjare 
av festivitas).

Huruvida detta senare festavskaffande efterlevdes må 
här lämnas osagt. Själva skiftesceremonin kvarstod hur 
som helst, men började under 1800-talets senare del att 
ifrågasättas. Detta i vart fall om vi får tro den ovan cite-
rade Weibull, vilken 1868 förutspådde ceremonins och 
andra uttryck för ”det corporativa lifvets bortdöende”: 

[…] promotionen, hvars gamla symboliska former 
mestadels bortfallit, kämpade mot slutet af 
tidskiftet hvart tredje år för sitt bestånd, rectors-
ombytets årliga fest med dess symbolik förlorade 
årligen deltagande och blott de fester och 
högtidligheter, i hvilka det nationella lifvet gaf sig 
ett uttryck, blefvo verkliga academiska fester.

Trots allt fortgick dock skifteshögtiden, och inte heller in-
förandet av en i egentlig mening vald rektor 1877 tycks 
omedelbart ha påverkats ceremonins utformning. Detta i 
vart fall inte om man skall tro Lunds Weckoblads kortfat-
tade rapportering från 1877 års rektorsskifte, vilket sägs 
ha försiggått ”i öflig ordning och med sedvanliga cere-
monier” (det kan dock noteras att skiftet detta år kom-
binerades med den medicine doktorspromotionen; kan-
ske ansågs rektorsbytet i sig inte meritera ytterligare en 
egen högtidsdag?). Det faktum att mandatperioderna nu 
blev fleråriga och att många innehavare också omvaldes 
bidrog hur som helst till att minska frekvensen för denna 
högtidlighet. I sinom tid skulle Weibull också bli sann-
spådd: någon gång in på 1900-talet dog traditionen med 
skiftesceremonier ut. Jag har inte lyckats utreda exakt 
när detta skedde; det yngsta tryckta inbjudningsprogram 
(om dessa mer nedan) jag har funnit är dock från 1909, 
så åtminstone då måste traditionen ännu ha levt vidare. 
Merparten av 1900-talet synes allt ceremoniel och pom-
pa kring dessa akademiska maktskiften däremot ha varit 
frånvarande i Lund. Tidigare rektorn Carl-Gustaf Andrén 
har exempelvis vittnat om hur hans tillträde 1977 inte 
innebar något annat än att han klev in på ett nytt kontor 
och direkt satte igång med sina arbetsuppgifter. Det var 
först med Göran Bexells tillträde 2003 som rektorsskiftet 
åter blev en ”nygammal” festlig begivenhet. Något som 

underlättade återinförandet var det faktum att mandat-
periodens början nu åter förlagts till ett årsskifte och inte 
till läsårsskiftet mitt under sommaren.

Till 1666 års konstitutioners föreskrifter om rektorsskif-
tena hörde även att det inför dessa, av avgående rektor, 
skulle utfärdas ett officiellt inbjudningsprogram. I äldsta 
tider var dessa, liksom andra typer av akademiska pro-
gram, huvudsakligen fyllda av retorisk högtidsprosa. I det 
program som astronomiprofessorn Anders Spole utfär-
dade vid sitt frånträde i januari 1673 ägnade han sig ex-
empelvis åt att likna det roterande ämbetet vid andra 
typer av kretslopp som världen är ”underkastad”: rikens 
uppgång och fall, plantors blomning och vissnande, ha-
vets ebb och flod, himlakropparnas rörelser och så vidare:

Hjulets gång betecknar verldens ständiga 
rotation, i hvilken vi alla äro invecklade. Äfven det 
academiska lifvet är samma lag underkastadt, 
och den dag är nu snart för handen, då hvad 
förut så ofta händt åter skall inträffa, nemligen 
rectorsembetet med semestrens utgång öfver-
flyttas från en person till en annan. 

[Ahnfelts översättning från latinet].

Med tiden kom skiftesprogrammen dock allt mer att få 
karaktären av en ganska torr och saklig redogörelse för 
det gångna året, alltså vad vi i dag skulle kalla en verk-
samhetsberättelse. Fram till 1837 var dessa redogörel-
ser avfattade på latin, därefter på svenska. I och med att 
rektoratet 1877 gjordes flerårigt var det dock inte längre 
möjligt att kombinera årsberättelse och program, varför 
det förra i stället började utgivas som ett särskilt bihang 
till universitets nyligen inrättade vetenskapliga årsskrift. 
De glesare utkommande skiftesprogrammen kom nu i 
stället att, likt exempelvis de för professorsinstallationer, 
rymma en kortare vetenskaplig uppsats.

Rektors dräkt och kedja

Inför universitetets invigning 1668 fraktade professor 
Nils Beckman personligen ned ett antal viktiga symbol-
föremål från Stockholm till Lund. Här ingick bland annat  
universitetets och fakulteternas sigillstampar samt aka-
demins silverspiror, men också ett antal ”togæ professo- 
rum” (särskilda svarta ”kostliga sidenkjortlar” för profes-
sorerna) samt ” Kiortell och Hatt för Rectore” av ”fiole-
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brundt Sammet” och ”dubbelt tafft” till ett värde av mer 
än 160 daler. Att dräkten var praktfull och den därmed 
förenade äran stor hindrade inte att den kunde kännas 
betungande att bära; detta i vart fall om man skall tro av-
gående rektorn Anders Spole som i sitt ovan refererade 
skiftesprogram 1673 skriver:

Ty väl är det ett ärofullt uppdrag och ett embete 
af värdighet och heder, men såsom all heder 
medför sitt weder – omnis honos onus – så 
ligger en tung börda förborgad i den lysande 
purpurn, många besvär åtfölja sceptrens [spirans] 
glans, och ingen annan än den som burit den 
perlbesatta hatten, vet hvad bekymmer den får 
vidkännas, hvars hufvud den på en gång pryder 
och tynger.

Rektorsdräktens såväl materiella som symboliska vär-
de framgår av att den hör till de ting som finns explicit 
upptagna i det inventarium som vid krigsutbrottet 1676 
upprättades över de av universitetets ägodelar som då 
skulle föras i säkerhet till Malmö. Här talas det om ”Rec-
toris magn. habit [stora dräkt], såsom hatt och kappa 
af violbrunt sammet, med ett stort perlehattband”. Vi 
har alltså flera skriftliga uppgifter om denna den äldsta  
rektorsdräktens färg, vilken angives ömsom som viol-
brun, ömsom som purpur. På den veterligen enda bilden 
av den, ett porträtt av latinaren och historikern Andreas  
Stobæus (som var rektor i tre omgångar mellan 1684 
och 1706), ser hatt och klåpa dock snarare blåsvarta ut, 
men detta är måhända ett resultat av att tavlans färger 
mörknat över tid.

Den äldsta rektorsdräkten användes rimligen flitigt. Ja, 
så flitigt att när universitetet 1768 skulle fira sitt 100-års-
jubielum konstaterade man att rektorspersedlarna blivit 
”genom tiden och bruk så förnötta, att de på intet sätt 
skulle kunna vid detta tillfälle brukas”. Följaktligen lade 
man merparten av de 800 daler silvermynt för särskilda 
jubileumskostnader som man fått av Statskontoret på en 
ny hatt och kåpa. Totalt 336 daler gick till inköp av pur-
purfärgad sammet samt gult och vitt taftsiden. Härtill 
kom lokalt vävda guldband för 116 daler samt spännen till 
kåpa och hatt för 104 – därtill prydda med bergskristal-
ler för 250! Dessutom special beställdes en av akademi- 
ritmästaren bemålad förvaringslåda.

Professor Andreas Stobæus iförd den äldsta rektorskåpan. 
På bordet framför honom ligger, förutom hatten, 
universitetets nycklar och spiror i silver. I handen håller 
han konstitutionerna. Bildkälla: Lunds universitets 
historia, band 1 (1968).

Under 1800-talet avtog dock användandet av 1768 års 
nyinvestering; detta i takt med att fracken blev det själv-
klara akademiska högtidsplagget. Till 200-årsfirandet 
1868 tog dåvarande rektor, den ovannämnde Gustaf 
Ljungren, i och för sig på sig den gamla utstyrseln, men 
därefter synes hatt och kåpa ånyo allt mer ha fallit i glöm-
ska, särskilt efter Oscar II:s donation av en ståtlig rektors-
kedja 1882 (varom mer nedan), och den gamla rektors-
hatten lär under en period rentav ha legat på en vind 
och tjänat som kattbo! Språkprofessorn Esaias Tegnér d y  
beskrev 1918 rektorsdräkten som ”en museisak: en antik-
vitet eller en kuriositet”.

Det var först i samband med 1951 års doktorspromotion 
som dåvarande rektor Assar Hadding återinförde bru-
ket av de gamla rektorsplaggen, nu i kombination med 
 kedjan, vilket sedan fortlevt. I dag är det dock moderna 
replikor av hatt och kåpa som brukas medan 1768 års 
original är i säkert förvar i en monter på universitetets  
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historiska museum. Under Philip Sandbloms tid komplet-
terades rektorsdräkten också med de nytillverkade svarta 
”talarer” – efterföljare till de gamla professorskåporna – 
som bärs av andra funktionärer vid de stora akademiska  
ceremonierna. Härigenom torde våra dagars rektors- 
ombyten, åtminstone till det yttre, äga inte så litet likhet 
med dem i lärosätets barndom.

Som ovan nämnts äger Lunds universitet sedan 1882 
även en rektorskedja. Den skänktes detta år till lärosätet 
av konung Oscar II i samband med Universitetshusets in-
vigning. Samme monark hade fem år tidigare även skänkt 
Uppsala universitet en kedja (till 400-årsjubileet 1877) 
så likartad i utformning och symbolik att de två närmast 
får betraktas som syskon. Troligen är båda kedjorna ock-
så utformade av samma formgivare (arkitekten Fredrik 
Wilhelm Scholander) och guldsmed (C F Carlman). Den 
i kedjan hängande medaljongen är dock utförd av olika 
gravörer, i Uppsalas fall A Lindberg, i Lunds Lea Ahlborn. 

På båda kedjorna har mellan länkarna infogats sym-
bolerna för de fyra ursprungliga fakulteterna. I ked-
jans  nedre ände hänger så, som nämnts, en medal-

jong. Denna har i båda fallen Oscar II:s egen bild på ena  
sidan. Den andra sidan skiljer däremot: här har den lun-
densiska universitets sigill medan Uppsalas avbildar en 
tronande Minerva (omgiven av en mängd andra sym-
boliska djur och ting). I Uppsala bärs denna medaljong 
med konungens bild framåt, och av äldre källor och bil-
der framgår att så ursprungligen varit fallet även i Lund. 
Någon gång i modernare tid har Lundakedjans medal-
jong dock uppenbarligen ommonterats så att den nu 
har sigill bilden framåt.

Huruvida detta sistnämnda skall räknas som ett utslag 
av sund lokalpatriotism eller av mild majestätsförbrytelse 
väljer undertecknad att lämna osagt.

FREDRIK TERSMEDEN

Arkivarie vid Universitetsarkivet, 
ledamot av Universitetskollegiet

Anmärkning: detta är en lätt reviderad och uppdaterad 
version av artikeln i rektorsinstallationsprogrammet 2015.

Universitetets spiror och 
nycklar i silver från invigningen 
1668 samt den av Oscar II 
skänkta rektorskedjan från 
1882. Spirorna bär de latinska 
inskriptionerna Sapientia 
humana respektive Sapientia 
divina, det vill säga den 
mänskliga respektive den 
gudomliga visdomen.
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Källor i urval

Arkivhandlingar

Lunds universitetsarkiv: Förvaltningens arkiv 1964 – 1977, vol F 1 A:26 (handlingar rörande 

fakultets- och rektorsdräkter)

Tryckta källor och litteratur

P G Ahnfelt: Lunds universitets historia, del 1 (Stockholm 1859)

[Janne Damm]: Studentminnen af en gammal lundensare (Stockholm 1893)

Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor (Stockholm 1925–36)

Gustaf Fredrik Gyllenborg: Mitt lefverne 1731–1775. Själfbiografiska anteckningar (Stockholm 1885)

William Karlsson: Platser och människor (Lund 1954) 

Kongl Maj:ts förnyade nådiga statuter för universiteten i Upsala och Lund (SFS 1876:5)

LUM (Lunds universitet meddelar); spridda nummer i samband med rektorsskiften 1977–2003.

Lunds Weckoblad 1877-06-02

Elin Malmer: ”De försvunna ederna – Samhällets rationalisering och avskaffandet av tro- och huld-

hetseden samt befattningsederna” i Scandia nr 2, vol 62 (1996)

Hans Modig: Talár eller fakultetsdräkt vid Lunds universitet (otryckt PM 2010)

Hans Modig: manuskript till historik över rektoratet från skiftesceremonin 2003

Torgny Nevéus: ”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet” i Inbjudan till 

 rektorsskiftet vid Uppsala universitet den 16 december 2011 (Uppsala 2011) 

Jerker Rosén: Lunds universitets historia I: 1668–1709 (Lund 1968)

Fredrik Schrewelius: Lunds akademis constitutioner (Lund 1832)

Artur S Svensson & Richard Holmström (red): Lund i bild (Malmö 1972)

Elof Tegnér: Lunds universitet 1872–1897 (Lund 1897)

Esaias Tegnér (d y): ”Lund för femti år sedan – Jubelfestminnen” i Under Lundagårds kronor (Lund 

1918)

Fredrik Tersmeden: ”Måttligt barockt – universitetet och maten på 1600-talet” i Johan Stenström 

(red): Lunds universitets kokbok (Stockholm 2011)

Martin Weibull & Elof Tegnér: Lunds universitets historia 1668–1868, del 1-2 (Lund 1868)

Övrigt 

Muntliga uppgifter från förre rektorn Carl-Gustaf Andrén
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Lunds universitets rektorer 1668–2015

Roterande rektorat, mandattid en termin

1668 (vt) Olof Bagger, förste professor i teologi
1668 (ht) Nils Beckman, professor i romersk rätt
1669 (vt) Christopher Rostius, professor i praktisk 

medicin
1669 (ht) Canutus Hahn, professor i logik och meta-

fysik (teoretisk filosofi)
1670 (vt) Nils Banér (rector illustris; tjänstgörande 

prorektor: Canutus Hahn; jfr ovan)
1670 (ht) Nils Banér (rector illustris; tjänstgörande 

prorektor: Samuel Pufendorf1, professor  
i praktisk filosofi)

1671 (vt) Martin Nordeman, professor i matematik
1671 (ht) Hans Hjort (Cervinus), professor i teologi
1672 (vt) Nils Hyltenius2, professor i svensk och 

romersk rätt
1672 (ht) Anders Spole, professor ”Ptolemaicus” 

(astronomi)
1673 (vt) Josua Schwartz, andre professor i teologi
1673 (ht) Erasmus Sack3, professor i teoretisk medicin
1674 (vt) Petrus Holm, professor i österländska språk, 

tillika o e professor i teologi; från ht 1674 
ordinarie professor i teologi

1674 (ht) Erik Elfvedalius, professor i romersk vältalig-
het och poesi; tidigare i historia och praktisk 
filosofi

1675 (vt) Sven Ribbing (rector illustris; tjänstgörande 
prorektor: Joachim Buscovius4 , professor 
i grekiska språket och litteraturen, tillika e o 
professor i romersk rätt)

1675 (ht) Christian Papke, professor i logik och meta-
fysik (teoretisk filosofi), tillika e o professor i 
teologi; från 1682 förste professor i teologi

1676 (vt) Olof Bagger (jfr vt 1668)
1676 (ht) Nils Hyltenius (jfr vt 1672)
1677–1681  Universitetets verksamhet nedlagd till följd av 

skånska kriget.
1682 (ht) 
& 1683 (vt) Martin Nordeman (jfr vt 1671)
1683 (ht) 
& 1684 (vt) Erasmus Sack (jfr ht 1673)

1. 1684 adlad von Pufendorf.
2. 1686 adlad Silfverskiöld.
3. 1688 adlad Sackensköld.
4. 1681 adlad Ehrenbusch.

1684 (ht) 
& 1685 (vt) Andreas Stobæus, professor först i romersk 

vältalighet och poesi, från 1687 i historia och 
poesi

1685 (ht) Christian Papke (jfr ht 1675)
1686 (vt) Olof Cavallius, professor i historia
1686 (ht) Johan Lundersten, professor i etik (praktisk 

filosofi), från 1687 även undervisande i natur- 
och folkrätt

1687 (vt) Andreas Wetterhamn5, professor i mate-
matik, från 1702 i svensk och romersk rätt

1687 (ht) Jonas Linnerius, andre (från 1690 förste) 
professor i teologi

Roterande rektorat,     
mandattid ett år med skifte 28 januari6

1688 Nils Dahlhem, professor i logik och metafysik 
(teoretisk filosofi), från 1689 i teologi

1689 Haquin Stridsberg, professor i grekiska och 
österländska språk, från 1712 i teologi (1716 
förste dito)

1690 Jonas Hörling, professor i vältalighet, från 
1707 i svensk och romersk rätt

1691 Erland Lagerlöf, professor i teoretisk filosofi, 
från 1707 i romersk vältalighet och poesi

1692 Jonas Linnerius (jfr ht 1687)
1693 Erasmus Sackensköld (jfr ht 1673 & 

1683–84)
1694 Andreas Stobæus (jfr 1684-85)
1695 Johan Poppelman, andre professor i teologi
1696 (vt) Andreas Riddermarck (jfr vt 1687)7
1696 (ht) Johan Lundersten (jfr ht 1686)
1697 Andreas Riddermarck (jfr vt 1687 & 1696)
1698 Thomas Ihre, tredje (från 1711 andre) 

 professor i teologi
1699 Richard Ehrenborg, professor i svensk och 

romersk rätt

5. 1688 adlad Riddermarck.
6. För enkelhets skull angives i listan endast det årtal 
under vilken huvuddelen av mandattiden inföll.
7. Riddermarck valdes av konsistoriet till rektor för hela 
1696, men valet stadfästes av någon anledning ej av 
universitetskanslern varvid Riddermarck valde att efter 
halva mandattiden överlämna ämbetet till Lundersten 
som stod närmast i tur.
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1700 Haquin Stridsberg (jfr 1689)
1701 Jonas Hörling (jfr 1690)
1702 Erland Lagerlöf (jfr 1691)
1703 Jonas Linnerius (jfr 1687 & 1692)
1704 Andreas Riddermarck (jfr vt 1687, 1696 
 & 1697)
1705 Jacob Fredrik Below, professor i praktisk 

medicin
1706 Andreas Stobæus (jfr 1684–85 & 1694)
1707 Johan Poppelman (jfr 1695)
1708 Haquin Stridsberg (jfr 1689 & 1700)
1709 Thomas Ihre (jfr 1698)
1710 Thomas Ihre (jfr 1698 & 1709)
1711 Erland Lagerlöf (jfr 1691 & 1702)
1712 Bonde Humerus, professor i matematik, 

från 1712 i österländska språk samt från 1716 
andre och 1718 förste professor i teologi

1713 Bonde Humerus (jfr ovan)
1714 Andreas Rydelius, professor i logik och 

metafysik (teoretisk filosofi), 1730 tredje, 1731 
andre och 1732 förste professor i teologi

1715 Jonas Linnerius (jfr 1687, 1692 & 1703)
1716 Carl Adolf Gyllenstierna (rector illustris; 

tjänstgörande prorektor: Jonas Hörling, jfr 
1701)

1717 Johan Jacob Döbelius8, professor i praktisk 
medicin

1718 Conrad Quensel, professor i matematik
1719 Martin Hegardt, först e o professor i kyrko-

historia, 1713 tredje, 1718 andre och 1728 
förste professor i teologi

1720 Arvid Moller, professor i praktisk filosofi
1721 Carl Schultén, professor först i österländska 

språk, 1728 tredje professor i teologi
1722 Jacob Benzelius, tredje professor i teologi, 

1728 andre dito
1723 Andreas Rydelius (jfr 1714)
1724 Magnus Rydelius, professor i romersk 

vältalighet och poesi, 1735 tredje, 1739 andre 
och 1740 förste professor i teologi

1725 Carl Papke, professor i logik och metafysik 
(teoretisk filosofi), 1731 tredje, 1733 andre och 
1735 förste professor i teologi

1726 Edmund Gripenhielm (rector illustris; 
tjänstgörande prorektor: Petrus Estenberg, 
professor i grekiska språket och litteraturen)

1727 Martin Hegardt (jfr 1719)
1728 Arvid Moller (jfr 1720)
1729 Johan Jacob Döbelius (von Döbeln)  

(jfr 1717)
1730 Conrad Quensel (jfr 1718)

8. 1717 adlad von Döbeln.

1731 David Nehrman Ehrenstråhle, professor  
i svensk och romersk rätt

1732 Andreas Rydelius (jfr 1714 & 1723)
1733 Magnus Rydelius (jfr 1724)
1734 Henrik Benzelius, professor i österländska 

språk, 1732 tredje, 1735 andre och 1740 
förste professor i teologi

1735 Kilian Stobæus, e o professor i naturfilosofi, 
från 1732 professor i historia

1736 Gabriel Falkenberg (rector illustris; tjänst-
görande prorektor: Nils Lagerlöf, professor  
i teoretisk filosofi, 1739 tredje och 1741 andre 
professor i teologi)

1737 Gustaf Harmens, professor i praktisk medicin
1738 Niklas Oelreich9, professor i lärdomshistoria, 

1746 i teoretisk filosofi
1739 Johan Engeström, professor i österländska 

språk, 1742 andre och 1743 förste professor  
i teologi

1740 Magnus Rydelius (jfr 1724 & 1733)
1741 Arvid Moller (jfr 1720 & 1728)
1742 Johan Jacob von Döbeln (jfr 1717 & 1729)
1743 Daniel Menlös, professor i matematik
1744 Ambrosius Westring, tredje professor  

i teologi, från 1745 andre dito
1745 Gustaf Harmens (jfr 1737)
1746 Niklas Oelreich (jfr 1738)
1747 Nils Stobæus, professor i romersk vältalighet 

och poesi
1748 Sven Bring10, professor i historia
1749 Sven Johan Munthe, professor i öster-

ländska språk och grekiska, 1764 fjärde och 
1769 tredje professor i teologi

1750 Gustaf Fredrik Gyllenborg (rector illus-
tris; tjänstgörande prorektor: Sven Johan 
 Munthe, jfr 1749)

1751 Gustaf Harmens (jfr 1737 & 1745)
1752 Nils Stobaeus (jfr 1747)
1753 Jonas Wåhlin, tredje professor i teologi,  

från 1749 andre och 1763 förste dito
1754 Eberhard Rosén11, professor i praktisk 

medicin
1755 Sven Bring (jfr 1748)
1756 Carl Jesper Benzelius, tredje professor i 

teologi, från 1763 andre dito
1757 Lars Johan Colling, professor i svensk och 

romersk rätt
1758 Johan Nelander, professor i praktisk filosofi

9.  1749 adlad von Oelreich.
10. 1769 adlad Lagerbring.
11. 1770 adlad Rosenblad.
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1759 Gustaf Ernst von Bildstein, fjärde professor 
i teologi, 1763 tredje dito

1760  Lars Liedbeck, professor i matematik
1761 Sven Johan Munthe (jfr 1749 & 1750)
1762  Lars Laurel, professor i teoretisk filosofi
1763 Erik Gustaf Lidbeck, professor i natural-

historia
1764 Clas Blechert Trozelius, professor i ekonomi
1765 Christian Wollin, professor i kemi, från 1775 

i teoretisk medicin och kemi
1766 Carl Jesper Benzelius (jfr 1756)
1767 Lars Johan Colling (jfr 1757)
1768 Gustaf Harmens (jfr 1737, 1745 & 1751)
1769 Sven Lagerbring (jfr 1748 & 1755)
1770 Jonas Wåhlin (jfr 1753)
1771 Eberhard Rosenblad (jfr 1754)
1772 Johan Nelander (jfr 1758)
1773 Sven Johan Munthe (jfr 1749, 1750 & 1761)
1774 Lars Laurel (jfr 1762)
1775 Erik Gustaf Lidbeck (jfr 1763)
1776  Clas Blechert Trozelius (jfr 1764)
1777 Nils Schenmark, professor i matematik
1778 Andreas Peter Stobæus, professor i romersk 

vältalighet och poesi
1779 Thure Weidman, professor i österländska 

språk, från 1779 tredje professor i teologi
1780 Petrus Munck, professor i grekiska och 

österländska språk, från 1775 tredje, 1776 
andre och 1778 förste professor i teologi

1781 Lars Johan Colling (jfr 1757 & 1767)
1782 Christian Wollin (jfr 1765)
1783 Eric Gustaf Liedbeck (jfr 1763 & 1775)
1784 Nils Hesslén, fjärde professor i teologi, från 

1776 tredje, 1778 andre och 1794 förste dito
1785 Lars Tengwall, professor i praktisk filosofi, 

från 1785 i svensk och romersk rätt
1786 Kilian Stobæus d.y., professor i obstetrik
1787 Andreas Peter Stobæus (jfr 1778)
1788 Thure Weidman (jfr 1779)
1789 Andreas Barfoth, professor i anatomi, från 

1799 i teoretisk medicin
1790 Erland Samuel Bring, professor i historia
1791 Johan Jacob Hellman, fjärde professor  

i teologi, från 1790 tredje, 1795 andre och 
1807 förste dito

1792 Johan Henric Engelhart, professor i praktisk 
medicin

1793 Matthias Norberg, professor i österländska 
språk och grekiska

1794 Matthæus Fremling, professor i teoretisk 
filosofi

1795 Pehr Tegman, professor i matematik
1796 Nils Hesslén (jfr 1784)

1797 Lars Tengvall (jfr 1785)
1798 Andreas Barfoth (jfr 1789)
1799 Matthias Norberg (jfr 1793)
1800 Johan Jacob Hellman (jfr 1791)
1801 Lars Peter Munthe, professor i praktisk 

filosofi
1802 Johan Henrik Engelhart (jfr 1792)
1803 Matthæus Fremling (jfr 1794)
1804 Arvid Henrik Florman, professor i anatomi 

och kirurgi
1805 Pehr Tegman (jfr 1795)
1806 Johan Lundblad, professor i romersk vältalig-

het och poesi, 1798-99 tillika i historia
1807 Anders Hylander, tredje professor i teologi, 

från 1808 andre dito
1808 Anders Lidbeck, professor i estetik
1809–10 (vt) Nils Henrik Sjöborg, professor i historia

Roterande rektorat; mandattid ett år  
med skifte mellan vår- och hösttermin

1810–1811 Johan Jacob Hellman (jfr 1791 & 1800)
1811–1812 Fredrik Johan Cederschiöld, professor  

i moral (praktisk filosofi)
1812–1813 Eberhard Zacharias Munck af Rosen-

schöld, professor i teoretisk medicin
1813–1814 Johan Lundblad (jfr 1806)
1814–1815 Anders Hylander (jfr 1807)
1815–1816 Johan Holmbergson, professor i svensk 

och romersk rätt, från 1838 i ekonomisk och 
kameral lagfarenhet

1816–1817 Anders Lidbeck (jfr 1808)
1817–1818 Carl Erik Kjellin, professor i matematik
1818–1819 Carl Fredrik Fallén, professor i naturalhistoria
1818–1820 Carl Adolph Agardh, professor i botanik och 

praktisk ekonomi
1820–1821 Jonas Albin Engeström, professor i kemi 

och fysik, från 1837 tillika i mineralogi
1821–1822 Jonas Brag, professor i astronomi och fysik
1822–1823 Anders Otto Lindfors, professor i historia, 

från 1826 i romersk vältalighet och poesi
1823–1824 Martin Erik Ahlman, tredje professor i 

teologi, från 1831 andre dito
1824–1825   Fredrik Johan Cederschiöld (jfr 1811–12)
1825–1826   Eberhard Zacharias Munck af Rosen-

schöld (jfr 1812–13)
1826–1827  Anders Lidbeck (jfr 1808 & 1814–15)
1827–1828 Jacob Sönnerberg, professor i praktisk 

medicin
1828–1829 Jonas Albin Engeström (jfr 1820–21)
1829–1830 Anders Otto Lindfors (jfr 1822–23)
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1830–1831 Ebbe Samuel Bring, professor i teoretisk 
filosofi, från 1828 i historia

1831–1832 Carl Georg Brunius, professor i grekiska
1832–1833 Bengt Magnus Bolméer, professor i öster-

ländska språk
1833–1834 Lorentz Fredrik Westman, professor  

i teoretisk filosofi
1834–1835 Carl Johan Hill, professor i matematik
1835–1836 Anders Jacob Hellstenius, professor  

i kyrkohistoria
1836–1837 Jacob Sönnerberg (jfr 1827–28)
1837–1838 Jonas Albin Engeström (jfr 1820–21  

& 1828–29)
1838–1839 Johan Henrik Thomander, professor i 

 pastoralteologi, från 1845 i systematisk 
teologi

1839–1840 Carl Johan Schlyter, professor i allmän 
lagfarenhet, från 1840 i laghistoria

1840–1841 Ebbe Samuel Bring (jfr 1830–31)
1841–1842 Carl Georg Brunius (jfr 1831–32)
1842–1843 Bengt Magnus Bolméer (jfr 1832–33)
1843–1844 Lorentz Fredrik Westman (jfr 1833–34)
1844–1845 Carl Johan Hill (jfr 1834–35)
1845–1846 Sven Nilsson, professor i naturalhistoria
1846–1847 Johan Wilhelm Zetterstedt, professor  

i botanik och praktisk ekonomi
1847–1848 Adam Wilhelm Ekelund, professor i fysik
1848–1849 Carl August Hagberg, professor i ny-

europeisk lingvistik och modern litteratur, från 
1858 i nordiska språk

1849–1850 Henrik Reuterdahl, professor i dogmatik och 
moralfilosofi, från 1845 i kyrkohistoria

1850–1851 Nils Henrik Lovén, professor i teoretisk 
medicin och rättsmedicin

1851–1852 Lorentz Fredrik Westman (jfr 1833–34 & 
1843–44)

1852–1853 Hans Magnus Melin, professor i pastoral-
teologi, från 1847 i exegetisk teologi

1853–1854 Johan Gustaf Ek, professor i romersk 
vältalighet och poesi

1854–1855 Nils Johan Berlin, professor i kemi och 
 mineralogi, från 1862 i medicinsk och 
 fysiologisk kemi

1855–1856 John Mortimer Agardh, professor i 
 astronomi

1856–1857 Ebbe Gustaf Bring, professor i pastoral-
teologi

1857–1858 Pehr Erik Gellerstedt, professor i praktisk 
medicin

1858–1859 Carl Johan Tornberg, professor i öster-
ländska språk

1859–1860 Christian Naumann, professor i stats- och 
processrätt

1860–1861 Carl Fredrik Naumann, professor i anatomi
1861–1862 Anton Niklas Sundberg, professor i dogma-

tik och moralteologi, från 1857 i kyrkohistoria 
och symbolik

1862–1863 Jacob Georg Agardh, professor i botanik
1863–1864 Axel Nyblæus, professor i praktisk filosofi
1864–1865 Fredrik August Wahlgren, professor  

i zoologi
1865 (ht) Wilhelm Flensburg, professor i dogmatik 

och moralteologi12

1866–1867 Carl Jacob Ask, professor i kirurgi och 
obstetrik

1867–1868 Gustaf Ljunggren, professor i estetik, 
litteratur och konsthistoria

1868–1869 Carl Wilhelm Linder, professor i grekiska 
språket och litteraturen

1869–1870 Gustaf Broomé, professor i stats- och 
processrätt

1870–1871 Emanuel Olde, professor i nyeuropeisk 
lingvistik och modern litteratur

1871–1872 Christian Wilhelm Blomstrand, professor  
i kemi och mineralogi

1872–1873 Carl Olbers, professor i kyrkohistoria och 
symbolik

1873–1874 Gustaf Knut Hamilton, professor   
i administrativrätt och nationalekonomi

1874–1875 Axel Möller, professor i astronomi
1875–1876 Albert Lysander, professor i romersk vältalig-

het och poesi
1876–1877 Theodor Wisén, professor i nordiska språk

Valda rektorat     
med fleråriga mandatperioder

1877–1885 Gustaf Ljunggren (jfr 1867–68)
1885–1891 Theodor Wisén (jfr 1876–77)
1891–1895 Axel Möller (jfr 1874–75)
1895–1899 August Quennerstedt, professor i zoologi
1899–1904 Magnus Blix, professor i fysiologi och 

embryologi
1904–1907 Seved Ribbing, professor i praktisk medicin
1907–1909 Victor Bäcklund, professor i fysik
1909–1911 Bengt Jönsson, professor i botanik
1911–1916 Axel Kock, professor i nordiska språk
1916–1926 Johan Thyrén, professor i straffrätt och 

juridisk encyklopedi

12. Flensburg lämnade rektoratet i förtid sedan han 
valts till biskop i Lund och därvid automatiskt även blivit 
universitetets prokansler.
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1926–1936 Axel Moberg, professor i österländska språk
1936–1939 Martin P:son Nilsson, professor i klassisk 

fornkunskap och antikens historia
1939–1945 Einar Löfstedt, professor i romersk vältalig-

het
1945–1947 Johannes Lindblom, professor i exegetisk 

teologi
1947–1951 Assar Hadding, professor i geologi och 

mineralogi
1951–1957 Ragnar Bergendal, professor i straffrätt och 

juridisk encyklopedi
1957–1968 Philip Sandblom, professor i kirurgi

1968–1970 Per Stjernquist, professor i civilrätt, från 
1972 i rättssociologi

1970–1977 Sven Johansson, professor i kärnfysik
1977–1980 Carl-Gustaf Andrén, professor i praktisk 

teologi med kyrkorätt
1980–1983 Nils Stjernquist, professor i statskunskap
1983–1992 Håkan Westling, professor i klinisk fysiologi
1992–2003 Boel Flodgren, professor i handelsrätt
2003–2008 Göran Bexell, professor i etik
2009–2014  Per Eriksson, professor i signalbehandling
2015–2020 Torbjörn von Schantz, professor i zoologisk 

ekologi
2021- Erik Renström, professor i experimentell 

endokrinologi
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