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UNi\'ER$IT:&T I f'AVIA,

LIX.

Pavia le 21 AOllt 18n.

MONSJgUR ET TRESoRONORE CONFRt;nE.

L'Universitc dJUpsnl va celebrer 80n gloricux ccntenairc: l'Univcrsite
dc Pavie aumit bien voulu nc pas manquer a cetto fete dc la science.
Mais tous ses Profossenrs sant iei rotenlIS 11 cause dc l'Exposition
industrielle et didnctiquc, qui g'ouvnrn juswmcnt dans le prochnin
mois dc Scptembrc. et daDs le po.lnis mcmc de l'Univcrsite.
Par cOllscqucnt i\ nc me reste plus que dc ,'ous prier, tres-honorc
Con[rt:rc. a voulair l'cpl'cscntcr notre Universite dans cette gr;lodc et
solcmncllc occasion: faites, je vons CD prie, quo la science itnlicllDC
rende sos hommagcl', par votre entremise, 1l. In science sucdoisc; les
milnes 6voques dc Spallnnr.llni et de Volta ne pourrant quc se rejouir
de se trolIver transportes dans les licux renduB celebres pa.r Linne
et Berzclius. L'amour dc la science rclie ICB sava.nts, 6fface in dist:mcp
dcs lie\lx, et tient allnmc le Rambenu dc In tradition, le culte des
grancls-hommes.
Agrcez, Monsieur, les nssul'.'lUCCS de mil plus pnrf'lite considcr,'l.tian, llvec luquclloJ je suis
"otre tres-clcvoue
ALl'IlONSE CORRADl,
ltectcur.
A Mr le Hecteur
dc I'Uni"crsile d'UI)8111.
(Snede.)
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Af Kejserliga Universitätct i S.
Petersburg tm Kungliga UnivCrflitätet i Upsala, i anledning
af dess högtidliga fyrahundraånga Jubelfest,

J{0POiICDCKO}IY

Fyra sekler sedan vardt en stor
tnnke lagd till grund för Universitätet i Upsala, Sten Stufes förhoppningar uppfyllas: Sverige kan
vara stolt öfver sina folkskolor,
vetenskapen har vunnit rotfäste i
Svcafolkets hjerta, sådana nnmn
som nf Linnce och Benelius utgöra. mCllSklighctcns prydnad,
l{ejserliga Universitätct i S. PetC1'9burp: lyckönskar sin äldre medbroder vid dess inlrade i femte
;\rhuudra.de: må Upsalns klara. sken
framdeles lysa i var herrliga Nord!
Vetenskapcrnas framsteg st[lrkcr
frillldskapen Univcrsiliiterna oeh
folken emcl1:an.

BClm",Ul

YIIC3J1beKo~IY

Yml-

ncpclITcry 111. roplKCCTnellllbIij
;lem. ero 'IeTLl:pcxeoTJlt.Till IbIncp3Topcld..ij C.
'j' IIlmepcrrrc'M.,

nt.Ra

MLICJI1,

nercp6yprcfiiii

.~cr.m.

'JCTbJpC

YJlCU.I!,cI<aro
YUIIDepcIITcra!
Ynonmrifl OrCH'bOrne onpaU.lanbl: IUnenifl nOI'pJol:Jlac!. I13pOJlIIIUIll IUfWJlaMII uaYI.a
CJl'l:...mJl3Cb lIInc.a,am. AJl6c3na mlCIW
TOMY

U3J3il.'b,

lieJ)u,c.~iycoll'L ~ c.1Ulla
'IC.1orrt'lecTna !

,1IllIlIIecll'L II

lbmepaTopClOiii G_ Herep6yprcliJJJ
npll1rtrcrnycn, cnaero crtlJlllltlro coupartl, "lJII ncryIUClliJt cro m. nflroc erOlltric; np"iii
j'IIJlBepcllTCTI.

cn"1;n Yllca,lLl: ila CITtTII'M> tl ilIlJlCJl!'
Ila pOJlllOll'b !lam. ctDCIJ1;.
yent,xOD'b IWYI\IlI;P'j,lllICT1' opaTcTllo

cm.

YlUIIJCPCllTCTOIrb II uapoilOll'L.

A, BEKETOFF,
nektor \'i,\ Kejscrliga Universitätet i S, l'etel"6burg, DoctoI' och Ordinarie Profelll;or
i N"tnn·cten~kapcrnn, Verkligt Statsråd och riddare.

:M.

Sr;CIlOlll,lIWH,
t" r. nekanns rör hlstoriak.filologiska Jakllltetct, profCSllOr emeritus oeh akademiker \'i<\
KejserliglI ryska I'ctellskapsaka<!cmiell, Oootor i a1:wolls1.:-rY6K filologi, Verkligt Statar:,,]
och Iliildare.

Tu.

PETnUSJEVSKJ,

t. f. DecanIlS rör fYllisk.mathemaiiab fncultctet, oroinnrie professor, Doctor i fysik,
Stll.t.sn\d och lHdtlaJ"C,

J.

JAID"SON,

Oeenma i juridis1<:l. facoltetet, Ooetor i politid, ekonomi. Verkligt. St:rt.lIråd och Ri,\d,,,'t.

W. GIIlGOnUa'F,
Dekanus för fukultetct I dc orientll.lisKll. språken, ordinarie profCl'SOI', Doctol' i Ol'icn·
taliska liltemturen, Gcheimcnl.d och Ritldll.ro.
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LXI].
LVCLUT~

ItEGI..E UN!\'ERSITATI

LITERARUM UPSALIENSI.
\

Dc

optimnrum artium atucliis lUlgcndis et promovend is qun.clringentos
per :lOOOS I'plendidissime merit..'lJ quintllm sreeulllm die V mensis
Scptembris 3. MDCCCLXXVll feliciter llu8picanti prosperrimn qureque exoptnns pifL ct vcncrllbundD. grntulntur
Mcdieorum Pctropolitlloorum Societlls.
Dr. O.

DB

GRONEWALDT,
r~

Dl'. F.

J\JOltlTZ,

~

Dr.

MAGAWl.r,

Secret:lrius.
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FRÄS USIVKRSITETItT IPlSA.

LXlH.

sgNA'rur ACADEMlCO UPSALH:NSI ET

EIusm;~:

UNIVERSITATts RECTORJ AMI'LIssmQ.

Quod memoriam conditne quarto nbhinc saeculo istius vcstrae Univcrsitatis hoc nnno celebrare eonstitueritis, nobisque fnustum t:lDtac
eclcbritutis Duntium perferri volueritis, cst profccto CUf et vobis ex
:mimo gratulemur et uobis maguopere gaudenmus. En en im est, lit
reete unimndvertitis bonn rum nrtium liberaliumque diseiplinarum inDlIta vis et ingenita, ut quum mirineos in studiosorlllU unimis erga sc
nmores cxcitcnt, efficiunt paritcl', ut quotquot sunt in lluiverso termrum orbe co.rumdem eultorC's aretissimo fraternae eoniulletiollis vineulo deYinciantur, et In unam sieuti fnmiliam so eomprchcndi nrbitrent-uf_
QlIare qunecumque vel prospern vel ndvcrsn in aliquo eorum ooctu
llcei(lunt, iis, tnuqu(l.m sibimct (l.Ccidissent, cetera, qune ubique geutium
COllsistuut sophorum rerurnqlle nnwrnlium investigntorum coneilin vel
jtlctalltllr vel contristnlltur. Quae nnimorutn studiornmquc communitns
et euiusdam qUlIsi vitae consociatio, prncter mortaliurn rerum conclitioncm, immortnli vhtuti pollcrc videtur, utpotc qllnc nulla Ilnquam
Yi, nullis humanorum Cllsuum vieibus vel immillui vd labefnetari
possit. V cslrtlrn propterca laetitinm votis nostris, qllod rogutis, perlibcnter prosequimur, et si, quominus nliqucm e nostra Acudcmill ad
vos legcmus, obscquii et 111etititlc nOBtroc tcstem nimill loeorum longinquitate pl"ohibemur, unimis certr;:, pro cn, qunm diximu8 vohlDtaturn
studiommquc ncecssitudiuc Stlcris istis sollcmnibus intcressc llobis
plnccbit, vobisquc et eelcberrimae Universilati vcstruc fllllstll ae fclicil\
Cll1Jcta comprccnbimur. \'uletc.
Pisis JdibuB 1\hiis MDCCCLXXVJl.
Senntu8 AC:l<lemici ])isllni DomIDe
.JOSJo~PIlUS

MENEGlIlNlUS,
Ilccto••

FIl.h; UNIVERSITETET I 1'ItAG.
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LXIV.
RECTOR MAGNIFJCEI
VENERABILlS SENATUSl

Afltiquiuilll4 'Jollra alma Carolina-Fudillandea jam pro eo, quod Sillgula••einltia, et urttd earumqut citJitattl1 neclit vitali villCulo atque ejil'caei
,ummopere laetatur de .olellni oceal1iont, qua 1I07'ori Illlae Upllulielllli ~Caro
linae redil1ieatJ, j'l Scandia antiquiuimae, salutem mittat, ei r.ongratllletur
ac jau,tunma fl'lGequt precetur.
Congratulatur, quod ei cmlti71git e.se adeo ftlici, ut m~moriam rtcolat
natalium suorum ll'ansadis oclogillla lust"is, qllibus eegeta atque ftcunda
inkr tot tempoMlIn ricissitudillts lot et tale, omnis gener'is I1cientiarum et
artium cultoru atque auetores eniza in silll~ 1110 for:ebat atque aubat,
mr08 Qlfmiil ordinid l1:tera7'lwl artilunque laude inclulissimos, viros, quorum nomina tlti: Rudbeckiorum, Celsiorum, Geijer, Bel'utii, (le Linne,
Su«oru1ll Anllrreolltiil Bellman aliorumqlte plurimOf"lIm Rulla lmquam e
.cientia"lIm artiumque Qlmalibul1 eXl1tillctura tilt aetalf.
Inelarom hane musarum ,edem lmitu,jttu literarulII nOlltra arde71tilllimu pro,eljuitur votil1 precan', lit ej et in posterUIII eontingat scietltiarum ar/iulflljlle germilla fOtJerc, earltm ilH:7'elllellta P"OllWVel'e alque vil'o,
,mitUre, qlli patriae, rtipublicae, religioni !101lori ,int ae utililati, omnibulf
alttem exterilf lit/J'l'arulll citJitati6u' admiratiOlli et feraciilsimo illcitameJlto.
GelliII' Sten Sture uumqllalll r.tll1et tuer;' atljue protegere, ,o'pitare
atque Sllperltitare filiam 8"uam grandaeealJl Ijltidem, tIIi,dme tameli effetam.
Q!fam futurae Ve,trae glol'iae ae salutis laeti,simam spem piisllimaqltt
t:ota quo Ifblemliu' et perentliu, ejferamlllf, Ila, litera' documelltum alljull,rimllll Vobi, tradCllda,.
Vtllete et favett!
Datum Pragae Bolitmorum Kaltndill Stptembris almo .alu.tu 1877.
Dr. CAROLUS CZYffi,ARZ,
b. t. uni\'". CaroUDIlC·lfcrdinlluuCllC rector.
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LXV.

REGIAE UNIVERSITATI LITTERARUM

UPSALIENSI
QUA.E ANNO DOllmU:MCCCCLY...XVJl

AB ILLUSTRISSIMO REGNI SUECICI PROCUltATOUE

STENONE STURE
CONDlTA

DIE QUINTO MENSIS SEPTEMBnIS
ANNl MDCCCLXXVlI
FAUSTI8suns OllISIBUS

SOLLEJllKIA CELEBRAT QUATTUOR SAECUWRUM
FEI.ICI'l'"RR PERAO'fORUM
PER QUAE

omn

DE LITIERIS

LAUDE CUMULATA. VIGUIT AC FLORUTT
INGE~'TIIS

COLENDIS OPTllIE lIERITA.

ATQ&E P';R TOTDI OnDElI TEIIKA"r..

SOMF.S

SUlIIL\

CELBBEBRllIUlI

F.8T

VEN~RATIONE

ADEPT A

GRATUJ,ATUIl

PROQUE PERPETUA EJUS SALTITE
BONA VOTA NUNCUPAT

SOCIETAS Ul'TERARUM ESTONICA
REVALlAE.

"RAN Dl\IVEKSITET!T I

Kall.
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LXVI.

MAQNIFICO RECTOlU,
CONSULTISSIMO SJ<;NATUI

ACAD~MJCO

UPSALmNSI.

SoUcmnia qu:e mcnsc Scptcmbre Upsnlre celebrabuntur, cx humanissimil litcns Veslns summa cum voluptatc cognovimus. Qllod vera
romlln:e Univers.itntis legntos ndvoeavistis lretitire pnrtieipes, pergratum
nobis feeistis, grntinsque hnbemus qunnUi.8 animus cnpere potest. Si
enim hujusmodi fesl3 nullis tenentur regionum finibus, nul111 scrmonis
plaga!vc varietate, quum de vetustissimo ne eelcberrimo Upsnlensi
Arehigymnasio ngntur, veluti dc uberrimo sllpientire fonte, UDa doctorum eonsensio, unn llnimorum excelsius conspirantium l:ctitia.
QUllproptcr valde nobis eordi est legatum dcccrncrc, qui vcl romani, vcl plurium simul Archigymnasiorum partium gcrcndarum munns
sUlcipiat; et intcr paucos dies, si rcs bene ut est in votis suecedat,
de doctoris nominc Vos ccrtiorcs orimus fncturi; quurn interim pr:celaram Upsalienscm Universitntem salvcrc jubcmus.
Nominc Senatu9 Acndemici
Rector
Prof. CAJETANUS VALERt.

T.. xvn

Svcnska Akadcmicn, 80m ännu icko uppnått fjcrdcdelen af Up!lala Universitets ålder, erkänner med glädje de flerfaldiga förbindelser,
i hvilkn. hon redan !ltår till dctsnmmll. Oberäknad t det sliigtband, som
på grund af enhet eller likhet i syften och stril.fvanden, förbrödrar
alln vittrn och lärda samfund, räknar Svenska Akademien sig till godo
den lyckan att, tid efter annan, hafva med sig fått införlifva ieke få
af detta Universitets både lärare oeh styrc!lmiin. Hon räknar ännu i
dag såsom äfven $19 tillhöriga detta Universitets både KImsler och
Proko.nsler, jemtc mer iin en nf dess förra eller nuvarande lärare. ad]
-scr hOD tillbaka på framfarne ledamötcr, kan hon med stolthet åberopa
gemensnm cganderiitt till män sådana som Johan Adam Tingstndius,
,Johan .stenhammlU', Jakob Axelson Lindblom, Johan Olof 'Vallin,
Cnrl VOll Rosenstein, Erie Gustaf Geijer, Samuel Grubbe, Carl Fredrik
af WingArd, Per Daniel AmadeuB Atterbom, Christian Erik Fnhlernntz,
Bernhard Elis MallDström, Carl Augnst Hagberg, Henrik Reuterdahl,
Israel Hvnsser. Åfvell i eU annat afseende har Svenska Akademien
icke saknat beröring med Universitetet·. Bon hnr upprepnde gånger
rönt den tillfredsställelsen ntt kunnn uppmuntra och, vare sig med
sina mindre eller sitt stora pris, belöna växande eller rednn mognnde
vittrn anlag hos den här studerande ungdomen. Hon erinrar sig dcssa
beröringspunkter, men hon behöfver dem ieke för ll.tt egllo rika anledningar att lifligt oeh varmt deltaga i de gJndjebetygelser, som i dag
fnin slcildn håll egnas vetenskapens iildsta bögl!iite i norden. Att i ett
fymtal af sekler hafva härdat cn sådan plats med segrande framgång,
har liindt Upsala frejdnde Universitet till ovansklig ära, har ländt den
rostcrliindskn bildningen till oberäknclig båtnnd, b:n liindt dcn vetenskapliga forskningen i alla dess månggrenade rigtningar till verldskänd
befordran. Vi st-:\ har på klassisk jord, fr:in urminnes tid ett helgadt
ol1erstiille åt det stigande ljuset. Nllr, vid sidnn nf våm hednnfliders
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grnfhöga.r, den kristna tron här bygde sig tcmpel, ladc sig snllrt skolan
utanför rempclmurnrnc, ctt himlafrö till den grönskande lund, som i
tidens fullbordan skulle sträcka sinn grenar m?t ljuset och ännu i dag
brcder täta kronor och svalkande skuggor orvcr vetcnskapens idogc
arbctarc. Bvem räknar alla mödor, alla. stridcr här utkämpade, och
alla de tysta vakorna, alla dc djupa forskningarna, alla dc glänsandc
uppwclct.crna? Och hvilka namn gcnljuda cj här ur det förflutna!
De ropa ur hirderna, dc tala till oss ur lärda verk, de hviska ur
grorvarna vid dra fötter. På en af griftstcnarnn undcr dcssa hvnlf
lila vi tU, lom bela verlden har hört och minsta blomma vct att tala
om. Icke .Ila haf". trängt sA långt som dctta, ickc nlln mcd solens
kraft inetrAlat i hvnrje hörn nI' naturcn, mcn llUru månglI dock stjcrnor
af forsro ordningen! Och huru många andra, nu undanskymda och
förgätna, som blida förelyst och troget viigledt de tusent.al af kUlJskapssökandc ynglingaskaror, hvilka, slilgtc eftcr slägte, komma hit att i
lifvctll morgon dricka ur "isdolllCllS kulla, innan dc, utsutta för öknens
middagsbr:md, spriddc sig flt skilda hanor. En vackcr fltcrglans har
ock frAn många af dem fallit tillbaka på det lärosäte, dcr dc förr
insögo ljusct, insamlade sitt vctande, grundmurade sin frnmtid. Dc
h3fVlL hvarhelst de scdan blif\·it satta, i maktpåliggande cller anspn\ksIÖIA ,'urI', gjort hedcr lLt sin ungdoms vårdninns, de hafva, allmogcbarn lom konungasöner, alltid bcvarnt hcnnes bild i ett kart minnc.
Till cn fyrahundrnårig vcrk~amhct, sA full af ära, sA rik på frukter,
och till en ickc mindre valsignebcrik fortsattning af dcn under Up,lalll Univcrsitcts nu ingåendc femtc sckel, frambär Svcnska Akadcmicn lin vördsamma, sin t:1cksammn, sin bjcrtliga lyckönskaD.

G.
F.

WESSEIIBEUG.
A. J).I..IlLGRES.

HeSNING IIA111LTON.
A. ANDElISON.
A.

N.

SUNDllEUG.

F. F.
\V. E.

C.

CARLSON.
Sn:IlELIUS.

Sl'iOlLSKY.

JOH.I..N

C.

Eli.

Hl"DQUlST.

W. BOTTIGElt.

Bllon

ElI.

HILIJEDIlANIJ.

l<~llIES.

CAIlI. KULLlJElIG.

EL.

LOUiS DE Gt;t:lI.

GUSTH LJU!'o'GGIUlN.
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LXVlll.
Tll.L RECTOU OCH (,'ONSISTORlUM
VIV

UNIVERSITETET I UPSALA.
KODglig Vetenskaps.Akademien h:u med känsla af den hjertligastc
och uppriktignste tacksamhet emoltagit inbjudning 3tt genom ombud
delwga i den minnesrika fest, Upsa1a Universitet i dag firar och hvilken på samma gäng iir en fosterländsk fest.
Länge var Universitetet. i UpaIlla den enda andliga härd, hvar·
ifrån den högre bildningen a ljua utstrtllade öfver Nordens länder, och
allt sedermera har under tidernas lopp dett-n Lärosäte, huldt omvårdadt
af store Konungar oeh Sveriges Folkombud, med glans oeh örn vunnit
lysande segrar i ljusets och bildningens tjenst. Biittre än allt annat
vittnll- härom den vnlfard hit i dag, son, mänga af Europas mcst rykt·
bara vetenskapsmiin företagit, för att. deltaga i Upsala Universitet.s
fyrahundra."triga Jubileum.
KOllgL Vetenskaps-Akademien, hvars »bestiimmclsc iir, att friimjn
vetenskaperna, följa derIlS utveckling och genom tryckta skrifter be·
fordra denls kiinnedom., har helt naturligt många beröringspunkter
med Upsnln Universitet, och Kongl. Vetenskaps-Akademien har ock
undel' sin tillvaro baft lyckan räkna flera af Des!! Lli.rare och Liirjungu, såsom sina mest utmiirktn ledllmöter. Nnmn sAdann som Linne,
Berzelius, Geijer - andra ntt förtiga. - hafva såsem Nordstjernor
lyst på Europas vctenskil.pligll. himmel, och unnu i dag strAlar från
Upsala hori1;ont, såsom en mildt glansande Aftonstjerna, Elias Fries.
Kongl. Vetenskaps-Akademien hembär härmed vördsnmt det KODg~
liga Universitetet i Upsaln, dess Styrelse, dess Lärare och dess Lär·
jungar sin varma lycköDskan till dessa dyrbara minnen och dessa
iLrorika segrar i ljusets oeh kulturens tjens! och hoppas med visshet,
att framtiden skall skänka S\'Criges uråldriga, första Universitet lika
stora minnen, lika lysande segrar.
Upsala den 5 September 1871.

Pö. KongL Vetenskaps-Akademiens

Vr~n(l,r:

P. B. MALMSTEN,
D. '1. Pncaes.

D. G. LINDHAOEN.
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LXIX.

Upsala Univcrsitets historia utgör en Sl\ vitsentlig del af Svenska
folkets odlingshistoria, att den minneshögtid, universitetet i dessa
dagar firar, mcd rätta är att anse som en allmän fosterländsk glädjefes". Dess minncD gå genom fyra århundraden tillbaka till en tid
df. Svcnsk bildning och Svensk konst af främmande inflytande lidit
intrång, medan landets ädlaste krafter uttömdes i inbördes partistrider. Så mycket mera berättigad till efterverldens vördnad och
tacksamhet framstår derför Svenska kyrkans då varande främste m:\lsman, den för vetenskap och konst varmt nitälskande fosterlandsvännen
Jacob Ulfsson, som med klar insigt af tidens behof, och med stöd
af den fosterländska frihetens försvarare, den ädle Sten Sture, grundade värt lands första högskola, samt derjemte genom boktryckerikonstens införande öppnade vägen för den unga tidens högre kun8kap8odling.
Om man än får antllgll att Universitetets stiftelse .; främsta
mmmet afsäg att åt kyrkans tjenare bereda tillfälle att i hemlandet
inhemta den högre kunskap, som förut måst sökas vid främmande,
till en del mycket afliigsna högskolor, röjer sig likväl snart dess inflytande ti,fven pä lekmannabildningen. Det torde vara tillräckligt
erinra, att Upsala universitet bland sina alumner räknat den berömda
Vasaiittlingen, som med kmftig hand grundade Sveriges sjelfständighet
både på det politiska och det andliga omrll.det. Det blef hans oförgätlige SODson, den store Gustaf Adolf, förbehållet., att icke blott
beflil!ta och fullkomna farfaderns verk, utan äfven att genom storartad frikostighet bereda Upsr.ln universitet möjlighet att på den
vetenskapliga forskningens fält uppträda i täflall med likartade stiftelser i utlandet. Om framgiingen i denna ti:i.flan vitna. de många
genom snille och kunskaper utmärkte män, som här mansålder efter
mansålder fostrat Sveriges bildningssökanue ungdom, och på samma
gång bragt än den enll, än den andra vetenskapen till högre utveckling, hVll.rigenom de beredt, icke blott sig sjelfvll., utan universitetet
och fåderneslandet oförgänglig ära.
Om sll.lunda hvarje Svensk, som erhållit del af vetenskapens frukter, eger rik anledning att till Upsala universitet framföl'l1 en vann
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lyckönskan vid denna minnesfest, måste en sådan lyckönskan med
ännu större skäl utgå från de Samfund, som efter hand bildats omkring landets högskolor, i ändamål utt odla och främja slirskilda
grenar af ve~enskap och konst, och sålunda bidraga att. bringa till
blomstring och mognad dc frön, som vid universitetet blifvit utsådda.
Sl~rskild anledning ntt deltaga i denna lyckönskan eger KongL
Vitterhets- Historie- och Antiqvitcts·Akademien, som i arf mottagit
icke blott åligganden, utan äfven dyrbara minnen och samlade forsk.
ningsskatter från det vetenskapliga embetsverk, som, under namn nf
Antiqvitets-Collegium, i Upsab stiftades af den i universite~ets hiifder
v1i.1 bekante Grcfve ltIagnus Gubric1 Dc l:l. Gardie, och erhöll sina
verksammaste ledamöter inom kretsen af univcrsitetct.s lärRre och
tjenstemän. Till dessa minnen knyter sig cn hugnclig erfarenhct
frAn cn senare tid; under hvilken Akademien r.gt förmån ntt 80m
medarbetare på den arkeologiska och hist·orlska forskningens område
mottaga milnga af universitetets mest framstående vetenskapsmän.
Upsala universitets under den förflutna fyrahulldrnåriga perioden
efter hand städse vidgade vetenskapliga verksamhct, den stäDlliga tillvexten af dess bokskatter och öfriga vetenskapliga institutioner samt
rika bidrog till understöd åt obemedlade hland den studerandc ung·
domcn, vitnande om, ej mindre Regeringens oeh folkombudeDs, än
enskilda pcrsollcrR ollfbrutnn förtroende och vulviljo., gifnl. glädjande
unledning ntt hoppas universitetets fortfarande blomstring och frnmg;lng under stunilande åldrar, _ en önskan och förhoppning, hvilken
utan tvifvel delas nf en hvar, som älskar och vårdernr vetenskaplig
bildning oeh gliids öfvcl' fosterlandcts ära. Stockholm den 1 Sep.
tember 1877.
GUSTAF.

l<'. W. SCnOL,\/'\DEII.
I ... A. ASJQu.

G. A. SPARRE.

01.. hl. FAuR.-Eus.

C.

P. E. BEDG}'ALK.

Eu. RYDQ\'lST.
W. E. SVEIH:LlUS.

R. 1\1.

BOWALLlUS.

F. F. CARLSON.

G. E.

Kl-Ell~IING.

Ann. CROSIIOLll.

G, T.

H.L.'>:s HlLDEIiRA...'>:D.

O. M.

BJÖnNSTJERsA.

LoUIS

DE

GEER.

JOllAN"

ODlIKER.

FR. WA:ItS.

HIlSNIl'iG HAlllI,TON.

BROR EM. HILDEBIU.SD.
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På

denna för Upsll.lll. Univcrsitct och för hela fäderneslandet så betyde18eflllla högtidsdag fullgör Kong!' Landtbruks-Akademien en kär
pligt, då hon härmed har ii.ran att till Upsala Universitet frambära dc
varmaste tacksägelser för hvad Universitetet under sin fyrahundraåriga tillvaro verkat till vetenskapernas förkofum och blomstring samt
till utsåning af bildningcns frön inom vlLrt älskadc fosterlaJld.
Fyra seklers kulturarbete, vä18ignelserikt utfördt, har gjort Upsala
Universitet ärad t af verldens bildade nationer och skänkt svenska.
Damnet glans öfvernllt, der europeisk odling hunnit blifva kiind och
fått verka till spridning af ljus och kunskaper inom vetandets verld.
Vetcnskapens annaler förtälja ock, hurusom många af detta Universitets vidtberömdc lärare varit banbrytll.rc för nya ideer och genom
stora vetenskapliga upptäckter kraftigt medverkat till framflyttande t
af griinserna för menniskosnillets forskningar samt kännedomen om
naturens krafter och verkningar. Hvad alla dc utmärktc män, dessa
vctenskapernns heroer, som tillhört UPSll.lu. Universitet eller utgått
frän detsamma, gjort och verkat hvar inom sin vetenskap, dcrom bär
Universitetets historia de viirderikaste vittnesbörd, och Sveriges samtliga vetenskapliga institutioner kiinnn sig stå till Upsda Universitet
i oförgätliga förbindelser. Särskild t hvad Lundtbruks·Akademien angår,
kan densamma, då landtbrukets fortgång i utveckling och förkofran
lllltid varit och stiidse förblifver beroende af det ljus och den ledning,
som detsamma hemtat och hemtar från naturvetensknperna, ej annat
än vördsammast erkänna den stora tacksamhetsskuld, i hvilken odlaren
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af landets jord står till Universitetet för dc lärdomar, som från vlir
äldsta högskola kommit honom till del; och ~vcrigcs landthrukare
fÖnflrll. i oförgiltligt minne, att det var frän Upsalo. Universitet som den
i vcrlden första Agrikultur.kemi, af Joh. Gottsk. Wallerius, utgl1[8,
äfvensom att. de öfrige vidtfrcjdnde naturforskare, hvilkn i så stort
antal utgjort prydnader för Upsala Universitet., genom sina ronk·
ningar och rön på mängfaldigt sätt fliimjnt och befordrat landthruksvetenskapen.
Kon~1. Landthrub·AkademicD tillönskar UpsnJa Universitet cn
lika lyckosam och· blomstrande fmmtid som dc förflutna fyra seklernas
samt innesluter sig i Universitetets fortfarande ynnest och vanskap.

A Kongl.
J. ARRHENlUS.

Sl.:rifcdu.

Landtbruk!~Akl\demien8 vägnar:
AXEL OD]<;LBERG.
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Upsnia Kong1. Universitet dessa dagar firnr minnet af fyrnbundrnnrig tillvaro, helsa.s den vöronadsväl'da och vidtberömda liirdomshörden
med lifligt deltagande ej blott. från områden, hvilka närmast bestrålas
af den vetensbplig:a forskningens fadda, utan afven från det akademiska samhälle, hvars kall är att tjcn:a och vårda vetenskapens ädla
anförvandt: skön konst.
Med hugkomst af sil.viil det hägn, som fordom bereddes den inhemska konsten och lat henne samtidigt med Universitetets grund.
liggning kraftigt uppblomstra under den siste nf dc medeltidens
kyrkofurstar, hvilka i den gamla konungutnden h:ade sitt högsäte, som
ock med tacksamt erkännande af den allmänna bildningens inflytande
på det sköolls odling och fortkomst, hembär Kongt. Akademien för
de fria. konsterna åt Upsala l\:ong1. Universitet de förhoppningsrikl1ste
viilönskningllr till li'lDgvarig och lysande framtid, dll förvisso hildanefter såsom hittills skola från detsamma fram st" stjernor på vetandets
höga fäste och ett flertal aJ den fosterländsh bildningeDs stöd.

A Kongl.

Akademiens för de fria konsterna vägna.r
F. v. DARDEL.

F. W.
Stockholm den V September 1877.

SCUOL.HDER.
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TILL mX:'l'OR MAONH'IUUS
OCH

DBT Sl'ÖURE AKADEMISKA KONSISTOlUe'!'
VID

UP SALA UNIVERSITET.
Fyra århundraden hafva f'örfiutit. sedan af Svenske män den tanken
fattades att inom egna griinser grundtL en högre bildningsanstalt för
fosterlandets söner. Det. var ett. lifskroftigt frö som den gången nedlades i 8venska jorden, oeh ur detsamma har i skygd af storsinnade
konungars hulda omvårdnad af fosterlandsälskande miins kärleksfulla
nit sprungit fram det kunskapens träd som At vårt land burit så rika
frukter. HVl.ld Upsala Universit.etet verkat till främjande af vetandets
odödliga intressen, till spridandet af bildningens ljus, till dammdet af
insigtäfulle fosterlandets tjenllre är i tacksamma sinnen kändt oeh
erkiindt.; af ingen kan det säkerligen högre uppskattas an af de
samfund, som, vtne sig i vetenskap eller konst äro dcn hORrc odlin4
gcns målsmän. Kongl. .Musikaliska Akademien kau ej heller förgäta att tvånne af de stormiin, hvilkas namn äro närmast förbundna
med UpsIlla Universitets, och hvilkas bilder I derföre i dessI' dagar
velat frammana, med full rätt börda ett rum äfven i den svenska
musikaliska konstens häfder: den snillrike mångfrestaren Olof Rudbecks stUmma höjdes ej blott till tolkande af vetenskapens lIanningar,
utan ock till klingande dng; nr Erik Gustaf Gcijers rika hjerta
8prungo ej blott odödliga. tllnkar, utun ock toner som äro och förblifva svenska sinnen kärn.
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Det iir för Kongl. Musikaliska Akademien en dyrbar rättighet att
till den betydelsefulla fest Upsala Universitet nu firar få framhära
siDa varma lyckönskningar, och hon gör det så mycket heldre i vissheten om UniversitetetB fortfarande verksamhet till jira och välsignelse
för värt land.
Stockholm den 30 Augusti 1877.
CARL RYDQVIST,
Kong!' Hwrlkali8ka Akademiens
ABR. BIRSCR.

C.

Prreses.

ALBERT RUBENSON.

SILLEN.

JULIUS GUMTBItR.

I.

A. V.

L. L. Fnn:s.

ÅBEaGSSON.

n11\".

LUDVIa NOUMAN.

HERM. BEllENS.

DANNSTRÖH.

JOHAN LINDBERG.

OSCAR BYSTRÖM.

W:lI BAUCK.

G.

LUDV.OHLSON.

F. F.

F. A.

G.

HENNING HA)lII.TON.

MANKELL.

CARLSON.

AUGUST MEISSNBU.

FJlANS HEDBERG.

CARL LINIlJlOTII.

ERIK Al' EDIlOU!.

ANDBIlS 'VILJ,~IAN.

CONUAD NORDQVIST.

J.

F.

BOOK.

OSCAR

A.

BOLANDl'Il.

'VKNNEUm'IlG.
DAIII-GREN.

PBR AUGUST ÖLANDl;R.

.F. SJÖBERG.
A. F. LINlIlIOTIl.
A. F. SClIWAIlTZ.
JOSEPH DENTE.

Vn.IIELM SVEDDOM,

Kongl.

Musik"li~k" Ak,,<lemien~

tillfÖr0l11n. Sekreterare.
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TILL UPSALA UNIVERSITET!
Krigsvetensknps.nkademicn hembär sin tacksamhet för inbjudningen
till denna fest, med hvilkcn Upsll.la Universitet firnr minnet nf sin
stiftelse, och lyckönskar Universitetet att med tillfredsställelse kunna
blickn
baka pli. de förflutna fyra hundra liren.
Då man Aterför tanken på landet.s tillstAnd för 400 år sedan och
med detta' jemför dess nuvarande, glädes mnn öfvcl" de stora segrar
vetenskapen vunnit i alln rigtningar och känner djupt sin tacksamhet
mot detta Universitet, som sll. framgiingsrikt arbetat pli. spridandet nf
det ljus, i bvilket vi nu hnM tydligare förnimma Dcn Evigcs vishet
samt uppfattn nnturens lngnr och bCg::Igna dess kraftcr till lydiga verk_
tyg i det praktiska lifveu 3110. grenar.
Krigsvetenskaps·nkademien, som har till mil ntt pli. forskningens
viig söka medlen till fliderneslandets försvar och dcrmed skyddundet
af nU fosterlj~ntlsk odling. u.ppskattar högt den grund på hvilken detta
försvnr ytterst hvilll.r, cn fosterlandsälskande, sedlig, kunnig befolkning.
och deltager med glädje i den fcst, som upplifvar minnet af seklers
stril.fvanden för rätt och sanning.
K.rigsvetenskaps·akademien uttalar slutligen sin ,'arma önskan, att
den kommll.nde tiden sknll bringa lyeka oeh viilsignelse !I.t Upsaln
Universitet och dermed äf"en åt. fä.derncslnndet..
Stockholm den 4 September 1877.

tm

Å Krigsvctcnskaps-a.kadcmiens vägnnr:
R. vo::; FEILITZEN,
Akrulcmicns 2", Styrellmun.

OTTO F. 'l'AUBE,
Ak"dcmicn5 Sckrctcrar<J.
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TILL KONGL. UNIVERSITETET I UPSALA
fAr Kat'olinskll Mcdiko-kirUTgiska. Institutet genom oss framföra sin
vördnadsfulla helsning och lyckönskan pA denna dag, som Univcrsitetet
högtidlighåller till minne nf sin grundläggning för fyra Arhundrndcn
tillbaka.
Betydelsefull iir dennn högtid ej blott för Upsala Universitet,
utan för hela l'Art fosterland, hvars kulturlif haft sina tidigaste oeh
ltidse ymnigt flödande källor vid deUa Universitet; - ja, med Universiletets historia kunna dc vigtig1l.8tc kapitlen nf f:i.derocslnodets
kulturhistoria nnses vara skrifna. Men dlven långt utom drt fäderneslands gränser hafva de rikrL frukternn. af Universitetets arbete i vetenskapens tjcnst blifvit spridda oeh upptagna i vetandets och bildningens
för alla folk gemensam mo. skattknmmare, till berömmelse för Universitetet och till iira för det land, 80m har lyeko.n kalln det511mma sitt.
Ej under dcrför, att vi, för att högtidligen erkänna och betyga
detto., i dag frAll när och /jerran skyndat till den gnmln Universitetsstaden på Fyns strnnd, der forntidens minnen knytas samman med
framtidens hopp.
Bland de institutioner för vetenskap och koost, hvilkll hafva den
äran att vid denna fest vara representerade, kan ingen lifligare dela
Univcrsitetets glädje pA dess jubeldag, un det läroverk, hvars talan vi
fAtt i uppdrag att hiir föra och hvars verksamhet stAr i så nii.rll. SRmband med den Medicinska Fakultetens vid Universitetet. Bådas mål
är detsamma; den medicioska vetenskapens förkofrnn; och deras eniga
samverkan för detta ädla mAI utgör en borgen för ntt. dertlB arbete
varder fruktbringande.
Ja, mlltte sA ske, och mA.tte Upsala Universitet fmou genom sekler
blomsLrn och lAta vetenskapens oeh bildningens faekla sprida sitt ljus
öfver l'Art älskade fosterland och långt ntöfvcr dess gränser!
STEN STENBERG.

Upsaln den 5 September 1877.

CARL SANTESSON.
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TILL KUNGL. UNIVERSI'!'ETET I UPSALA.
i dog öfvcrskåda. den frumgångniko vcrks~mhet Upsala Universitet under sin fyrahundraärign tillvaro i alla rigtningar utöfvnt,

Då

Yl

anhålla. vi, såsom representanter för Kungl. 'l'ekniska HögskoloD, att
företrädesvis få gifvn. uttryck åt den djupn tacksamhetsskuld, hvnri
heln vårt lnnd står till Univer~itctet för dess arbete på naturvetenskapernos områden, dc inf!igtcr i samma vetenskaper, som det spridt,
och dc resultateT, hvilb. derar blirvit en följd. Genom de forskningar,
som vid Upsllb Universitet skett, och genom dc män, som der erhAllit sin bildning, har dctsnmmn sträckt sitt inflytande till alln grenur
jemviil :lf praktisk verks3mhct och mäktigt medverkat till l'Art ltmds
utveckling och förkofraD.
På samma. gbg vi till Upsalo. Universitet nu vördumt. frambäm
vilra. varmaste lyckönskningar öfvcr en 5l\ limg och fLrorik buna, tillfila
vi oss jemviil uttala den lifliga önskan och dct hopp, att den Högste
allt framgent skall beskydda ett lurosäte, hvilkct i Så hög grad gjort
sig förtjent af sitt lands kiirlek och tacksamhet.
Upsala den 5 September 1877.
C. A. ÅNGSTRÖM.

SmfulK.

HJ. HOLMGREN.

•
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TILL UPSALA UNIVERSITET!
Gymnastisb Central-Institutet hembär sin tacksamhet för inbjudningen till minnesfcstcn för Upsala Uniycrsitets stiftclsc och lyckönskar
Univcrsitetet till dess fyrahundmi\riga ärorika tillvaro.
Det ljus Universitetct jemtc sinn systmr i dc nordiska ländcrna
och deu bild:l.dc yerldcn spridt- öfver andens och naturens riken har
iifven viickt till lir dell gymnastiska vctcnskapen, hvars hufvlldsnkliga
syftcmål det ar, alt Yiil bercda dct material, hvamf sA väl forskningens
klarhet SOlD handlingens krnft skola undcrhållas. Den vii: bemöda
sig att förtjcna sina äldre systnus crkiinnandc och aktning.
Gymnastiska Ccntrnl-lnstitutet önskar Upsalll. Universitet lycka,
lira. och Yiilsignclsc gcnom kommrmdc scklcr.
Stockholm dcn 4- Septembcr 1877.

Å GymnlUltiskll. Ccntral-Institutcts vugnar:
GUSTAf.'

~'ym",t-;us.

18
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Stuttgart, den 23 August 1877.
EUER MAGNJHCENZ!

Als

unsere vaterlil.ndisehe Hoehsehule jiingst ihr vicrhundcrtj:ihriges
Bcstehen mit eincm erhebenden Feste feierte, durfte aueh unser den
Zwecken der Wissenschaft und der Stnntsverwllltung gleichcr 'Yeise
dienendcs Institut unter den cinheimiseheu und frcmdell Anstalten
encheincn, welcbe ihren freudigen Antheil an der sehöncn Feier
dureh litert\rilche Feltgaben bekuudeten.
Schon bei Abfallung UDlerer Festschrift hatten wir wiederholt
Anll\8s, der nicht cut von heute dntirenden, jUngst aLer wieder so
feierlieh erneuertcn BezicbungC'u uuscrcr Eberhardo-Carolinu zu den
8cnudinllvischen Sehwesterllustalten zu gedenkcn, und der ehrcrbietigst
Unterzeichnetc fUhite sich dllbci {roh und dankbar b.ewegt, wenn er
des sehonen Tnges gednchtc, den er im Spätsommer des Jnhres 1874
mit den Mitgliedern der permanenten Commission des internationnlen
8bltisti!'chcn Congresses in der chrwiirdigcn Univcrsitiitsstndt Upsnia
zugcbrocht hat.
Nun trifft os sich, duss lhre altberiihmte Hoehseh\lle unmittelLnr
nnch der unsrigcu gnnz dieselLe Jubclfcicr begehen wird. Und so
darr viclleieht unser Bureau sieh erlauben, die ihrer Seits wieder den
Zusammcnhang der beiden Ullivcrsitiitcn ZlIIr. Ausdruek bringende
Sehrift auch 1hnell als sehlichte Fcstgabe ammbietell, mit dem Wun!che, duss dns geistige Band, dns ulle gel'mallischcn Bildungssliittcn
umschlillgt, von der Zukunft immer fester geknlipft werden und 1hr
durch vier Jnhrhundel'te bcwährtes Upsnla bllihen uud gedeihen mögc
bis in die fernsten Zeiten!
Der Dircetor des K. stutistiseh-topogrnph. Bureau, Ehrendoelor
der staatswirthsehartlichen Fac\l1ti~t der Uni\"ersitiit TU.bingen:
RTECKE.
An Seine Mngnificcn7. den Herrn Hector
der Universität Upsala.
Skri[roiM.
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UNIVERSlTATI LITERARUM UPSALIENSJ
QUADRINGENTOS PER ANNOS
IlltAECLAlllSSIME FWI'.E.NTl LUMIKAQUE SCIHi'l'IAIWM IN

~IUWIHI

rUNDE};'!'l

RODIERNO DIE

SACRA SAECULARIA QUARTA
SOLEMNI'rER CELEBRANTI
GRATULAXTUR

SUMMIQUE NUMINIS PRmrPTmr OPTANTF.S FAVOREM
ltECURSUlIT TN lTAEC EADEM FESTA NUMEROSU}{
CO)[PRECANTUR

fNSTITUTI rHYSICO-UETEOROWGICI CAUCASlI
SODALES

ARNOLDUS MORITZ
mRF.f'roR

T1RNRTCUS KIEFER

J,\COllUS VAlln

•
llE~RTCUS

VUlLLE

GREGORIUS CHRISTOPHOROV

I,ADOHUM
CASU1In SPASSEJ
CAIlOI.US

IJO~IAXSKl

Al.EXANDER llEt'nov

RllDOLPllUS GAllllR

UTE Y

~EXS.

SOOII

llONOlllUS LAS'fOTSCllK1N

COXSTAN'I'INUS WRANGEl.L

l'llO\·ISI.A\'US KllOOr.!!

JM'Onu~ ar,AMA~DlN

VLAlJllHllUS PHlLIPPOV

NlCOT.AUS DISLt:R
GEOR(J!US ll.lll>

~IlCl[Al':I,

THEOPIllLU~ SClIur,~

JlKlWlNANVUll

m:Bl~:Hll

SUT!IN

ANDRf:AS GURINOY

SEPTEMIlIl, CWWCl'CLXXYlT.
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Il. UPSAI,L1,NSIS UNIVERSITATIS
1t~;CTOIU

ATQUE AMPLlSSJ:\IO

ACADE~nCO

SE!,,\TUI S-.\I.UTlm.

Annum qu:adringentesimum post institutlllU prreclarissimam H. Upsali~
eOlern Uniyen;itatem Yos brcyj sollernnitcr celebraturos frllternalretitia
llccepi, Vobisque ob gratissimam inYitlltionem, ut aliquis ex nostris
doctoribus tam jueundre ae mcmorubili recordationi intcresse velit.,
totius Taurincnsis Athcnrei Senatus nomine qunm maximns gratins ago.
Si vero, loeorum longinquitate, '1'aurinensis legati prrescutia desiderctur, hoe tamen pro certo hllbeatis, allcm sollemnia veatrn yotis ne
bonis ominibus DOS prosequi, ycstrre hllmnllitntill mcmorca, Yil'orumquc,
quorum operibus magna Upsalicnsi Athenreo gloria est pnrtll; atq\lc
in primis Cnroli illius Linurei, quem UUlle honoris cnusn uos juyat
commcmorarc.
Vdete.
.\ugustre '1':mrinorum d. XV ~1aji ),IDCCCLK..XVJI.
Rector
PAT~~RI.
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QUOD BONU)! FEIJX

FORTU~ATUMQUE

SIT

AMl'l.ISSDIAf: ATQUE ILLUSTRJ88rMAF;

LITTERARU 1: UNIVERSITATI

UPSALIENSI
8UB AU8PJGlI8 l'AUSTISSUII8

J.;QDEM QUO NOSTRA. ANNO ANTE QUA'.rruon SAF,CUl,A CONDITAE

OU)I

LJN~ABI

Ol·U(.};~TIA

UUlonT.nI r;O)[JNF. ARTlSSIME

ET :lL\GNIFlCEl\IIA

I~n:n

CONIU~CTA..E

PAUCAS PRABSTANTI

mVJUi\T ACADf:mco.ltU1o( FREQVENTIA.

NOBn.!SSDlORUM J.IBROItUn POSSESSIONE
ISfHGXITAF,.

QUAIlTA SUA

S.~ECULA

RIA HIS DIEBUS CEl,EBRANTI

RECEXTES I1'SI AB IlSDEM
EORUMQUE ET

AERU}~ARtnl

SOLLEM~!BUS

ET GAUDlORIDt: GNAIUSSUn

FES'fUM ILLUM DIEM
MUTUI QUOD

I~TER

O:YXES AC.\DEMIAS INTERCEDlT YIKCULI

AC MISSI l\UPER AD IPSOS AYlClSSllU; LEGATI lIEJolORES
GIlATULAXTUR

s.nUTBM AC }'ELICITATE"lI PERPETUA)l OPTANTES

U~IVEIlSlTAT[S

IiBEIlIIARDG-CAROUNAE TUBlNGENSIS
RECTOR ET SENA1'US

YIl.Äl' UNIVEIUIITETET I UTItIWIIT.

LXXXII.

8!SATUS

ACADEYI~,

QU.F. EST TRAIF.CTJ .... D RIIESUM,

SJ:NATut ACAOEYIN.

UPSALIENSIS
S. D. Q. P.

Doc

fem> die quo Upsalam undique eonflllunt Acndeminrum legati
qui ludi. lollennibus intersint, mittunturque gratulantium cpistulre ex
remotiuimi. orbia terrarum partibus, vix ul1um populum magis dcdeceret quam Butavum socordia in utTm.-is officio delioquere. Intereedit
enim qurednm baud ita levia nobis vobiseum necessitudo, eiqvidem
eivern vcstrum et profceeorem Linnreum, qui gloria patriolD mundum
ingenii !ui lumine illustravit, Boerhnvii nostrMis nmiellJn ct Hollandi:c
per ll1iquot annos hospitem, iurc quodnm Doetrum appellare ct vindicare nobis lieet.
Qua proptcr SenrLtus Acndemi:e Traieetinre nihil habet antiquius
quam gratulanrem "obis splltii prreterlapsi glori0811m memoriam vota
DUDeuparc de futuri temporis felieitatc et publico hoe doeumcnto
lignificare, quantl faeiat Academiam vestran:, qure prreter Linnreum
Berzeliumque largum tulerit prreclarorum virorum proven tum optimeque meruerit de universo studio humnnitatis.
Fn."Cit uutem Deus Optimus Maximll8 ut inclyta i~ta v('strn Mmm..
rum Sedes partas qllattuor scculorum decut8u lnudes per oIDne tempus
futurum tum fclieitcr tuentur quam ex pncsenti ejus conditione sU8pican licct et augumri. Yaletel
Die 21 ID. Junii Il. ~fDCCCr~Xxvlr.
'1'8. G. ENGELMANN,
Acadcmi>e llc<:lor.

P.

lJ),

JONG,

Academire GmphiariWl.
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Q. B. f. F. S.

UNIVERSITATI REG IAE

UPSALIENSI
OPTIMORUM STUDIOltUM INCLUTAE NUTIUCl

DE LlTrERIS tlliIVERSIS EGRBGlB llERITA.E

ANTE HAEC QUATTUOR SM:CULA FELlCISSIMIS AUSPICIlS CONIJITAE

•

HUSTISSUI.A QU.-\EQUB OllANTES ATQUB ..1UGuaB--rES

EX Al"!I0 CONHIIATULAX1'!JJl

DEUM OPTBIUM MAXIMUM PRECATl

FAXIT UT SALVA STEl' EJUSQUE GLORIA lLUBATA DUllliT

UNIVERSlTATrS J.ITTERARUE VINDOBONENSJS
RECTOR ET SENATllS
YlNDOBONAE DIE XXX l1BNSIS JULII ,\. MOCCCLXXVII.

J. STEFAN
H. T.

1UlI(:ro'"

-~._.-

Tr:Jcl:l: d ~l, i pwp..NtI • •~tIOtuuJ .-J JOrn/d J.>r-...... (jfr aid. Ui).
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UNIVERSITATI UPSALIENSI
8.

r.

O.

ACADt;MIM I.I1'TEUAHUM VINDonONENBIB
l'll.f:SIDES.

Nihil profecto llDtiquiu5 cxistimandum cst quam ut corUlO, qui de
gCDcrc humano optimis artibus ad om nem huroanitatem inform&ndo
egregie merucrint, memoriam grato pioque reeolamus animo. Mcrito
igitur et singul i viri et virorum eoetus, qUt tnlia in universum genus
humanum eontIllerunt benefiein, maximis orunntur laudibus diesque,
quibllS talcs viri in luecm suseepti, quibus seholre olim sunt eonditre,
cx quibus uuoquam ex fonte pcrcllni doetrinll animorumque cultus
per totllm tcrrurum orbem diffunditur, omnium hetitin sollcmnitcl'
eclebrantur.
Quam Db rem cum litteras Il Vobi~ die XXI Aprilis ad DOS datas,
quibus signifiellvistis primis Septcmbris dicnlls eclcbrnl'i Sllera sreclI!llria quarta Uni\'ersitatis Vcstr.c anno MCCCCLXXVIl n rege Stcnone
eonditre, communienvissemus cum sodnlibus uostris, iIIi de re Vobis
llCtissima simlll lrot..mt.es jusserIlot oos Vobis gr.ttulari per litteras
piaquc pro ineo!umitatc ae salute scholre Upsalieusis vota nuneuparc.
Sie en im sibi persuuseruot, ut Vestris fe re utnmur verbis, eos qui
bonns nl'tcs colnnt, etiamsi in rcmotis degant terris, :l.rtissimo tamen
conjungi neeessitudinis frnteruitntisqlle vincnlo.
ltnque dics iUos soUemnes, quos mox celcbrnturi est is, ominibus
proseqllimur optimis id ex nnimi scntentia exoptaotcs, lit non solum
quo flore adhuc ruerir. Universitas \Testm, eodem postero quoque permnneat tempore, sed etiam deeus ejus quamtlllD fieri possit augeatur.
QUlC vota non imtll esse futura ex plurimis et amplissimis qure
jam ex illa. IiUerarum sede fluxerunt bonis facile intelligitur. Ex
quiblls ne longiorea simus commemorare liceat viros 8U1nmos ad immortlliitntis memoriam eonseeratDs. qui alm:e matris Upsnliensis alUluni
post en publica ibi lluetoritate habuerunt schobs, veluti Bergmllnulll,
Bcrzelillm, Linnellffi , Rudbeekium, Stjernhoeeium,
llhlenbergium
llliosquc.
Valete nobisque fnvetc.
Dabamus Vienmc Galendis Augustis :l.oni MDCGCLXXVII.

'V

O. liber baro D2

ROK.tV.X,sKY.

A, eques

DE AUNETII.

SIEGEL.

J.

STEYAN.

282

t'als

USI'It:lUIlTf:TET I Wl;aZIiUII.G.

LXXXV.

IlECTOll lSF.NATUSQUE UNJVRRSITATIS JULJO-JtIA."nIJLlANAt:
IlECTORI MAGNU'ICO St;/liATUIQUE ET DOCTISSUIIS OllNIUlI

OIlDINUAI

PROFESSORlBUS UPSALlENSIBUS

II.

P. D.

Humanispimis quibull nOll ad Bacra 1101lemnia Universitatis Vcstrne inde
a dic V mensi! Septembris concelebrnnda invitastis litterns gratis be·
tisque animis flccepimus. Tnnta cnim et tam splendida Iaudc Jncluta
Vcstra Universitas ubiqllC terrarum floret, ut si quid fausti fortunati.
quc Vobis contigerit, id omnes quotquot sunt opt-imarum nrtium [autores summa pcrfundat Io.ctitia. Quid autem ad voluptatem publieam
iucundius, quid ad famam Vestrnm praeclo.riuII, quid ad gloriam gene·
rosissimne Suceorum nationis insigniull aecidere poterat qUllm felltll.
iUills dici rccordntio, quo ante hllec quntuor sacculo. Univcrllitns Upsaliensis conditn est, qui ubi illuxcrit, fieri non potcrit quin cgrcgin
maiorum Vestrorum in omnibus litteris acumine, doetrina, fneundia
excellenuum merita quam arte cum Vcstris studii9 Veptrisque virtuti·
bus conjunct:! sint et sentiatis ipsi et e gentium cxterarum congratulatione consensuquc percipiatis.
Its.quc eum ct locorllm longinquitate et nliis impedimcntis a con·
gl'essu colloquioquc Yestro prohibcamur, scitote pariter atquc cos qui
coram ad Vas adire poterunt legatos et dc quarti succuli jam fcre
tIlmsacti felieitate ex animOTum sententia Vobis gratulari et proximo
quod ingrcssuri estitt !!aeculo laetissima quaeque exoptaTe. Vo.letc.
D. Wirceburgi Cal. Scptembr. MDCCCLXXVIJ.
Norninc Senlltus Acadcmici Wirccburgcnsis
Rector
Dr. M. LEXER,
pbilologiac gennanicae profCllllOr pub!. ord.
(L. S.)

Skri/u/re.
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RECTORI f.T S.::'i.".TUl UXI'I"EIISITATI$

UPSALIENSIS
SKNATUS UNIVKltSlTA.TlS FIlANCISCO IOSKPHINM ZAOllABlENliIS.
6. P. D.

Litterie, qUlIs lid 1I0S rl. XXI. m. Aprilis misistis, ceniores nos fecistis,
Vos, Viri llmplissimi, die V. m. Septembris memoriam condit:c ante
quauuor Salculn Universitlnis Regi:e Upsaliensis eelebraturos eSle,
nosque ipsos, ut legntis mis!!is solcmnibus Vestris Faustissimie intcrcseemus benignissimc invitlIstis.
Summopcre qllidcm doiemu!!, quorl ob 'lli:c longinquitlltem et ob
rerum tcmpOTUmque rfltiollCS iniquis!!imas lcgatos, qui prrcsentes pr:csentibus p:rntills debitlls lIgant fcstique eills c1ici celebritlltem gr:HUleDtllr, rniuere prohibemur, verum tomen animo libenti8!imo hisce
litteris publiee teslari volumus, absentes quoque nos vobiscum ut pllr
est gaudere, quod Alm:c Universitati Vestr:c, cuius nominis llludes
_snne usque lid populos remotissim08 patent, dies tllm lmtll8 tamquc
faustlls eluxit, 'lui dies in historinrum gentis Yestrrc lInualibus lucid i
instar sidens lucebit eujusque memona apud postero!! erit alterna.
Alma Univcrsitas Upsllliensis videat ndhuc, sic fnxit Dells O. M.,
innlllllcrllbile!! dies tntes ad llrtium litternrumque prosperitn.tem, ud
patri:c ipsius dec\ls, nd totius orbis tcrrurum lItilitatcm u.tque provcDtllm 1
Hlee Alma! !IIatri Vcstne prccnDtcs llnimo sincerissimo omina.
Dostrn votaquc lit benevoli cxcipiatis nobisquc favere pergnti!! rogamus.
Dllbamus Zagrabia: Gatendis Augustis ~Il)CCCLXXVIJ.
Rector et Scnatus Universitatis Francisr.o-Ioscphinm ZlIgrnbiensis
Dr. ANTONiUS KRZAN,
h. t.. Ilcctor.
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MAGNIFICO ltEO'l'OlU

AMl'LISSIJYO

SI~NA'l'UI

UNIVEBSIT.A'l'IS HEGVE
REm'On ET

UPSALlI~NS[S

SENA1'U~

UNIVElt81TATIS TURICENSIS

1itteris d. XXI menSlS Aprilis buius anni datis, Viri Clurissimi, h\lumnISSlIDC nos invitastis ut partieipes esse mus hetitire Vestrre, ut legatnm
mittercmus qui interesset slleris sol1emuibus Universitatis Vestrre a
die V mensis scptemhris celebrandis, Cui invitationi cum ipsi obtempcrare longinquitate itincris prohibiti essemus feliei accidit fortuna
ut Gustavus Kocnig, in Bernensi Universitate juris patrii Professor,
iter in Vestras terras susciperet et nobis rogantibns. qua est bumanitate, etium 'l'uricensis Academire interpretem sese apud Vos fore polli~retur. Is igitur viI' claris",imus malldato nostra obseeutus. Vobis
deelara1it, nostrum quoque Universitatem Vobis ex animo gmtu1ari
ea qme felieiter adseeuti estil; his quattuor sreculis. Quamvis ellim
remoti sint fines nostri terrestribus ae maritimis regiollibus a Vobis
disereti, tamen intercedit inter Sueeinm et Hclvctillm quredam, cum
nlltune montame tum morum atque inetitutorUID similitudo, commune
est populi utriusque libertlltis quodd:un studium, eommuuis etillrn
opinio, Slllutcm rei publicre inpl'imis a liberorum ingenua illstitntionc
esse l'epetendam.
Qnod cum maiores Vestri iam ante hos quadringentos aunos seutirent, gcncrule iUnd studium quod appellabant, ex quo Acuclemia
Vestru c1urissime cxorta est, institni iusserunt. Prxclari uutcm illius
ue tCl'l'IC VCStl'1C saluberrimi dccreti memoriam Vobiscnm his diebus
festis quamvis absentes nos quoque cclcbramus. Valetc.
Turici, die VIll mensis Augusti MDCCCLXXVII.
Nomille Senatus Academici '1'uriecnsis
GUSTAVUS VOGT,
h. t. Rector.

PROMOTlO NSPROG RAMMET
JEMTE

DOKTORERNES BJOGRAFJER.

TNB.l UONTNGS K HIFT
TILL

DOKTORSPROMOTIONERNA
Il'Oll
TD'lLOOISKA, JllRIOlSKA, :11II"ICI:tSKA. OCH FILOSOFISKA FAli:OLTRTKIL"A
DIo:S" G Slo:pn:M1Jfm IS,1,
I,;TOI>"'~"" "p
PROMOTORERNA.

Två hundra sjuuiosju ;\r hafva. DU förflutit, sedan Ups:lla Universitet
firade sin försII' promotion, och :t11t sed:ln den gången haf...-a dessa
tid efter annan återkommande fester icke blott varit Universitetets
högtidsdngnr, uron ii.fven blifvit det för vårt folk, hvilket genom dem
knnske kraftigare än genom nIIgot annat fAtt en påminnelse derom,
ntt Universiteten äro vårt lands högsta bildningsskolor, från hvilka i
dc flesro fall de män utgå, hvilkR sedan skola förn våra runor. iUången
gång hafvn. vigtiga röster höjt sig och tnland(l skiil anförts för af·
skaffn.nde af desss fester, både af Universitetets liirnre och af dem,
som skulle erhitlh doktorsviirdigheten, och inom de tre högre fnkul·
teterna harva. på senar(l tider promotioner i den högtidliga. formen
sällan förekommhi men i den filosofiska f:lkutteten, der den gnmb.
treårs-kedjnn intill senaste tid bibchllllits. har, oaktadt motstflOd, ung·
domens önskan dock nlltid till sist tugit ut sin rätt., och vArt folk,
bAde gamla och ung<1, har genom talrikt deltagande i festerna. visat
sig hylla ungdomens ll.sigt.
Nu, då Universitetet. går att firn. sin (yrnhundraåriga tillvaro, är
det dess egna målsmän, hvilka, såsom tillbörligt är för ett sådant högtidligt tillfälle, tagit första steget för att få begå UniveTBitctets jubelfest med i vederbörlig ordning anstäld högt.idlig promotion icke blott
inom en. utan inom nlln dess fyra fakulteter.
Sedan Conaiatorium Academieum Majus pröfvllt liimpligt ntt på
sll.dant sutt fira Universitetets jubileum, hemstiildcs genom skrif\·clse

288

P ROJ\lOTIOI'SPIIOO RA}[ MF.T.

till Knnslcren den 30 december 1876, nU haD behagade hOB Kong}.
Maj:' göro. underdånig framställning om tillåtelse till hållande af doktorspromotion inom den teologiska fakulteten, äfvcnsom at' han ville
mcdgifva de juridisb, medicinska och filosofiska fakultetern~ att dervid utdela doktorsviirdighet åt inlöndske eller utländske män, för
hvilk118 lärda eller medborgerliga förtjeoster fakulteterna önskade
betyga sin aktning. Härpå. svarade ](IlDsleren i skrif"eisc nf den 17
jaDuari innevarande år i allo bifallande, och dcrertcr öfverlemnadcs
omsorgen om doktorernas kreerande till de respektive fltkultcterna,
nämligen till de vcrlclsliga, hvilka cgn rlitt att sjelfva utdela silla grader,
medan dc teologisko. doktorerna enligt Universitetets nu giillnnJe statuter
utoilmOBS af Kongt. :Maj:t. DessIl VIII hade fakulteterna efter biistll
öfvertyge]se verkstöll och de valde hade mottagit kallelsen innnn förrn
vårterminens slut. Dessutom hafva till promotionen i dc nämnda.
trenne fnkulteterna en sknrn ynglingar och man genom aftägg:mde af
föreskrifna examens- och disputatioosprof skyndat nU göra sig fiirdiga
till mottagande af en doktorsvi'irdighct, hvars betydelse för dem ökas
genom det vördnndsviirda minne, Universitetet gllr att fira. Slutligen
har under den l juni innevamnde Ilr Kongl. ~laj:t, pil grund af kanslel'sembctets under<1{inigl\ llnmälan af det akademiska konsistoriets
OfVllll omniimndn frllmstiillniug, utnämnt 38 prestmiill till teologie doktorer. .Men innan dessas ii.!'veosom doktol'ernas inom de vcrldsliga
fllkultcterna namn uppräknas, mIl. nagra ord om dc olib promotionernus ursprung och historiska traditioner hUr bifogas.
Inom den teologiska fakulteten firndes den första doktorspromotionen den 24 oktober 1617. Programmet, som är datcradt
Upsala slott den 22 oktober s. å., utf'lirdades af ingen mer eller mindre
iin konung Gustaf JI Adolf sjeJf, som också var vid promotionen närvnmnde. Hnn inledde sin skrift med följande ord: :tConslare volumus
universis ne singulis eujuseunque sint Status ae Conditionis, has
nostrn.s inspeeturis, Quod non minus vere, quum vulgo diei solet:
Prrcmii~ Re Poenis eOlltilleri Respublico,s: Id in omni genere vitre ee1'tissimnm compcrimns.) De utniimndn doktorerna voro fyra: Petrus
KIlUicius, Erkebiskop, Llmrcntius Paulinus, Biskop i Stl'iillgnil.s, sedermeru Erkebiskop, Johnnnes Rudbeck, 'l"'cologic Professor i Upsaia,
sedan Biskop i WcsterUs, samt Johannes Botvidi, längre fmm Biskop
i Linköping. Bruket att kreem teologic doktorer, som slll11nda. från
börjaD vardt ett. kungligt privilegium, hvilnde sedan tm lir 1640 i men
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derefter följde promotionerna tiitnre på hvarnndrll, så att man under
1600-talet rfiknnr tio promotioner. Af dessa är den, som firades 1667,
särskildt märklig, ty till den kallades tre doktorer, alla tre bröder
och söner nf den ofvan nämnda. Johannes Undbeck Sll.m~ bröder till
den store Olof Rudbeck. Den ene nf dem dog dock före promotiolIeD. Med år 1655 börjn teologiska fakultetens protokoll, och af
dem liir framgil, ntt dc, som krccrades till doktorer, undcrknstadcs
förhör, så att fnkultcten dl\ tyckes ha begngnat sig af r[lttCll att sjclf
kalla doktorcl'; meD till 16'75 års promotion i"örlorallc fakulteten 1Her
denlla riitt, och sedan dess hnr nämnandet nf teologie doktorer varit
öfverlemnadt åt Kong!' ,Maj:t och siisom kungligt privilegium iifven
blifvit sanktioneradt nI' Universitetets stl\tuter. Detta ;hhundradcs
sista promotion år 1093, till minne [tf Upsab miHcs beslut, reformationens stadI:lstande och Universitetets återupprätt:mde, var oekså
dittills den största; iill den utnaml\des ](; doktorer, men t·venne dogo
före prolUotionsdngen, oeh en af dessa, Henricus Sebiitz, Domprost
i Ups:lb, hilde redan förut erhåUit sammIl heder vid Unil'crsitetet i
Tiibingen, värt Universitets tvillingsyster. Undel' 17O().t:llct firndcs
mo promotioner, (If hvilk,~ dock vid tvellnc blott cn doktOI' utnämndes. Från och med l71f! tyckes nl1 den seden hu börjat l1tbildns,
att kröningar skulle beledsagas nf toologie doktors promotion, hvurtill derjemte lades vissn för kyrkan eller landet betydelsefulla minnesfester, säsom Gustaf 11 Adolfs dödsdag, Upsala möte och dylib. Under
detta århundrade tilltog nnuilet af utnämnda doktorer; men :lr 1793
hände det ovanliga, nit en bland dem, Andrens Lan~rul!, Kyrkoherde i
Ifvetofta, nfsade sig hedern. Ånnu merD. ökades antalet uncle r början
nf l'årt :\rhundrade; då promoverndes rlr J800 af Erkebiskop UIlO von
Troil 77 doktorer, niigot som säkerligen skulle ha förvånat den gamle
I')rofossor Raumannus, hvilken två hundra ilr förut kunde skrytsamt
tcckn:. \lnder sitt 'lamn: ~Solm, lIuieus et primus doetor tlleologi~
inter limites regni Stleeire post l'eformationcm natus.' Undor viirt
årlllllldradc llllfvn i UpsnJa hållits sex tcologic doktors promotioncl',
af hvilka don sista Jimdcs 1860. Hlnnd dessa ur det ingell, som till
tiden pllSsnr in så, Iltt den skulle kUllDflt skänka fakulteten glädjen
att få hehn några jubeldoktorer. En sådan glädje m:\ste ocks:\ \':In~
sällspord inom en fnktl1tet., der doktorsutnämniugarna i noliga f:ln
tr;ift':'l. redan mognn eller lUdrade mun. Dc 66 doktorer, SOIl1 promoverades 1818 af Erkcbiskop Jakob Axel Lindblom, llrQ allesammans
[iI'MI.. j/lfJelfut.
19
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längesedan döda. Mcn bland dem, 80m promoverades 1831 af Erkcbiskop Carl von H08cllst.cin. slI.ledcs lor snart femtio år sedan, q"o.rlefva ännu tvenne, nämligen Prosten och Kyrkoherden i Mönstcrl'is,
Doktor Anders Georg Elfström (f. 1(84) och f. d. Prosten och Kyrkoherden i Skärkincl, sextiofcrnårigc Jubeldoktorn inom filosofiska fakulteten, Andera Jacob Braman (f. 1(88). Enligt tillgiingliga förteckningar hnf"o. i Upsuln på 260 ur hållits 25 teologiska promotioner
och dervid promoverats 615 doktorer. Härtill kommer DU den 26:te
promotionen, vid hvilken de 38 nyutnämnda doktorcrnc skola högtidligen invigas i sin Dya värdighet. Till denna högtidlighet har
den teologiska fakultetens af Kong!. :\Inj:t förordnade promotor, Sven
Hikes Erkebiskop, Upsala. Universitets Prok!lnsler, Ledamoten oeh
Kommendören af Kong1. Mllj:ts Orden, En af de Aderton i Svcnska
Akademien, 'l'eologie oeh Filosofie Doktorn AXTo'" KWLAS SU);IJBERG
författat och såsom festskrift till fyrahundraärs jubelfesten ut-gifvit en
afllsndling om UpsIlla. Universitets grundläggnre och först.e välgörare,
lJaeob Ulfsson, Svea Rikes Erkebiskop 1470-1516.'
Den juridiska fakulteten följde den teologiska tutt i spilren,
ty 1629 förrättades inom henue den första promotionen, då Daniel
Sideuius, Angerma-nmll!, promoverades till doktor af Professor Bcnedictus Cwsius. Sedull följde ett uppehåll till 1642, då !\tcr endnst
en doktor kreerades, dcnna g.lng en Sudcrmannus, Elias Mörk, som
sedan blef Borgmästare i Upsala, och som promoverades af juridiska
fakulteteIlS dceamls, Professorou Dt)ktor Johnnncs Loeccnius. iir 1652
gjordes Ater en doktor, men denna gång utan hÖJl;tidlig promotioIl,
ty promovcndus, Xicolo.us Sparman, Upl., vistadcs utrikes i Orleans.
Fyrn liccntiater fmmkommo tid efter annan undel' urllundl'adcts tredje
{jerdedel, men de prornoverodes uwn hogl.idlighet, och först 1752 i
juni firades åter en högtidlig doktorspromotion inom juridiska fakulteten, hvnrvid kreerades 5 doktorer och bland dessa tvenne {in nar,
enligt. program af Professor Solander, hvilken sjelf, likasolD h:luS kollega inom fakulteten, AmlrCilS nerch, redan förut genom kungligt
brer och utan högtidlig promotion fått doktorsviirclighet sig förliinad.
Samme Berch proroo,'erade 1763 G nya- doktorer, bland h,·jlkl\. cn var
finnc, Plere än dessa tvenne promotioner hollos icke unde" l jOO~
talet inom juridiska fakultcten. Hiirtill kommn slutligell trenne, som
fints under vårt århundrade, nämligen 1810, 1818 och 1827. Ar 1810
promovcrades 6 doktorer och 1818 anda t.iII 14, bl~n(j hvilka l·renne
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voro finnar llflmligen Wilhelm Gabriel LaglIs, Erik Gustaf Eneberg
oeh Johan Gabriel Bonedorf, och af des811 hade den sist nämnde den
glädjen att vid ett besök i Sverige år 1868 nf juridiska fakulteten
förklanls för jubeldoktor. Slutligen promoverodcs den 15 juni 1827
nf Professor ,Jacob Bdvlnd Boethius 9 doktorer, bland h\·ilka vårt
Universitet rJ.knnt- några llf aina lärare och tjenstemän, nämligen Pro[easoren Carl Olof Delldcn, Akademierummiistaren Johnn Henrik
Hank SfLmt iu i senaste tiden Profeasoren Johan Christoffer Li.ndblad,
som lIf1ed· år 1876. Sist bland de nio qVllrlefdc dock f. d. Presidenten
Olof Axel 'rallyon, som rdled i början nf detta år, och om hvilken
fnkulteten hyst den förhoppningen, att hOll skulle ftitt inbju<la honom
såsom jubeldoktor vid Universit<.'tcts fcst. 'fill och nl(l\l den sista
promotionen år 1827 skulle l'åledes vid sju högtidliga promotioncr
jemte några tillfällen, d:\ dessa högtidligheter icke begngna!B, af fakulteten hafvll kreerats 49 doktorer. Till dessa komma ytterligare
tvenne, som blifvit inför fukulteteIJ i all enkelhet promoverade niimligcn Professor emeriTus Per Erik Bergfalk och Justitierådet Samuel
Rudolf Dctlof Knut Olivccrona, samt vid:lre de 33 svenska, norska,
finska oeh danska män, hvilka fakulteten nI: blint till dohorcr, af
hvilkn doek cn, Biskopen i Borgå i l"inillnd, 'reologie oeh Filosofie
Doktor Fruns Ludvig Schauman uuder denna sommar beklagligen
uflidit. oeh slutligen tvenne lmge mUn, hvilka genom licentintexamen
och disputlltionsprof gjort sig till doktorllvärdighcten kompetente.
Juridiska fakultetens promotor, Professoren i llve1H'k civillrfltt, Riddaren 1\f Kongt. Nordstjerneorden, Juris utrimqlle Doktorn En"sT
VICTon XOIIDLI"!'i"G har tm promotionen författat och såsom festskrift
lltgifvit en ::lfhandling ~m priiBkription enligt svensk allmän förmögenhetsrätt.,

Den fakultet, som sist nf alla börjllt utdela doktorsgrad, ,·ar dcn
medicinska. l afscende hårpiL yttrar Professor 'l'hunberg i sitt
promotionsprogram för 1827 följande ord: ,Pro studio bOlnnico et
medieo vix qllidem eflieere potuit vir doclissimus, vere Polyhistor et
ineomparabilis, ul"dentissimo lieet wlo aeeeT1SIIS, Senior Olans Rudbcckius, Seeuli Dccimi septimi Decus et oronmentum. ~ e unieo
SIIorllm Alumllorum pileo doctoruli exornnrc illi eontigit.... Filrst hallS
son oeh efterlrl"ldnre Olof Rudbeck d. y och dennes kollega Professor
Lars Hoberg- hade den glädjen att f,\ promo\'era till doktorcr i Upsnla tre medicine-licentiater, nämligen en 1738, en 1739 oeh en 1740.
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Från den tiden blefvo dessa doktorspromotioner lllOIn medicinska
fakulteten allt tätare förekommaude, sA att redan de förres närmaste
efterföljare såsom pr0II!-0tor, ~ils nosen, hvilken Thunberg ger hedersnamnet .Aledicinre in Svecia parens», vid fyra promotioner utdelade
doktoNJgrad åt 10 lieentiat~r. Hans efterträdare 80m promotor, Cnrl
von Linne, promoverade vid Atta högtidliga tillfallen, sista. gången
177:2, i det hela 47 doktorer. Sålunda fongingo promotionerna med
längre eller kortare mellanrulD an i högtidlig form firas till och med
1841, då [sracl Hvasser vid den 37:de fakultetsfesten upptnldde 80m
dess promotor. Till och med det nämnda. aret hafva 475 licentiater
inom fakulteten blifvit till doktorer högtidligen promoverade. Sed:l.1l
1841 hafvp. dc offentliga festerna upphört och i stältet hafva vid det
hittills tLrligcn l juni intriiffallde rektorsombytet 111 licentiater blifvit
till doktorer kreerade, hvilko. fullgjort föreskrifna prof och önskat
erMlln diplom. Bland öfverlefvande från uldre promotioner riiknar
fakulteten en sextioarB jubeldoktor, Bom år 1817 promoverndeB nf
Professor Adam Afzclius, samt tre femtioårs jubilarer, som den 15
juni 1827 t.il1snmmans med 28 kamrater flngo doktorsvärdigheten sig
tilldelad af Profcssor Garl Peter Thunbcrg, och hvilbs namn längre
fram skola meddelas. Annu en bade f'lkultetcn hoppats att få hels~
vid sin jubelfestpromotion, nämligen Professorn vid Kongl. Vetenskapsllokademien, Jubeldoktorn inom Glosofisk:l. fal--ulteten Ar 1875, Per
Fredrik Wahlbcrg, men hllon bortrycktes i början af detta år nf döden, innan iinnu fakultetens kallelse hunnit träffa honom. Utom dessa
aradc veteraner, som fakultl';ten inbjudit, har hon till hedersdoktorer
kallat 12 mao från Sverige, Norge, Filll:and och Danmark. hvilka
jemte 10 liceotiater, som fullgjort föreskrifvet disputationsprof, skulle
till medicine doktorer promoverns af fakultetens deeanu8 och promotor, Professoren i kirurgi och obstetrik, Hiddaren af Kongl. Kordstjerneorden, Medicine Doktorn och Kirurgie :Magistern GAm. BE~E
DIOT ~h:8Tt:IlTO:l, som till promotionen författat en festskrift om
»Ett kejso.fsnitt" som af hon OlD blifvit utfördtj men i följd IIf hnDs
sjukdom kommer promotionen att förriittas af fakultetens vicc promotor, Professorn i psykiatri, HiddarclI af Kongl. Nordstjerucorden,
Medicine Doktorn och Kirurgie Magistern NILS GUSTAF Kn:LI.m;no.
Den bland fakulteterna, som först utdelade doktorsviir(lighel, var
den rilosofiska, inom hvilken promotion förstn gången lirades den
22 januari 1600. Promotor var fakultetens decanuB Laurelllius Pau-

PKOMOTlONSPB.OtiRAlUI KT.

293

Iinus Gothus, samme mun, som vurdt teologie doktor år 1617. Enligt
hans ~Pallegyris philosophiclb, tryckt 1604. och sedan ilDvänd af Geij<::r
för hans program till 1836 års promotion, promoverades vid tillfiillct
först 15 baceallLurci, hvilklL, då man icke kunnat anskaffa lagerkransar,
i stallet fingo hA1Ia till godo med kransnr nfvinrutn, och ur dennn växts
cgenskllper hcmtade promotor llnlcdning till Atskilliga visa påminnelser ilt kundidnternn. j\f dessa 15 promoverades sedan 7 till magiftrltr
eller doktorer med hatt och ring, hlltten sAsom dygdens och frihetens
symbol, och guldringen såsom en påminnelse om, att de nll förmält.
sig med Philosophin, h\"O.rjcmtc dc fingo rättighet att inlaga katedern
silsom liirurc, samt genom dct symboliska öppnandet och hopsläenoct
af cn bok, hvilken ceremoni ännu 1857 förekom har i Upsala, visade,
att studicrna aldrig skulle slutas, men att också kunskaperna skulle
val inpregllls i minnet och bibehAllns utan bok. Redan vid denna
promotion infördes bruket att gifva. dc bästa kandidaternn hedersrum;
primus vnr Ericus 'l'homa! .Medolcrus, Stockh., hvilken sedau blefkyrkoIlCrde i Alundn., ultimus var Claudius Joh. Opsoprous, Rosl., hvilken
afslöt akten med bön. Nästa promotion intraffade först. 1617. Då
funnos endnst 9 mngistrnr och iuga bnccnlaurei, Il\'nrför det är troligt, att redan dA det förhållande illträdde, 80m af Geijer i hans ofvan
nämnda program fmtydcs med dessn. ord; lPostq\mm vero BllcenllLureatus in Philosophia. gradus apud nos exolescere coepit, pileat\ls hic
honor Superioribus Facuhatibus ecssit.l Tre siirskildn.- g-.lnger hnfvll
filosofie kandidaterna hos uni,'ersitetcts kansler llohAllit att få motlago. och bära tecknet till doktorsviirdigheten, hatten, nämligen 1767,
1773 och 1812, men deras begiiran ufslogs - :let Philosophiu ln.ureo.tll.
abii , tillägger Geijer. Två af dc för 65 lir sedall petitionerande kandidnterIla lefva. önnu qvar såsom fakultetens ärade jubeldoktorer för
n.tt. se, nU fllkulteteten. trogen sinn gnmla minnen, iillIll1 ej utbytt
lagerkransen mot doktorshatteu. Efter 1617 började promotionerna
kOlDma tät:ae, och snart blef dct bruk att hålla promotion hart tredje
är, hvjlket bruk först genom dc nya statuterna och genom detta jubel:\rs promotion lIr brutet. l början var decllDus äf"en promotor, men
1655 började promotorsviirdigbctcn enligt beslut att gå i tur bland
.fakultetells professorer. Tiden, då den skulle firas, bestiimdes först
nognre år 1664, och då stadgades dcrtill december månnd, mcn genom kunga.bl'ef af 1705 utsågs våren, hilken till nu vurit den Ia.",cyu
liden. Under 1600-t.alet firades sålunda 27 promotioner, vid Irvilka.
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kreerades 639 doktorer; under 1700-wlet vnr promotionernns antal 33
i)ch de promoverade doktorernas 1,,38, af hvilku dc fiest:~ förekomma
lir li43, nämligen 118; under vårt hhundradc hnfvl~ promotionerna
ILiuil1s varit 26 och promoti 1,995, nf hvilkn de flesta på en gling,
114, förckommo år 1854. Promotionernns hela summa blir siledefl
8G och de promoverade doktorcrn:J9 4,372, hvilket i medcltnl gör omkring 50 för IlVluje promotion. Bland dessn åro d1L iifvcn upptngnfl.
dc fä hedersdoktorer, som fltkultetcn före detta är bllat, uiimligen
Carl Gustaf von Brinkman 1839, Bernhard '-011 Beskow och Anders
Mllgnup Strinnholm 1842, Christoffer Hansten i I\riBtinnia 1851, Gabriel !\lnrklin och Christoffer AndrCGS Holmhoe i Kristiania 1857,
J ohan Erik H.ydqvist 1860 snmt Athanasius Frans Dielirieh WReker·
bnrth 186G. Hvad rummet för dessa högtidligheter bctriiff:lt, sil. hällas
dc till och med 1776 i den längesedan nedrifna Aendemia Carolina,
som l!tg på Riddartorget; sedan dess hafn de f'örsiggått i domkyrkan.
Från dessa äldre promotioner qvarlefva ännu nilgra vördnadniirde
män, ln'ilka fukulteten inbjndit att uppfriska minnet af sin ungdoms
lngerfcst. Från 1812 1ltcrst.å tvenne och frlill. 1815 cn, hvilka nu för
andra g~ngen mottaga sina juhelkrnnsar. Af dessa, som sålunda firn
sitt diamnntbröllopp Uled ('hilosophin, voro dc tvenne äldst.a år 1812
vittnen till den d!t för första gången införda seden ntt inbjuda jubeldoktorer. F'rån 1827 lirS promotion, som skänkte vart universitet flere
frarn.9t!tende liirnrc, sASOlll Adolf Ferdinand Svanberg, Olof \Vingqvist,
Carl 'l'homns Jfl\1n, Jonas SeHen och Carl Jonas AlmqYist, samt för
öfrigt ddnna personligheter som Uudolf Annerstedt, Per Axel Fröst
och Petrus Lrestadius, och blund hvHka en, Germuncl Fredrik Aminofr,
val' finne. liro iinnu 15 i lifvet. Bn nf de vid ,hets hörjlID qvnrlcfvande, prosten och kyrkoherden i Giil1st.·ul nf Göt.ehorgs stift, doktor
Reinhold Rabe, hann mottagn fakultetens inbjlHlning, men svaret på
denna. vardt en underrättelse om hans död. Till hedcI'l!doktorcr har
fakulteten kallat 36 s\'enskll, norska, finska och danskn miln, för hvilkas vetenskapliga, litCl'iirn och medborgerliga förtjonster hon velat betyga sin aktning. Slutligen hafva. 40 unga miln genom cX(lmina och
disputationsprof gjort sig kompetent:l att promoveras till doktorel·.
Blsnd dessa hafva, i likhet med förh!tlIandct inom dc öfriga. fakulteteron, denna gång ingn hedersrum blifvit tillsatta. De utclelnclc prisen
få ersiitta dem.
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Fakultetens promotor, som denna gAng ii.fven nr hennes decanus,
Professoren i estetik samt literatur- och kODst-bistorill, Riddaren af
Kongl. ~ordsjerneordcn, Filosofie Doktorn CARL RUt'uT KYBLOM har
till promotioncn författat och bland Univcrsitetets festskrifter utgir.
vit cn afhandling om tJobBn Tobias Sorgel, Sveriges förnämsta
konstnärssnille•.

'l'ilI denna jubclfest-promotion inbjuda härmed promotorerna i
underdånighet HAKS MAJESTAT I{OKUXGEX samt Yördsllmmnst
UNI>EllSITETETS KAl'iSLER, hvnrjemte promotorerna i de tre verlddign
fakulteterna likll. vördsamt inbjuda UKlVERSlTETETS PROKA.'iSLER. Slutligen inbjudas ock på det vördsammaste till promotionsfesten alla ?c
h c r r nr o e h m il. n, hvilka i dessa dllgar gästa Upsn}a för att firn vårt
lllskade gamln Universitets fyrahundrnhrigll tillvllro samt för öfrigt
alla vctenskapens idkare, gynuare och vänner.
Samlingen sker å Cnrolinasalcn torsdagen den 6 september kl.
f. m., hvnrifrAn de blifvande doktorerna i festligt tåg ledsagas
till domkyrknn, dcr promot.ionen kommer att mcd sedvBnlig högtidlighet försiggå.
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TEOLOGISKA FAKULTETEN.
DOKTOHElt
Martin Johansson, f OlM d. !l Sept. 1837, stud. i Ul';sala 1858, nI. d:r d.
30 Maj 1863, teol. kand. d. 14 Dec. 1865, dOCCllt i :Xya T:s e::s.:cgetik d. 10
Jan. 18GG, aflade prof för adjunktur "id univ. i Lund h.t. 186G, rörklar:llle11u
teol. fak. i Luud för i fÖrlita rlllllmet kOllllmtent till lliiultldll plats h.t. 1866
oc:ll uppfördes i Andra rumIDet il förElag till denSamma v.t. 1867, företog såsom
iUllchnfnlre af ThUlIilIka rescstipeudiet cn teologiskt vetcnsklll)Jig resa genom
'I'rsklnnd, Schweiz, Frankrike och Danmark 1866-1867, teol. fnkulteteus i Upsllla notarie 14 Sopt. 1867-1 .luuI 1870, nppriit.lhöllsholll vikarie adjunkturen
i pustorIllteologio {rim och llIod h.t. 1868 till den l j\lllj 1870 och aftlldc
,lis[)ntlllionspl'of för 81llllma pJah d. 13 Sept. 186':1. adjunkt i p/l8tonl1teologi d.
17 Febr. 1870, aujllllgerad ledamot nf domknpitlet i UpHnlll. d. 28 Maj s. 0..
j:,irCOltod profe~811l'CIl i pastoralteologi fr,m och IIle.l h.t. 1871 till och ",efl v.t.
1877 mell lludautu&;" nf ".t. 187G, då förordnandet endast sträckte sig till in-llllcktionen öf"er dll pf<tkti;;kn Mllingarnn. Profusor i dogm«tiJ.: och lIloralt,.olO!ii r:id lJi"ala UIliur8iUl d. lO "\ug. 1877 .
.'({ trJc1:d .fgifdf: Penningl"iillnen. predik"n d A. Monod, ö(vel'li. 18i>9. ~ Guds
1'1,m, 1'l"Ctliluin af A. )Ionoo, <.hcrs. 1859. - ~:lcgi:e 'll1a\<Iam PropcrlH iUcthici~ 'fcl'liibns
cXI»"Cl'I<'C. Comm. ncndem. 1862. - De Idcrna Cbristi pra'Cristentill quid in E\"IIngeHo
JOdnnis tl':\dit,,01 c;tf CoOl. acad. ISGG. - De nyn. e"angeHipcrikoperna till ..afl:1t.'tl.ning
rör sliuh'r/lnde och prester prakti$kt beh:mdlade. Tre delar 18G9--1877. (Fön;la ,klen
1I1k"1II i ny omarootlltl upplaga 187(;). - :\'ägra tank lir Om bibelllisniul{. 1815. - Om
,Id IUliJcn;kn kyrkobegl'<:l'pCt. 1817. - Tt'Qlogisk Tidskrift, :lrgl!.lS68-1811 (,,,,,lcr,\rell
II:lfl8 _ 1875 S:lHOm m",lredakWr. [n\tl uch med 187G ell$nlll lltgifl·"l'c). J dellllll ti<!Hhi(t
förfatbt utom et~ större nntnl milHlrC UPPSllt!'Cl" ooh l'cccnsiollel', mljnnde något utför·
lignl'O uPI'~ntser: Ar i\!oyCf":'l kritik af nya tC!!tlllnent.ctH lära ('lm Jcsu aflell;C lx>1~ittil("l1'!
(18GI;). - Carl AU/l:ust Anberlen och hnns .1pologcllskn verk .Die göttiiche Offenbaruug.
'18(6). - Om det inre fÖrbii,l1am1t·t mellan protestantismen ocb mtiOlltlliSlllcn (1866).Om Theodor Parker ~m teolog (1868). - Vm betydelscn af begrcPllCt GUll;; rike i nya
te!'t. (186S). - Om principerna för I'al af biooltext till den i<ri~tliga predikan (186(1).
Om ett ralt delande af .sanningen! ord (ISiI). - Nåjtra ord om HLoeri och lekman n,,·
..erk.$:\mb<,t (J871). _ År lekmannn'fcnMmheh-'n bcriittiflld enl. lJ'fCl"lo: kyrkolag! (18; I).
__ Annu någr.l ord i fclgan OlD ll&crict (18i1). - Om lekm:mna,·erk&/l.mhctcns 1x-'ri.ttij!:UlOic ur biblislo: oc1J lo:onfeHSiollcll synl,unkt (18i3). - Xagrn gTUlldll.Dlser med a~mlc
I~\ Ilcn kyrkliga ~Imen (18B). - Återblick p\ 1813 års kyrkomöte (iSH). - Om
k"~,,alt.nl (1816).
AlskiUiga. teologisk ... och "yrklil!n tlppsatserocb recensioner, intagne
i lln<1ra s"cus"n och utländska iillnillgnr och lidslo:riftcr.

Knut Henning Gezelius von Scheele, född i

StockIJOllIl (1. 31 ~Tnj 18.'18,
i Upsnln d. G Sept. 1856, (lt\ade dim.-ex. d. 31 Jall. 18GO, !ll'akt. tcol.OX. 8. il, fil. knnd. d. 31 JalJ. 1863, prorno\'. fil. II:r d. 30 Mnj~. 13.., bevi~tluh:
Aål!()lll rCllresentant för adliga ättcn \'on S<,heele riklldagcn 1865-1866, forordtl.
d. 8 MariS 1865 att biträda. "id den Ilrllktisk:l prestbildnillgen, Icdde under 54
ir de kateketiska och deltog i lodningen af de 110milelil;1;a ofningllrne, tcol. kand~
d. 18 Apr. 1867, doccnt i teol. prenotioner d. 17 :\[aj s. ii., uppfördes tI. 10
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Doo. 1869 på förslag i '1II1ra rummet till Adjunktureu i pastoralteologi vid
Up81l. univ., huf\<ndlirarll i kristendomskunskap vid Upsala priuta elelllclltarläroverk h.t. 1865-•. t. 1872, utom Ihåret 1870-il, gjorde frin Juni 1870
till Sept. 1871 i egenskap af Thuuisk stipendiat en vetenskaplig resa till TJ6kland, Österrike, Schweiz, jo'rallkrike och Italien, teol. fakultetenll notarie d. 15
Sept. 1871-1 Maj 1875, rektor vid h. elem.-liiroverket lör flickor i Upllaln
Jnn. 1872-Juni 1876, prelltV. d. 24 No\'. 1872, vikar. adjunkt i pa6toraltoologi fråu början af 1872 till viirterminen8 8111t 1874, leo/. adjunkt och kyrkoborda i Hagby och Hamllta. probende pastorat d. 20 Maj 1873, förestori aflSOIJl
vikarie profes!luren i tco\. prollotioner OCll kyrkohistorin llia!r",t 1874-75,
salut från rl. I Juni 1875 till d. 30 Sept. 187G profcilSurell i dogmatik och
momlteolohoi, forordnad att f)'ra gånger i veckan foreläsa teol. preuotioner ocll
l!ymbQlik samt i dessa amnen e.:r.aminera, till deal! d. 31 Juli 1877 ånyo förordnande erhölls att såsom \·ik.rie bestrida sist berörda professur, d. 1 Juni
1877 uppförd på andra fOrlIlagnuwmet till &lmUla profel.'90lllCmbete, d. 18 derpä
följande Aug. af teol. fakulteteten umo anaölming kallad och 1I{ Koog!. 1laj:t
utnämnd till o. O. profe~sor i teol. prenotiont!r oell teol. encyklopedi, adjllog.
led. af Upsala domkapitel gedau d. 1 Sept. 1875, pro~t i /fO!}llllda kOli/rakt
nf ärkestiftet d. B Aug. 1877, soderlll. utnämnd ord. professor.
Af tryeJiet ut!Ji("'t: Öfl"l)rsij:l af de olikn, aätt, hl"al'Jlå <.lct ontologiskn, lJoC"illet
föt Guds existens lolifvit fr.~mstii.lIdt. Akad. a{h. 186S. - lilltiOllaliamuns lörbercrlelIlCt. Akrul. aCh. inlörd i Uplial'l uoh"ersitct.s An;skrift 1868; andra upp1. Stockholm
ISiT. - Om förhållIIndet mellan den e...angcliska kristcodomen och dcn mooernll kul·
IUl'CII. J Tool. Tidskrift 1868. }<'öt'SÖk till förkh\ring af den profcliskn förllt6igelwn,
Dan. 9: 24-27, med afreemle 111\ de i dCIl &arom" förekommandc kronologiska bestimmelser. Upg.'\la 1869. - Den k;rrkliga katccbisatioDen. l:a uPIl1. i Up6ll1a oniv. .\1'11akrift JS69; 2:110 ul'P1. 1872; 3:e upp!. 187-1. - Om bibeln såsom 1111mint bildningsmedel. Aftryck ur Teol. Tidalr:rift 18iG. - Den principie!a ålsldlullden melllln den
lom. katolska och tlen evang. lutel'!k" kalten. UJl6llla 1870. - Rcscbrer och erinringar
från resor i utlAndet. I Tool. Tidakrift 18iO-18i3. - Gen~l'e förr och nu, ur kyrklig
"J·npunkt. Aftryck ur Teol. Tidskrift 18i3. - Tal vid S~enska bibelaii1l8kapcls allmänna
8f1mm:mkomst. Stockholm 18i3. - Julcykeln inom de nya högmCSllOtcxlcrllllS andra år·
f(Jlng. Upsala 1814. _ EukaD9 llOn i Nain, pn:diknn, hållen i Finapongs slottsknpell.
Upsaln 18H. _ Granskniug nr Max i\mlleN! Inledning till den jemföran'le religioMvelcnsk.~pen
l Teol. Tidskrift, 1876. - i\linnesoru "hl prof. SäVeR jordäfslninj.(. Upa.
l8ir.. - Tal "id UnköpinfCS stift~ loil,el&i.llsl:aps !tr~högtid. Liuk. 1876. - Nordens be·
!'Öm,lnstc dotter. Ups. 1876. - Teol. symOOlik. j<'ön"a llelen. 01'8. 18ii. - Deasutoln
Rcra smirre llppilatllCr och anmii.lninll:'ar i in· och utH\ml~ka tidskrifter och tidningar.

Erik Georg Waldemar Napoleon Rudin, född i Östra R)'ds socken nf
Linköpings län d. 20 Juli 1833, stud. i Upsalll II.t. 1851, fil. d:r 1857, nfIlIdo dim.-ex. 1859, presh'igd 1865, aflade pastorale):. 1869, teol. kandidllt ex.
187 t, föreståndare för e'·llng. fol!terl.nduliftelsens expeditioD 1859-62, f(jr
de~1.' missionsinatitut 1862-69, v. komminilOter i St. Clara 18G9-72, docent
i exegetik \'id UplHlla \Inh'. (I. 21 No'" 18it, e. o. hofpredikant d. 5 April
1873. adjullkt i teologi och kyrkoherde i Nh d. 11 April 18i5, sedenn. ntn.
O. o. professor i exegetik d. I G Nov. 18i7.
Af trycket "'!Ii/rit: .Har "id den inf!yte\110 1(omel1lkn literalliron öf\"ut i !K:um-e
tid ~pt;\ket eller in'lch:\1let egt ~törsta betydeIscn? Ak:ul. afh. för llTllllen. - .Om dl'l
!1Cl'llImligas \f()t.rdelsc "id förkunnelsen nf Guds ord., ,lisp. lör pastoriIlex. - Om ins1'imUonen. I Teol. 'l'idskr. 1873. - Grllll<]drn~en IIf liimn o", mennilikos-jälen, UllS. lSi:;.
_ EvighelSl'inkar, prediknin~ar ör"cr s"enska kJ'rbns te."<tcr J872-H. - Ol-d fmn
"ltarol, skriftetal, 1873. - J)cn Joballneisk8 frågan, 187i. ~_ Valda skriIter a! li.loire
och "yare forfaltare 18ii. - D!>'crsc tal, ]Jredikningllor, m. m.
Martin Gabriel Rosenius, född ; ~eder-C.lix d. 20 Juli 18:?5, IItlld. i
Upilltla d. 30 Sept. 18"5, m. klUld. d. 15 Dec. 1861, fil. il:r d. !l Juni 1864,
teol. kand. d. 31 ~hj 1855, docent i Gamla Tesl. exegetik d. 7 )laj 1856,
preslvigd d. 21 Sepl. l!o å-, uppförd pii tredje fOf'!!lagsnmllnct till tredje tcol
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ndjllllkturCll h.t. 1857, för"stod exegetiska profe8~ioDen i U]>8ola h.t. 1857 och
under påfoljaude v.t. intill d. 10 MilTS; llllnde pllstomlcxamcn i Hernö;Jllnd d.
IV NO\'. 1858, förestod niimndll profession liisåret 1859-60 slImt fön;tl\ dehm
oJ (Inpå följllude h.t., t.eol. lektor och ordhlllrie dOlDknpitel~ledllmot i Göteuorg
Pli:! k)'rkoherde i Llllldby prebendepastorat d. 29 Dei:. 1860, orator "id Göteborgs stift;j prcstmö1.c d. 2G Sept. 1865, l1tn1lmd till prre!lCs vid det niirlllllsl
lliiföljllnde prelltmöld illorn Götcborgs ~Iift, förestod uuder riksdngen 18G5GG kontraktsprostbefaUningcn i domprollterietll södra kontrakt; iMl. adjllllh i
LfllId och kpkollerde i SU.ngby prcbendepasWrllt d. 17 'Maj 1867; fÖresj..;;'tt
exegetiska profell.!;ionen i I..und h.t. 1867-....t. 1872, den biswriskR lällii.ret 1872
-73, dell lIystematisk!1 linder tiden för kyrkomötet 1873, den excgetiska sedan
början af b.t. 1874.
_~f 11'!/()1rrt Oftgi(rit; ,lemröran,le öfl'"ersigt llf Orientens gnomiska poesi, Up;. IBM
(nk(\(l, nfL. för filM. grnllen). - Om bety(lelscn nf Gcn. IV: G, i mcd nIiccndc pc\ läran
om det {!"mmnltC!!tamentlign offret. Akad. db., Up~ 1856. - J)e Charismntibus Spiritus S.. UP'l. 1857 (specimen för teol. adjnn'ktllr). - Viroa i1l:e momlet! llost 1ap!lum
Adam1 ccsidHlC, qni(1 lid snIlItem "nlea1\t, Up~. 1860 (för lektornt). - De llpolltqllskll
lademlU läm olm Christi f{IIdom. UI""'- 18G2 (speeimen för teol. IUljunktul'" i Up6l1la, till
b...ilken IInsök:m ingafll. men ått:t'tog$). - }Jennlskllll~ urtillstånd, föredTllg hållct ...id
pl'eatmötet i Q(,tcborg d. 2{'; Sept. 1866, nftryck ur .~·örhllndlinj.!ar,-id pccstmötct o. a. v.>,
Göteb. 186G. - HI'amf vetc vi. ntt bibeln iiI' Guds ordl ~'öredrng hUJlet I'"ld Göl.cborgs bibelsällsknp6 årshögtid 1866. Oöteh. 1867. - PatromApost(llieorumdo poeultentill.
Consensns, Gothob. 18GG. - GlImIa testamentets fÖl'8(lnill~li\ra jemförd med SchleierlUnebers ()Ch v. !fo/Tmrums, Göleb. 1866 (I'Jleeimen för teol. adjnnkhlr i Lund). _ Tn.
lcdllin~ ...etenskaIJen till den Helign Skrift. efter de bii..-tn föredömen och till liU.tnlld
"id förberedelf;C för isynncrh<.'t dimis.sions-. prost· ()Ch pnstorole"nmen samt (ör öfrigt
till praktisk htl.ndlednjn~. Lund 18i2. - Här står det. Stockh. 18,~ (i lik bet med
en och nnmm nllollym bTOliChrr sanlt i\tl!kllliga i tidningar införda artiklar nf sntllmc
förfMtnTe, för"nled,1 nf dC11 pllg:\ende striden om !ÖfllOningeo). - Profeten )lik". Till
tjClIbt rör dc ~tudcl'.1",le ,Id UniVerl;ltekrnll öfnmmtt och i kortbet lolknd. Lund 187G.

Axel Gottfrid leonard Billing, född i Ö1U~stlld~ fÖl'l\Iltllling lIf Lunds ~ti!t
0,;11 Kristillllstlldll län d. 2!) April 1841, Iltud. i T.uml d. 14 Sept. 1859, Iil.
blid. d. 15 Sopt. 1864, disputerade för fil. doktomt d. 20 ~laj 1865; fi). d:r
d. 7 Juni s. il; bestridde under läsåret 1864-65 en del tl.f lektorns i teologi
nudervisningl\sk)'Mighct vid eiemClltarläroverket i Lllud; uppehöll lIilsom "ik/lrie
samma tjClIllt till d. 20 Febr. 1867; lektor i teologi och hebreiskA vid sagda
Iiirovcrk s. d.; dil!puternrle för lektorat d. 9 }'ebr. 1867; docent i praktisk koo'
logi 'Vid Lnnds uni ...erlritet Il. 6 April II. å.; företog 'mcd ll11miint understöd en
rClla iTysklnlld nnder sommnren 1869; förordnades att under flera lällår leda
praktiskt feologillka. öfnil~nr Sllmt att eXlIminera i k/ltekctik och liturb";k; dilljmterade för teologisk adjunktur d. 2G April 18i1; Itologit adjunkt vid Luml,
Uliivtrsitet och kyrkoherde i Husie och V. Skrellillge pTeoondo!'tl.8torat d. 25
Okt. 1872; fÖfC5tod Ilfofe$llurcn I exegetik nnder läsåren 1872-73 och l8i3
-7-1; förestod under kortlIre tid dels profell8uren i kyrkohistoria och ijJmlJOlik
och <ids den i dogmatik.
.dl t"!lcht rttgifrit: f.·OT'!!6k till lltlAg{!cing nf HlIooklllts profetitl.. ah,l nfhnndl.
186G. - Ni\gra ord msom inledning till den helill"tl. skrift 18Gö, 2:a upp!. liH. :l,e "I'PI.
1875. - KatcketikC1\s begrepp, akud. afh. 1867, 2:a uppl. 1873. - Om llllCramentum
och IlIICrifieium l lutherska kulteu 1869. - Om Adi:ll,hora, akad. "fL. 187]. - !il'arför
gråter s..,maka folket "id lin konung3 ~raf. predikan 18i2. - Om kristendomslluder"imingen och komitertl.<ies fött;lag till ny litrol'erklll!tadga 18i3. _ TlII I'id Lunds atlft.ll
bibclsillEkllp!! nl1minnn AAmlDankoms~ lSiS. - Om den sköna Herrans gudstjcnst, :lå.
dan den bland QIIII fil'l\@. lSH, 2:a uppl. 18iö. - Olikheten hland Jesu vAnner : J. Uc
tre ayskonl'll i Bethanien. ]8H, 2:a upp!. 187" (öhersntt på danska); n. Oliknlarjungar
och tjenll.ro bOll Herren Jesus Kristus, predik"n 1816. - P. Waldenströms uPJ!!!II18 >Otll
fÖTllODingen1~ b.:tydelse., nnmärkninj,,'n.r. I8a. _ Lutherska kyrkllnJI bekännelse: I. Tnledning oob !lrnn<.Iläl:gninl; 1876; Il. Förutsättningar för lä1':1I1 om l"i\ttfä.'(1iggörclsen nf
tron lIllena. l8i7. - P. Waldcll&tri\m contra 8I"enska kyrkan. 1871. -- UpJltllltl!er l V.I.
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Konrad Teodor Hjerpe, up!., född i J:lIlmmarby d. 31 ,\Inrll 1823,
Iltud. v.t. 184.3, prelltvis:-d d. 14 Juni 18"6, dillp, 1)1'0 eJ:. b.t. 1847, pro gr.
,·.t. 1848, prom. fil. d:r d. 16 Juni II. i., teol. kand. d. 30 Maj 1857, nllagt
forCllkrifnll prof för tcol. lektorat i Knrl8tlld April 1858, docent i Nya TClltllmentet/! exegetik vid Upsnln ll11i\·. d. 1!l Jo". J 8ÖV, dol8 ledt de koteketiskn
öfuingll.rna, dels uppehållit teol. jlllstornllldjuukturen v.t. 185V-v.t. 1863; notarie i teol. Cak. från d. 7 Jan. 1861-25 Apr. 1863; t!lOl. adjunkt och k)'rkoherde i llllgby och Hamsta Ilrebendepa8torot d. 14 Apr. 1863, nppford i 2:"
rummet å. fönlag till neg. profe8suren '-id UpSllhl uuiv. Il t. 1865 och !ill professuren i dogmatik och mornlteolo~i ,'id Lunds uni\". v.t. 1867; pil gnmd af
k"usler~förol"dnnuden uppehflllit olika professurer inom teol. fak. undcr ell 811mmanriiknad tid af "id pass 7 år. S:\som Ildjuugerad leda.mot nf teol. fnk. deltagit i den sf Kong!. ~raj:t IlnlJdaldll granskningen af dc senast utgifnl1 Ilroföfveniittningllma Ilf Gamla ocll ),'ya tC6tftmentet och al 1872 ån katckesförIllag, ifvensom i UpIIIa domkapitelI granskning af det senaste fönlaget tillIlY
kyrkolag. Liirllre i teolo~i och kyrkohistoria \"id Upaala lyceulll ,·.t. 1860-v.t. L863. Ständig ndj. ledamot nf Upsnia domkapitel d. 22 Apr. 1863-1
Mnj 1875. Böll tnl i iirkcstiftets biblllsällskap d. 5 Duu. 1872. Kyl'!.:o/,erde
j Elll'~pj'If/1 JtadJ ocl! Vdrjru k!lrko londsflirlollllillf/(U'I pa8tONJt d. I Juni
1872. TilItridde 1875. Inspektor för EnköpillgB I. eiementarliron'rk d. 7
Juni 1875.
Af t,.yektt ..t!lifrit: Doctrimc de jllstificatiotle Mllmbratio. UpIl. 1858. - Historisk·kritisk Ull<lctSÖkninl( om äkthetcn at .J:ikobs brer, akad. ntb. Ups. 1861. _ Jem·
för3.lIdc Irnmstii.llning nf den evangcli~k-l"thcl'llka och dcn reformerta. kyrkoförfattningens principer och <lessM tillämpning. Ups. 1863. - Nilgra ord om !ckmanllal'erkSanlheten med af_ndc vU dess fUI\nd och gränser. UpIl. 1865.. - Kommentar till Apol!Ilagemingama. Up. 1865. - Nya iödelaens begrepp och ztillning i nldesordningen efter
den hel. sk.rift. Ups.. 1866. - Minnesord vid majoren och riddaren Rnne!l graf. Up'l.
ISM. - Tackaage1se efter fru !'silander. Upi!- 1800. - Predikan p;i ;?() !lÖndagen efter
Tre!. Urs. 1850. - Predikan p\ rond. $cxllgClrima. En'k. 18i6. - Tnl i UpslIlll ärke·
stift~ bibclsa.llskllp. Ups. 18iR. ~ Dessutom npJlsflt6Cr i Teol. Tidskrift, m. m.

Astolf Gustaf Leopold Collinder, Upl., född d. 24 Sept. 1830, stud. V.t.
1849, disp. pro n. h.t. 1850, fil. kand. ,·.t. 1854, prom. s. å., duplikant vid
Upsalll. katredral8kola h.t. 1854- h.l. 1858, adjunkt vid Upsa!ll h. e1ementarliiroverk d. 27 Dec. 1858, tco!. kand. d. 9 Dec. 1861, prestvigd d. 13 Dec.
8. iL, docent i kyrkohistorin vid Up~ala uni.-. d. 18 Dec. s. ii.; hade ledningen
af de kntoketiska öfningatlll1 h.t. 1862 och v.t.: 1863, erliöll på egcn begärau
af&kcd ifrån adjunkturen vid Up~ln h. elemenlarliirovcrk Y.t. 1862, docent i
pastoralteologi d. 27 Juni 1863, uppeMII såsom vikarie teol. past.-:uljunkturen
b.t. 1863-".-.1. 1865, teol. flik. ootario v.t. 1863-,·.t. 1865, teol. adjunkt
ocl. k)'rkohorde i Börje prebendepll~torat d. 18 .I\pril 1865, lIåsOIll vikarie [örestått teol. past.-professurell v.t. 1865 samt h.t. 1867-v.t. 1870, 8tiindigt ndj.
ledamot af UpsIlla domkapitel frAn ?ITaj 1865·-Jnni 1870, sekreterarll ut.i Upsllla stifts bibclgiillskall 1862-68, regementspastor "id Kengl. Uplallda regemente d. 7 Aug. 1866, erhöll på egen bcgiirlln ,dskcd ifrån denna tjenst d.
22 Dec. 1869, i'9r1:onn-de i Bollmll d. 15 Sept. 1868, iYmtr(/lr~pr08t j Htisillglandl Vtstra nedre kon!rai:t d. 11 JlIlI. 1871; L. N. Q. d. I Dec. 1876,
ledamot af säll~knllet Pro Fide et Christinnismo, In. 1I.
Af trur-~ct "('1if!;t: Om döpelsens sakrament. Uppsats i Teol. Tidskrift l~ij:l. __
det cvallgeliskt lutherska skriflennaJet, "kad. dh. Upsala. 186';. - Ta.! i iirkcsliftctl; bihehcillskap 1868 samt åtskilliga anmiUauden och ~1l8ioncr.
Om
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Erik Roland Wahrenberg, född i Gell.e d. 4 April 1822, !ltud. '".t. 1840,
disI)' pro e::s:ercitio V.t. 1844, fil. kand. v.t. 1846, diap. pro gradu fil. ,-.t. 18-18,
prorno'-. fil. d:r 8. å.j extra lirare dels rid Clara, dels vid l1ana h. lirdollle·
skolor i Stockholm från v.t. 1847 -I ~ov. 1850, denna dag rektofsduplikall\
vid sistniinmde läroverk; kollcgn dcntädcs 1858; teol. kand. d. 7 Okt. ~. å.;
pR8loraiexamen d. 8 Okt. 8. å., I'fcsh-igd d. 10 Okt. s. ii., tjcnstgörallllc c. o.
KUlLgl. hofpredikant d. 21 .lulli 185':1, k!Jd,:ohtrdt i l'illillge oe1l Svillneg(l)'1l d.
16 Kov. 18GO, lilltriiddc 18G2, riksdng-smnn för iirke~tiftct 1865 - 66, ;llspckt.
\'id t~llköping8 l. clcmcntarliiroverk \1. 13 Nov. 1867, och dcrifrån på egell hcgåran entledigad d. 28 Sept. 1870, kOlltraktlprolt j Ålulllla kOlltl·akt f\. 10
lIIari! 1869; L. N. O. d. 29 71laj 1872, predikant vid ärkestiftets presllllöte
1873 och den'id utnämnd till prreses vid näata prestmöte; vald till ombudR~lllllleallt för iirkestiftet vid k)'rkomötet 187 S.

Af

tltli/rit: Om Hebinglands beskattning linder konung Gwrtaf 1:g regc.
Disp. för 6106. graden. Sthm 1848. _. Några anmärkningar om Mtikeln
med &$tOOt nf_nde på S\'"eng\ul, språket, akad. nfb. Sthm 18ö4. - Tal uti Up!:!nla
iirkestifts bioolsil1skap 1866. _ Minnesord ,·id åtskillign joxdfäSlningnr: vid ~ktorll
C. F. Lindgrens i Ellköping 181"1, vid Im A. E. Col1lmlens i VIIIIby, 8. n. och vid prosten m. m. A. A. A1zelii i Enköping 18,1. - Taek~iigel$C efter friherre F. Brauner·
hjelm l S,·innegnI"llR kyrka 1810. - Några ,mmii.rkningllr ,·ld nrtlkeln .Om lii$Criet och
Iek!Unnnaverkan.mhetem i 4:e hllfwt llf Teol. Tidskrift för år 1811. Upsnln. 1812. ~
Predikan vid prcstmötct i UpsaIn 1871'1.
rilllt.

t"Y~irl

D. I.

Jakob Gabriel Axel Broman, född i Söderköping d. 18 Aug. 1825, Iltud.
i Upllala iJ.t. 1843, fil. kaud. v.t.. 1849. fil. d:r 1851, e. o. amanuens vid universitetsbiblioteket i Upsala d. 23 Okt. Il. lt.., teol. kand. h.t. 1856. docent i
kyrkohistoria vid Ups.,la uni,-. 11. 29 Maj 1868, prcl!tvigd i Upsala d. 10 Okt.
Il. å., aOade putoraJcxalneu 1859, teol. lektor '·id h. clem.-lirol'"erket i Örebro
d;- 4 No,·. 1859, tilltr. d. 1 Dec. 8. å., lektor i t<'ologi och hebreiska tlpr~ket
"id h. dem.-läroverket i Linköping och kyrkoherde i Lander:rds prebendepastorat
d. 15 }Inj 1861, tilltro d. 1 Juni ·s. å., \'ice rektor ,id sist nämnd.. läroverk
uuder riksdagen 1876, vice prost inom domproatcrict af Linköllillgs stift lJuder
flere kortare tidrymder samt eec1e~ia5tik1iret t876-77, k!Jrkohtrdt i S/':arki'ld
nf Lillköpings atift d. 14 Jan. 1876, tilltro d. l Maj 1877 .
•1/ trycket "t9ifrit, Om 6klLrkinds socken i Östergötbnd. Upealn 1851 (grrnlullldisputation). - Oh·eTlligt Ilf försökelI till en förening emellan de bAda protc>stantiskn
kyrkorna intill affnttllndet af Formula eQlloomfle. UpsaJa 1858 (docentspecimen). Qmcnam intcr ecclcsins evang.-lllthemnam et rdormatam, qua: dicitur, principRlis sit
t10gmatica dis;lcnsio, di;;qyi~itio. Ups. 1859 llektoTllllpecimen). - Predikan på I:n 8Ö1ldagen efter Trettondedagen. I..inköping 1867. - Linlöpinl:S Iltiftll bibelsiUskaps och
bitrfldes-missiOlllldllskapt'l anberitt.eoo för åtskilliga år. - Någm upphUer i periodW:ll
skrifter.
Carl Wilhelm CharlevilIe, född i Fivellltad d_ 1 Okt. 1827, stud. i Ullsala. 1846, fil. kand. 1851, proUl. s.å., v. kollegn i "lIdsleM 1851-54, Ilirnre
i svengka oeh k!lIs8i~kll språk vid nya elementarsko\:l" i Norrköping 1855-57,
IIdjunkt vid J.. illk1ipiugs läroverk 1858, teol. kum!. 1859, prutl·. 8. å., pn~tornt
eXamen 1860, v. teol. lektor i Lillkijping h.t. 1860~-v.t. 1861, lektor i teol.
och heureiska vid Orebro liiroyerk 1862, ':yrko{,erde i T6rlltvalla 1863, tilltr.
1864, Y. kontraktsprost i LillköpilJgs dompro~teri l865-6!), uppfijrd ntllU an·
IlÖkau il ftir~lag till domprostbcfattningen i l.inkiipiug 1866, vid valet erhållit
ön'en'ägallde rÖtltll!uraIilet; ledamot af den nf Kongl. Maj:t i nåder fijrordnade
kOlIlitc för utarbetande af U)' tatekeg 1869; 1.. X. O. 1873; äter innehaft fijrslag till domprOll1.befattningen i Linköping 1876, v. kontraktsprost i dOlIllln)Btcriet 1877.
Af tr!f.cur Iftlifcit: Om scbismerna i den gamla kyrkan, Linköping 1860. Dc COmmulllCll.tiollC idiomatum, Link. s. å. - Om apostlamötct i Jerusalem af Krum·
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mllcher. ör..ers.. Nonköping 1862. - Johannes Uppenbarelse, rörld. af L. H:l.nn~,
öfvers., Norrköping 1875. _ Söken stadens basta. Trons frihet och kärlekens häng,
2 betraktel8er, Norrköping 1811. - Strödda predikningar och tldningSUJlJl8I1tSc..r.

Wilhelm Lidberg, född i SvjnBtlld af östergötlands län d. :10 Sept. 1813,
stud. i Upslllll 1831, filos. kand. och doktor derstiLdcs 1836; v. kollega, dupplikant och lektorsvikarie i Linköping 1837 -4 2; ~illika, l5ilsom 1838 prestvigd,
past.adj. i Lander)'d till 1840, amannellS vid stiftllbibliowket 1842, kollega och
läro\'erk~adjunkt 1842-1858, under tiden lektOf'll\'ikarie i matematik 185354, Slllltt tillika 8ingiämre 1847 -54; predikant vid liinBlasarettet och f. tI.
Hospitalsk)'rkan 184!J-55; kyrkoherde i Hageb)'höga och Fihelstad 1855,
tilltr. 1858, ledatllet af statsrevisionen 1862; lLf Kongl. Mllj:t niimntl till J',IIrkolierde i Ho/ och AppulIa 1863, deltngit såsom konsistorii omlJt1d i reglcrill~011
af prelltersknpets löner 1863-70; t. f. folkskuleinspektör 1864-1881; lalldstingsmall 1863, 1870-71; T,. N. Q. 1868; J,:Qlltral't8proid i GIWrill!J$ !'Ol/trakt 1870, t. f. illllpektor öf\'"er Wadstena clelllent.läro\'6rk 1870. Ledamot
Ilf Liuköpiogs Rt:ifts bibelsällskap, af samfundet I)ro fide et eitristillllislllo m. fl.

.'If t"!ldut Nt!Jiffit: X:igr:!. prcdikuinglU' och g-riftetal. - Geometriens elementer,
lärobol:, Lillköping 1847: 2:dra omarhetade uppllagfIn. StoekhQlm 181;3. - Tal ..id
Bibel- och !ti9siollS8åll~kal'ets :\r5högtid I I"inköping 18.:;1. _ Tal vid prestmötet i
Lillköping 1862. - Reriittclse om folkskolorna 1864-6G, 18(,7-68, 186{J-71 och
1872-76.

Cart Johan Broden, född i Mariestad d. 1 Ma.j 1818; filOlI. kaud. ex. i
Upsala d. 16 Juni 1842, kollega "id Skara I'ögre läroolltsskola d. 22 April
18H, filos. doktor d. 16 Juni 1845, bestred på olib tider g)'llIlluiitu1jutlk.
turen, latinska och lilosofisk:t lektionerna samt teologiska. lektionen vid Skara
h_ elelllelltariiiro\'erk 1847-63, prcstvigd d. 8 ManI 185!'; past.ex. d. 6.\ pri!
1861, ltologj~ l~kl<Jr vill Skara k eltlllelltarltirouerJ; och k!l"koll~l'd~ i Villk<JllI
pl'fbelldepa8tora~ d. 20 ~rnj 1864, uppfördes s. t•. utall onsökan pil förslag till
dOtllprostbefnttningcl' i Sknrrt, orerllde vid Skllrll st.ifts prestmöto 1865 0111
JGruuddrageo af liran Olll UllPeobarel8e och Helig Skrift ttllder k.-islelldomclIs
tre först.., lrilundradeoJ, L. ::.i. O. d. 14 .Maj 1873, kallades af dl "tlrllllde
etatsr1det och chefeu för kongl. eckluillStikdepllrtementet att deltaga i öherläggningar rörande åukilliga liiro\'crkBfrigor i Stockholm d. 27 Juli 1873, ut!!Ags till suppleant för prCllterliga ombudet för Sko.ra stift vid allmiinna k)'rkomötet 1873 och be"ist:lde ~ammll kyrkomöte deom kousistoriiledamot under
illträ!fat förfall föl' bisp. och kommend. ButsciJ, uppfördes 1875 p& första fvr·
slagsrtl1ll1llet till åtcrbesiittnnde af biskopsembetct i Skam stift, voldCB 8. å. till
riksdagsfolhniiktig för valkretsen Skara-Sköfdo-Mariealad under rik8dag')lperi.
odcu 1876-79.
.Al tr,cket wtgilr;it: Grunddragen af grekemct och romnrnu mrlhologi, lhrie18.;3, Stockholm 1862. 1810. - Ur...1 nr r. O.. idii NlllIODis wetamorph(l~CS med
förklnraude anmirkniognr. Skara 1851, i869. - 6rvenigt af de bibliska böckernas.
innehåll med hn!flllisakligt nfseeod" på den gndomliga frii.bningsplnllCllS historiskn
nt,·ceklillg. Sklwn 18G8, 1876. - Strödtla predikningllt. Sknrn 1811.

~tad

Johan Fredrik Israel landberg, född i Norrköping d. 9 Juli 1815, stut!.
i Upaala 1835; fil. d:r 1842, e. o, Illllan. vid akad. biblioU!ket 1841, wol.
k:llldidat 1844.. lirare i teologi vid UI)S. Jl'algymuasiuID 1845-54, prestvigd i
Ups. 1846, Lidensk aman. vid akad. bibliot. 1847, docent i dQgmatik och moraUeologi 1848, förste (lN1in. bibl.llmao. 1850, fijrestod de kateketiskIl öfni'lgame h.t. 1851 O<"h helll året 1852, fiire~tofl tredje teologillkn ndjllnkturen h.t.
t 856 och \'.1. 1857, uppCiirdell i andra rummet pil förslag till llamma n<ljUllktur 1857, uppf. i ~Ildra rummet pa förlllag till bihliolekarietjetlBten 18&8;
förestod vioe lJilJliowkllrietjellstcu 1858~59 0(:10 18G I, uppf. i förstn nlllllJlct
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pli fQTllIIIg liIl sammA tjeust 1858, forestod tredje teologiskn adjunkturen v.t.
1859, notarie i teolol,..jska fakulteten 8. å., i näder utnämnd till J.7/,.toncNle i
Srire8tad d. 13 April 18GO och tilltraddc d. l Maj 1862, I.:olltrutl,'prwt i
JVlillc kOlItraId 1871, prroses vid prcstlllötct i Skara 1872, suppleant vid kyrko,nötet 1873, L. N. O. 1874.
Aj tryd/et tdgifeit: Olll konfirmationen. Aknd. afh. Upsa\a 1851. - Gud~
hcrrligbet, lIPlleubarad j hnDl! kyr\;a ocb serskildt i den iI. nllttv. lletrnkt~ll1Cr af
Il:. Sartorius. ÖfvcT$. UpSllh 18G1. - Liran 0111 Gud. l'reltlllöt. afh. Venersborg
JSi2.

Nils Josef Linnarsson, född d. 10 Sept. 1833, stud. i Upsall\ 1852, fil.
hud. 1859, lilos. d;l' 1863, teol. klUldidnt och docent i dogmatik och moraiteologi vid UJIsala uoivereitet 6. 1'\., preuvigd 18GG, företog II. ii. så$om Helmfeldtsk lItipendiat ell utrikes resn för studiet nf kJTkoförfaunillgdråg:m i Danlllark oel, en del tyska länder, teol. ndjunkt och kFkohcl'de i Näs pl'chcndcp.,storat 181;7, l'ur flere ginger på kortare tider föresto'ltt dels profcssuren i
exegetik, dels dell i dogmatik och moralteologi, kyrkollerde r' Pulknpzng 1874,
tilllrädde 1875, prost 6/ver Vzl,,~~a kolItrakt 1876.
Af tr§r1:et tltgifcit: De ilIo codieis sacrl libro, ql'i Ko1leleth iuscribitur. qna:SLiones. Ak.d. afh. Upsala Isr.o. -- Thomas nr Aquino så9Qm lUoralteolo~. Ak,....
Ilfh. Upllllola 1866. - Har rör öfri~t utgihit Teologisk. Tidskrift årg~. lSGS-70 i
för<:ning med teologie adjnnkte1'lll! Tb. Xorlin oeh 11. Johan~on sa.mt årgg. ISil75 i förening med den siu nämnde.

Fredrik Wallin, född d. 25 Aug. 1824 i St. Mnlm nf Nyköpings län,
lrtud. i Upsah 1843, 111. kand. ooh oJ:r 1848, teol. kan(l. v.t. 1851, frilt, h.t.
1851 dell! v. gyrnlJllsiicdjl,nkt dels extra l1i1'nro vid hö~rc clementarlärOl'crkct i
8trengll:lS, ndj'lllkt dCl'6Uidcs d. 1 ;\lnj 185~, teol. lektor vid 11ögre elementarläroverket i Kltrlstad fl. l Maj 1859, rektor derst. <I. I Jan. 1860, kyr,,(llu:/'dtl
i-II';[,9 ni Streugniis stift d. 1 Mll.j 1865, inspektor ö!vcr Askenulllls lägre
elemelltarliirO\'erk 1865, hOllor.proil't 18G!!.
Af trtdd lI.f.9iftit: Liro.. erk~pl'Oll'rammer. - T:l1 hållet ..id fosterlintlJlkn föreningens I Or<:bro lan sammanträde 18H. - Prcstmötesp~<Iiklln ISi3.
Axel Theodor Bergman, f Udd i Stockholm d. 2!! Sept. 1804, stud. i
Upsala 1823, lil. d:r 1830, Y. npologist i Örebro 1830, ord. allolob'ist <lerst.
1833, gymll(lsic adjunkt i Strcngllås 1834, tiJ1ikll. direktor l""siccs 1840 och
Jiirare i lefvnnrle språk derst. s. å., prestv. 1843, kyrkoherde i AI'dala och
'\<'01'88a 1846, prost 184!!, k!/d.:ollerde j Dlml·tr .,c/j Lilla Malma s. A., L. N. O.
1862. PrlCSe8 vid prestmötet i Strellgnäs 1866, Iand8tingsman 1871-74.
Anders August Fris,

född i Örebro d. 26 Kov. 1803, stud. i U1'8I\11I, d.
promov. fil. doktor 1830, eolleA:a t.eholre i ~yköpiDg
1859, I.:!/rl:olln-de i Tllor,/l(Jlla ,talu- och laJld,/örlo>1ll.
i Wester-Reklme 1864. Entledigad på lwgir:lll från
1875. L N. O. 1874.
Carl Wilhelm Linder, född i Wist fÖl'8nmling af Ut;iergötlau(J d. lO Mars
1825, stud. h.t. 184::;, fil. kand. V.t. 1851, Hl. d:r s. rl., erl,öJJ filos. fakultetclJS i Upt;nllL pl'Iemilllll för gradnaldffiputat:s författande 001, försvllrnn(Je, docent
i latinska IIpräket "id Ullsala univcrailet d. 28 Okt. 1852, adjuukt i grekiska
lpriket vid 8/LlIllllR universitet d. 18 Juli 1854, e:mminator i studeutexameu i
grekiska llld.kct h.t. 18IH-v.t. 1859, lirtlre i latinska ooh grekiska spriken
vid Upula lyceum ".t. 1855-h.t. 1858, t. f. notarie i filOlI. fakulteten vid
UpsIII' universitet h.t. 1859, orerade 113. latinska Ilpråket "id Upllala unh'enitet8
sorgcfC!st öfver Konung 08kar I d. 2 Dec. 1859, profCllSor i grekiskn språket
och litcrnturen vid Lundll U1livcrsilet d. 16 Dec. 1859, inspektor för ÖStgöt3
unlion i Lund 1861, för l'i:ahn3r nation 1864; tog Ilfskcd irAn lIistniimndll he-

1824, fil. kl.Ild. oeh
1831, d:o i StreugnA9
1851, kontrnktsprost
. sistniilllndn befattning
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fattning 1865, fijretog ~Olmn/lren 1864 en ut1iind~k votenskllplig reM med understöd nf nllmiirlllll medd, och pil. egen bekolltnnd 1874, uppriittnt jemte clo<"jllelJtiro professuren vid Lunds universitet ett 1ll01ogiskt flcminariu1l), 80m börjJlde flin "erksamhet ".1. 1866, dekanus i liIOll. fakulteten under lii~ilret 18GG
-67, fungernnde prodeksnulI hela ligeåret 1867 -68, såsom cenllOr deltagit i
iif..en·akondel of Ifgång&e:umina åren 186t-69 o<:h 1875-77, lelIamot i en
~pråkllndcn-;lIningskollllllission 1865, speeiminerade (ör pre8t- o<:h pasteraloxnmcn 1866, ]Jr(~8tvigd d. ID Dec. s. h., rektor för universitetet i Lund
18G8-G'3, domprost i Weslerås d. 21 Aug. 1868, lltlliilfmd dompr'ost i UIlIrop;"y d. 26 "'ehr. 1877, revisor af atah-, b:mko- och riksgäld8\'erkeu 1869
och 1870, ledamot af komitCD för gNIDlIkning af liroverbstlldgan 1870-71,
koutraktaprost d. Il Juni 1870, prlCses vid prestmötet i Westerå5 1871,
WesterAs stifb ombud vid 1873 års kyrkomöte, riklidagrlullmiiktig för sla.lcrna
WestertIll, Köping och I<:nkoping for åren 1876-78. Lamltillgell1l11\ 1875-76,
1877-78. Andre ordförande vid femle nlllniimm SI'. liirf\l'emötet i Stoc'klLolm
1866 och vid det 6jctte i UpS31a 1869, lJ~mt furste ordf. vid det ättonde i
,Jönköping 1875. R. N. O. 1866.
A/ t"J~ket rdgi/cit: F.pilballlmiuru Caroli Principis Sneci:;e et Yon·egi... SUCCC3.'lOris et Luis:ll Principl. Hcreditarire Xederl:m.ll",. Up8ll.L 1850. ~ QUlllationes oTillianoo. I. n. Ups. 18.';1, 1852. - In beatos mnnes Caroli Friderici Wingård, nrchiepi~copi S\"logothici.
Ups. 18.;1. ._- )licbal1lis Psclli in PllltOll!S du Il.lllmm pro·
croatioue prreccptll. oomUlentll.r1us. NUllc primUlll cd. Ups. U:!,i4. - Solonls eleKiu
latinc relicta. Ups. 1854. - Carmino. Io.tina. Ups_ 1855. - lu beatos man",s I'et.ri
Danielis Amadci Atterbom. UpsaL 11»". - lJypcridis pro Eultenippo In Polycllclnm
oralio. ed., apparat. erit. addo Upa. 1856. - Q~llonum lJomcriearnm I<pecimon
(I'hilologus. Götlingen, xn, 185i). - Dc lJyperidis orat:one pro Euenippo eplstala
critiea (Y.eitschr. f. Alterthums·"1l1!1enseh. IS51). - In nuptias Caroli. U"s. 18:>7.1)e Soloni~ elegin, qure iIlHiO~;<"< tf. Jr"",;.. Inscrlbitur, qU;l1slione! (l'hHologn! Jll.-,8).
- De rerulll dlspositlone "pud Antipbont()rn et AndOl)ldem, orfltore~ .I\Uicos, COlllment:>tio.. Ups. 1859. - Dc Ose,ue, rege Sueeorllm et NOT\-.egorulll j)l\cis amatm'e,
orallo. Ups. 1859. - En BefordringstrAga i I.und. J. Il. Ups. IS59. - fl,!" .,;;,..
Mu;;.. <ii" (> l1J.•:' .... UYH, ex. eod. Upsal. ed. (Pbilologus 1860). - Svensktgreki!kt
lexikon. Ups. 1862 (artt. C, l-L, S, X-Ö). - Om den metotli!kl' behandlingen l'f de
idRSSisk.. spriken \'id elementarliroverken (Pedago!!,id: Tidskrift 1865). - Om OionYlIOs-tcltteru i .'\then (l'ldskrUt f. bygltnRdskODst 18(5). ~ Om Grekemes teater oeh
skådespel. Stoekh. 186(;. - Om f,lologiska och pedagogiska seminarier (l'edagogi~k
'I'idskr. 18(5). - Om metrisk" liflliujl"l"Ir j I"till och grekiska (Pedag. TIdskr. 18(6).
-- De "i et ratione <TV"HO~rJ''''; ex Novo Teslllmento repetenda comme'.l1atio theologicR. Lundle 1866. - Bidrag till grekiska språkcu synonymik (I'edag. TIdskr.
18(1). - Predikan på fll..!;t1ags!lÖndagen 1867. I.nnd l. å. - Om betyg och bet.y!!"
(Pedag. Tidskr. 1867). - Y;l.gra ord om !kollrågan i Xorden (Nordisk Tldskr. J867
-68. Antlra oppl. j Pedag. Tidskr. 18GS). - Carmen slIeculare ad feSl. s:ecul. nni,·ersitnt. Luodeus. 1868. - Bön Tid lilosofie och wedio. doklorspromotlolleu i J,lInd
1868. Lund 8. h. -- Om textkritiken i Liv. l-V (Pe,lag. TIdskr. ISB9). - '\'(li vid
r,. A. A. AnHus jordfästning 1869 (Pedng. Tidsler. 1810). - N'\gra drng ur fnmlljelif"et IlOS Rntlkens greker (Tidskr. för Hemmet 1810). - Matt. ~S, l: "l,!'t <JI<;!/1"fldl'
(Teolog. Tidskr. IS70). - Om liturgiens betydel5B i och för kult!'n Inom den eTangelilIkt luthenk;!. kyrkan. Synodalafblondliug Sto<:kholm 1811. - In memoriam
Christlani Erlcl FlIhlcrantz. Arosile 1811. - Predikan ..id Westeris dOlllkyrkll$ se1hnndranrs jnbelfest. Westera9 1811. - Predikan på klagorlagen den 2 Okt. 18~2.
Wester,\s s. å. - ""'ulbus bentls Andrew HednerI. Liuk. IS73. - Sollemnl" llllptinrum Laur. Y.rici Boberg, .-Iri reverendi, po.~t I, nnnos it.erum rcpetent!a carllllllC
celebr. ,\rosiae 1874. - Gu~tll.vnm Svnuberg, speeuloo nstronomime Upsallensi L RllU!)S pra.::fectum carmine gratulll.tario celebratlllo "oluerunt dhlcillnli. UllSalilC 187ö.
- XAgra ord om }folkbögskolan. Wcstcris 1815. - Tal vid Svenska 8ibel9il.lI~ka
pets allmanna sammanknmst dOll 24 lian 1811i. Stockholm a.... - Granskning af
Bibelkommissionens aenaste proföfv"f'lIittulng af Kya TeSlamentet i underdånigt ut·
li\tllndc till K. Mai:t ll.fgifven af Wester'" domkapitel. ~Ied nngra tllll'lgg IIf utg.
Stockh. lb15. _. ConelHl :>Tchroologici Hoimiensis soclis pere/otriuis tumnIos Upsa1ienses visentlbIls "/s 1874. ('['r. I Kongre~~cn9 lJomptc Rend\l dc b 7:" se.sluu).
Stoekh. 1816. - Om halfblldniug. J.'öredrag vitl Tilrna folkhö/otskolas Iiidn;a!slutning 1811. (Tr. i folkhögskolans årsberiittelse samt l Tltlskr. för Hemmet). - Smiirre
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uppsatser af belletrbtiJIkt, hisIOrisi<t. 1I1olollbkt och teoloJ:"lskt iUllehåll, recensioner
och boklumilningar i Upsala·l'Ollten, Stoekholms·Posten. Tidskrift för bildnlog och
nöje (af I'almhlad), Pedagog. och Sordisk Tidskr., Phllologua, H&uch Theologl!lCber
J"h~bericht In.

fl.

Johan Carl Wulff, född i Wcstenl.s d. lO Aug. 1804, stud. 1825, filos.
d:r 1830, ordinerades till prest d. 31 )Iaj 1831, tjenstgjorde aåsom s. m.
adjuukt nAgra månader, kIlllades till buepredikaot af friherre Fr. yon ES&cI1 pA
Knllås (Skarn stift) s. å., v. gYll1l1al:liindjuIlkt i Westerb 1837, vico lektor i
!!istorin deratiidcs 1830, ord. lektor i eamnlll. ämno der8lädes s. ii., tillträdde
1840, le<l. af domkapitlet a. å., !:,)'nmal<ii rektor 1843 och 1847, efter 1838
l'Iflagd PllSt.ex. k)'rkohcrde i 1J1lbbo prlCh. 1848, tiUtradde 18"!!, !JOl,or. prost
s. å' l kgrko/ltrdc i Sldnndw.ttton'!J 1852, tillträdde 1853, pt'Olt i KtJpin!J1 kOIlIl'akt nren 1857-76. L. N. O. 1868.
Af trycket IIt'Jifcit: Oiren Ca.lI·iuiS!Ullm Caroli IX oloservntioues. Diss. Read.
UllS- 1837.
Herman Wilhelm Ulff, f. i Hedemorn t830, fil. !:nm!. 185i, studerade
teologi i Göttingen 1857, i Erlungen 11). fl. ty~kn univcrsitet 1860-63, 1865
-66, besökte Frankrike, J';llgland och SkoulUlH] l86a. teol. kond. i Upsnlll
1865, doceut i prakt. teol. 186i, prest s. å.• förestod adjunktur i prak'" tool.
h.t. 1867. V.t_ 1868 OOll b.t. 1871, ledaluot af Sv. missionsdJlskapew dir.
1867-69, Illlst.lldj. vid UpsIIII' dOlllk)'rktl 1868, upl'furd ä (urslag till adjunktur i paBt. teol. 18GD, pnst.ex. s. å., reste utriklOs SliSOlIl stipclldint 1111der nr
1870 till 'l'y~klnl\d, Itlllicll, Kyrkost.aten, Schweitll och FinlnuJ, k!lt'/,;ollct'de i
Stot'a SJ:cdr;i i Dalarne 1872.
Aj trycket IItgif~;t: Om huIl'"ul1illueh,illet och plauen i Nya Testamentet.s hist..
skrifter. aklll1. afbandl. Upsnln 1867. - Mntt. Evn"". j sitt samm:l.llhaug,Jlklld.arh.
Ul'sal'l 18G!l. - Salnma cvaug. i bcrigtll:ad indelning. Ups. 186!). - AltRgnrills
S"origes apostel. 1::\ och 2:11 up!,l. Stockholm 186". - )lugta kyrklig" Cörh,.,lIaudcn
i B:l.ierD. Stockholm 1866. - ODl hllimudllkt.en. Stockholm 1867. - F.o liteD hllnd·
ledning vid 5.-. Psalmhoken.~ begagoa'l(lc, Stockholm 1869. - Större och mhl(lre
llllpsalSer och recensioner i \Väktaren ocb Teol. Tidskrift w. Dl.

Wilhelm

Wetter, född p,\ t\:l:amo i Jerstorp8 flirs. d. i~) Aug:.
Lund 1833, liL d:r ullimus 1838, c. o. amanuens vid Lunds
univet1litetl! bihliotek 1839, docent i nord. historia och lllltiq"itcter 11. å., adjunkt
och bibliotekarie "id We::dö g)'Ulll3sillln 1844, lektor i hilltoria och geogrnli
184f1, rektor \"id Wexiö h. ClclllClltnrliirovrrk 1852-&3 samt. fran I Juli 186:J
till s. d. 186~, I'rcst- och lla.storolexamCII 1860, l)resh,igd 1862, kyrkoherde i
Skeuinge pastOt1lt 1869, tiJlträlltle 1870, domprolt i 1VC'~i"{i 1874, tillträdde
1875, koutr.prost i Kiuuc"nld 1875, uppehöll sig fur studiet1l idka.ude lIled
u11derstö([ nf nJllll. mcdel, vid I\i!penllnmus 1IIlil·crsitllt. 1843-45, lednmot nI
prcl:llJöningsreglerillgslliimndclI illom Wexiö st.ift 18G3-66, n. N. O. 1860.
Al tr!lcka .tgifcit: I'. OTidii KlLSOUis lib. primi elegia prima, Suelh.•ers:!.
I.UDll 1838. - De Roruanolllm in Gernuoniam ,nte :S"erollis el. Drusl Interitum eJCpeditiouihlls p. I e.2. l,nDd 1S3!). - De AblnHTO absolulO Lnlinoru'll. Luu.' 18:11.
- 1'heges ad hi~torinm pertluente. Wexiö 18411. - ~'lere ,hsberättelserOlll Wexli)
liirovcrk. - Tal v1d Liuköpiugs lolloelsällskaps ,\rsmöt.e 1871. I.lnköplug s. A.
Gustaf

1813, stud. i

lars Georg Palmlund, född i UrsllUlta församling af WexiU stift d. 29
Aog. 1809, stud. i UllsaJa h.t. 1828, teol. dimiseionsex. V.t. 1830, disp. (Iro
cxerc. \".t. 1830, filOll. k:mu. d. 13 Jlllli 1835, disp. pro grlldn d. 4 Juni 1836,
fi1(1S. d:r i Upsala d. 16 Juni 1836, o. O. QlIHUlllCI,S vid universitetsLiblioteket
i Ullsnia samt llma;lUens "id nklldemiska lätles5:1lskllllct 1837-3~, viknr. eloflu.
et poel!. leetor ''id We:s:iö g,)"DlIlUhllrl från 001, med v.t. 1840 till Jell l Milj
1843 oc11 tillika vikar. gynmasiilldjllukt fmn och med Ii.t. 1840 till d. 1 .Juni
1842, ordiII. adjunkt och biLliotekarie vid gymnasium i Wexiö d. 30 Maj 1842,
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tilltr. d. 1 Juni s. /I., eloqueoti:u et poeseos Icctor vid Wexiii gymnasium d.
22 Mars 1843, tilltr. d. 1 Moj o. å., höll å liiroverketo vägMr latinsk oration d. 11 Maj 1843, 25;te årsdllgon af H. nl. KOnung Carl XIV Johalle kröning, prest- och paslorlllexamen i Wexiö d. 21 Juli 1846, preuvigd del"fltiides
pingstdagen 1847, \'&ld till kyrkoherde i Allguteboda 1848, men tilltridde ej
pl'l1ltoratet, på grund af nMigt medgihande, k)'rkoherde i WederaHifs prebendepIlatorat 1849, rector gymnnii under läseåren 1846-47 och 1847-48, prost
t 84 9, rektor vid Wexiö förenade g)'mnasinln och skola I1iBeåren 1850-61 och
1851-52, vice ordförande i Wexiö domkapitel under fyra månader 1848 samt
från d. 24 Dec. 1850-1 Sept. 1851 och från den 7 Nov. 18:l3-d. 13 Dec.
1854, L. N. O. d. 18 Dec. 185.1, J:yrl.:,oherde i Sl.:atellJ! d. 23 Fel'r. 1858,
tilltr. d. I :\faj 1861, vikar. kontraktsprost i Allho harfld d. I Okt 1861, ordinnrie l,xmtroktspr08t d. 1 Maj 18(;2, riksdagsfullmiiktig för Wexiii slift 1862
-63 och 1865-66, omlmdssupplenllt vid 187B års kyrkomöte, utnämndes d.
19 .Juni 1874 till pn~ses vid. nå6tll ]lrestmöte i Wexiö stift l ledamot af S"cnska forn6kriftsillskapet i Stockholm 18-14, fif Svellska minio1Jssill6kapet i Stockholm 1863 OCll af 8llmfundet Pro fide et christillnismo s. å., Af S..euAka fornmillneaförcningell 1869, Ilf S"eI16ka slöjdföreningen 187-1, af S"cul1:n bibel6ilb!k. i Stockholm s. å., af Förenil::gen för Smålanda forlllninuen 1877, af
föreningcTl 'KyrkanB viinl1Cu i KOl1'köping 1877, Iundstingslllntl för Allbo Ilärnd
18i!l-701, ilmcbaH åhkiJliga kommunala förtrocndeuppdrag.

•4./ f'YcJrt:t tlf!l'jr:it: Dlap. aelul. pro grndu pbilo~.: I)e motilltt8 ci~ilIbus in
repubUca Romana b,.pomnew"ta. I>. I. Upaalire 1836. ~ Om flöden. Tre predik·
ninpr af Fr.an:t TheN'!min. 6fTe"., Upsala 1838. - 'IheSell prreminis in .,.nta::s:io
latinarn Orawmatiea: Zumptinore udnotationibus., Vcxlonire 184.1. - Anbcriiuelse om
WelClii stifts liirovcrk UUller lii.loeärct 184.6-1847, Wexlö 184.7. - Pro~ram till Wexiö
larov;:rks minnesfest öfver biskopen m. m. doktor Esaia~ Tegn~r d .. 2 NOl'. 18H.
Wexlö s. å. - AuberättcIae om Wexiö sUfts Järo,'erk und!!r läse,iret 1841-184.8,
Wedö 184.8. - ÅrlIb<:riltelae om W(lxlö förenade IlIroverk under liaeåret 185018öl, Waxiö 1851. - Ärsberittclse om Wexl,; förensdc läroverk nnder läacåret 18al
-1852, Wexlö 1852. - Årsberlttrlse ronr,nde Wula uada fllttigdrd under försörjninplret 1856-51, Wn:lö 18öi. ~ M. Fabtl QnioUllllnl institutionis oratorhc Liber
X, ex ncenslone Bonnelliana, Yex. 1861. - Lattnska lii..~eiifllin:;arför Dyh~~,.nnare,
Wexiö 1859; 2:<1rll. upplngnn 1862. - Bön vId öppnsu<let af preSlmötet i \Vuiö d.
1 Junt 18M}, efter ~n "l'ing~Lseqv<!Il~" pil Leoninsk vers lfrl\n mcd(llttd~n (l haudl.
rörande prestmötet l Wel'iö 1859), Wexlö s. ,i. - In nane!! ChristophoriIa. HCllrlin,
Epbc. Yex., Vexionlm 1860. - Motioner ocb nnrörnnlien Tid rlhdllgarne I Stockholm
1862-181)3 och 186ö-1866 (I Hög". Prestclltunde\.S "!lotioner" ocb ~protoeolr·). OraUo in memoriam Chrhtophorl I!aaci Heurlin, nomlne Cteri Dloccesis ,"u., die
Xl" ante Kal. Jul. 186i, (I Handl. rörande prestmötet l Wexiii a. å.). - AlIbo hil.·
rads hushållsafdelntngs berättelser för "ren 18iO-1816 (i Hnnrll. nt,l{lfnll af Krono·
l>crgR Iiiiia Kongl. hURb1l.IInlngssä.llsknp). Rtrödda .,mäne upP!:l.tser i tidningar och
tidskrIfter.

Johan Andersson, fö(M i Ödedugll d. 29 Sept. 1820, sllld. i !.ulld Il.L
1838, filo!. kand.~Xnlll. d. 12 Juni 18.11, fil0s. kan(\.cxam. d . .I Juni 1844, fil.
l1;r d. 22 .Juni s. å., prellt- och pn~t.exnm. d. 29 Juli 1857, prestvigd d. BI
,1uli s. å., förestod. fönta klasaen nf Jönkiipingll högre lärdoll1Bskol1l v.t. 1845,
företog B. ii. cn resn till Tyskland för ntt idka ~tudiel" vid BedinB univ<!rsitet,
lärare i främmande lefvaude BllT!lk vid Wexiö g)"mnllaium d. 2!l April 1846,
tilltr. d. 2i Juni II. å., förestod jemte innehafvande befattning hilrtoriska lektionen vid gymnasiulIl i Wexiö V.t. 1848 och filosofiska lektionen linder h.t_
1848 och '·.t. 1849, lektor i filosofien vid gymuaeium i We;ll;iö d. 23 )Iaj 1849,
tiLltro (l. 26 Maj ~. å., förestod rektorsbefatttlingcn "id Wexiö förenade gYIl1naaimn och skola frun d. 31 Au,ll;. t8La till början nf ll.t. 18fi7, af Kongl.
Moj:t i nåder förordnad BU under fem irs tid frin och med början af h.t.
1857 fiin-alta rektonembetet vid Wcxiö elcmentarliroverk, l,vi!ket uåd. förord-
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nande under d. 2 Mnj 1862 förnyades på ytterligare 5 lIr, ledamot i direktio"<Jn för Wcxiö llOspital d. Hi Okt. 1858, företog pA IliLdig befallning och med
l111das(öd nf al1måmm medel nnder sommaren 1861 en utrikes resa, för att
besökn utmiirktare gymnasier, realskolor och uorgatcskolor inom Danlllark samt
Preussell oc], andra 'ryska stater i iindamål dt inl,emta kännedom om undervisningcm derstädes, kyrkoherde i Grenna d. 5 Dec. 1862, tilltro d. 1 Maj
1863, L. N. O. d. 29 ;)laj 18G3, inspektor vid Grellnn tviiklassiga pedagogi d.
9 Jan. 1864-, prost öfver egen församling d. 20 .JulIl 1867; kontraktsprost i
\Vista kontrakt d. 12 Nov. 1873, pncses vid prestmötet i Wexiö 1874, censor
vid maturitetscxamina årcn 18G5-77, presterligt olllund vid alhoämlll kYJ'komötet i Stockholm 18G8 OeJl 1873, fullmäktig vid L875 års bo'lagsstämma
med delcgarnc i prestersknpets enke- och pupillkassa, kallad af S:t Olofs och
S:t Johannes församlingar i Norrköping att profva vid ledigheten cfter biskop
C. H. Rundgren, ledamot af Svenska bibelsällskapet, af föreningen Kyrkans vilnn.er, af Svenska fortllllinncsföreningen, af Föreningen för Smålands fornminnen
och kulturhistoria, Ill. fl.
.Af t"·yeket utgifvit: !ngbåts[ärder kring Wettern, Jönköping 1844.
UpplysninRar rörande den nya kyrkoreiormationen i Tyskland, Lnnd 184.5. - De arte et.
studio philosopbim, ID<Jditationes, Vexionire 1849. - Tal vid Wexiö läroverks fest
mcd anledning af II. K H. Kronprinsens höga förmälning med II. K. H. Prinsessan
af Nederländerna. Wexlö 1850. ~ Göthes Faust i svensk öhersiittning. Stockholm
1853: andra förbättrade och l1lnstrer.~de upptagan, Stockholm 1854. ~ Göthes
Götz von Berllchingen och Stella i svensk öfversättning, Stockholm. 18M. ~ Göthes
Egmont och Clavigo i svensk öfvcrsii.ttnin~, Stockbolm 1855. - Arsberii.ttelse om
läroverket i W<J;<iÖ under iäseåren 1853-1863. - Reseberättelse afgih-en tm Kong!.
Maj:ts Eckleslastlk·Departement, \\'exiö 18(,2. - Tal vid biskop C. I. Hel/rlins jordfästning, Wexlö 1860. ~ "Om det sjiilavårdanue sjukbesöket··, prestmötesafhandling,
W<Jxiö 1874. - De%ntom åtskilliga tillfällighetsdiktcr, bidrag till smärre skrifter i
vitterhd, uppsatscr och rc<)cllaioner i ltteratllrtiduingen '·Studier, Kritiker och No·
tiser". vittra och l1terii.ra bidrag tilt an<ira tidningar ooh tidskrifter samt 'lllteekningar från en res/\ i Tyskbnd sommaren 184;;.

Anders Johan August Forssberg, född i Lund d. 11 Sept. 1831, stud.
Lund d. 20 Dec. 1849, filos. d:r derst. d. 23 Juni 1853, duplikant vid Lunds
katedralskola h.t.. 1854 och v.t. 1855, e. o. amanuens vid Lunds universitetsbibliotek d. 27 Okt. 1855, andre amanuens vid samma uiuliotek den 31 Oktober 1864, teologie kand. d. 28 Maj 1863, prest\·igd i L""d d. 4 Juni 18(;3,
past.ex. tIerst. d. 4 Nov. s. u., tjenstgjorde såsom embetsbiträde vid förste
stadskommillisterstjensten i Lunds domkyrkoförsaml. ifrån den 4 Nov. 1863 till
d. 1 April 1865 och såsom prrnuende-komlllillister i Bjcllernps oeiJ Stora Råb)"
församlingar ifrån rl.. 1 April 18G5 till d. 1 Jtllli 1866, i nåder utnämud till
ky,.ko/'erde i Mjcllby d. 5 Okt. 1866, tillträdde d. 1 ;)Iaj 1867, inspektor vid
clementarläroverket i Sölvesuorg d. 15 Jan. 1868, erhöll på begäran nfsked
från denna befattning d. 6 Dec. 187 l, pl'reses vid prestmötet i Lund d. 2325 Aug. 1870, L. N. O. d. 27 Maj 1872, vald till suppleallt d. 25 Juni 1873
\-id val af presterligt ombud för Luuds stift vid allmiinna kyrkomötet s. å.

l

Af t,.yeltet utg;fv;t; Om Gudsbcg-rcppet, prestmötesafbaudl., Lund 1810. l're<1ikau på 2G Sönd. e. Tre!., tryckt ibland predikningar, ntgifull.ll.f prester i {,Hnds
stilt, Lund 18(H. - Vakter eder för de falska profeter! Prcdlkan pil 8 Si>nu. efter
Tref., Lund 1811.

Holger Anders Witt, född i KllrlskrOlla don 17 Febr. 1818, stud. i Lund
<l. G Jan. 1835, fil. <1:1· 1841, prest- ocl, pastoralexnmen d. 23 J\laj 1856,
prestvigd d. 22 Juni s. å., kOllstituerad 8:1som konrektor i ;)Ialmö d. lG Jl1ni
1841 ocl, befullmäktigad d. 5 April 1843, förestod notll.rictjcnslcn vid domkapitlet i Ll1nd från d. 1 Sept. 1842 till d. 19 Juni 1844 ochskötterierjfJrntc
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en adjunktsbefattning rid Lunds katedralskola läsAret 1843-44, ltcrtog konrektol1ltjellsten i Malmö hösten 18-14, utnämndes till kyrkoherde i Flellingborg
9 April 1858, tillträdde d. l Maj s. l., illspcktor vid Hehingborgs h. elementarl!iroverk J. 16 Dec. s. å., kOlltmktspro8t d. 10 Juni 1870, bevistade
1863 Are riksdag uudor ds 4 sista månaderna d80m ful1miiktig för Lunds stifts
presterskap, lagtimIl riksdagarne 1870 och 1871 samt urlima riksdagen 1871
slsom Helsillgborgs och Engelholmll representant i andu. kammaren, lo1kskoleinspektör under iren 1867-7G, led.mot uti den af Kongl. Maj:t tillaatto. ko·
lIIit~n för omarbetning af Inautala· och skattskrifningdörordningen är 1872,
samt under åren 1872-73 i den likniedes af KOlIg!. Maj:t tillsaUa komiten
för uppgörande af förslag till rcgJClllCnte för cn cnkc- och llllpillkassa för rikets prcsterskap, presiderade vid Lunds stiftll IJrestmötc nr 187fi, L. N. O. d.
27 Milj 1872.
A/ tryt:1t.et "t'Ji/rit: De etadio phllosol,hiae in sehoHs, disp. pro mllller<! reeto·
ris. Laudac 1841. - I:emte ho1r.en af Eue!. element. goom. med förklsringar och
tillagg. I.und 18411. - Grunddmgen IIf utroaomien och matbem. geogTldie.u. Lnnd
1849. - De sex fönta jemte tl o<:h 12 böckerna d KaeL elelDen. goom. med för·
indrlagar ocb tillagda öfningsexempel (i förealng med kollega sch. nlagist-er Are·
skoug), Malmö 1850; andra UPlllaJl:an af samma bok. Malmö 18a6. Lärobok
uti alhni>uua geografien af Gabriel lar. Hartmlln, femtonde upplagan, väsentligen
omarbetau. Lund 1854. Sextonde upplagan nf S!Ullma bok. Lund 1857. - Pre·
dikan pil. il ~önd. i Fflsta.n l I•. atifts pre"tcrskaJ)S postillIl. I "rg. I.und 1863. -Kristlig högmeg30pr(Hliklln pi\. fcml.ioudlJ A.rsdllgen Rf SI'eriges oeh Korjl"es förening
d. 4 No... 186'. nelsingborg s. å. - Vår kyrkolära om !kapelsen inför skrifteDl
och Dllturfonkningens vittne.börd, jemte fLforismer rörande några rör Tir kyrka
vigtigll. fra.,or; PTestmÖtesdbandling. Lund 1876. - Deuutom en mäng~ ör..ersåttniagar äfTen90m uti tidskrifter inbgna uppsnt!ler nti olika ämnea.

o.

lars Paulus Holmberg, född d. -I Juli t808 i VPlltra Odaralöh fÖrsaml.
af Lnnds 8tift, stnd. i Lund 1823, prest\"o 1837, Ilpologist vid Malmö högre
lärdol1ls8kola 1837-43, t. f. rektor dlJr6t. v.t. 1841, pIlstoralex. Il (l., kyrko·
herde i Gerdslöfs och Tl1llnrps föraallllingar s. ä., tilltriiddu 1844, !.;ontral·18·
711'081 i Vemmenhögs IIiirad 1847, ful!JlI. för Lunds stifts prester8kll]J de frrtt
sista mlnaderna af 1851 an riksmöW, lialllt "id 1853-54 och 1856-58 årens
riksmöten, J.:yrJ:ohertle i &p6 ocll Klogr/arp 1859, ted. af den 186t tillförordnade komiteu för llppgiirllnde af {önlag till förordning 011I allmint ordaande af
prestenkBpetti aflöning, ted. nf sillsk. pro fide et ehristianiamo 1851, L. N. O.
d. 28 April 1858.
A/ trycket ... tfli/~it .. l)et dogllll\tiska innehilllet nf Pl\uli brcf till Gall\terna; l
theol. qvartlllsskrift, h. I, l8ilT och prisbelönt a[ teologiskl\ ["kult.eten i Lund. Minuesord vid prosten G. Lng.trÖms jordriistning l Espö kyrkn d. 6 Okt. l8H, Lund
1848. - Personalier öfver leol. doktorn m. m. A. l'. GIllIanuer npplJi.lJte vid hROS
jordfiistnioR i Malmö S:t l'etri kyrka d. 28 Okt. 1862, Malmö Ii. A. (tr. tills. med
bisk.op J. H. Tbomandcrs likprcdiklo.a ..id samma tillfille). - Predikan pi 21 1IÖ1l1l.
e. Tre'. i Lnnds stifLs prestenkaps postilla, 1 Arg. Land 186~. - OlD regleringen
af presterskapcUl 1I11öniDg, med SJll'9kih hå.D8ceade till Malmöhus lan. jemte CD utreduiag .r kyrk.ogolsel.s förhlllande till kroDan. Lund 18GG. - Predikan på första
prestmötesdagen d. 23 Aug. 1870 i Lnnds domkyrka. Lund s. A.
Uddo lechard Ullman, född i Göteborg d. 1 i'llaj 1837, ~tud. i Upsllll~
1855, filos. doktor 1863, idkade teologiska Stllfliel' vid IlllivCfsiteterna i Erlnllgen oeh 'l'iibingcn 1864-6G, teo!. kandidat i Upsnia 18G9. doeent i praktisk
teologi dent. a. il., prestvigd 8. å.. företog 1872 s:\som UpsaJa unh-er8ilela
stipendiat en ren i utlllndet för vetenskapligt iudamål, /eologi'" ld·tor vid G{jt~!Jor(J8 hlJgre d~mmtarlt'lrotJtrk och l"!lrl:olln"dt i Lundh!J preb~ndepoltorot 1872,
ledamot af Göteborgs Kongl. Vetenakaps- och Vitterbetssnmbilte 1876 .
.A/ trycket Iltgi/dt: l<·örsök. till cn geneti~k fmulstiillnlng nf den göti~1r.a bygg·
na.dskonstens karnkter. Upsala. 1863. _ Den kritiska skolrln oeh de~~ pllstiienden
rörande Jesn le[ufld oeh orkrl~tendolllen. Stockholm 1867, - Om den kyrkliga
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psalmooken, liturgisk·kritisk undersökning med lllI.l'I!ldl,l hansyn till lien 8VCI\Sl:n kyrhus psalmbok nr Ar 1819. Upsaln 1871. _ Predikan \'id Svenska mis~ion8;;älhkallC~
irsfe!ll i Stockboltnll storkyrkIl.. Sthlm 1871. _ Kristlijl; religiOlllliara för elementar·
lil'01'l!rkcns högre kla86er. Sthlm 1872 (2:a uppl. 1878). _ !.)en kyrkliga bekinnell:lCDS belydeJee, sinkildt med bii.nsyn till den kri$1Uga hamaunderrimingcn. Göteborg 18;3..Häll det du hafver.! Tal vid Guslaf Adolf·stiftclsenjj an;bögtid. Gliteh. 1873. _ .Vl\r
gamla bibel>; föredrag vid Göteborgs bibelsilbi<ll.ps årlIhögtid. Oöteb. 1814. _ F,run.
gelisk.lnthcl'lll: liturgik, r och II. Lund 1814-76. - Ucligionens betydelse för bild·
ningen. Göteb. 1814. - Ord till MttnmIsun>:domcn. Göteb. 1871. _ Uppsatser och
llfiumdlingar I tidskrifter och tidningar.

Gustaf Teodor Ljunggren, f Odd i Giitebor~ d. 7 Doo. 1812, atud. i Lund
d. 2 Okt. 1830, fil. d:r dem. d. 23 Juni 1855, preshigd d. 10 Apr. 1836,
c- o. bnt.'lljonspedihnt ...·id K. Göta IIrtiJJeli.-rcg:te d. 30 Apr. 1836, regelnenhpw:;tor vid sIImma reg:te d. 3 Jan. 1845, hOllor. prost d. 4 Jan. 1854, kyrkoh~,.de i Udde"alla d. 2 ~lars 1854, J:onlraJ.:uproost i Elj"!I"td.l lIororoa kontrakt
1867, L. N. O. d. 28 Jan. 1864, ledamot af prc8testi.ndet vid 'rikHdagarnc
1856, 1859, 1862 och 1865, looamot af IUldra kammaren rik.6dagarnc 1870,
1871 och 1872.
.Af tr!/ckttutgijcit: Om de bibliska nndren~ realitet, apologctiGk flfhanuling "id
l,,"cstmötet i Göteborg 1872.
Johan Henric Holmqvist, f Odd i HallIlJlt.ad d. 7 Feur. 1801, 8tud. i Lund
1819, fil. d:r dCllIt. 1823, prel!tvigd d. 15 Apr. 1825, aflade pastoralu. 1832,
J:yrko/,el'dll uti QtJille ptutoral d. 12 AI,r. 1853, "oRor. pro.d 1865, af Götel,orgs stiftll prellterllkap Vidd till led. nf kyrkomötet 1868 och 1873, predibde
vid pre8tmötet i Göteborg 1859, L. N. O. 1874, jubeldoktor i Lund 1874.
Jonas Carlstedt, född i Wisscfjerda af Kalmar län och stift d. 2 Juli
1806, Iltud. i Lund 1826, fil. kand. 1880, pl'CIitvigd d. 10 Apr. 1831, v. komminister i 1Vissefjcrda 8. å., ,'. kollega sclJOlro i KaImIll 1832, bt:1ulJmliktignd
kollega 1836, domkyrkokommioi~ter i Kalmnr 1843 samt med hibchållrmlle nf
demln befattlling dOlOkyrkos.Ylllllomara Il. å., befullmäktigades till lqjrkfl/1trde i
D{jJerhult d. 27 liars 1848, tillträdde 1850, .umma iir protrl öh'er eb"ell fiirsamling. inl!pektor ön'er O.akarslllllnns elelnentariiro,-er!t 1858, predikaIle ,id
pTeiltmötet i Kalmar s. ii., L. N. O. 1860, talade "id Bibellliillskapet;; i Kallnnr
sl\1umanträde 8. n., prost /J/ver SIra/ida kontrakt 1863, prre8e~ vid preHtlnötet
i Kalmar 1872.
A! tTydd 1//gifrit: Tbeses Xll pro ~. paatOT. Kalmar 183S. l'redikRn "id
prestmötet i Kalmar 1850 om .RAtte arbetare i Hemns sid,. - SlItser om lrpk.liJrR
dogmer, fmm$ti.llde till dillitU6Sionllimnen vid prestmötet i Kalmnr 1872.
Anders Fredrik Björlin, född i Alsters l!ocken af Karlstads stift d.
3 Milj 1806, 8tud. i UpsIlla 1827, m. d:r deretädell 183G, fÖrordn. att org.'l.lIillCra det nyn clementarläro\'erket i Filip.atad d. 17 Aug. 1836, vikar. rektor
derat. d. 18 Dec. 1839, utn. till ord. kollega sebolle vid KarilItads elem.-liiro\'.
d. 6 No,'. l839, rektor ...id Filipstads <1:0 d. 12 )(aj 1841, rektor "id Knrlglads d:o d. 30 Jan. 1847, komminister i Filipstad och Fen,ebo e1. 29 April
1850, kyrkoherde i Filip8ta.rj d. 4 Febr. 1869, inap. scholm vid Filipstncls
läroverk d. 16 Febr. 1860; hmtra.kupro3t i NyerlA kolItrakt d. G Juni 18G1;
L. N. O. d. 11 Juni 1870.
Olof Fryxell, fOdd i Hessclskoga prestgård pi Dalsland d. 24 Sept. 1806,
stud. i Upsal!' 1825, kateket i Stockholm 1841, bntnljollsprcdik:lllt vid Kong!.
Svea nrtil1eriregemente 1844, IiI. d:r i Upsnln 1845, Kong\. e. o. hofpredikalIt
1849, regementsp/l8tor vid Kong!. lIottnn och kyrkoherde i SkeppsholU\8 församling 1851, K. ord. hofJlredikallt 1859, l·!JrJ.:o"ertk i Ur 18GO, proost j 30dra
Dal3 l·ontroJ·t 1862-76; hnr gjort resor igenom de fleltn af S"criges pro-
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I'inser Sllmt l'rCU88l\11, Tyskland, Österrike, Italien, Schweiz, Fl'unkriko, Belgien,
Holland och Danffiuk; förestAtt Wallinska flickskolan i Stockholm 1834-54;
vunuit för skaldekonst s"cnska akademiens lilla prill 1832. stora pris 1834,
lilla pris 1843; rCllcstipcndill1n 1845: utn. till kapellan vid Kongl. Maj:t! O.
18Gl; L. N. O. 1864; riddare af K. D. D. O. tredje kl. 1865; lIrreses vid
prcstmötet i Karlstad 1875.
Al trydd litgifrit: Dikter, 1829. - SnllfimnioKen, 1830. - .M.etllrnorIOllCrna,
1834.. - Skrifter, 4. hilteo. 1835-39. - Nore, Seve och Dan. 1838. - Vintergronan.
184.0. - Dag och natt, 4 skiften. 1840-41. - Xatt och dag, 9 "ilten. 1839 54.Lcgcndl\ BVec:mp, "eturtn St. Hclenm, mrl.tris Constantini Cresarn. 1846. _ Hnlrjehamla,
2 häften. 18~7-48. FÖ1"3Ök till en kommcntar öf,oer vär Herres och Frälsares Jcsu
l,;hristi tre frClltc1ser. 1876.

Carl Johan Östling, född i ~orrbottell d. 24 De<:. 1818, stud. i Up6llla
d. 10 Ko". 1837, v. kollega 8(:hol~ i Umeå v.t. 1839, prestvigrl i Up8111p, d.
12 Juni 1842, !Juspredikant 110S enkefru Kjörninp;, f. VOll Post, ii Stora Biirby
i Up111nd Juni 1842-Juni 1845, fil. kand. i UpBllla d. 30 Apr. 1845, prom.
fil. d:r d. I (j Juni s. A., utn. grU!ta: /illgll«1 lector vi(l lleTll(lunds gymllllsiulll
d. 31 Jan. 1849, h"il\":ell tjen~t han pi. fÖrordn. uppehöll till d. 1 Maj 1850,
di ban tilltr. demlllllllllaj illspektor örver folluike.1elärare8cminariunl i Henliiaalld
d. 17 Dcc. 1851-22 Aug. 18GG; annde pastornlexomen d. G Maj 1854, kyrkohurde uti Hiiggdåugers prebcnrlepastorat d. 5 Juli s. Ii., v. kontrnktsprost d.
IG Aog. s. A., syssloman vid l:IeTllösands domkyrka d. 25 Apr. 1855, kyrkoherde uti Stigsjö och Wihjö prebendepastorat d. 28 Okt. 1857, erMIl fullmakt
å gr~~ lingu!l! lektiouen d. l Dec. 1858, såsom kyrkoherde iStigajö d. 20
Apr. 1859, prQ8t Cjv~ Åfi!lermUIllalld8 8Cdru kon/rakt d. 11 !Iaj 8. A., erhöll
på cgcll begäran nfakcd frAn kyrkolJerdebefnttllingen j Stigsjö d. 23 Aug. 1871,
l•. N. O. d. 27 M.j 1872; tjenatgjorde scun v. rektor "id H<'ruöllOnda h. delllentarlirovcrk fråo d. 23 Aug. 1876 till Arets slut.
Esbjöm Bergman, född d. 31 Dec. 1805, stud. i Up81la 1824, fil. d:r
1830, v. kOllrcktor vid Hcrnösands lärdomsskola 1831, v. kollegn 1834, v.
gynlll:uliiadjullkt 1835, rektor ..id Haparlluda apologisttikola 1836, prcsh'igd
1842, qrl'onerde i Lju8torp 1846, rtmtraJ.:upro6t 1861, stifh;{ullmäktig i presteståndet vid 1859-60 Ars riklld.g, revisor i IItllts-, banko- och rihgildsverken
1859, t861, 1863 och 1865; L. K. O. 1860.
Anton Julius Lyth, [ödd d. 29 Febr. 1816, stnd. i Upijllla 1835, uuderIi,rllrt vid IlCrtigens af UpIand folkskola ".t. 1838, prom. fil. doktor i IIp1IIlla 1842, kollega IlCbol.e vid lirdornukol.n i WiJ!by 1843, adjunkt "id ID'mllasiulll derat. 1845, förordnadea till lirare i naturklUlIligl:et vid Wi"by gymnasium 1849, förestod siisom vikarie teol. lektionen vid Wisby gyrnlJasilllll Vot.
1846-h.t. 1847, h.t. 1852 oell v.t. 1853 s!>mt eloquclltioo-lektiollcn der~t.. V.t.
1848 och v.t. 1850, !J.de förordnande att vara lirare vid folkskoleliirllresemi·
nariet i Wieb)O h.t. 1848; prestvigd i Wisby 1850, kyrkoherde i Hute p'lItorat
1852, lqp1.:oherdr i Bur8 pastorat 1856, !JOllor. prost 1857, I.:ontral.:tsprod i
södra kontraktet af Wisby stift 1864, prtl;!SCS vid prcstmötet i Wisby 1865.
ombud för \Visby "tif!.s prestcl"llkap vid kyrkomötet 1868 oc11 1873, ombud i
riksdagens andra k.mmare för Gotlands oödm härad under riklldsg'mc 18731877; L. N. O. 1866.
Aj t ..gcid 1lt9ijcit: TbCSCll pro munere Adjuocti ad Gymnllllium obtinendo 1844.
_ Tal i musikaliska sällskapet i Visby 18",8. - Prcdiklln "id preetmötct i Visbr 1859.
- .Om vin ~'tli.lslire8 person.. Afhandling "id prcstmötct i Visby 1865.
Albert Wilhelm Staaf, {ödd 1821, stud. i Up6111a 1842, fil. kand. I 84!:1,
fil. d:r 1851, extra lär.re vid Upllllla Iatedralskelll 1849-1855, lldjunkl vid
n)Oll elementllrakolp,ll i Stockholm 1855, lektor derst. 1858, rektor 1865-.0.
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U. N. O. 1870, prestv. 1871, J,:yrl:ohtrde i AdtJlf Frtdrik8jor$(J.1fllillg ll.
ledIlIllot ar rikHdagena Andra klUllInare 1872~ 75.

å.;

Af trvc1u:t "fpifcit: 'Minnelltal öfvcr Hans Jiir...a, Mllet I Vestmanhmds och Dala
nation, Upsala 18:;!!. - Tal vid Upsabl. stndenU::ä... !lDtgcfest öh'cr prins Gustaf. lips.
165'. ~ Om konfirmationens uppkomst och antagande i S\'eri~, akAd. afh. (I stället
Mr prest. och lllllltornlexamcn), Sthlm lS71. - Predihn på. 21:s sönd. efter Trcfalo.ligh.
i Adolf Fredriks kyrka, Sthlm 1874. Preo:lik"ll \'id Stockholms prcstllillsknpll ånI·
högtid i Jllkobll k,.rh, Stbhn 18;1. - Tal vid proleuor C. J. Sundt'wnl1s jordfistniug
i Adolf Fredriks kyrka, Upl'aln. la1ll.

Johan Herman Bjömstrilm, född i Stockbolm d. 23 Sept. 1839, stud. i
UpsnIo. d. 16 :Maj 1857, fil. kaud. d. U Nov. 1860, promov. iii. d;r d. 30
:U~j 1863. teol. kand. d. 29 ;Uaj 1866, prestv. d. 29 Apr. 1867, bnmnsprcdikant \"id Sätra helaobnmn 1863-64 och 67, prediklLnt "id Upsala akademiska.
sjukhus och länsla'l:llrett d. l Aug. l8G7-d. 8 Jan. 1870, docent i kyrkohistoria "id UpMla nuiv. d. 23 Dec. 18G7, adjungerad led. af den prakt.-teol.
cJCamenskommiasioncns i Upsala h.t. 18G8-v.t. 1875, lIflade pa8toralcx. i Up1Ia1/l. d. 7 Apr. 1869, regementspnstor vid Kong\. Uplalld8 regemente d. 10
Juni 1870, teol. fak. i Up8ala notarie d. l Juni 1870-1 Apr. 71,rlomkyrkoViccp'lslor i Upsala d. 21 Dec. 1870-1 Maj 1875, uppfördes d. !5 Febr.
1873 i första rummet l försl.g till kyrkoherdcbesti.llnillgen i Simtuna-AItUlla
pastorat af ärkestiftet, tjenst,e:. e. o. K. hofpredikllnt d. 5 Apr. 1873, adjung.
led. af U!lsala domkapitel d. I Juli 1874, kallades dSOlll profpredikant till
kyrkoherdebefattningen i Arboga s. Ii., men nlOttog ej kallelsen, förordnades d.
3 Apr. 1875 att uppehålla de till professuren i exegetik vid Upsara ul,i\". hörande föreliisningar och examina, /.:!ld-oilerde i Ka/arina !iJr8fJmling i Stockholm
d. 9 A pr. 187 D, llUlncrn ufacdd dOlnllTost i \VcsterAs; led. af s\'cnska mi8siol1l~
sälll.kRpets direktion och af 88111flll\uels Pro fide et christianismo styre\Sll, led.
af S,'_ loiloelsållskapct, In_ fl. l!amfuud.
Aj tl·!I"lut Iltgijdt: Om dCll 1ll<>saisk" skapelsehistorien och dCll8 förh:il\lIll!ln till
J\aturfonknin,b'CU8 I"Cl5Ultlltcr. Aka!l. ath. UIlII."IIl\ 18G3. - Om John WielcI oeb hnn~
betydcltIC sAaom en reformationeD5 förclöpare. Ak8ll db. införd i Up!nla univ. !ITl1skrift 18G8. - HögtidstIll vid ~Tensh 1Jibelsäl\skapeh snmmllnkouut i Stoekbolm d.
21 Man 1872. - Afskedsprediklll'l i Ups."lla domkyrka 16:e lIÖnd. dter Trof. Upsala
1875. l'rodikan Tid Stockholms prc>uAlIskaps högtid&dng d. 31 Okt. .1876. - Den
kristna kyrkans historia från äld~tn tider till l'J:dc llrhundrn"r:~ af K. n. Hsgcnbncb,
öh-ers. med förord oeh lI11mirkningllr. Stockholm 1870-14. 7 blind i 22 hitt. _ Det
kristliga året nf J. J. Tan OoIItcTl:<.oe, lifvcns. med tilli@:g. StockhOlm 1877. - Under
signntnren J. H. ll. författare till de "esta teol. llrtikl"mc i N. Linde[ll Real·Encyclopedi (Nordisk t.·amiljebok), lUvellllOm till åtskilligp, recensioner och rcfC11lter i tidskrifler

och tidninpr.

Johan Victor Björnström, född i Stockholm d. 31 Aug. 1831, stud. i
Upsala \".t. 1849, prOlllOv. fil. d;r 1854, c. o. l\mllIlUCIlS vill Illliv.-IJiblioteket
i Upsalll d. 14 Okt. 1$. fl.. teol. kaud. d. 13 Dec. 1859, prest...-. i Stockholm
d. 15 Jall. 1860, förste past.-/ldj. i Clara Il. å., e. o. K. ho[prediknnt d. 4
~laj 1861, lärare för H. K. H. prinsc~an LO\-;llA åren 1861-69, erhöll infi">tliug~riitt i Slrcngllås 6tift d. 20 Juni .1862, pIlstorIIlex. i Strenglläs d. 22
Okt. IS. å., tjellstg. c. o. bofpredikant tI. 16 Febr. 1863, vice pastOL· i Clara
SOlllmarlle 1861, G3 oeh 64, 8lQtt8pa,tor vid ear/ber!1 ,«mt kyrJ,:ollerde i Solna
oell Ulribdat u. 14 M,IrH 1865, tilltr. 6. å., erhöll \låd. uppdrag att till HerrallS
nattvud bereda H. K. H. prinsessan LoviSlJ, salilt koullrmerade henne i U1riksdsls slottskapell u. 30 Maj 1868. L. N. O. d. 31 Unj s. å., SvensklI IJibelsillskapets sekreterare åren 1860-72, led. /If S...-euska bibel6äl1o;kapets kOlllitC,
led. af styrelsen för samfundet I'ro fide et chriljtiallismo, led. nf direktionen
för Sällskapet för folkundervisnillgens befrämjande, led. af direktionelI för presteTllkapets enke- och pupillkassa.
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Af trycket lI!uijcit: Om l'ättfärdigl!'ön:lsen. Teol. llofh. för p:utornlcx. Stn:ngnåll
1862. -- HögUlcJl6(lprcc1ikan hållen i St. Clara kyrka 2:a söm!. i MVCllt fIr 1863. Sthlm
186•. - Tio predikningar hållna å Ulriklldnl och BAck:a.'lk:og. Sthlm 1867. _ Tnl vid
H. K. H. prinlleSSllon Lol'isas kon6nn:ltion och predikan "id hennell första nnlll'sn1sJ;:img
i UlriUrlnls slottl;kapcll Pin~stcn 1868. Sthlm 1868. - S,CDSka bibelMllskltpcu åTliberåtte1l1Cr åren 1860 73. - Talll. F.ll!tcrländska föreningens högtidlldag. Sthlm 1871.
- Om llrctitens ställning till fnlkskc.lan, om dopet i den äldsta krit;l.n1\. kyrkall, om 00grarnillgen i d:o, om korsets symbol m. fl. uppsatser i Teol. Tidlikrift. - ~ikall I'id
urtima riksdagens öppnande i Stockholm d. 12 Sept. 18jl. - Om del gumtj<:nstliga
lifloet i dra dagar, föredrag ..id .l1mil.Dl ]lreatmöte i Ups:d", år 18jS. _ 1'r«1ikllll, billen
i St. JlIkobl kyrka ,..id Stook.bolma prestsillakllpll årshögtid d. 31 Okt. 18j3. - Hinnrisk bl'skrirlling iihcr Solna kyrtA. Stblm 1814. - D:o iifloer U1ribdala kyrka. Sthlm
1875.. - Tal. bl!.llet å S..en8k.a bibeldllskapeta högtidsdag år 1876. Stblm 18'16.

---

JURIDISKA FAKULTETEN.
HEDEHSDOKTomm.

Svenskar.

Per Samuel ludvig Annerstedt, född d. 7 Aug. 1836 i

Karl8kroua, dill.!.
1856, fil. kalld. V.t. 18GO, fil. doktor ~. å., ll.flade examen till
rikctll rittcgångs\'crk v.t. 1862, e. o. kanslist i K. jualitie-rcvisioua-expeditiollclL
d. 3t Maj 1862, juris utriullquc kllnd. d. 21 Maj l8G3, adjunkt i IllltionalekOllOmi, folkrätt /lllmt svcllsk stats- och specialfatt vid Upsa\/l universitet d.
18 April 1865, förordnad att förelItA profclI8uren i nationalekonomi, närings-,
filla)l~- Oell politirii.tt h.t. l8G5 811.mt h.t. 1867 och v.t. 1868.
Fiirestod Ilfofell8UrCll i 8vcnJlk Btatlll'iitt, kyrkoriilt och kri~llIgfarenhct /lAmt folkrätt V.t.
1867, förordnad nU under 80mmaren 1867 förvalta domafcembelct i \VClllmcnllögll, Ljlluita och Herreatads härad, adjungerad ledalllot i Kg\. SVClL Hofritt
uuder /lommnn'1l IB6B, 1t0li1l;ellSionell 186B samt storre delen nf vårsC811iouen
l8G!) ucl, 80lllmarClI l8G!!, utnämndc8 och tran8porterade8 d. 11 Jan. 1870 till
adjunkt i romenk ritt och 8.-en8k allm3n lagfarenllct· vid Upsnlll universitet,
fördog linder uren 1869-70 siisom iunehnfvare af det 8ederhohnskn stipen(Iiet ~ll re83 till TYll.kland, Ösl.crrikc, Sehwei~ oclI Belgien. Förestod profe8surcn j krimiusl- och proeeurätt ullder Februllri lunnad 1871, förordnad under
cn del af v!\.rse8sionell och sommaren 1871 att siisom adjungerad led/l.mot biträda. K. Svu hofriitt, forordllad d. 5 Dec. 1871 till ledamot i lagbJråll och
tjcu8tgjordu der under årell 1872-74, erhöll uppdrag att !lnder Augusti mållad
18i.1 utres/\. till Ilorra 1')-81:.land för IItt taga kännedom 011I der pågående arbelen för Ilppläggallde llf fastighetsböcker, förordllad d. 4. Dec. 1874 att under
Ar 1875 vara ledamot i nya lagbereduingen samt d. l i Dec. 1875 att tilla
'-idare yara leda.lllot i slllnma lagkollIite. Professor i kriminll.l- och processrätt.
vid Upsala universitet d. 31 Mllrs l8iG. Erhöll uppdrag nnder SOll1muen lB76
lItt i Finland inhemta kännedom nf flottnillgsltlgl:ltiflnillgen derstade8, förordnad
d. B Sept. II. 11.. alt jemte fÖTV8itlli,ngen af prOfeallOnlc.mbetet yam ledflmot i
n)'" lagbcredllingcn. R~vi8iOll.S8ehet~rar~ oell byriiehef för lagärenden i Kong!.
juatitie-departementeb expedition d. 13 April 1877.
Af '''yd'ct "tf}if"i~.· Om jonbtyckniug (Upsaln uoi,·enil.eh iirsskrin 1865). Om straifmitniug (Upsala uni"euitcu årsskrift 18G!!). - Om domarcnll proec~8Ic·
d"lId" 'l"erll:sRmhet Yid ciYiLa rätlst'l"Isler (Upsala. on!>'. ,;,!'&Skrln 1815).
j

Up~all\

V.t.

Per Assarsson, född d. 27 :l\lal"ll 1838, nI. doktor i Lund l8G5, nnder·
gick deratidea juria utriuaque kandidatexlIllIen 18GG, juris docell6 18G8, jU6d
adjunkt vid ulIiversiWet i Luml a. å., Y. lJäradshOfdillg 1870, förordnad aH
frln ocb med höstterminen 1868 liUs "idare bålla forelii81lingar och examinII i
kriminalrätt, förordnnd att r](,rjemte fijrestii profesaiolleo i administrativ rätt
m. m. v.t. 1873 samt att föreläsa och uamillcra i romersk riitt frau och med
v.t. 1876 tills vidare, sedennera utD. profeslIOr.
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Al trycket 'Ntoilelt: Om 5ploozll.l stats1Arll och desl förhållaode lill Hobbes'
och Rous~eflus. Lund 186-1. - Om ~klldestånd efter SverIges flllmäuua lag. Lund
1861.

Karl Johan Berg, född d. 28 Jan. 1819, stud. i Upsala 1836, lI11ade klImerll1CXllmCIl d. 13 Juni 1837, c. o. kammarskrihare j K. GcneraltullstyrelS<l1l
s. i., aftade examen tiU riittegåugsverken d. 3 Dec. 1840, e. o. kanslist i K.
iU:ts nedre justiticrc'-isioll d. 19 Dec. s. å., efter {i.t<;killiga förordnandeu befordratl till ordinarie fiskal vid Svea Lofrält d. 31 Oke 1845, adjnngerad ledanlot ,·id d:o 1846, assessor vid samma tIoträtt d. 5 Maj 1848, förordnad llIt
förest1l. revisiOllssekreterare- oeh byråehefllembctet uli K. justitie-stats-expc<iilioIlen d. 7 Juli 1853, ordinarie revisioussckreterare d. 20 Juli 1855, f;jrordllllll
att fortfarande förestå byrAchefselllbetct i justitic-stalil-cxpellitioneu d. 7 1,'ebr.
1856, e}[peditionseild vid niimnda e:tpeditioll med sk,.ldig!;et (\f t tillika förnIt!.
b)'riicllCfselllbetet för logiil"enden d. 20 April 1858, jl1stitierfld d. 4 N"O\'. 1859,
statIlräd d, -'I Jnni 18G8-1I Maj 1875, t. l prtsidtllt i K. Sl:((J. flO/rdtt d.
I4 Maj 1875. Har i öfrigt vid siirskilda tillfällen crl,ällit uppdrall: att vara:
ledamot i en komit6 fvr utarbetande af förslag till diseiplinstadgn f;jr krigs·
makten, ledamot i direktionen fvr Stockholms al1mJinna bambu8, ledamot i deu
$.
k. UlliOIlskomiten, ledamot i direktionen öf"er institutet för döCstumllla o<:h
b1indn samt ordförande i nya lagberedningen. Ledamot af riksdagens andra
knmmare för Stockholms atad sedan Sept. 1875. H. N. O. 1857, K. W. O.
I:sta kl. 1862, K. N. O. 1864, K. m. sL k. N. O. 1870, Stk. S:t O. O. 1873.
l'resldenten llCl"g hllr i egenskap af dels t, f. byråcbef tör iA.gätcndena, rlel~
komit(:1ed..mot utarbetat eller deltagit l utarbetningen af åtskilliga lagförslag. bvnribland fönlllg till fri,llysningsstadga för allminII" kanal-, sluss', jern1'ii~ och teleJ:rafinriittnlngllr; förordningar om egon fredande mot skada af .. "nllnll hemdjur
samt om 5tii.ugsel~k.)"l<\ighet; om upphörande "f bÖrdsrli.tten i stad; OUl straffllructcs
och fiogelllel~rllf[lI Terbt-ill.ande i ellTlIlD; om förflllskning. bedrngeri och nunan
oredligbf!t; om förmanskap och e:ttra-judieiell belltrallning vid krigsmakten: om stöld.
snllUeri och r{m !If den, ~o", till krigsmakten börer; tHl instruktioner för Stockholms
fllttigvllrdsniumd och arbetsinrättning; förenlngsnkt emell,m S"crige oeh Norge: ul·
sök.niugslag med dertiH börllnde fÖrfattniogar.

Per Axel Bergström, [öM i Lund d. 20 Aug. 1823, stud. dent. 1840,
llllnde filologisk examen 1842, fil. kand. 1844, disp. pro gradu phil. 8. il., fil.
doktor ,l 2'2 Juni s. å., allade examen till rikets ritlegångaverk d, 19 Juni
1846, auskultant i K. hofTiilten örver Skålle och Blekinge s. å., hmehado åt!!k.
förordnanden till Jan. 1849 då han befordrades till extm fiskal i ho{rätten:
adjungerad ledamot derst. d. l Aug. 1851, v. I,iiradshöfwng 1850, fiskal i
SllDlIlll\ hofriitt d. I Nov. 1852, assel~or derst, d. 12 April 1853.
Inspektor
rör högre clCIll.-läro\·crket i Kristianstad 1863 -70. Stat8räd och chef för K.
eh'ildepartementet d. 3 Juni 1870-1 l Maj 1875, under tiden utnimnd till
hofrättaro\d i K. hofrätten ijfver Skälle OCll Blekinge d. 19 Aug. 1873, förordnadell d. 14 Ang. 1875 att till8 ,·iclare förvalta presidentcmhetct i K. k1lmmarkollegium, la"d,h6jding i Urebro ido d. 5 maj 1876. ståtbålIare å Örebro slott
M. tl. Af 1\, )I:t förordnad till ledamot i komit~n för utnrheltmde af fönlng
till \'at!cnritt 18G3-G4, ledamot af riksdagcn8 2:dra kll.lllmaro för valkretl!en
Kri.atianatad-Simbrishnnm 1867-72, hvanmder han vid fyra riksdagar "nr
ledamot i laguhkottct, snlllt för Stockholma stad sedan 1873, ledlulIot i den af
K. M:t nedsattll komiten fvr förändriug af m~'ntviUielldd 1869-70, Jedlll1lot nf
K. landlbrukukademien 1870, ordförande i niiumdell for S\-erigell deltllgallde i
den intetnatiOllelln industri· och I::oustutstalluingell i Wien 1873 och Philadelphia
187G, hl.o.dersJedamot af den Btatisti~ka kongre~ilC1l8 permanenta kommis~ion 1874,
ledamot af den sven.sk-DOrllka komiten för konSlllau;visendets ordnunde 18757G, ordförnlldc i S"8I1sl::a slöjdföreningeu 1876, ordförAnde i den af K. M:t
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nedsatta kOl1liten för uta.rbetande af u)" vcxcllAg ISj7. n. N. O. 1869, K.
N. O. 1871, R. 8:t AnlllC-O. l:atn kl. 1872, K. Ill. st. k. N. O. 1873, Stk.
Kej!. Usterr. Frans Josephs Ord. s. ii., K. w. st. k. W. Q. 1876, R C. Xln:~
O. 18i6.

Eduard Henrik Carleson, fiidd d. iO Nov, 1820 Ii Wllhlstad i Klockriko
sockelloch LiuMpinga län, stn!'!. i Up8&11I 1838, allllde ex. till rikch riittegållg3verk. d. I Juni 18Jl, e. o. kanslist i K. 11:tll nedre jUBtiticrcvillion 8. å' I
tjenstgj. frän 1842 d.äl i nedre justiticrc\'isionen 110m i K. l\I:ts och rikets
SVCllo hafrått, samt ett par andra embet8\'cl'k till d. 26 Febr. 1847 då hall
blef förordnad till ordiuaric fiskal ~'id hofrittCll Oell, efter alt halva tidtals haH
uppdr(lg att förvalta domflrocmbete på landet och i följd derllf fvrriittat ltak:il·
Hgn th,g, adjuugernd led. vid nämnde hofrÄtt 1848, aS8essor i samma hofrätt
d. 22 ?lloj 1850, förordnades att förestå det byrAchefstllllhete inom jl1lltitieItalll-cxpeditioncn, hvarlill hörde att bereda o<:h i hög81a dOffilltolcn föredraga
frågor Olll stiftande, upphiifvande ändring eller förklaring af lagar och författningar d. 12 Juli t858, samt d. 4 Nov. 1859 att vara expeditionschef vid
nyssnämnda statsexpedition, justitiorld d. 4 Dec. 1860, justiliestatsminister d. 4
Maj 1874-11 illaj 1875, derefter Anyo jUltitierdd. Sålom IIIediem af ridderskapet och I\deln var lIan \luder riksdngsruc 1850-51 och 1853-ö'lled. af lagutskottet samt uuder riksdagen 1856-58 led. af kOllstitutioll8utakottct. Af lC
;}I:t Cörordnad att vara ordf. i nya TrolJllattc kanalbolags direktion d. 31 DC<.'.
1868-15 --\ug.1874. U. N. O. 1860. K. K. O. 1866, K. m. st. k. N. O.
1874.
Enligt. egen förklaring bar jWltitien\de~ Carleaons förf.ttarel'crkBamhet [)ä.>ltan
uteslutande varit embe4mannens och hnfvudsaklignst omfattat utlAt.ndeu och lag·
förslag, t\ll bvilka förfllttllreriitlen torde börn aD~es haha förfRl1it i sammII stund
l\n.lamålet med dem blihit \1plJu:ldt.

Gustaf Jacob Edelstam, född i Stockbohn 1831, stud. i Upllala 1851,
anade jur. fil. examen d. 12 Juni 1852, juris utrisquc knnd. examen d. 13
Dec. 1856, o. o. kanslist i K. civildepartementets expedition d. 18 juni 1852,
ausktllullt i K. Svea hofrätt eJ.. 18 Dec. 1856, e. o. notarie derst-. d. 12 Jan.
1857, befordrad till vice biiradshöfdiug d. 3 Okt. 1859, e. o. fiskal ilamllla
110friitt d. 20 Dec. s. å., adjungerad ledamot i SlUntna hofrätt d. 11 Dec. 1860
-7 Marll 1865, untlantllgande tiden frAn d. 24 Aug. 1864-3 Dec. II. A.,
hvaTUllder h.u förordnades att fiireatå ott revi8ions-aekretcrare-embete, ordinarie
fiskal vid K. Svea bofratt d. 30 Sept. 1863, elCpeditionsehef i K. Ecklesiastikdepartementets expedition d. 7 ~-lRril 1865, assessor i K. Svea hofriitt d. 4
Jan. 1867, landtshfJjding i Kalmar lall d. 30 Maj 1873. Varit H. K. H.
Kronprinsen följaktig under deosalllme~ vistande \'id Upsala universitet 187677. R. N. O., K. N. O. l:sta kl.

Otto Herman Forssell, född i Hudiksvall d_ 31 _Maj 1818, stud. v.t.
1837, fil. kalll!. d. II Dec. 18-11, fil. d:r d. l4. .Juni 1842, jnris knud. d. 6
:Mars 1845, auskultant i justitiere\'isioncn d. 15 i "amma månad, v. hiiratlllhöfding d. 28 Sept. 18,17, olUbudlllllan vid Malareprovinaeroaa enskilda bank
1847-66, tillika dels tjenlltgjorl såsom länsnotarie, dela förvaltat hiradahöfdingeembeteu, uppförd i 2:dra fiil"lllag'llrummct till professuren i romersk och
ch·il lagfarenhet d. 27 ;}laj 1861, adjungerad led. i Svea hofriitt 1856, förorduadefl d. 28 Nov. 1856 att fÖn·alt.. ett re,·isioD8IIekreter8l"e·embete, utn. lill
lls~essor i Svea hofrätt d. 30 Aug. 1859 och till bojrtittsrdd d. 28 Maj 1867,
tjCllstgj. expeditioDscllef i finunsdep:u1elllcutet. U. 28 Doc. 1861-t6 Juni 1864.
R. N. O. 1863.
.dl t'!lcia .tgVcit: Om igoskil1natler, akad. ,rllUl.ndl. 18ål.
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Nils August fröman, född d. 27 MlI,fS 1816 i Säfsnäs föraluoling i Dlllame, stud. i Up8alll 193G, anade juris ulriU&qlle kand. ex. derat. d. 27 .I\pril
1843, in,.;ick i tjenatgöring vid rlttegllDgsvcrken i hufvudstaden 18.t.5, notarie
hOIl den då 811lUmliuträdalJde rcpl'cselltatiOllskolllitell 1846, notarie i bondestån·
det e. ii., hvilkct sistnämnda rörtrneudc förnyades vid 1850 hs riksdag, sekreterare i jllstitie-olllblld~lDalLa-e:x:pL-ditionell i :'lIars 18-18, houdeeUudlltll lIekrctllTllre
vid 18:')1'1 ocll 1860 årell~ rik~dag och vid bÖrjllll af sistnämnde år utsedd till
justitie-omlmdeOlaooens suppleant saUlt inträdde 80m jlts/itieoJllbud,moll i Aug.
1861, llVilket eOlhete hal\ geuOlll förnyade \'111 vid lilla följande riksdaJ;'3r innelll\ft, 1866 ulseM af Kopparbergs HillS landsting till led. i rik8dagelJs förstn
kammare, hvilket uppdrag fönlyades 187L. förordlladea 18G7 till onlC i kom;teu för ordnande :U hiradsritterllaJI arbetssätt, förordnad till orM_ i komiti.\n
för verkställande af ny roglering nf hiiradsböfdingarnes löneförmåner 1873.
Il. N. O. 18GO, K. N. 0, t:stn kl. 1869.
A/ tryt!iet 'dgiftit: De jure retraetus gentilitio. P. I-V. tliu. acad. Up,- 18U
-4å. Sammn afhandl. öhers. pli ucnska under ULe1: ,\nmärkningar vitl bördsrätten. Sthlm 1846. - Justitic:ombndsmanner19 embetBbcrätte1ser för åren 1862, 186465, 1861-71.

Hennan Georg von Gegerfelt, född i Götehorg d. 18 Aug. 1817, stud.
i UpslIla v.t. 1834, til. doktor 1839, juris kand. Id. 1841, auskultant i Göta
110fritt 1842 samt kort dereft.er e. o. notarie vid protokollet och fiskal vid
samma hofritt. Förrättade under tiden aåsoru t. f. domllre åtak. ting M\J1t
utlliimndes till "iec härat!shöfding 1846, adjungtlrad ledamot i hofriittcn 1848
-1853, I\llsessor 1853, revisionssekreterare Undllr ~ä''8kilda tider åren 1857
och 1858, hojrdUsrdd i Göta hofratt 1869, llederlll. (1878) nämnd tilll)resident i
lIll111nHl. hofr:"itt. Har såsom led. nf ridderskapet oeh IId.::!n bcvistl\t rikBdagarne
1850-51, 1856-58 oe11 1865-G6, den sistniimnda sbom ordlörande i e»
pedilionautskotlet, ledamot af första kainInaren under alla Tik8dsgllrne från och
med 1867 ocll deruuder varit ledaIllot af lngutskottet 1867-70 oeh af konstitutiollsutskottet 1871 och 1872 samt ordförllllde i lagutskottct 1873 och l'.
ordförande i samma utskott 1874-77. DeasUWnl bar han "nrit ledamot ]\f
särskilda utaf K. iU;t tillsntta komileer, 1867-68 för utarbetande af förslng
till fÖI'ordning IIngdende hitradariitternas arbetssätt ooh lJl72 rörande lagstiftningen angåellde mautnlsslrrifning m. m: För när.arande ledamot af en likaledes utaf K. M:t förordnad komite för onlnande af patentl~'Iltiftningeu.
R. N. O. 186!),
Johan Vilhefm Hagsträmer, född i Stockholm d... Dec. 18-15, stud.
1865, juris ntrio8que bud. 1870, auskultant och e. o. notarie i K. Svea hofräll s. d., t. f. domhafvaude uuder 1873-74, företog utrikes resor i vetenskapligt ändamAl 1871 och 187-1, docent i svensk aUmän lagfarenhet och romersk rått vid Upula IIlliveTllitet 1872, har aedan bösten 1872 förestått adjunkluren i svensk allmän lagfarenhet och romersk rätt, under det sista liret l\led
sk)'ldigllct aH bestrida examiustionen i kriminnlrätt, samt under kortare tider
åren 1873 och 18i4, under Aret 1875, \·.t. 1876 och eu del af V.t. 1877
professuren i kriminal- uch proeeslltitt. Uppfördes hösten 1875 i tredje förslagsrummet till nälllnda professur, sedermera utnämnd e. o. professor.
•4/ t,.,dt~t .dgi/cit: Om aktiebolag enligt nensk ritt. Upaata 1812 (diap. för
doceuturl. - Om frihctsstrlllfc:n (Upsa1a uni•. AI'Sllkrift 1815).
Carl Gustaf Hammarskjöld, född d. 22 Fehr. 1838, !ltud. i Ups. 1856,
aflade jur. fil.·examen 1861, hofrittllCumen 1863 llamt juriII utriusqull kand.examen 18G5, IIneent i nationalekonomi och administrativ rätt vid Ups. uni\·.
V.t. 18G6, nppfördea i 2;a ftirlllllgsrUluUlet till adjunkturen i nationalekonomi
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m. m. vid T.unds univ. 1866, Upsalo. univ. ombudsman 1869, företog Bisom
sekretCl'lIre i en kamiM för utllrootande af bttigTårdshg en utlindsk rolla för
studerande af !ltsk. landers fBttigvitrdlllagstiftlling, ndjullkt i nationalekonomi,
folkriitt samt 8vonsk atats- och spccinlriitt d. 16 Maj 1870, lmr förcstltt profClSI5urcll i 8vensk statsrätt m. m. alla v.t. frAn 1868 t. o m. 1875 somt Ull
dd af h.t. 1873, profcasurcn i natioualekonomi m. m. h.t. 1872, h.t. t876
och v.t. 1877 samt profcMuren i krilllinal- och processrätt Id. l874, IIJ>pfönl
i 2:a förslagsrummet till sistn. profeallur 1875, föronluul1ca att såsolll rC\'iaiollSsekreterare föredraga ett förslag till kyrkolag 1876, proju6o" i ,wtiollolekOJl(}flli
och finansrau \';d Upaala univ. d. 10 Aug. 1877.
A! t"!Jckct il/fP/cit: Om löedrifvare och derlUl behnndling. Up8. 1866. - Om
gnmdBkattcrs upphiHvnnde eller ll1l.Ö!len. Stockholm 1866. - Om bl8k nngihe1l;e och
ärekräokning. Up&&1a 1815. - Nil!ra ord om .åra ~m1l;kattcr (S.... Lilt.-Tldd:.rirt.
186:1). - Smirre ul'p6Ilt6cr och nnmilninga.r $\$om af W. Werenskjolds Om H~msta\'n8'
retlcn m. m. i Nordisk Tidskrift för politik m. m. 1866. _ I Teol. Tidskr. , Jo'ri kyrka
i fri stnt (18G6); Augustaun, mi\nadtllg tidskrift (1861); Om förslaget till ny dissenterlag (18i3); Om d~ kyrkliga missionen (1813); Kägra ord angående en petition i nnttvfll'd~fnigan (1876). - ÅtUllliga artiklar I Nordisk }'amiljebok. Stockholm 18i5 o. f.

Carl Axel Juel, född i Wennlnnd d. 12 Sept. 1812, stud. i Ups. 1831, aflnde
jnr. fiL'exameu d. 13 Juni 1835, juris utriusque kand.-exnmen d. 24 Aug.
18B, e. o. amaouens i K. riksarkivet d. 6 Febr. 1838, tjeostgjorde der större
ilelen Ilf tiden t. o. m_ Febr. 1843, e. o. kanslist i nedre justitierevisionell d.
18 Sept. 1841, auskultant i K. Sven hofritt d. 2 Sept 1841, i samma hofrätt c. o. notarie d. 28 Sept. 1841, ". notarie d. 28 Sept. 1843, extra fiskal
d. G Febr. 1857, innehalie under iren 1855-56 flere domareförordnanden, bland
dem att förvalt!l dOll1l1aga och der forekommrmde egodelningllmil handlägga,
e. o. kllllslist i K. kmntllarkollcgiulD d. 10 Nov. 1843, alnllUUCns ho~ KOllg!.
zlllllfundet för utgifvnnde af handskrifter rörande Skandioaviens histora d. 7
Dec. 1841, led. af eamma samfund d. 6 Dec. 18.U, jnrisprudentilill oeconomhe
et commcrciolllm adjunkt vid Ull8alfl uuh'. d. 7 Mars 1844, derst. e. o. profenor i knmerallagfo.reuhMen d. 23 Nov. 184'3, univeTsitctotll generelle ombud
i rittcgångllarenden d. 25 April 1852, förestod enligt sänkilda förordna.den profcuuren i nationalekonomi, nirins--, finans- och politiritt i 13 terminer, professuren i s\'ensk civilrätt och romersk ritt ctt lir och profesauren i SVl'l1sk
stats- och k.yrkorätt, krigalllgfareuhct och folkrätt en ~rmin, orhö1l pil. egen
begiiran entledigande frin ombudsbefattningen d. l Okt. 1854, frAn adjunkblTCu
d. 7 sammll månad och frin e. o. professuren d. 16 Nov. s. å; aekreterare h,1S
rikets stäuders konstitutionsutskott frllu d. Ifl .Febr. 1857 till riksdagens alut
d. 10 Febr. 1858, /ldvokatfiakal i K. kamrnnrrittl'll d. 19 Juni s. A., kamma/'rllttIJrdd d. 12 Febr. 18G4, U. K. O. 1867.
Af t"!lc!ut w(Jifrit: Obscrvationes quledam cirea prrefalllen eodiciJl legum !Sot..'ci·
Cll.rum hodicl'lli. Aklld. 1Ofh. UJlIIala 1841. - Om mnntlllepenningnrne. I: Q.nmtullcns
be~iljnu"e 162r;. Akad. dh.
Ups.'llll. 1844. _ Om dana-arf. Aknd.!!!h. Up5. 1851.
_ Uni.enitctBfÖrhMlaoden från Up&ala, I:a hirt. UpsllJa 1&;5. - Au,killiga rocen·
sioner i ticl!lhiften FTcr.
Henrik Gerhard Lagerstråle, född i KurIakrOM d. 25 Febr. ] 814. Efter
slutade studier vid Upaala akademi, der klLl1sli-, hofrätts- och kamernlexnmina under åren 1833 och 34 afIadelS, antogs han d. 6 }·cbr. 1834 till e. o. kanalist
vid eckJcaiflStik-expeditiolJcn af K. M;ta kallsIi snmt anställdes vidllrc s. II. i
Je ?o1;ts ncdre justitierevision och K. Svelt hofrätt, innellade dOmllreförordnaden
1840 och de !linnast följlUldc åren, all vii uoder Göta aom Svea bofrittcr, "
biradaltöfding 1844, ord. fbbl i Svea bofritt 8. å., Il8l1elSOr i hofrittcu öber
Skäno och Blekingo 1845, landssekreterare i Kronobergs län 1846, t. f. reviaiollssekreterare 1860, häratlshöfdillg i Luggude iliil'nds \I01ll611gn 1851, förordn.
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att deltaga i en under åren 1855 och 56 sammanträdande sven8k-norsk komite
för utarbetande a.f föulal{ till lagar {,m \'erkatiillighet i det ena af de förenade
rikena af domar meddelade i dot andra, utsedd till Impplc:mt it rikots stiilldon!
justitieombudsman 1867 och senare s. å. till jU8titieombudslllllll, statlsrM 1858,
chef för ch·i1-departementet 1860, justitierM 1868, ,Iul,råd ulan dellartemellt
1875, R. N. O. 1858, K. St. O. O. s. å., K. N. O. 1859, IL 1lI. sI. k. N. O.
18G2, Sik. St. O. O. 1875. Bland de llllmänna K. författningar, som frill eivildepartemelltet utgAtt under den tiel samma departement varit af statsrådet för·
valtadt, upptagIUI här Så801.1l do vigtigaste; fo'örorduinK"urna af d. 21 ~(ars 1862
om kommunalst)'relae pi landet och i stad ronmt om landsting, äfvenllom af d.
23 Maj s. d. om kommullaistyrelse i Stockltohll; K. kungörelsen d. Hl Juni
s. l. om upphörande af 8ladgandet augående vissa iuhemska fabriksti1l\'erkningnn och handtverksllrbetel\s stämpling; förordningen d. 18 Juni 1864 an·
gåemde ut.idgad näringdrihet; K. }i:18 fvrnyade IlMig:l förordning af d. G
Aug. s. l. angående grullderna och ,ilkoren för hemlltan81dyfuing och jOrllaf8vndring; förnyad stadga Oln skiftes'·erket i riket af d. 9 Kov. 18G6; ocl.
förordllingen d. 4 Juui 1868 angåeude utl;triiekt frihet för K. AHa Dorska nn·
derllåter att hir i riket drifva naring.

Isak Sven Landtmanson, född i l'tIariestnd u. 30 April 1829, 8tud. i Up·
Sllla h.t. 1847, "romov. fil. d:r v.t. 1854, juris-kand. v.t. 1861, docent i
romorsk riitt vid Upsala uni•. 1863, adjunkt i 8,·eulIk alhniil1 Iogfarenhet och
rome."k ritt d. 22 Jun; 1868, projeuor i romersk nitt, juri<\isk el1c)'klopedi
och riiU811igtoria d. 6 Aug. t8G9. SIosOIll innehahare af det Seilcrholmska rcscslil.endict företog hnn år 1866 cu veteusknplig resa till 'l'ysklaud, Italien och
Fl'llnkrilte.
Af II'yekt utfJifrit:

Om commo.lulll IlOSllClll:<ionig och be#liuuingaskydd. 18Gll (Up-

sala univ. årsskrift). - Om ltonklU'llbo, deu begrepp, uppkomst och omh.ttning. 186G
(Upsala univ. årsskrift). _ Studier i arfsriittens historia. I. 1869 (Ups. univ. iirsskr.)

Carl Gustaf Carlsson leijonhufvud, född d. 30 Juni 1824, stud. i L\lIu.I
d. 16 Dec. 1839, fil. d:r d. 22 Juni 1844, bogaf sig si81I1immla år till Ullsala {or idkamlc af juridiska studier och anade deut. juria Iltr.-kalld.-exm:lIlClI
d. 24 )[ars \8-17, ingick i Juni mimad s. l. i åtskilliga embctllverk i Stock1101tU och utniimudea till aSlleSllOr i K. S...ea hofrUt d. 27 Apr. 1858, revisions·
sekreterare d. 17 Febr. 1864, sawt till jus/itid:(JnfJler d. 22 Dec. 1869. Hur
at\som ledamot af ridderskapet och adeln bevistat alla de sii>u riksdagnrna och
IJul. ulidiga fiirnrdnanden deltagit i åtskilliga komitearbetcn. R. N. O. 1864,
K. N. O. ];a kl. 1873.
Johan Åke Lemehen, fiidd d. ]6 Jllni 1808, hlof, efter att 11/Lfvflllnder·
gått s. k. )eXamCll juridicUln) \"id univerllitctct i r,und, antagen ti.l1 allakult.,nt
i Göta hofratt d. 27 .Juli 1830 och af samffil'l !Iofrätt befordrad till e. o. kanslist d. 18 Okt. t832 ocll till c. o. notarie d. 15 .lall. 183-1, erllöll af Kong!.
hofrätten fullmakt HAsom v. här.d6hÖfding jemvii.1 d. 15 Jan. 6. å. och KOllgl.
:\laj:ts öppna bref på hiiradshöfdinge Il., h. o. ,.. med tur och ltefordrillgllriitt
<1. 2 Nov. 1836, assessor i K. Göta hofrätt d. 23 .~ug. 1842, hofräUsrfi,1 d.
13 Jan. 1857, förordnades aU förvalta presidentsembetet derat. d. 22 Dec.
1869 och d. 2 Apr. 1874 samt utn. till presidenl d. 15 ~Iaj ai8tnärnnda ;\r.
Sedenn. (1878) erh. afsked. UtsAgs tm sUl'pleant för rikets stiinder~ jU8titieombudamlIn 1858, och hllr, på grund af K. }1:tiI nIidiga förordnandollaf d. 19 Jan.
1856 och d. 11 Juni 1868 SbOlll ledamot af siirllkilda komiteor deltagit i utarbetande af fiirslag till arbetsordning för K. M;ta och rikets hobiltter och till fiiriindrad lagstiftning angående Illaökninglwfulendet Ill. 111. Hik.lldagsl\lall och Je<1.
i lagutskottot under riksdagarlle 1862-63, 65-6G ;mmt 67 och 68. R. N. O.
1861, K. ~. O. l:a kl. 1874.
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Johan Henrik Loven, född i Stockholm d. 19 Sept. 1827. stud. i Upsala
1845, iii. d:r 1851, juris utriU8que kand. 1856, juris prudenti:e, oeconomi:e et
cOllllficrciorulll docens vid Upsala univ. 1868, '-, hliradsllofding la5!!, adjung
lod.mot i Svea bofriitt 18GO, fl8se88or dCl1!It. t86G, expeditionschef i finansdepartementets expedition 1864 och ItQLn'dd ISi4, ledamot af musikIIIiska akademien 1868, R. N. O. 1865, R. Neder!. Lej. Q. 18G8, K. N. O. 1:8 kl. 1874.
.. Af trycket ldgifl'it: Bidmg till hi8torien om J 650 ,,11l riksdag. Ahd. nfhll.nrll.
Stockholm 1861.

Jacob Andreas Christofer Ovensel, född i Malmö d. 22 Man 1809,
stud. i Lund d. 27 ,Juni 1825, nllndc llOfrätt/lcxamcn d. 29 Dec. 1828, bld
efter tjcnatgöring i 1i.tskilliga af hufvudlltadCOll cmbetsverk slImt domal'eförord1l8uden e. o. fiskal i Svea hofritt d. 30 Jan. 1835, ord. fi&kal dent. d. 13
Okt. 1837, asael!sor i fJammll hofritt d. 7 Apr. 1841, revisionssekreterare (I.
3 Aug. 184G, llrbetnnde ledallJot i nyp, lagberedningoll d. 14 No'l'. 1848, byrii.cllof för lagircllden i justitie·stllUi-upeditiOllen d. 15 ~[(lj 1850, expeditionschef denlt. d. 29 Juni 1852, jU6litierJ..I d. 12 Apr. 1853, ifrån hvilket CIIlblJtc IlAdigt a(sked be,·iljadCII d. lG .Juni 1875. Bnr för öfrigt innellaft ii.tskillign kommunIlla och offelltligfl uppdrllg. H. N. O. 1852, K. N. O. 18GO,
K. Ul. &t. k. N. O. 1870.
Claes Julius Rabe, född d. 12· Sept. 1821, stud. i Upaala d. 24 Nov.
1838, aflllde jur. filos. exnmen d. 5 "Inj 1841, juris utriUl;(jUe kllnd·exnmell
d. 22 Aug. 184G, e. o. kallslist i K. ccklesilU>tik-departemenletll expedition d.
-I Jan. 18,12, auskultant i K. S\'"cn hofritt d. 27 "\ug. 18,16 llll.mt efter tjCilstgöring i detta och ett pill' andra embctllvflrk lOlll ock sMOln t. f. domhofvallde
utnämnd till v. hiiradshöfding d. 28 Sept. 1845. Efter alt förut lmfva ue·
stridt e. o. fiskalstjelllltell samt varit adjungerad ledamot i Holrättell ord. fiskal
SedAn !lan innehaft förordnande Bisom re\'isioIl9tillrat. tl. 22 ,\pr. 1853.
8ekreterllre, utnämnd till assenor i 5.1lTIma hofritt d. 25 Jan. 1855 l!lImt reviaion8llckretersre d. 8 No\'. 185V, förordnades d. 4 Dec. 18GO alt förestå det
byråchefsembcte i justitie-statl·expeditionen, IJYartiJI hörer att bereda oc], i bÖglita
domstolen fiircdraga frågor om lltiftande, upphifvande, åndring eller förklaring
af lagar och författningar, samt utnäIlludes till jll&lilierdrJ d. 17 )fara 18G3.
R. N. O. 1862, K. N. O. 1870.
Alfred Theodor Napoleon Sjöberg, född i Göteborg d. 20 Dec. 1838,
stud. i Lund 1858, fil. kand. d. 14 Dec. 1861, iii. d:r d. 31 lI.IRj 1862, afhule d. 28 Maj 1864 eXllmcn för intriidu i riittcgAngs\'erken och d. 25 Nov.
18G5 juris utriusque kand.-uanlcn, förordnades d. 19 ,Juni 186G till tlocent i
ndministrnti>- ri(lt och lll1tiollalekonomi rid föreninmdB uuiversitet samt utn. d.
15 Jnn. 1867 till adjull/..:l (lent. i Mlllma iimnon, hvilkcll befattning han ännu
iOllehar, er},öll d. 14 Jan. 1873 förorduande .tt Vitra ezpedilioil8chej i lalldt{örsn\rtI-del'artementeta kansJie:xpedition, förordnad under V.t. 1867 IilAmt hela
läsäret 1867-68 att bc8trida förcliisningl1r oeh ulIlIliua i kriminalrätt, under
llUla läsåret 18G9-70 ntt bestrida de till professureu i state- Oell procesnätt
horande furelbnillgar och exalllina, lJuder eu del af V.t. t8G!) OCll hela l1.t.
ISi2 att uppritthlilla foreliisnilll,.... rna och examina i .dministr.tiv rätt och politisk ekonomi. VistadeS utrikes llA!IOm lJllivl'llIitetels stipendiat större delen :If
liisåret 1871-72, blcf, efter llnagdR prakthka prof, IIf Kg!. hofrätten öfver
Skåne ocll Blekinge utnämnd till v. häradshöfding i Dec. 1872, R. N. O. d.
15 :\Iaj 1874.
Af t"y~ll~t "'g!fr-it.. Om de t,.skfl, stii.<lemllJ! uppkomst och ursprunget till ueras
förfl\\.(.n;"Il:. Ols!,. Lunu. 18(;2. _ Om den s'·C1I~ka tiskcrl1ngstiftningell. J8GG. (J
l... nl1s uni~. Kl'iIskrift 1861';)_ Om de brott., "Om iim från fl,llmiint åt....l un<1l1nh.gna.
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186~). ] iörs..all'frågan. Lund. 1871. - Om n'Elbållet.. Lund .. ft. - Föt$"flrsfclg~n och svenska folketJ! rcpl"el'l':ntantcr. Lund. 1872.
Dessutom i dagblad och tidskrifter ålll1cilliga lIppeat!!l':r af jnridiakt och politiskt
i.mcllåll.

Nils Henrik Vult Von Steyern, född d. 2'J Dcc. 1839 i L:wlcryds församling af Östergötlands län, stud. i Upso.la 1857, fil. kand. 1863, nfladc ex.
till riUegingeverken 1865, 6.los. d:r 1866, juris utriusque kIluJ. 1867, e. o.
notarie i K M:ts och rikets SVett hofritt Il. i., idkade med uudentö.\ af statsmedel rätts- och statsvetcnskaplign stllflier vid uni". i Kristinllin h.t. 18fi7,
sekreterare i riksdagens koustihJtiousutskott vid riksda6;nrne Arcn 1868-72,
förrittat ltll]dlliga ting och fön·ahat domltreembete i Upsalll läus södra dom~agn
hen 1869-70, v. häradshöfdiug 1870, förordnad ntt under kort:uc tider åren
1871 oeh 72 salllt hcln vånessionen 1873 sAsom ntljllnglll"lul ledamot biträdll
Svtll IJofrätt, f.zpeditioIl8ch~f i ecklcsil\stik·t1epartOlllcntet" expedition 1873.
R. K. O. 1874. SedcTln. utn. till statsråd.
Af t,.,l'lttt Iltgi/'rJJt: Bidmg till nenskn riksdagena hilrtoria lGOO~lGW. Ahd.
afb.

Up6.~llL

1863.

Johan August Södergran, född i Geno d. 17 Jan. 1813, stud. i UpsIIIa
1830, h\"areat examen till riiUegAugs'-erkcn /lflades, e. o. kllllSliat i juatitiefördelningen af K. i\l:tll klll>sli d. ]8 Doc. 1832, auskultant i K. Svea hofrätt
d. 19 Dec. 1832 (K'\l &edcrmera c. o. notarie och v. notarie derst., iunehade
dOlllarcförordnllndcu under aren 183.J.-3D, austiil\d Till tjenstgÖling i fiskalsexpeditionen i K. Sven ho(riitt d. 1 111lj 1839, 1l(ljll11gel'ad ledamot i samma
hofritt d. 10 Okt. 18.J.O, ord. fiskal dcrs!. et. 2'J Apr. 18H samt v. ad"okalfiskal d. 22 Dec. 18.J.3, fiirordnn(l att för\"llltll Ildvokntfiskols·cmbelet i Kongl.
kanIInarrätten d. 16 Juni 1844, klluunarriittsråd d. 4 Milj B. A., f;:;rordnlld att
fön·alta re\"iBiOllSBekretcrare-embetc d. ]4 Nov. 1848, revisionssekreterarc d. 18
S<opt. 1850, rikets standen justitieombudsman-suppleant d. 12 Juni 1856, .. ekrcteTare uti konstitutionButskottet under riksdagllrne 1853 och 66, innehade exIKlditionRehefsbefattningcn i K. jll~titie-6tats-,,:xpeditionen dult tider under åren
1855 oeli 56, förordnad att Yara rikets stämlers j\l~titi(:olllbHdaUlan d. 18 febr.
1857, juatitierdd d. 17 Ju]i a. iL. R. N. O. 1856, K. N. O. 1861, K. 111. st.
k. N. O. 1870.
Hnr i lagstiftningsfrågor och andra juuitieärendeu till stal.8ridel.l ocb hågata
dom8toler18 protokoll l\fgitvit "takillig" anföranden, trye1l:ta dels i bilagor vid K.
M:IJI ul\digtl propositiouer till riksdagar, deh i juridiska tidakrifter.

NorrmAn.

ludvig Maribo Benjamin Aubert, född i Kristillnin d. 22 Nov. 1838,
alur]. 1855, jur. knud. 1860, ofter ntt i q hr hafl'lI varit edS\"Urell fullllliiktig
och konstiluerlld sorenskri\"er i ~ordr(l GlIdbrllndadll]en blef han 1863 uni\".stipendiat, d. 3 Dec. 1864 lektör och 1866 pro/UIO,. j loabl1utop \"id Kri~Iiania universitet.
Företog 1863-64 ell veteuskllplig reaa till Frankrike och
höstcll 1872 en dylik till Tysklrmd. Sednn 1814 c. o. nS8e~aor i Höjcsterct,
1817 ordf. i deu 110rskn VexellagkoDllfiisaionen_
Al trtf.~et ~19ifr:it: Om de norske Hetskilder og dctel An\"endel!!C. l:e del.
Kristinnin 1817. _ KonlTllkUp:mtets historiskc Ud,'ikling i~r i rilmsk og not$k Ret.
Gjcnnemsect !:ircraftryk af :s"otllk Retatiriende. Kristinnia 18i2. -- En Udaigt O'·cr do
norske Lo'·e~ Historie illlltil :Kutidell. K101JVll ]87". - LnT13 Ho,·ih)·tten eller Morderen
og SLrafanstalten. Kristiania 1815. _ Re'·issystemels Ud...ikling i den norske Krituin~l.
IlI"(lCe!I ind!il CbriBtia.n den femtCli Lor. rrö..eforellCl>ning i Okt.oiler 1864. Kristianil\.
(Ugehl. for I••wk:rndigbed. IV). ~ Bidrag Iii Knndsbb om Almellningemc. (U~bl.
for l.o·,k. I:a nerte. KristilInia 11168). - HilltoriJ<ke Oplrsninll;or om det juridiske
Fnblltct wl<1 det Nort;kc ~·J'C>lrib-Uni'·e",iter.. Kristinnia 1870. _ Om Ber,jnl("cl_erne
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for solidari~k Aosvllrlighed i Hllodcbselskaber. (Noro;.k Retstidende. Kristiania 1874).
_ Om dcn \Iömmende Map Virk80mbed SOUl Kilde til Udvildingen af "or Bet ved
Siden oJ Lovgi'·ningsvlrksomhcdcll. PT'Övc!orchcsning i Oktober 1864 (I Ugehl. for
l.ot'k. IV). Den frauske Juryinstitul.ion i sine Ho\"ootnck (I Ugchl. for 1.o'O'k. V.)
_ OpI1~(]inger om Fdn. af 19 Aug. 173$ (i Ugch!. f. Lovlt. LX). - Lidt om 1"dn. af
~ Deo.l. 1195 (Nonk Retstideode 1871). Den tiendc tyske Juristentait (Hetst. 1812).
_ Jnril1illkc HcjllCbrcvc fra 1'yskland (Retst. 1873). - Om ~<\ldersforhohlet mellem t'dn.
16 .",pril 1681 og Lovbogcns 6, 13, G Ig. (i Non\< Retat. 18i3). _ Hvorl"idt er Bygtlclaget>! Hugstrct i Almenning etter 'S. L. 8, Ill, 6 ind:.nenket iii de Gurde, som ikkc
have tilstrrekkclig Hjemskovf (I Norsk Hetst. 1876). - Nog1l: Hcm:l)~kningcr vcdkom'
mende l.o,·foralaget om Handelsregiatre og Io'innaers Anmc1dtlse (i Norsk. RctEt. 18i3).
_ Om Arbejdet for en en!l3T'td; Vexellovgivning (i Nonk Reht. 18i7). _ FOThandlingeroe om ChriStil\ll den (emteli Dan~kc og N"oTllke Lo.. ~ anden lJoR og om .Kj~lte
~itualet for Dl\nmn~k og .Norge, i Tbool. Tillssktift fo~ den c,·nng. luthcnlte Kirke i
Notge. .Nr Reldr.e. TV. - Qllellen und I..iteratnr def' HllDdelsrechts i Norwegen un,\
Dii.nemnrk (i Goldschmidh 7..cii«:hrift f. Hnndelsreclat. XVUI).

John Collett Falsen, född i Kristiania 1817, Iltud. 11el"llt. 1835, afl:hIe
e::mmen t1rtium, filol. tiloll.-examen Stlmt teo~etiak och P~lI.kti8k kand.-oxamell,
de bcggc lIi~tnii.mlldlL 1841, erhöll anstiillnillg 5ås01ll cdS\"uren fulllllägtig h05
en ullderdomare II. i., Itos en sakförnre 1845, utn. till Bllkförare 1846, nmtmnn ; Nordre Bergenhus amt 1861, ,tallrM 1869 och lIåsom lIndau chef för
jllstitie- oell politie-dopnrtemcntct, chef för inrikes-departementet under ett år,
samt under tvelme 1r medlcm nf statsrådsafdelningcn i Stockholm. Hllr innchaft atskillign kommunala embeten samt varit storthingsrepre8Cntant för Drammen 1859-60 och för Non\l'c llergl.'niJus amt 186r,-(jG samt 1868-69.
K. m. st. k. N. O., K. St. O. U. l;a kl., Stk. D. O., Stk. Öst. F. J. O.
Markus Plöen Ingstad, född d. 18 Aug. 1837, stud. 1854, jur. kand. 1861,
universitetet/! stipendiat i juris-prmlentll uudl.'r åren 1865-70, hvnrunder han
vistados ett år vid lyska universitet, pro!ulor i rOluersk rätt vid ullivorsitetct
i Kristiania 1870.
.Jf tr~f:let _tgifr;t: Om Romel'J"CtMtudiet. Kristianin 1876, lamt deltagit I "t_
girvnndet af Repcrtorium for prsktisk Lovkyndighcd. 2:a uml.
Hans Gerhard Colbjörnsen Me/dahl, född d. ii Okt. 1815, allade eXllmen artiullJ vid Kristiania universitet 1833, filos.-exallten 1834 samt juridisk
el1lbetsexaJllen i Dec. 1837. Efter åtakiUiga juridiska nnställningar utniimnd till
o,·crretua.gförcr i Kristiauia dift 1843, byfogcd i Trolldhjl'm 1849, jn6titi8riu5
i Trolldhjollls Stifts·overret 1855, ord. 8S50llsor i Höiellteret 1859, lItatsnid i
D~"C. 1861 och 5Ji.som sådllll chef fijr justitie' och politic-doparlemcntet 6llmt
utnämml till jlUtitioriu.I i H(jjutl!rd i .Jan. 1874, storthingnepreaenbnt för ata,len 'l'rolHlhjellL lln,ler årcn 1854 och 57, salUt sistll.iullldn år president i Lagt1>inget. K. IU. ~t. k. N. O., Stk. St. Q. O.
Frederik Christian Stoud Platou, födel 181 l, leetor juris 1843 och "ro·
juris "id Norges universitet ]849, Msellsor i Höiestcret 1862, $oreJ,'

fessor

d:T;"el' i N~s, iilre ROlllerike i Akersllllll amt 1864, t. f. genero/uu.diUir 'tifl
den llol'd:a armeli 1873. Har deltagit i flcra af regeringcn nedsatta lagkoUliwer, bland IlVilktl. må nälllDtl.S dco lIilltll IIniollskomiwo samt i1cn för utarbetande nf förslag till en ny militärilIk riittegånglllag 1Ie<lsatta kommissioneu, II\'lItS
"rc!fGrande ban f. n. iiI". K. St. O. O. l:a kl.
.Af tryekf tttgife": Om lte6iddellle efter Sonk Ret. 18GS, AAmt f1cra Mhand!. i
Ugebladct for l.o\"kyndigbed, Rt:r.tistik og Stnt.sckonom;'

Fimu"_

Alexander August Brunou, fijdd d. Hi 1\I)r. 1828, stud. i Helsillgfors
1830, efter nfBlutarle juridiska shldicr ill~krih'en ~Olll :mllknlhmt i Viborgll hof~
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rått 184G, inna!lade sedermera åtllkilliga domarelörordnaden samt antogs till
kopist i kojs. Scnatens för FinlrnH1 jostitia-departement 18b;'), kanslist derst.
1861, utuimnd till haradshiifdiug i Sordavaln domaaga 1862, aaaeSllQr i ViborgJf
ilofritt 18G3 umt houittarld delllt. 18G8. DeS8& trenne befattningar tilltriddes doek ej, emedan han redaD 1862 förordnades att tjenstgiira såsom föredragande i seuatens ckollomie-departelllent, erhiill 1869 pli begäran af8ked ur
statlltjenst samt anställning såsom direktör \"id FÖrcuings!Jo.nken i "Finland, ko.lladet till 'enato,. och ledomot i sellatens justitie-depa,.ument år 1872. R. St.
A. O. 2:a kl. nllr inuehaft ledsmoveller ordförllndeskap i en mängd bestyrelIer och komiteer samt varit sekreterare vid ständernas lagutskott vid 1867
lrt landtdag.
Al t,"!/cJttt Ilf!Iij,.it: AIFkillij!:1l uppsa.tlier i Juridiska föreuiuge1l6 i nulalld tillaluift, förutom lllgrön;lllg ocb dertill böl'Ande J.octän'klluucn, >;om ej bJif"it sil.l'lIklldt 11Ubtioond<
SeIin Ekbom, född d. 9 Apr. 1807 i Åbo, stud. 1824-, extra kammar.krifvare i keja. SCllaten d. 8 Sept. 1829, aUllkultant i Åbo hofrätt d. 21 Dec.
•. l., vice hiiradshöfding 1832, kanslist i llOfriitten d. Ilj Apr. 1833, extra
fiskal d. HI Mnrs 1839, v. af\vokatfiskal i den n)'inrättatlc bofrättcn i Vihorg
d. 8 Okt. s. å., atlvoklltfis.kal derst. d. 6 Maj 1841, häradshöfding i JUrki,
hlndtdollluga i Viborga liin d. 27 Nov. 1844, adjulIgcJ"8d led. i hofrätten
1841 och 48, landssckreternre i Åbo och Hjörneborgs län d. 22 Nov. 1855,
senator och led. i kejs. SeOfltens justitie-dcpartement d. 25 Ang. 1859, preside'l! i !Vasa Iw/ratt d. 7 Okt. 1862, förordll. att il lilluns.-expeditienen i kejs..
senatelI biträda vid beredningen uch !öredrngningen nf pä expeditionellS åtgiird
beroende vigtigaTC ekonomiska och administrativa ärendcn d. 16 Sel't. 1867,
Wronln. till adjoint bos guverlliiren öher Åbo och Björneborgs län d. 9 Nov.
1867, ssmt d. 21 Jan. 1858 t. f. gll"ern;:;r iifver sagda län, hilken befllttnillg
fortfor till slutet af Mnj mlim.d s. å., utsedd till styrelsens ledamot i finska
landtbruksinstitlltols förvllltningsllwkolt d. 24 Nov. 1858 och deu 4. Aug. 59
kallad till led. i den till ijf\'erscendc af 1686 Ars kyrkoordnillg nedsatta komite. R. St. St. O. 3:e kl. 11157, n. St. All. O. 2:a kl. 1861, R. St. W1. O.
3:e kl. 1866, R. St. St. O. I:a kl. 1870. R. St. An. O. 1:3 kl. 1874; bedrad
mcd utmarkelllCteeknet för 40 års ofön'itlig tjellst d. 7 Jan. 1871.
.Af tryckt 1I1~ifrjt; Beril.ttcloo a.ngående \Vasa hofl'ätts stiftelse, ooen 0011 verkIWIlbet. jemte förtcckninj!: Ii llcsa ordförande och ledamöter lmder fOrsta ,hllundradet
af bofritU!n~ lill~nro, 17'G-1816. - l'romemoria till en af kejs. l\Cnnten tillföroronlId
komitå för afgihande af rörsh'g till itginlcr egnlldc att befordra landets int\ustri och
niriogar rn. m., af tryckt bland öfriga lrnnet aflcmnnde utlåtanden. Helsingfors 1856.

Danskar.

Andreas Aagesen, f Odd i Kiipechanm d. 5 Aug. 182G, aflado eUlIlen
aniulll vid Kiipenbamn8 universitet 1843 samt följ. ar dcn s. k. anden examen,
deltog shom frivillig i 1848 åra flilttåg, undergick fullst. juridi8k embet8examen h.t. 1849 och anstälhlcB "id justit.ic-ministerict, kanslist derat. 1863,
företog en ntrikell rean 1853-54, 8ekreterarc i en komite fiir utarbetande nf
en strafilng 1854, lektor i rått.s- och stata\-eten8knpliga fakulteten vid Köpenhamns nnh·. 1865, proje&8or i rätts\"etenskltp delllt. 1856, medlem af konsisto-rillln 1859, inllpector qUlrstllrlll och medlem af bestyrelsen för komlllllnitetets
stipctHlieviiscn 1861, c. o. IlSsessor i Höiesleret B. å .. medlem af komiten för
utarbctande af II)' IIjii- och hllnd"lslllg 1870. n. D. O. 1867, Dallnebrob"8mind 1874-.
21
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Af t",,"!tet _tgi/d/..- Bidrag tiJ Lreren om (}n~f'(lragdse af F.jendom!ret og andre
Tinglige Rettighcder (uui... progrnm för 18G6, ähen sänk. utg.). - Betn~d:tlinger om
llettigheder o...er Tillg, I R:ckke, om HetllloeskyttelSClls forskjellige Udstr.ekning (uni...
"rolr'"' för 1811, if\'cn !!lI.r8k. nig.). _ }<'ortsaltc Bem;crkningcr om Retti!theder over
Tiog, n.....ulig om EjcndoTW:Irel~M Begrcu (uni.... 11rogr. för 1872). - Om _.t:gt'eflllllen.s
AM'eret i Konkurrcncc med Bom efter den Pli gjreldeudc Ret (UgCtikr. f. lliet8\'lCllCU
1858). - Xoget mere om Broderlod (Ugeskr. f. lt,\..'ts\'. 1869). - Om Romcrretsstndiet,
Tale "ed en Unl ...etSileWC8t (UReSkr. f. RlCIJlV. 1871). - Om nogle ved Konn(>6$Cmenl.er
fOTkommell<le Iletdorbold (Non!. juristmötet. 1811;). - ~'orlcgnelse OVct RctsMmlinger,
ltetslitctatur m. m. i Danmark, Norge, S"erig ng til Del~ Finland med Angin:he af
vigt.i/{Cre LoYhud lm en forhoJ.uYis sonere Tid, 1816. - Bidrag til Lrol'ell om Jllteres'
sentskab ng lil Fortolkningcn af Firmalo...en 23 Jan. 18G2 (Uga'lkr. f. !tlets,'. 1817).HM i förening med prof. Goos ntJ(if...it F. C. Bornemnnns Samlede 8krifter band III
ocb i förening med justitielllinister Nellcnuulll samma "rbetes UlU1Il IV.

August Hemtann Ferdinand Carl 6005, född i RÖIIUI\ pi\. Bornholm d.
3 Jan. 1835, undergick cumen artiuUl "id Köpeuhamns UJlh·. 1861, den II. k.
andeu examen 1852 samt fullständig juridisk emhet!lcxalllell 1857, Il.natiildes
dercfter vid d!:t Sles"igska millillteriUll\, aDade examcn i Slesvigsk rätt i Flcllll"
borg 1858, erhöll lir t85~ univelllitetcts prisllJedll.lj för besvarandet af prisuppgiften; JOm A:gte.IrelJernes Stilling i formucntlig Hen6eeJldll efter ,'ore reldre
og Ull gjreldendll Love:», företog sAsom stipendiat cu vetelLakalllig reM. till
TY>lklaud, Italien, Frankrike och England 1859-60; under tiden utniimnd till
kanslist i det Sles"igskll ministeriet, lnoltog han i Nov. 1861 utnämning som
lektor i lagkulIskap vid Köpenhamns univ., proje"or 1862, medlem af kousistoriulll t 871, medlem af den iir 1868 nedsatta procesBkotDmissioneu 1870,
e. o. alll!essor i Höiesterct 1875, R. D. O. 1872.
Af tr!lqkt ufgifcit.- Om Bcregningen af MgteflCllernetl Arl' i SammensUld med
den afdöde .iEgtef>ellcs Li... s.",.. iuger efter Lo\' nf 29 Ikc. 181>1 (i Ugeskr. f. Retnre!l(!1l
1868). ~'ra 1)'\'silchllndling bör undtllgct AAadllJlne Tilegnebcr, bvis Gjellstand kUll
bM en n!lctydelig. af Loven nlllrmero bc8temt "lCrdi (l<·orbandl. paa det förste nordiske
Jllristmooe 1872). - Inledning til dell dauske Strafferct 1:0 fk.,1. 1875. _ Nllti<1~pörgg_
mani i Stl'1lifcrcl"lllejen (Det. nit~mle AlIrbuDllrede 1876). _ Kvindens rellige Slilling
i Dnnnmrt (Det nittenue Aarh. 1816). - Om Nll:metsager (UgCl:lkr. f. Rretg,·. 1816)._
DC!lIIutom i ,Dagbladet> mC(ldc!at heritl.elser om förbandIingarna på t ...eune möten i
Haag ocb Bremen, llOl\l ~"öreninll"en för internntionci ritt MlJ 181;; och 1816. Rad för·
cuin.l( med HöiCllteretg'a&!'ClISOr Krif'ger uigif\'it 1". C. Boruemanns' Samlcde Skrifter Ixl.
I .\: 5, med prof. Aagcecn 3:e !landet af samma skrifter, jemtc n. ", justitiemini&ltr
NelJcmllnn .Holck, ,len danske Stlltsforralningsret, och den dau~ke Slal.sfoTl'altningstet>
1$:lmt p6. uppdrag af Köpenhamns koru;istOrilltD •.AlIrbog for KjöbcnhavnJl Universitet,
Kommnnitet og den polytekniske ~rean$t&lh för Ilscårcn 1811-187S, 1813-181r. och
181ii-1876.
Christian Sophus Klein, född d. 17 Aug. 1824, stud. IR40, allnde fullständig jur. examen 184&, sekreterare 1108 amtman gren'e F. M. KnutlJ i Sorö
1847 Mmt i den .regeringskommission, Horn sandes till SIesvig vid upprorets
utbrott 1848, cfter att uiigon tid deTefter hmA sysselsatt sig med ordnande
af det s. k. Allgustenborb'1lka Ilrkit'et erhöll han lllllltiillning 80m sekreterare
(önt vid doln grtludlagsstifutude rik8för8alUlingen och sedan vid rikadagcnII 1:&
kammare, 1188e880r i Lllndsoverretten för NÖrre-J.rlland 1854, medlem IIf Kon,>:"\.
LlndlO\'er- MInt Bof- ocb Stad8ret i Köpe"llatnn 1857, president i sjö- och
handel~rättcll 1861, jUBtitieminister 1872-75, medlelU af dnIl~kn riksdagens 2:n
kamIDl....c sedan 1808, isJindsk minister 187-1, o"erprresident i Kopeolmtnn 1876,
aBBUBOl' i lI(jj~Bterd, 1877, Stk. D. O. 1874, K. Di. st.k. N. O. 1875. Stkm
Fr. n. L. Har dllOm ju8tiliemini8ter kontra8ignerat den tlYa. för[IIt111ilJg>llagCll för
Is.land 1874. Deltagit såsom medlem nf Atskilliga lagkolUllliSllioner sbom 8lra1flagskotllmisllionell, kotDm;"unonell för utarbetandet af CII ny 8tämpelpnpperslng,
810ra kyrkokommi88ionen oel, nu lUlnast af den s. k. procCll8I11gkolUlllis8ioucn,
hvarjemtc han iir ordförande i kommissionen for utarbetande nf en ny sjo- och
handelslag, v. president vid llordi8kn jllrilltmötet i Stockholm 1875.
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F.tabcldet Klein nlgaf under "",n IS61-64 på föraWlta.1tnnde af Inrikeamini·
ateritt en IlImling af de 1'lgtigaste gillande lugnr och nnordllillgar lamt har otarbetat. motiverua till den Il.llmiinoll borgerlig" strafflagen :lf <\. 10 Febr. 18ti6, hvarjelllte hlln9 litterär... nrhcle för öhlgt nedlllgts i ofvllnuil.mn<lll IllgkoHlIul9sioners för·
slag och beU,n1<anden.

Johone, Magnus Valdemar Nellemann, fOdel i Köpenh:llIl1l d. 1 Nov.
1831, atUd, 18"9, onade filol.-filos. examen 1850 ocll juridisk embetsexamen
1855. Anträdde så801ll Itipendint ell vetensknplig lUll till Tyskland, Frankrike,
Italien och Euglaud undcr åren 18fIG-fi8, lektor i juridiska fakulteten 1858,
profenor l86!!, medlcm nf kOllsistoriUlll 18Gn, höll V.t. 1870 CH scrie fÖrc·
IUllinglU" i danskt räUeginb"SsiiU \'id uni,"ersitctet i LUll.l, medlem af rik\!.dagena landsting för silIden Köpeullamu 1870 och sbolll s:\dall ordförande; åt.killiga lagutskott, regentepro\"8~ I 8 "'i I, jrUJtititlni"i8ler aell millilltr jor IBlOlllI
i Juni 1876. n. N. O.,
D. O. Dannel>rog6Illallcl .
.Af ttydrt l1t!Jilcit: Dell ordiuarie Civile l'rO'~C$llIfL:\(lc, l Udg. 18M, 2 Udg.
1869. - Ch·illlrOe(:l.lIellll ..hnilldelige Dt:el I Udg. 186., 2 UdjZ. 181"7. - L1ClCU Olll
Executioll og "uction l8jl. - Om lllundtlijZ Jteucrg:J.ug i civile Sliger ISj4. - Om
Rellbandlers Mkneftcl$c "'ed CODCUtll (i 2:nc Unl.·.progr. för ISi4 ,'o;, IS'5). - Dcu·
atom aågra amarre afhondllngnr i tld~krifter och atsk. tidninglllrtiklnr. - Slutligen
bar ju!t.minl!ter NcllcrnllllD lI:\som medlem af dcp lSGS ned'lIus proccukoulllllllslonCIl fllrfaUlIl, dc 1"I!""tk:1st till riiottel'ångUlltt i borgcrllg/\ tÄttSlIakcr, IOUl lIf 1HlIkot·
let blihit 1ill det "iisc"tIig~stc alltllgna, sllmt liknledell utarbet"t dct sederIllera af
prof. Ooos bearbetade utknat till rlHtsorgllOillatiollslllgcU.

n.

IlEDI::RSDOK'l'OHER
l)rOrno\'erade inom juridiska fakulteten den 7 September.

Gustav König, fodd .1. I fl December 1828, gjorde sinll juridisk:!. studier
i l3eru, )!iil\chcll och Hciddberg, nd"oknt 1864, mcdlenl IIf knllt"nell Berns
.torn rAd 18G6-il och IIIIdcI' lirelI 18G7 oc], 1868 knnlonells fl1llresenlllllt i
SlinderntiI (CoD"Cil du t:tats), efter !lrofcsllOr Lcncnbergers dod knllad till
ptoltllor i oomisk ei"ilriitt, civilproce81 OCll rättshi.toria I:id BerIII univerliUt
1871. IItnii.\lIutl till iii. doktor nf filosofiska fakulteten i Bern. Vice prroses för
:tnsllocintion for the reforrn lind eodificntiol1 of illternntionnl In...... 1874, och anda" 1875 :tussode de j'l"atitllt clc c1roit intCTllationolt i Gent, presidcnt i
schweiziske jurislförenillgen 1877 .
....f try{'et vtgi/rit: Ileitri.ge lur llerniKheu Reehtsgesehicble cnlhaltend lAtcinischen Text UDd Uebel'lleh:ung Iler aurell bulln ilbllCrlltoris j,'rederlci I. - Zeitsebrift tler berni~chcD Jurl~ten..ercin" (lIcvllc dc lo aoei~w; dcs juriatc! bernois).
1871 71.
Pietl'(l Venturi, född 1822 i Cl1IlIpngunno nåro nOIll. Vistades irAn. 11
till 18 år i eU eollegiulII i den IJåmga hufvutlstRdon ooh fullbordade der lIillR
studier i retorik och filo~ofi. };rhöll b:lccaillureat i filowfi "id ulli\"Cl1litelet i
ROIll, atuderndll dcrefter juridik och mottog ,.Ill laurep ai påfven Pius IX den
dag premierIIn Htclelwlell under fÖl'btn året af 1'11118 regering. Seclnll 1'lIll genomgått den praktiska kur6en <'eli <iCll i Ingcn förcskrifna cxnl11en, upplogII ],all
bland dell rOllleuka curians advokater och IIwt--llde a'h'okatJrkc~ i Bom till
18iO, då Rom ble! Italiens 1IUf\·udallld ocll publika uppdrag 11indrade honom
derifnin. IlId och iiI' iinnu JoCollsigliere del Illllllicipio:t (stadsfullmäktig), a",da."
:tasseSllOlc:t (mcdiem Ilf :tLa gilllltn:t eiler det 8t~'r:mde utskottet inom dell kom,
HlIIllnln rcpl'o6cntntiollclI) och slutligen uindllco:t (ordförlltHle eller mairc), l\\'nrmed lIan fortfor till den 2!! Nov. 18ii, ocl. IJC\'illtade s:\som ~ftdan den st~rl\
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kongres8 af mairer, som hölls i Londo!>. Ar derjemte Jcollsigliere Ilrovincillll'J
(ltmdtrtingslUan) och Jdeput.'lto al ParlamelltOJ (rikslbgsman) fOr staden Cidta
Vecchia samt ~omlllelldatore della Corona d'ltaliu.

Hans William Scharling, född i Köpenllll.lUIl d. 22 Sept. 1837, student
<!ertlt. 1855, ..flAde 1861 fullständig juridisk embelBenmen, erhöll i Okt. 11162
universitetets guldmedalj för besvarandet o.f den lrtatllvetellJlkllpliga prisuppgif.
ten: :tEvad fontases ved Proletariat, og bVlld kan fra Statens Side gj(lres for
at forhindre dets 0llkomst (lg Udbrcdelae?; Ilf!(ule prof för en ledig professur
i IIlatsekoD(lmi under vinlerlJ 1863-G4, företog llled offentligt understöd en
längra lItudieresa i utlandet, efter ånyo aRajjda prof ntnämnd Ull profe88or i
sta18ekonomi oeh statistik vid KtJpellhrJl/lIIl Unil:trditet d. 31 Okt. 1869, repre'
selltnut för Danmark vid de statistiskn kOllgroossernfl i S:t l'etersburg 1872 01'11
Budapest 1876, vald till borgarrepresentnnt i Köpenhamn 187;), och j April
1876 till folkting1l1llall för Köpen]mmns 4:de kretll.
Af trycket 7ItfJif~it: .HvUken lndOydclse hnr den nyere 'I'hl! ind,,~tricl1e Ud·
vEkling havt paa J\lmuens Kallr>! Akad. arh. Kbhn 1863. - Pengene~ synkendc
Vlerdl, bely~t ved daC8ke AkUitykker samt ledsaget af en kort Udlligt o"er den dlln·
ske 1olÖntbistorie. ....klld...Ch. Kbhn 1869. - Inledning til den politiske Ökonomi,
Kbbn 1868. - Grnndrlds /If den rene Arbcjdshere, udarbeidet tll Brug ved Fore1le8llinger. Kbhll 1870. - Frimlerkcsystemet og Jernballerue, }/'of8lall: til en In,·,
enll.formlg JernbllnetaJEI.. Kbhn 18Gt. Till dennn dh. sInter sig, utom ett antal ll.rtlklar i .Uagbladet. följande afhandling i :Sationalökonomillk Tlduhift., B. 9: Uen
ensformige Jernbanet'Ut og det helgiske Experiment. Kbbn 1877. - Som ntgihare
af .Nationalökonoruisk Tidskrift> (I8i3-ii) har han dessutom i nämnda tidskrift
offentligl:!'iort en miingd Ilfhandlingar. h,·aribland sanl::ildt framhålles: Arhejderspörgsm....let og dets I>ösnlng: l. Arbejdernl's Prodnktionsforeninger. II. Arbejds·
herrens Driftsge,·inst (hte B.); Deu ökonoml~ke TillIIauds Indllydelsl' paa Vielser,
JI'ödsler 0ll: Dödsfalll (2det B.); Menneskeda:gteus ökonoml~ke UdvlkUngs Gang (3dle
B.); Den danske Arbejderslaodll ökonomlske ,"lIkflar (~de B.): Dc Itnllenske Fin:llltser (Tite R.); Gives der ell i)konom;sk Vldenskabt (Bte B.); Vore Bnllkforhold (IOde
Bo) - Som redaktör nf .Fra Vldensk:lben~ Verden. bar han i dellna tidskrift offelltligll:jort följande ..hen säuklldt utkomna nChnndlingar: Gnldl... ndenes Opdagelse og
Virknlngerne deraf. Kbhn 1874. - Handchbnlll.lleCnS Betylln\l1g og rette Opgörelse.
Kblm 1876. - l .Tld~krlft for Iletsvesen. har h ... " offentliggjort följll1l<1c I<fhnw:1lillgar: Nutids·Proletllrllltet (1863). - Den engelske Fattiglo,glvlllug, dens Ud'·iklings·
gnng og dens ResnItater 1866. - I Dansk Mnanel18skrlft följande: M\llbouse og ,lens
Arbeidcrby 1866. - Den skotske :rnttisrpleje 1868. - Om 'ridelingens IndMrelse I
det danske )lönUiystem 1868. - l förening med V.·Falbo-Hansen har hlln börjllt lit.-glfl"ll.ndet. af .Danmark! Statistik. 1877-78; llf dei- hittil" utkomua äro dc två aMelningarn:..: Samfrerselsmidler och OmsretniDgllmldler utarbetade af Sebarling.

DOKTORER EFTER Al-'LAGDA PHOF.

Johan Fredrik Ivar Afzelius, rodd i Upsala d. 15 Okt. 1848, 8tud. h.t.
18G7, aAnde jurid. lilo8. ex. Il.t. 18G8, juri8 knnd. h.t. 1873, jnris lic. d. I.
Sept. 1877, disp. V.t. 1877: :tOm cession af fordringar cnliS"t svensk rat!.:t
DoCtnt i svensk nlhoiln lagfarenhet och romersk rätt d. 7 lo'ebr. 1877, sedermern \ltn. vice hiiradshöfding 1878.
Birger Krislofer Grenander, född i J3ergs församling af Skara si ift d. 2G
Jnn. 1850, stlld. i Upa. I'.t. 18G9. aflnde jurid. filos. ex. 1J.1. 1870, juris kand.
ex. h.t 1874, vice 1I(1rod,luJfdill!J d. 20 Dec. 187G, nAo.de juris lic. ex. d. 24
Maj 1877, disp. V.t. 18i7: :tOm de folkriillsliga vilkoren {ör räll att i krig
betraktas och behandlas aom soldat.:t UndClr riksdagame 1875 fr. d. I Mars,
187& och 1877 tjenslgjori- lI~om notarie i riksdagens 1:olllltill1liolJsutllkott..

MEDICINSKA FAKULTETEN.
JUBELDOKTORER.
l'romovCfad d. 16 Juni 1817 af I'l'okssor

All,\]1

AF7.EI,IUS.

Daniel Ekelund, född i HCllMlnnda socken i Ual~land d. 11 !\fars liV3,
stud. i Upanln 1812, med. fil. kand. s. ä., med. kand. V.t. 1816, med. lic. d.
3 Apr. 1817, promov. d:r s. a' kir. mug. d. lo Okt. 1817 samt erhöll jubcldoktoflldiplotll i Upsala d. l Juni J867, förordll. att förrätta reg:tsJiikaretjensten "id Svea arL-rug:te 1817, och någon tid derefter underläkarn vid
Illrafimer·lazarettet, pells. i fältliik.·kårcn 1818, sjukhusiäkare vid alhn. garn.sjukhuset s. Ii., baL-läkare vid SVCfI nrt.-reg:te s. å., fllttigläkllre iNikolai
fön:g 1819, förord Il. till brmmsintclld,ont vid PUtln 1822, utnämndes d. 30
j

Juli 1823, efter fiirutgånget specimen vid bro!. instit. för med. och kir. prakt.
adjunkturen, till öfvcrläkrlre vid «11m. gIlTll.-sjukhuset (till slutet af 1827),
föronln. till ombudsman och fisbl i sund.-koll. 1824, fältläkare 1826, assessor
i 8ulLdh.-koll. och int.endent vid fältläkarekontoret 1830, tilldelades 1839 mc·
dicinalråds n h. o. v., ooh erhöll tillika förordll. att förvalta ett ledigt medicinalrlulaembete i slIndh.-koll., utnälllndea 1841 t.ill ord. medicinalråd och erhöll
1858 lUaked från samma embctc.
Led. af s,·enska läkaresällsk. 1818 och
lillge sällakapets äldste ledamot; '"ar säJlsk:s biblioteklIre 1819-22 och ordf.
arbetsåret 184.2-43, led. af Patriotiska säJlsk. och af direktionen för aUm.
barlloord6huaet i Stoekhohn 1838, af korniten för reglering af anmlns och
flottana ejukvärd6anstlllter, led. af direkt. öfver frimurarebllrnhuset oeh förste
likare vid !lamma barnhllB 1844-- 67, l~hrenlllitgJiede d. Geaellseh. f. Naturuntl neilkunde 7.U Dresden 1845, led. af Sthhna siads sl1ndhetsnänllld 184754, led. af komiten för ntarbet.ande af förslag till reglering af veteriniirskoIOl"llfl i riket 1851, led. af direkt. för sä11sk. Pro patria s. :1.; erhöll 1835 en
gulddoaR llled inskription: Af Stockholms invåuare för nitisk omsorg under farsoten 1834.. R. N. O. 1836, K. W. O. 1858°).
Af t}'yckrt Idgif,.it: Thuscr an~'1iende amputation af melllliskokl'oppcns större lemmar. Mh. för adjunktur. Sthlm 1823. - Förteckning ön-er svenska läkare;ällsk. l>ok.
IIBmling. Sthlm 1820. -- I S,·. laklll"esällsk. ,hsburättelser, 1822, Erfarrmhet Om Porla
brunns "erksamhet emot åtskilliga sjukdomal', 1823. Untlerrättdsc om Genus FeviJlia
8l\rom ett kraftigt medel mot förgiftningar med viixtii.mllen; Om de galvaniska försök,
JlOm af prof. Configliachi i 1'avi" blihit anställda l>l' djur, hvilka blifvit dödmie af orm_
gift <'ICh af bl:\.'yra; Utdra!: af Magcn<1ies bok: Formulaire pom la proparation et l'em·
1'10i dc plusicurl; nouvelllll; medicamellt.s. 1824: Utdrag ur Joul"nal dc mMieine, ang.
bitna af raslInde hund"r; Om euhebers kurativa I"erh"",het mot gonol'bm; Om gula
fehem: Om dt af rI:r Coster :illstäldt försök
öka absorptionen och i följd deraf
"crksamheten :>of Iodine till botandc af Stl"nltla. 182G: Sjukdomshistoria, öfversigt nf ell
perieal"llitis, gängsc bland Sthlms gamison; FÖrl$Ök med crotonoljan. - 1827: Be·
rättelse om tl"ännll bliinnskadol'; Uppsuts Olll hruket af tinetllru <::auth"-l'idum. - 1 sv.
VI, VII. Utdrag af jOlll'llfllcn "id elektricitetens am·ändantie uti
läkaresallsk. hand!"
sundhetskollegii hus från Aug. 18l8-Juli 181!.! och fl'. Aug. 18t!.!-Juli 1820. _ VII:

,.it

.) Död d. 7 Mars 1879.
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AUlcdmingar romu<.le nas....lopcmtion. - XI: Beskrifnin~ på den n gnl"nisonssjnkhl1l!Ct
gåo)i:1Jnm akuta br&tinllammlltion. - I .... likllTC!'ån~k. ~. handl., II: Sammll.oomg nf
r:1pfll'rlcr till K. ~undlletskoll. 0"' bcosigtllingnr t, be"l\rinjtfllJlllllskapct fmu och mt.'d lfl:l"
lill och lllod 1837. - I Hygien, V, Om ""c<::iuation och revaccination, efter d:r Bitter
1-, Hclterb'l.Cb. - VIII: .... nlönmdo till K. 6111ldhcl"kolL prol. om ll.polck~l'ri~il~icrn:ui
Amorterande. - Xl: Om renu:cinlllion. -- XlV: .Anröt:mdc lin X. sundhell'.loll. prot.
d. :?9 Dec, 18.'11 Om kopporna och nll:dnationcn i S...crij!(! 1850. - NåKrll minl1n.: upp."l..el" och ;"ktlal(el.cr i X. KUPPl. XIV, XVI-XIX. XXI. -- l Vitterhets-, biot.- och
'mt.·akad:. blind!. XVIII: Anteckningar /lng. crkl.'biskop Wallin. njuk<10111"tillsl.'iml. Di·
l:loga till prof. Scbröden minnlliJUocknillg.

Promoverode d. Ui Juni 1821' af profeswr C. P. T)-fU~D"EI!G.
född d. l G Maj 17n8, st'u!. i Ullliolo 18J 'I, med.
kand. h.t. 1824, med. lie. d. 12 Dec. 1825, prOllJCH'. med. d:r 1827, stip.
i fältläknreklircn 1821, Ilcns. i SOUllna kär 182(;-27. kOl1llllelldcrlldc~ SOII1 Ulldcrläkare vid fiilhjukhllllct ull,ler öfning~lägret Pl' Öd8kjöl(]s mOllr 1822, alunlluell8 vid likad. sjukbui!(lt i Upsalll 1823-24, odl uuder IiOllJl1lrlHl 8. å. \loderläknre vid SiHrn brunn, vik. lasnrettaliikllre i Örebro \luder JlIlli och .Juli 1826
od, t. f. prov.-liikare derstiidcs ~. 11., lnsarcttsläkarc i Örebro Jan. 1827-....lars
1839, e. o. bntaljoul!läknre vid K. lifn:g:tlS hUlSarer 1827 -28, fÖrOronlldu ni
~,,"dhctskoll. d. 20 ;'lIars 1828 till lakar~ och jllttlll/ent vid Porla hebobrunn,
från llVilkcll befattning \'on llyligcn erhöll nfHked. I,ed. nf sv. läknrelliilM<lIpcl
183G. R. W_ Q. 1856 0).

Johan Georg Hallberg,

Christian Fredrik Ewert, född d. 20 Juli 1804 i Götehorg, stud. i Upsala 1821, mc,!. Hl. klIud. 1823, med. kand. h.t. 1826, me.l. lic. d. 22 Milj
1827, disp. pro grad u och prOIlIO\·. med. d:r s. ii., kil'. I\la~. d. 24 Apr. 1830,
Sllmt erhöll 1838 befrielse frull elllb·-I,ro{\"ct. Noosnttc lIig 1828 II(Inl praktikus i Göteborg, ku])stjtllcr(lde~ d. 24 Ang". 182!l tm Imk1likllrc "il! Göta Mt.
reg:te, föniitlade 1830 lIuder u!igon till pro,-.•\iikaregörolJlll.len i trnkten kriug
Götet,org, bcsuicl.lc ul<lll nrn)<,lc en I'jukhusläkarebebthling i GÖleoorg 1lIlder
IwleraforsolCIl 1834, au,lre slatlsUiknre i Gvlcborg och liik. vi.1 lllhniillllll urhctsoch korrcktiollHinrältlliugen clerstädes d. 2 &pl. 1835, \'acdllatiOllstlepötförest.
delllt. 1839, bAdlakan i Sarv 1857 Illltlcr kOllung Oskafll \'isto.ndc del'lltiides,
förste stadsläkare i Göteborg d. 21 Sept. 1860. l"vretog 1837 011 reM till
DllllllJork, PrcuHl!Cn, Höluucn m. 11.. länder, bevistade skaud. lI11tllrforllkllremutena
1842 i Stockllohu och 18-U i Kristiania, förelog 1857 och 186G ,juyo resor
till utll\lldel od, \'istadell IIisIII. r,r i SciJwalbac\t under prellSl!arnell ockupntion
llf llällllldll
stad. Led. af vet. och \'itterhchl!lllullll11el j Göteborg 1830, delJ.ll
orM. 1840-41, k,,1. tU sv. läkareilällllk. 1836, led. af direktiOllen ijfver ehnllIIorllka 1I1öjdskol11n sedan 1856 ocll af I';.t)'rdsell öfver Göteborgflllllllleum sedan
18G1. R. W. O. 1857, H. N. O. 1863, n. C. XIIJ:s Q. 1867 .
.Af t"!lekt Id!!ifr;t: Om 1lC01i0ll eller .sue<lbet i ryggradeu och om t1iekol"ll ämlll111"lsenliga. ullP(Ofitrnn till löreltommllnUc n( dcon" al!m. mi8Sbil<lning. Tal .. id liedligg:llldeJ.
"f prcsilliet i Götebol)l'S vet. och .. iucrhet'lt!Ilmhäl1e 18H. - llinne;;lal öf.. er hÖg;<llilllig
Il. M. kOllung Carl XIV Jol.llltl, hållet uti ,,1l11lån !rimlll'arelogc i Göteborg d. 8 Sept.
18H. Gtbg 18H. - Om Gtl.>g!l 8jukvårdsunst..lter. Tal i Gtbgi! liiknrc..<älliikap. Gtub'
186i. - I 8". läkar'Cdllslr.apeU X. haudt.: l. Beri.ttC!l.\lC om kolerabrsoten i GtlJg 1534
(tills.. med Westring). 1 F\·. liikaresil1sbJ"ICls fr.rslJcx. 18:li: Bcrii.ttcl~ OUI en li. k.
bluter. - 18JN, Ett patologiskt f)·ud.
Sven Niclas Selldim, född d. 18 Dec. 180G i nrlln~kog6 prestgård uti
Ycnnlllnd, 8tud. i UpslIlll h.t. 18ifl, lIIed. iii. kand. v.t. 1823, med. kand. h.t.
1826, med. lic. V.t. 1827, disp, s. fr.. pro gmdu IlICJ. (IIl ",!Illern pectoris
penetraniia obllervationes, Jlrres. J. ..ikcnnllll), med. d:r II. ii., kil'. maK. d. 4
Dce. 1828, erbiill K. 3Jaj:h befriellle fri\.n eu.betl!prufvet 1832, stil'. i filt·
liikllreki\.rcu 1824, pell8. i /lam Illa kår 1826, llTHler\iikarc "id allmänna gllrniilolls-) DOO. d. S Aug. lSi8.
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lljukllllsct 1824~25, e:a:tra läkare vid jiigarebrigaclen under öfuingsliigret !lOm·
maren 1826, t. f. bataljooslikarlI vid Velltgöta-Dalll reg:te·1827-29, hospitals.
och lasarethlikare iVuiii 1829-39, bat:sliiknnl vid KrollOberg8 rE:g:te 1835
-38, reg:tslikare viI! 8. reg:w d. 22 Mnj 1839, tjtm8lgjorde såsom fiiltliikarc
vid Irmeklren i SUne 1848, kommenderades med ockupatioIllS&r1nim till Schles·
\'ig 1850 och åtföljde Kronobergs reg:les fiithatllljoll till Gut1ltnd 185-1, för·
delningslikare under öflliugsliigret pn LjulIgbylwl IBliO, förordnndeil till fält·
läkare i 2:& lIIi1itirdi~trjktet d. 9 }Iaj s. n., h\'i1ket förordIlande upphi."mle 1867,
då Kronobergtl rcg:le blef förlagdt fr. 2:a till I:a miliUrdistriktel, qVlIllItud
dock Ilbom filtläkar" i arnu.\1l till d. 2-1 Jan. 1868, då. han Cöronluadeli till
ItlltIdkare i 1:0 lIIililOrdislriktet. 1';r\iöll nfs1.:crl frnn reg:tsläkarctjeJlstcll 1872
och entledigades friu fältläkareförordnandct 187-i. R. W. O. 1853, H. N. Q.
186.(.

HEDERSDOKTORKR.
Svenskar.

Nils Edvard Forssell, född d. iH Aug. 1821 pä Bramlbo i Wesllllalllnrul,
aflade 1840 farm. stud.-enmen, ingick 18-1-1 110111 el~v "id veleriniirillriiUni!,gell
i Stockholm. utlade afgåIlg~eXalfl(m derifriin 1847, förordnades ~. ä. och !ltn.
1848 till adjunkt vid "eteriniiriurättniogcll i Skara, länsveterinär i SkllTllborgs
lin 1852~57, utnämndes 1856 till lektor samt 1858 till /lJrutdr,dare /6r ve'erir'tlrillrlitlllingen i Skora, uppfördea 1856 i första rnmmet på fÖl1llag till Ilrofeuur ,·id vetcrilliirilllltitutct i Stockholm, lerl. af ilV. Jiiknre~äll~kapct i St(){:kbolm III. n. sillskap och föreningar, stadsfullmäktig scdau 1862, ordf. eller v.
önlf. i Skara stads dritselkammare m. m., H. W. O. 1864, R. N. O. 1869.
~'örctog 1846-47 en re;;a till Portugal, Spllnicn och Brasilien för naturhistoris1r.a och "eterinärll studier, I{jorde pil. offentligt uppdrag 1849 ocb 1851 resor
i SUnc och Halland fur att studera luu~jukan hos nötkreatur, erhöll 1858
statJl:ulldenllöd för studium lif Englandg och Skottlands "cwriuiriörhlllamlen,
lick 1866 statslIllslag för :\tt i T)'~kll\lrd, Hollaud, Frankrike, England Oell
Skottland taga kiiunedom om en der härjande boskllpspcllt.
.4f tr,dut wtgifrit, Om '-:\rellll utveckling i NorrteljetTl\kten (Bot. not. 18t2). Anteckningar öfver \'egetationen i Norrteljenakten (Bot. not. IM·l). - Anteckningar
öfver en farsotartlld lungkatarr (;n!tuen~l\) blaud bästar på kong\. hoflltal1et (i Norlingll
lir>lberäUel"", för t841\). _ Om rlen elakartade lungsjulmn bifmd nötkreaturen i SUne.
Shra ISt8~49. - Replik i lungsjuk.sfni~Rn (i Tidning för l/Wdthushål1niug 1851). Antedningar nnder reaor i Portng3loch BTl\8iliell. Sthlm ISt,. - Allteekningar ang.
8rlllliliens husdjur. ib. 18H. - Tabell öber sklludinA"ieulI gribslaglen. Stam 1852.
2:11 upp!., ib. 1867._- Promcmoria nn,l(. SkAm '·ctcrinärinriittnings verh"mhet och för·
'·aitning 1869. ~ ,\r;;\>erltteltICr tlerom ,"u"ligeu l;Cdnn lS62. - Iakttagelser !"Ör. t:llg1ands
o. Skottlnndil ,·C\crinir-under,·lsnin"..v"rk o. husrljursskÖUiCI. Lidk. 1861. - Ber. öh. en
1866 verUtild resa för sturlernnde nr bot;k.aps.pest. "Maricstad 1867. - ljkara \'eterinår·
inriittllingll tidskr., utg. af N. E. Forssell o. G. W. Rotting. Skara 186(;-66. D:o ulg.
af N. }:. {<·oruel1. Skara 1867~68. -_ Om dragkmftcn (öh·ers. fr. engelsk"n). SkrIr",
18G8. - Om Botriocephll11lil nooul(»;lUI i lakeflll lefver (Vek"kad,~ öf"ersigt 185!!). Om Ronncby badi!'Yuja (\'et.·akOO:s örvCTS. 1855). - Om Terkllingamc d Lolium temulentum (H,giea 1854). - Om slebot (Hygiea 1855.). - Om snicl:mcrgtl1 i Yc»tergö(.I:ul\( (Skamhorgs läns hush,',lIlling8tläll~kllps lidn. 1858). ~ Mjeltbrand (tlenmulluastädes
Il'fJO). - Om vlua läkemedels inverkan l'" lch-ll.nde djur (Hygien 18(3). - Om upptAckanrlct af fO$forsyra i ritjj,kor af OTJ,."l\ni;;kt urpl;ruu!l' (i Naturf.·möteu förbaudlingar
1863). - Des6utom itsk. öhen. ocb tidning68rtik1ar rör. ,·eterinin·asende, ffi. m.

Johan Rolof Tobias lang, född i Wiilby d. 12 ,Juli 1833, stIlrl. vid Up.
sala uuiv. h.t. 1850, umallUCllS vid dCl"v. laboratoriullt {ör lI11miill oell åkerbruks'
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kemi 1855-63, fil. kand. d. 30 Jan. 1857, fil. fl:r d. 5 Juni ~. å., docent i
kemi 1860, innehade andrn förslagsrummet till adjunkturen i kemi vid Upsaia
unlt". 1861, adjunkt i kemi vid Lunds uni\'. d. 30 Xov. 1863, {öronIn. att
bestrida de till profe88uren i medicin!!k kemi !Jörllnde ulldcrvillnilJg~- och UIlmenslliggande 18G5-75, anade med. kand. examen vid Lund~ lIlliv. d. 5
Dec. 1873, pro/u,or j mt(Ucins!: oc1l /!/liolo!J;"'; lumi dCTlItiideIC d. 16 JUDi
1875; erhöll nf Kongl. Vet. 1lOC. i Ulls.la Bcrsstcdtska legatot 1860 oelt 1862,
af K. Vet-akad. i SU,lm Lilldblach;.kll belöningen 1861, fijrctog ShOlll stipend.
en ii miinadcrs utrikes resa 18Gl, led. al 1\. i"YHiograf. Hiill~k. j LlIIul 1864,
led. af K. Vet.-akad. 1861, företog 1870 på UI1lxlrag af K. l\olnmcr~ckoll. ou
Ulaa till Tyskland, l<'rfmkriko och Belgien, fÖl'ordtllldes af K. M:t 1871 att "am
ledamot i kOlllmissionen för llfgif"aurlc nf utlåtande lIugilowh.: beskaUIlilJgen af
hvitbclssoekertillverkningcn inom riket. R. W. O. 1873 .
•'If /rIJchJt N/ffi/tit: Om 6:l.11'eters:rrlil-:" Balter. Aka<.l. afll. Up!Hlla 1857. - KemI6k.nnnl)·tisk undel'llÖlminJ!( af pyrosmalit (K. Vet. 80<:. årll!lkr. 18(0). - OUl n,.gr" Il)'"
plntiMoxidulföreningar. Ahd. afh. Upsala ISGI. _ Bidrrog till kännedomen om salpc:tct"8,rlighctens föreningar med cnatomiga b:1.ser. (K. Vet. akad. handl. 18(1). - Bi·
drag till Jcinnedom om lllatinaehlorurens dobbelföreningar {ÖCvCl'll. af K. Vet. akad:B
fÖrhandl. 1861). - Om salpc:!en;,rlighetens föreningar med n~rn\ lllll.tinabaser liamt
med etbylamin och tetr:\methybmmuniumOl<id (K. Vet. nkad:~ haml!. 18(4). ~ Några
p!lItitmmetallers chioTider i dera!l förhållande till nlpetersyrllg" 5."lI!er (K. Vet. akad:s
hlindl. 186(.) -- Om hl'itbete6ockerbeskattningeu inom tyska tullföreningen, ~'rankrikc
och Belgien. Lund lS73. - Bidrag till kinnedom om gal!s,Trorou sönderdeloingsprodukter. I. Historik. - Taurin och dess föreningar. - Cbologl,Tcolsyra. - GI)·codplysin.
(Lund. uni'l'". årsskrift 18H.)

Wilhelm Lilljeborg, född 1816, 8tud. 1834, fil. d:r 18-11, anRde teoretisk
wologi8k examen 1843, docent vid L\lnd~ akademi i zoologi ]844, e. o. adjunkt
i sanllnn vetenskap d"'r6Uide~ 1845, fii ..c~tod profe88uren i zoologi dust. 1846
och h,t. 1851, oro, adjunkt i y.oologi ,!crill.. 1863, professor i zoologi "id Upsuln uni\'. 1854, led. nf K. \'6t. (lk.~il. 1861, H. N. O. 8. å" hnr företagit
vctcll~knplig(l re~or till Ootlaud 1840 oc], 184!), till Xorge 1843, 1848, J858,
18/il och 1814, till Ryssland 1848, till LomlOIl och Paril! 1865 o<:h till KarellUil1Hlo i Norrbotten!! InpplIluk 1875.
ilf trycket 1<t,ifcit: l>lllJl. Lund: 01>!IC\,,,"tioIlCll wologlcro. parte8 J &. II. 184-1~5. _ Om de i Sk;,nc fÖl'l'kommandc Crusl;lcccr af ordn. Qatlocern., Oil~rnooda och (]Q.
pepoda. 1853. _ I K, Vet, nkad:Jl handl. : Beskrifning af t,'änne för Skantlinavienll
faunn ny" däggdjur. IS-I!. _ Bidrag till norm UYlllIlands och I"01f!C5 fnuna, samlade
under en ,·cteo~kaplig resa i tlea;;n linder IS48-hO (den omithologis1l:a tlelen af ~enntl.
nppeat~ finncs på t,~kn språket infon! i tidskr. Nnumannia, 18.>2, 2:" hAJt.). Oker·
sig!. af de inom skandina..ien hittills funna arterna af l!Iägtct GlImmaru~ .·abricitl.'l.
1853. - I Öhen;igt af K, Yet. akad:s förhand!.; 7.oo1ogisk~... i norra Ryssland och
.'lnmarken. 1849. - Om ParIlS l>orcalis I\- a.. _ Gotlands bnd· ocb Bl)tvattcll&-molluskcr
8. å. _ ~orges Cm$lacecr. 1851. - Konliskro IIr!er ar sliigtet Hippol)"tc 8. å. - Xon;J,;a
mollusker I. å. - OrnitholOj;!i.~kll anmirkningnr 8. U. - }1:lIa.kologi~ka bidrog: 1. För·
teckning på af förf. "id Kullaberg i Skåue i SeIJt. IS;;1 iOSlLmlluJe hafsmollusker. 2.
T"anlle för ,'ar fauna nya land, och ilÖl'I'"attensmolluskcr I. il.. -- Hafscrustnet'Cr "id Kulla,
berg. 1852. - TilIli.gg till förteel<uin~ell öfver Kllllen~ h,,f61l1011tlsker. 1854. - 'finitgg
till upPSILben om Lahcrll~tAeecr "id KullnbcrIt i SUne. 1855. - Nåpll ll.umli.rknings·
l·rmll1 former af Clau~mll l'ugo~a Draparnaud, llossmäss1c1' eller Clllllsilifl nlgl'ienlls M."lton
nll,l n!l.ekelt, Fol"1>cs and Hallley, lll"ilka [örul bos os~ dds id'e hlifl'lt flumii.,·kt" och
dels blifl'it IÖI'I'cxl"de med fllldl'll. 1858. - I,iriopc och Pclt0lla8tcr, H. Hathke. 181l!).
- F)'ml af en stor Ilel IIf eti [os;;ilt LI'"lskelett p\ Gräooll i RO/;la)/cLl s. il. - Beskrif·
Iks",rifning
ning öfl'cr tl'li.nne märklig.. CrH.laccer nf l'll'lIn. Cladoccr:l. lSt;Q. öfver nå fll'lI:r C.'nlslac..'Cr af ordn. Ostracoda och CoI>cpoda. lSG2. - 1 N. Act... Reg.
Socict. 8cient, Up!!.: Lirlope et Peltoga.~ter, H. Itatbkc. Ser. 3, "01. :1. _ Suppk'ment
au m~moire sur le!< gcnl'll!l r,iriopc et PclloglLltCr, H. Ualhkc. Ihm. (jemIe förBg. IIf·
handling intagen i Ann. des ScienCC8 natarelIcs, r, ,;erie, zoo\. T. n). - On the LYl!'ian~ magel\Jl.nica., H, Milnc-Edwards, and 00 tb:l CnUitacea of tbc luborder Amphipodll
and 8ubfamil1 Lysian&lllina found on tbe OO,'lIt of Swcden and Kor...."1. Ser. 3, .. o\.
6, f&&C. 1. - On two 5ublossll wblles dillC(l"ered in Swcden. Ibm, flllC. 2. _ SynOp"ill
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Crustaceorum SveeicoruI!! ordinia Branchiopodorum et snbordinia Pbyllopodorum.
S9Ciet. i Upsala: Om de parasitiska
Ibm "01. .'!OUemne. - I ATlI!Ikrift utg. af K.
Crustaccernl'l Lirlope och Peltogaster, 1:1. Ratbke. Arg. I. - Omilhologiska bi<1rag:
l. Utkast till en systematbk öfnrsigt af foglarnes kl89S. (Se<lermern i engelsk
öfversiHtn. införd i Procee<l. of the Zoolog. Soeiet)· of London 18GG. sRmt I AnnuIII
report of tbc board of regents of the Smithsonian Institution of W&shiogtan 1866).
2. Ornithologi.!!ka notiser. Ibm. - Bidrag till kinnedomen om tandÖmsningen hos
Otllrill och Halichrerus. Ibm. - I Upsala uol... åns\:r.: Öfvel1ligt af de inom Skan·
dinavien (Sverige oeh Kor~e) Ilntrö.flnde hvnlartarlc däggdjur (Cetlleen). (Ohers.
pil. engelslr:n och införd i Ray Sucietys skrifter 18GG). - l de Skandin. :"aturfor·
skaremötenllll förhandl.: Sågrn ord om förh,\l\andet mellan Skandinaviens och Sorrn
Rysslands faunor. 1851. - Om l..eptodolll hJlllina, LiIljeb. 18&0. - Om hulbcu
funna i Svcrige s. å. - Om Liriope och Peltogaster s. å. - Om landömsningcn hos
Otarill. och IIlllicillcrus, 8. fl. - Någrll ord om fo~larnes klMSifikl'ltion, 8. il. - Om
utvecklingen af tänderna hos I'Loeu bispida, Erl. Fnbricius. 18G3. - I'rogrnmwcr:
Vid prolf. Hultcranu,', Sahllns och Holmgrens Installation 18G~: Bidrag till kännedomen om de inom S..erige och ~orge förekommande Crustnceer af l!lOpodernas un'
derordniug och Tall:l.idernas familj. - '-i<1 firandet af den 6O-åTiga föreuingen mel11'l1l Sverige och Nor>:e, s. A.: BIdrag till känncdomeu om j'terY('.(IrnbU8 brnma. II.
~'ries, en fisk af mllkrnLfiskarlles familj. Vid fHos. rlo\.:torspromotioneu J8G6: Sy·
stematlsk öf.·ersigt af de gnngande däggdjuren (Gli rea). - På förlag af W. Schulb:
Snrigell och Norges Ryggradsdjur. I: Däggdjuren. ISB.

'-et.

Jonas Gustaf Vilhelm Zander, {ödd i Stockholm d. 29 MaIll 1835, stud.
i UpllIIlll v.t. 1855, 1ll00. fll. knnd. V.t. 1856, mCll. kand. h.t. 18GO, med. lic.
i Sloekhohn V.t. 18G4, underläkare på allmännn gnrnison88juklmscl 1858, ÖllPnade 18G5 i Stockholm ett iMtitut {ör sjukgymnastik hlladt medieo-mekani~ka
institutet, företog mod offentligt undorstöd sommaren 187G en resa till verl.lselpoaitionen i Fila.delflu, der han utställt mekaniska gYlllua~tikappnrnter sådana
lie begagolUl \'id hallS institut, erhöll medalj såväl vid (tenna I1l8lälluing 110m
vid den IlI.IDtidiga i Brultelles, har med sin g;rmnll8tikaJlparelj {ijrsett g)'ltllllllIliakA instiluwr i in- och utlandet, ledamot af svenska läkaresällskapet 1865.
U. N. O. 1875.
Af t"lc11et Nlgifr:it: Medieo·meknniska iostltlltct i Stockholm 1871, omarbetad
oeb under samma titel införd i :\ordlskt liedie. Arid\" 187:? - Svar på 'Dilj!Tl\ or.t
till belysning a( frågan om de t\"enoe olik.. gymunstikmetoclerna den mauuella och
den mekaniska.. Stblll 187i:!. - 'fhe lIlccilanico thernllentic institution in Stockholm.
Philadelphia 187G.
Norrmän.

Thomas Lauritz Christian Frederik Blich, rödd i Kristiania d. 10 Okt.
1810, tog exalTlen smmD 1827, Clt. phHoJ.-philoa. 1828, medicinsk embelileumen maj 1832, praktiserande läkare i Dnmmen sedon 18"12, med.lie.18a7,
utnimnd till lu"dfy!i!cIlB i BUBkerluls am! 1857, korrcsponderande medlem af
'8ociete mooicalc d''';mlllstioD~ i Paril!, 1838, af a...eoska läkaresitllakapet 1871,
och af det norske Videoakablllelsk.b i Kristiania 1876, företog 18;:\7-38 en
Iltlindek resa och besökte universileterul'l i KöpenhlUlIn, Paria och London, har
,Iellllutolll \'arit en stiindig delhgaro i dc skandinaviska läkare- och Ilatllrforskaremötena. R. S:t O. O. 18'i6.
Al t,.,ciet tlt!Jifr:it: HlIandbog i Födselsvidenskabon af W. F. Busch, ovor!!. af
I,. W. Boec\.: ng T. L. C. F. llLich. I>ramrncn 1833-35. - Disser'atio de sten03i
ostlorlllU eonlis Para J. dIss. ",cad. Drnfullc 18B7. - Berctnlnger om Suudiledstilst/Huloo og Medicinn.lforbol<1enc i Buskerods Landpllyslcat for 18G4, 18G;;, 18GG.
Dr,..nmen. - Tabeller over Drawmens Byes Befolkning udgi"'le efter t'orau~taltn.
nf Drllmmens !'undhedskomminlon f. 1870, J8H, 18B. ih. - Bemerkninger bertil i
Drammens TIdende ~:o 71, 187r.. - I Kyl R. X: BidrAg til lIjertesygdomlDene~ Pa'
tholol(1. - l Nouk Magllzill for LICll;eviullnskabcn, 2 Hrekke L Om IllCubntlonstiden
"ell dc lnlermltterende Fehre; XV": Statistiske Undersögelscr om I)ödeligh',dcu i
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Drammen i ~'eDla&ret 18.>6 60, og om de Sllnitrerc Forholde !t1rnmcslcds (iihen
aftryck); XXiV: Fibrös lUrcrepolyp, Trichiurie (l UildtRg i :Kord. med. '\\'kiv Il). - J Uti:~krift for ~Iedlcln og I'b'lJ'IDacie I: Om Cbrystaller i Exeremeoterne;
0111 Ihlpturer af Uterus; Om perforerende U1ceratloner af )[aven; Om Urinen i den
"cute Hjernevatnsot: Om orgnnld:e lljerncsygdomme: II: U,ydrocepbalus. Perforation
med heldlgt Udfald for "Moder og Bnrn; AUtllf>ldehe nt HornClIIaun8 Hnandbojl: i
StClhoskollleo; JU: Rkltlamp8ie hos Svnngre og Jo'örlende. - 1 Fotband!' ycd de
Skandia. Kll.turfol'Sk. 2:det Möde I Kbho 1840: Om dell Priesnetulr.e Van<lkllur
(oveu. pall Tysk I HilllCrts Uepcnorlum III. l8U). - l f'orhlll1dl. ved ö:te Möde 18011:
~iil'Sldl,lt

Om Illcnbatioustiden (lIC OhlUl). - l lleretnillg om Suudhcd!ltl\!Italldeu
Norge 1851: Indberetuing om Cholera [ J)r.unmen, 1851.

nl. lu.

i

Ludvig Vilhelm Dahl, född i Bergen d. 18 Okt. 1826, stud. vid Kri·
8tiania nnh'ersitd 1845, aflnde ex. filoi. titos. 1846 och ex. medicum 1851,
var uerpå. \'arf8Iiikare vid Borteu 10mänader, lähro på korvetteu EllidR trc
miuadcr od, k(llldidllt på riksl,ospitlLlet inemot ett år, företog 1853-64- en
längre utländsk resa till Wien och Paris, hRr 8edermera dels pl egen bekostnad
dels med statsuuder8töd beflÖkt Tyskland, Holland, Belgien och Stor-Britnulliell
för psychiatrillkB studier SBl1lt Sydtyskiand, Scbweiz och Itnlien för Btt studera
endemisk idioti, re8ervlikare ....id Gau8tads anstalt .for sinUl~ssjuka 1856-61
hvarunder han erhoJl uppdrag att anställa undersökningar om dc svagsinta i
olika delar Rf Norge, fänA'('I~eliikare i Kristiauia 1861-71, fullmäktig i illredepartementets rnedicioalafdelning 1864-G8, under 8 ir f(innan i kontrollkommi88ionen för Oslo 1111)'1, och 3 år medlem af kontrollkommissiollcn för Gnu8tads
nsyl för svagsinta sllmt af direktionen för rikshospitll1el, direktör {ör Rotvalds
allyl vid 'l'rondhjem 1871, dird:ltJr for det civila mtdicilla{vöundd i Norgt
1875. Ledtl.mot nf Vetenskapssiil1sbpet i Kristiania 18G5, af det KOlIg!. Vetenllkall~8ä1l8ktlpet i Trondhjolll 186G, och korresponderande medlem af Verein
fiir Ps)'clliatrie und foremdsche Psyehologie i \Vieu 1874. Vid natnrforakarmötct
i Stockholm 1863 "tU han norsk-dunsk ~ekl'etcnull i den statistiska 8ektionclJ
och "id l:ikarcmötct i Göteborg 1876 ordförande \'id lIJhni'lIln 6llDl1na"kollllltemll.
~I tr!lcht "tgi/~it: HeUel"8 pathological chemistry, by L. Dahl traudated by
<i:r W. IJ. Moore, DunEn 18M. - BidraR' ~Il Kundskah om dc Siudssyge i Norge,
udg. dtor ollcntlijl" ~·oranatahning. Chr:uill 18;;;9. - 0111 nogle aanlleligc Omganga·
sygdomme. ib. 1862. - }o'orlsatte fIldra!!: til Kundskab om de SiDd.nyge i N0ll!"c.
ib. I!lG2. - Om Tllveiebringehe af eu frelles Sinllssygestatiatik for 8"erige, Dll.nmsrk
og Norge. ib. 1868, - Idioti og Kretilllsme. ib. 1865. - De Sindssv:lge i Norge (\.
31 Dec. J8M. ib. 181i1. - Nogle Ord om lSindssygdommenCli H,..ppi~hed og almindelipte Alll"!ltl.ger. ib. 1876. -- Deuntom Alski1ligll afhandlin!l'&r ocb mindre mell·
delanden i norsk :llagaziu for I,regevillenskaben och tidskriften l"olke"cnnell, i hvilk",
tidskrifter ban varit nlcdret1aktör, i dc tryckta Förbanlllingllrnll. vid dc sknu<1iuavi·
ska Nntnrfortlkllnnöten&, (leo b"llireniska kongreSllen i Köpenbamo och \'ctelllkapssällskapet i Kristiania, i Allgem. Zcitschrift fiir P~ychinlrie, m, m.

Ernst Ferdinand Lochmann, född i Kristillll611ud d. 12 Okt. 1820, all.
ex. artium 1838, anden ex. 1839 och 'lied. e3. 1843, lI'lIB.llUCnS vid del fysiska kabinettet 1842, IInivcrsitetsatipellrlillt i obstetrik m. lU. 1844-45, höll
1844 förelilslliugar i näUlnde iimne uoder ledighetelI efter prof. Tulstnlp, badlikare i EidsvoJd somlll. 1845-47, kOllllllUlikirllrg vid Kristiansands brigad
1845, fungerade linder IIcre 4r som uuderliihre vid Kristianst1uds rlliJitiirll sjukhns och tjenstgjorde 80111 assistent vid Sofienlunds lasarett vid Malmö under
trupp8llmlingen i Skåne 1848, garuis.kårJiikll.re i Kristian83.ud 1862, linder Aren
1850-65 var hall medle1Jl nf stndClls kOlOulllllalstyrelse, IIislJudhctskommissioll
och kontrollkommission för lItadens IIsyl för svagsinta, förordnIId att tills vidare
förelii.88 och CXlIlllinera "id Kristis.nia universitet i fllflnnkologi, toxieoJogi och
hygiam 1865, kOllstituerlld 186G och UtlliilllOd 1861 till pro/lB8o" i IIItdici71
"id lInivel"8itetet, t. f. öfverliikare vid rikKbospitaJel.8 medic. afdeln. B 1868iO, medlem d dcn farmaceut. cxalll.kommissiol1ell m. nr., fijrordnad 1865 till
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Ilor6k medlem af en i Stockholm ned61ltt komite för reviderande af dc nordi6kn
ländernA6 fal'mnkope och 1867 ordf. i den l10Mlka fanllllkopckolJlllliSlliollcu, deltagit i naturforskarmötenn i Kri8tillnin 1856 och 1868, i Köpelll,nmn 1861 och
1873, i CIl hn;imnisk kongreu i KÖpenhll.um 1858. företog 184.1 en velen8kllplig reaa till Tyskland, be8öktll i vetenskapligt ayftll 1850 'l'Y6klnlld och
Fr/lllkrike, 1856 och 1868 l'ysklll.nd, J873 TpkJaud och Schll"eiy., medlem a.f
Veten6kap88iillakapct i Kristiania 1868, af Vetcnskllp88ällsknpet i TrolldhjclIl
1870, R. D. D. O. 1858, K. D. D. O. 1869, R. N. O. 1869.
..Af tr!fck6t Id9ifcit: Om Pharmncopoea Nonegica, Christiallsllnu 185:;. - 1
Ugeskr. f. Medicin og i'harmllcie. I: Om Svioe o~ dells SlIlit.SOmhcd paa Menne.~ker;
Om et Hygroma patelIare heldhre,let '·cd udvcndig llru~ n.f lal.l~ inleru.; II: Oversigt over dc vigtig~te phRrmscologi~ke Erfaringer i 1~2: lIl: GYlllckologicn i 18,12.
- I Norsk Mall". f. I.a:gc'·. 2. !t. I· Eids'·old~badHi 18~5 og IS4G; XXI Tillregsbeftc:
Cbolers i ChristitIllin i 1866. 3 H. I: OlD Spedal6kheden (a.h·CD siiuk.): Om Hcld·
bredebesllstalter plUl Hölfjcldet; JI: IIigsbospitJllct. l 181{ ~ye Opga..er; i Mag:ui·
Det A.arg. 1816 BegYDdebeD af en Rl\:kke l"orelresninger o\"Cr Uyglene. - I BCl'<ltll.
om Sundhedstilstanden m. ln. i Norge 18.;8: Xo~lc bygilcniskc I!cm~rknioger: ib.;
1%9: Nogle BemlCrkllinger om de ve~tl:\udske Typi,nscpidemiers Aarsagsforho1<lc.Dessutom har hRO ,·ii9cntH~ /lodel j Pharlllacopoen ~orveglea, cd. altera, Chrlst·hlnioe 1810, och nrit medutgifv&re af Norsk M.g. f. La:gev.

Emanuel Frederik Hagbarth Winge, född i Fredrik6vmro d. 20 Doc.
1827, stud. 1845, cand. Vhilo6. 1846, :lflllde medic. clnbet!>eX(Ullcn 1851, före·
Siad om hiist~n 1853 ett cholernlaBRrctt under epidemien i Kri61i.uia, skeppslikare på fregatten t'reya 1854, jerlH·ägsliikRre 1855-f.7, företog under 1857
-58 cn vetellskaplig rcslI till Berlin, Prag, Wicll och Paris, eftcr helnkomsten
reservliklIre vid rik6hospitnlet6 me<!ic. nfdelnillS" och pd hö6ten 1858 PrOllektor
,·id dcss pntliologi8k·nnatomilikll och kClni6ka laboratorium, vi6tadc6 "illtcr6emc.tern 1858-59 :Uer i BerIi!> {ör studier och beRökte pA Iicmrl.'MlI Ho\lalld,
I::uglaud ocll Skotthllld, fiiljde hÖ6tcIl 1859 Virchow på en nf Kongl. NOMlka
regeringen6 föu"nstaltallde företllgen undersökninS'6reSll i dc nf spetälska hCln8Ökl.& di6trikten pl Ve~tlllll(lct, e:Xlllllillator i tandlik8..re:ulUcn 186 l - 67, aekreterare i den mcdic_ faklllte~en 1864, profC6sor i patologisk allntollli och allmän
patologi, t. f. öfverläkarc vid hospitlllets medic. afdein. och liirllre i specicl
patologi lICll terapi Jan. 18G8, utnämnd tiH onlin. pTO!USOT i niilllntle iimno
och till öfverläk/lro vid llospitnlct d. 20 .Fcbr. 1869, medlem af konlrollkoullIlieaionen Ofver Gauslatl6 1lll)'1 6cdall J 871, medlem af ,·eteIl6knps~ä1l6kapot i
Kristiania 1868, har delvis si'<llom sekreteraro deltag-it i dc skandinaviska ulltnr(OMlkarclhötcna 6edan 1856, företog 18G9 en vcten8kaplig rC6a till T)'sklalld
och Schweiz.
Af t,.ydut ~t9iffit: I No"k llngaziu f. Lre~ev. 2, R: VUI: IlCTctuingom GrulI"
IIlDlb Cbolerlllazaret under Ephlemlen i 18;;a; XII: lndberclniu~ til dcl a1o:adcl>li~J,;o
Kollegium om en med Stipcudiun, forclagcl. Udenlallthrei6e; XV: U"denögelscr ,tf
Uriuen i cnke1te Sygdomme; Alll\t."pRth. BC!!krivcbe af en Uterus I.>icorni~ duplex.
cum vagina simplici: );IX: Q,·orsilft o"er dc i Löbct af 3 .\rH pR" nJpho.pitalet
..dlöne Obduktioner; XXIV: l\UkTi...clse af eu fihrös IlIretepolyp med Hnar; S:<lc
R. I: I'eritouili~ behandIet med I'ara.eentcsc: III: ,\ncurisma arterillJ ItllonymlC. '"Arit mcdntjJlfvare ar oh'ltnnRUlD(lc ti,l~krift 18G4-1Z och år me,l\em af den Dorska.
rcdaktlollskomiten för .:-<ordiskt Med. Arkl.....
FiI1I1e.

Adolf Moberg, född i Killlito sockcn /tf .\bo och 13jötll<:bQrg6 län d. 5
Sept. 1813, stud. vid ncl~ingfora univ. 1829, fil. h"t!. 1836, prOlDov. fil.
mag. med andra he<!enlrummet l83u, llitrade .-id uni\·enitctots kemiskn lallor.torium 1837, doceut i kemi 1838, förestått Ilrofcssurcll i kemi Okt.. 1838-
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Dec. 18-17, fil. lic. 1839, promov. fil. d:r med fönUl ht'(!crsrulInnet vid finska
Ulli,-cl1!litcts 200-åriga jllbellost 1840, adjunkt i kemi 1843, uPI,{ön! i fönUL
nunmct å fÖIlIIIg till professuren i kemi 1847, p'"()fusor j !!l6il; 184.(}. Promotor i f~·8iBk-mlltcm. ffIkult. 1860, lcd(llnot i konsistorie ekolJomie·di\'i~ioll
h.t. 1861-0kt. 18G7, dek. i fysisk matenl. fAk. 1862-63, samt i den ånyo
upprattade filo8ofiakll fakultetens fYll. ml.tem. llektioll l Jan. 186-1-1 Sept.
1872, promomr i filas. hk. 1864, uni\-crsilets prorektor I Okt. 1867-1 Sept.
1872, samt den rektor l Sept. 1872-1 Sept. lS7!), erhöll afskcd {rlin professuren si.80m emeritUIf och hugnadu med lJtallråd8 titel och vårdiglll:Jt d. 31
Dec. 1875. Led. al åukilliga af kaj8. lICnatCTl för Finland nedsatta kOllllniteer: för utarbetande af andrn upplagan af Phormneopoell j.'ennica 1848; för
uppgörnlldll ni förslag till ny mediciualtaxa 18G3; för särskilda propositioner
till lamltdagen i Finlnnd 18G3~G4, adjungerad ledamot ni eollegium lIledi(;uffi
1851 -53; innehade pi grund af prh,i!egium leduingen af I-Iartvallska mineralvauenlllTättllingeu l Hehillgfors 1858-G6; ledamot nf IleJsingfors ~vell6k-fillska
församllllgs kyrkoråd ifriin 1871 oell ordf. l dess ekonolll. förvnltllingsutskott
ifrån 1872 till när\'. tid; bevisude 80m lekmannaombud för Hele.ingfors proswri det första finska kyrkomötet i Juni 1876. Ledamot af fiuska litteratursällskapet 18.n, nf finskn Vetenskllpssocietctcn 1848 (desa orM. årull 1856-57
och 1871-72 samt dess bibliotekarie sedan d. 16 Nov. 1857); af finska läkllTesillskapct 18-19: af lIil],lkapet pro }'auna et Flora Fenniea 1850 (dess ordf.
1850-59 och 18G4~G6, samt viee ordf. 1859-64 och 1866-(8), ffi. fl.
lliillshpcr, Ilf fiuska missionssiillsknpetB bestY"clae ifrån dess stiftelse Jan. 1859
(.Iess \'iee ordf. sedan 1861); en blaud stiftarne af Lutherska c"angelliföreuingen i }'inland och ordf. l dess bestyrelse sedan d. I Dec. 1873. R. S:t
Au. O. 3:c kl. 1856. R. S:t SllIn. O. 2:a kl. 1863. R. S:t An. O. 2:a kl. 1873.
.Af ("!Jr/ut Nt!Jjfri/: .... knd. di"f)ulntiouer: l) J)jsscrt. chem.dc sttollnatibus. lH38._
2) Disacrt. ehem. theoria!! eorpo!'Um. q,ulIe h,tlogenia dieuntnr, eomparallll. 1839. - 3)
Dc chioreto ehromico 1843. - 4) De första grunderna nr organiska kemien, l-VU.
18'(;I-H. - 5) Kort lIll"islliug till '1,"alitati",1 kemiska aualyl;Crs I\Ilstii.llimde. Förrn
delon: Oorganisk nnal)"s, I_VI. 1845-46. ~ G) FörlIÖk till minen.liel'llM ordmmdc cnliJolt kemiska systemet, l-IX. 184ij~"8. - i} DislI. ebem. de oxido chrom06O. 1841.De undis liq,vidiJJ reflC1i!l. 1849. - Ak.'ldemiJJh programmer, Till m:>gi81CfpromotiU!len
; fYI..-ffialh. fakulteten 1860; 2) till prof. Ktuegers installation 1862; 3) till iiI. mill!".
promotionen 1864; fl Botllllis\::a bi<1mg till Filllnmls klimnlololl:i, inbjuJningsskrift till
prof. Lindbcrl{s instaUation 1865; - 6) Ornitbologi~kn bi<lrnR till .·inlands klimatologi,
inbjlldning>ll!krift. till pruf. JlJi.klills iJJstllllation 1868. _ 6) till prof. Chydenii installatiOn 18j]. - 7) RedDgÖrel.'lC öfvQT Kejs. _-\1eu.nders-liui"-Cf'!IIt.ete1-ll j io'inllmd fÖT\·llitning
ocb \"erksamhet under ären 1872-75. - J Acta SocietRtis seieut. Fell1J. Tom. Il: Anal,.~
af tvenne i }'inlnud förekommande "nrieteter nf sml'T:lgd. 1842. - Annlys nt Horublende fmn EngllÖ i Kimito. 18401. - Tom. IV: Annlys af granat trin Åbo. 1855. :s"ägrn bidrag till Unnooom ..f Finlands mineralier. 1855. _ Tom. VI: 8eBkrifningöfl'"er
en mekanisk vågTÖrehJe·apparat. 1861. - Tom. IX; Aomirlmingar om dc i rotcl'l\mle
metallskif~or af en magnet inducerade "lektris1:a ströD\m~r. 1867. _. l Bidrag tilll<'iu·
lnnds untnrkiinnedom (:te. Hi!t. 2: Om dc Urim rlr I j50 till år IBM i Finland gjorda
lIaluralbillioriJJh. d..gnnteckllingar och dent.ll betyuelsc i klimatqlogU;kt hinsccllllc. 18';7.
- Hih. j; Klim,uologis1.:a i..ktagd.ser i f'inla.ml. Först" delen. 1846-00. l. N:llural~itri.orisl:a anleckuingar. 1860. _
HIUt.. 8. Höjdmiituingnr an$tillda i norTa delen ..f
.åland 1853. laG!!. - I Bidrag till kännedom nf Finlan'h natur och folk. HUt. 18.
Klhll:ltologiska iakttagelser i nnlnnd. Förata delen l84G-185r. Il L\letlXlrologi~ka :In·
tce1:ningar. 1871. ~ I Xoti"Cr ur Slllskapets l'ro Iraullll et Flom Fellnica förballdlingor. Hirt. 3. NlIluralhi6torisK(I daganteck:niu8"r gjorda i Finland åren 1750-1845.
1856. - Bäft. 11. (sl1pl'lcm.) Sällskapets pro Io'auna et Flora Fenni_CA öden och '·erk·
samhet ifrån dess stiftclllC <1. l No,'. 1821 till d. t Nov. 1871. - l Oh"c/"l!lR"t af finskIl
Vetensknl>ssocietetenB förhandliu8:1r: en mängd föredrag UpPSlIber och mcddelandeu_ Till eu del utarbetat och fllllståDlligt red.iger:Jt: Phannacopoea Fennia, editio 6eC:uDlIll,
H:'orsiro 1850. - An..-isningar till pröfning af låkemo:1Jen i finsk.. fanna1:opeens andra
upplaga.. ll:fors 18M. - Indicin, quiblls mo:licaminn J'harmacoflOOl'l Fcnnicre cditionis
secund~ dignoscuntur el proballtur. H:forsiro 1852. _ Desll'ltom rörfattnt och utgit\it:
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farmJl.kopeeu~ e.mlre. och svenska fnrmakopccn~ ~jettc upplaga. H:for~
ISåI. - Granekniu~ af .fÖr;;la~ till ~"ensk l'Sl\llIlbok för de cmugeliska fÖfBamliuj.:"aroc
i storfurstendömet Finland 18"1. H:fors 1862. -lIi&SiollllSllnger, utI!. af finska mission&lIillsitapet, hitt. 1-' R:fol'S 186l!-6S. - Andnktsl;ångcr till kristlig vickell1C och uppbygge1lle. I. R:fon 1866.

Ordbok till fill8ke.

Christen Thomlen Barfoed,

född i Stcge på Möcn d. IG .Juni 1815,
artium vid KöpenhamIIs uni\'cnitct 1832, eXIlmen lilos. 1833.
fanDMleatilk uaDMlD 1835, tamt pol)'teknisk C:tamen 1839, Antriidde med offentHet 1IDlIerR6d. ea re. till Tyskland, Italicn, Schweit7., Frankrike, Englllud,
Belgien och Holland 1839, meddele.de efter återkolUsten 1~42 en~kild nnderriIDiDa i pnktiak och theoret. kemi, höll under lircn 1844-58 offentligu.
. "
I
i Ikerbl'vkskemi, erhöll ett .ni det k. danske Vidensknbernes SelIbb .-U
18"", lirare i kemi odJ f)'sik vid veterilliinkoillD i Köpenhamn
1846 och tlllib lirare i kemi "id k. militäm högskolan och föreståndare för
. . . bmUb. laboratorium 1850-59, p"r>jU3(JI' 18,,(;, lektol' i kemi och for. . . -rid K. veterinir- och landtbn,ks-skolan 1858, medlem af dct "eteriniira
&det 1851, af det k. danske Videnskaberues Selsksbs msthelllll.til>k-naturftteaIbpliga afdl'lning 1865, nf direktionen för ,Carlsberg Fond. och /If 1>c·
at)'reIton för C&r1~bergll fysiologiska oel, kemiska lubcratorlulll 18iG. IL D. O.
1867, B. S:t O. O. 1869.
Af t,.,rMt "tgi/rit, Den rene KristallogmphiCll Hovedtnek. 18.51. _ L:i:rebog i
dm lIIlaiytiske Chernie 1863, - De organiske ~tolfcl"B qualitllliye AmdyliC. 18U1-77.
_ Om A.I1III~1l Iii det IJJ1cnrlte Lccrs ~n\'nligc "i"koing ]lM. Vegetationen. 184·1. (Pl'is_
afbaDdl till det k. dallske Vidensk. &18k.) - ~'(,I'1lÖ~ for ÅnH\Iluelsen nf Jord",,,ler
(Betiuthllll tuherollus) til Prodllktion af BlWndeviin. 1841. (Tidskr. for Landökonomie).
_ U~lllC af i Danmark avlede Ruokeirocr. 1863 (ibid.) - Om et Jk;hbel~ni<:nt
af ItaIIr. Ol!" Alhlirr. 1860 (Det akandilu",. NlltllrfCl"llkermödCll Berctn.) - Om S"o"Iqq,pllh og noglc 6\"ovlbllsiakc QYicj(l5Öh·sal1e. 1864 (Tidskr. for Phyaik og Cbemic.) _
ViiPJ"n!ns Pllll"iSJIing ved Siden af Bofli)"Te. 186t. (ibill). - Om et ApIllI.rll.t lil
dIIItWen& Vand. 111M (ibid.). - Om KiliClsp-ells Plll\viisniag. IS6t (7..eit5chriftf"Urana_
IJ'IdIe CbttDie). - Bidrag tl1 Onlsyrena Analyse. 1866 (Tidikr. for Pbyaik og Chemle). _ Om den Danske Apothekert"xt fra lGH;-IS66 (Arehi,' for l'harmacie). _
NOlle Unden6gcllM:r oyer de illOmeri~ke Tinsyror. 1866 (Det k. Danske \'iden~k, Selsk.
Skrifter). - Om gan'\l;$uurt t:iöh'ille (Xotioo till Jom·n. flir pl'Ilktirehe Cbemic Ikl. 102).
- Om .KblelJ1"Ms Ad~killelse frn I\ndre S>·rer. 18G8 (Det K. Danske Viden~k. Selsk.
Oo-enigter). - Om MYJ'CBjI'ens BlYIillIte. 1869 (ibid.) - Om [)extrin. 1871 (illid.). _
Om Arabin. 1873 (ibid.). - Om AlIsl;i1lelllen I\f Harpix fra fede Syrer. 1873 (il>id.).Om Kalkens ~'orhold mo<.\ tör Kulsyrc. 1815 (ibid.). - Dc IlClltl\ af dessn afhUlHI1. äro
ifven upptagna i utliondska journrder, huhuda....kligen Erdmaus (KolbcB) JourlllIl fUr
pl'utiJiche Chcm;e och Jo.'resenius· Zeit&ehrift filr llllalytisehe Chemie.
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Anders Georg Drachmann, född d. 22 No... 1810, Itfll\de kirurgisk examen vid k. kirurgiskn aku.dcmien 1836, reaervkirurg vid flottan a. å., utlade
medico-kiturgiak examen vid Köpenhamns universitet 18:19, 8keppsliikllro vi,1
k. marinen 1831-"0, ln-aTUnder han ~aöktc )ll\deira, Vel\tilldien, Venczuela,
)ledelhah-et, England, Island och Byssland, liikare "id flottans hospital 1840
-50 enmt öf\"crtog liiknretills)'lwn vid det Langgaardaka oJ'thoprediska institutct
18.. [" öfvergick till armccn vid det SeiJlesvigskn krigets utbrott 1848 nell
tjen8t~ordo "id lazarettet i l:a linien på Augustenl.org, "fler AterkomstCIl från
armecn utkomlllendermd såsom öh'crliikllre på fTegattcll ••'reytl. samt sedan 1"1
liniesk(lppet .Skjold', liikrlre vid batteriet :tTre Kronon och karnntällsläkarc:
1850-62, medlem af karantiill-Iagkolllmissionens J'e"isioll 18r,9 och gl'mfdnde
llallllll(\ är jemte prof. Schiödte eU institut för medicinsk, och ortllopre,lisk gyUlnastik 81Uut en klinik for deformiteter och ledsjukdolllllr, utll. tilllJT'ojtno,. l8GO,
iJfverlijkal'e vid krigsla1.areltct vid kadettskolan i Köpenhamn 18G4. R. D. O. 1848.
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Af '''It:h:t 1/fgifr:it: I Bibliotbck lor Lregcr: BidraR til Hjemens PlIthologi Ud •.
1841 och Bd i, 18"-2. - Be8vllrellle af Uni,"ersiteteUl Pril;oPlfolve: .Quz in an:ltomill
oc:uli l.Ilimll!ium rertebratornm bis pTOl<imiil <;eJ[ annis inventa .unt, exponantur e~
eorum in pbysiQlogi" oooli dignitM, quantum lien poterit, ~ioetu". Bd ii. lSH.Om medicin5k Gymnutik Bd l. b. l. 1860. - Om :::,1;oli06ellll Theon Bd 3. h. 1. 1861.
_ J Ugeskrift f. L:eger: Bema.:rklliugcr til .Kllratiti.. og .Amaul'Olri.. Bd G. 1842.Om den L:lnggllllrdskc onhollO\..'<.liakc Anmlllt, 2:fI n. Bd ti. 18H. - l.regeforholtlenc i
den dlln~kc KriR5Ultlrillc I, II. :i: n. Bd 10. IS"'!); Om PrincipflTnc (or SkoliOl5ens mekaniske Bchnlldling, 2 H. 2!t 1868. - Deformiteter Ilf Fodcn 2:8 n. flO. 18;;!). - 8"PIIUrMil' Ostitis i Röl'kno'klemes Epiphysc., 2:n U. 80. l S6~). - Om Diffusion og Diul,vile, 2:fl
H. 38. 1863. - ncscktion af Skulder- og Albuleddct efter 8kmlsallf, 2:a le 4--5. 1865.
_ Om Klllmpfod, g:e l\. Bd {j. lana. ~ Mll6""ge. a:c H. 18. 1814. - Om 8polld)'llli~.
:l Ro 21. 11176. - I Nyt Arehi,' for SÖym511ct 1842: Om Bö-Etatell~ Mc<.1icinal~a:scn.
Om Skudi!Jl.ar, HOlIpitals·M("]dc1elscr. 1849. - Om Rygrad"n8 Sidd.ruruning (SooHos.is)
Kbhn 1852. - Spondylanhl'OCllelJ Kbbu 18iiö. Om vore Pigebörn8 physigkc Op1111lgelse. Hygieniske MeddelelllCr. Kbhn 1866. - Gymnastik for den kvindeliJ,,'"C Ungdom. Kbhn 1869. - Om Befolknings:forboldcnc, ~Jt uansk MaanedM1r.. H. 1. 1871-1l!.
_ Artbriti. dcformanB. Nord. ,ned.•"rcbiY. Bd ~. I. 18iS. _. Om Spoudylitill, ib. Bd.
1. 3. 12-. 1815. De!l;utom åukillig&klo.sui&i.<kA meddc1Rmlen, kritiska och polemi~b upp'
8l\t&er införda i medicin8ka tidskrifter. Prof, Dnu:bm~no ir derjemte referent för .1\01"dlskt medicinskt Arcbi... samt· för HiI'liCbs o. "ircho... ~ .Jahrel1>eriehb.

Harald Selmer, född d. 18 MlIni 1814 i Vejle i Norrc-Jylland, !:lInd. i
K0I'Clllllunn 1831, linden examen 1832, liiknree]l"(llllen 1838, anst1i.ld !:I01l1
Jiiknrekandidnt vid S:t Hans ITospital pli. BidstruplIgaan] 1839-4 L, praktis,;milde läkare i Jylland undsr r,rell 1841-4G, yann 1846 ott af siillskal'et
ll'l,iliatri",nl utsatt pris och öfvcrtog l;alllm(l nr redaktionell
tidskriften lBibliothck for Loogeu, förordnad 1847 till lII(ldJmn af en kOfilmi88ion, som hade
1\tt ombesörja anliiggandet af en allsl..lllt för ~inne88jllke i Norre-Jylland, och belliiktc i denna egell!:lkap 1847-48 utlandet för studiet af utlinJska :'Instalter
för sinnessjuka, iJjverliiJ:are vid /Iwpilalet i "I(lrhu 1852, tito projullar 1856.
It. D. O. 1859, Daouebrogsmlnd.
Af t,.,t'ld ."ift'it: Om P5ycbiRtriens Til.rtand i Danmark med &erligt Ilcnsyn til
S:t Ilans HOOIJitnl vaa Himtrtlllllg...rd. Kbhn 1841. - Om Siud.ygdolDmellc og andre
IIJgelige Sjmlc8tll~taude ved J. C. l'neban!. OverAAt. Kbhll 1842. - Ojendilllt.elik. Til
":ftcrlen~l5C for sunde, 8l'/lge Of! ~y~ Pjne. .t;ftcr d:r Biihrlens tytlskc Original omarb.
""Iborg 184". - Den rctslige P~ycbologi. Systemntisk fremstilt for 1Ac,b"Cr og Jurister
J. Il. Frie<1rcicb. .dalborg 18~6. - Almindeligc Grun<l",dningcr for DaarcValllOnets
Jndrctning. Et Il.f .1'hi1iatrien, kronet Prisskrift. Kbhn 1846. - Om den forventeIle
ChoLcra-~~Jlidclllie. Kbhn 184\l. Dcn dauske Lregest""d. _Fol'lcgnelw OYCr k"crulc
og afdö<1c Llegcr, In~'{l pcrsonalhistotiske Notiscl'. Kbhn 1860. - Den b'ili;ke HcllJl"Cllel·
IICSIln5talt for !Simlssy!,'C. Khhn 1852. - Om tEglesknDs6kilsmi~sc i TiLfrelde af Silllis~ygdom, 1866. I Bihliotbek for Lreger, Jl:c Ra:kkc, hvarnf hlm retlig. n. I - XI,
11141-52, bllr han utom t('CCnsioncr 6krifvit föLjnmle originRlartikll\t: B. I: Om elcn
lIe!,'Cridenska1>eliJ,,'C Journalistik; l)en anatomigkc KOnkurs; Daares.'\gcn i Viborg; Om
ProYindsialilregemCll kollegiale }forhold. Etbcrillduntlingcn. - UtI. II: Om den jrdske
I>fI.'\mansllllUl Beli"i/Cllbed: HOllpit,,18ilJlÖ~mllalet; Om "niget IIf den jy<lske Dllllrelm$Ullt.s Beliggenbc.-t B. ni: Isaak Xatbanllen, en ~ch0Jl'llhologil;k Skildring. _
Bd Iv: DallteanUlllterneli nygnLugsforbold i Ty<1nlaod og Englaod; Den bidltro\r
gn.'\td$kc Reform I. B. v; Dell bidstropgllllrdske Reform 2; Til Daumarks I..ueg(l6tllti5tik. - il. VI: Tilt('gnelighe..t88pOtg!<maalct i det k. SlIndbedskoUegium; Sundhetskollel(iet og Cholern; Dansk Cotrc6pondencc I en t]dsk JOllrnRI. - Il. VII; Lorl!ir.
Ilillgcns och Sundhcdspoliticl8 t'orhold til Prostitutionen i Khh". (i ~'orcning med 11:r
Melchior); Om fA\3gcpostcn ved lien lJllske DaRmRn8tlllt; - B. IX: O", politi8ke Bcvre·
l:clscl's 111,lllydolse ]lM. Sin{]ssyglIOllLlllcnc; Om DÖl'llch()J;pilalcl'. - l). X: Om Idiotl~rne
og l(1io(3.$)'lcl'; Om J,,'"Ilgee..,amCll~ Ddillg; D<;u interimisti8ke Dam'cal1~talt paa Möcn. _
11 XI, Den jy(1s1o:c Daarcandalt. -- l (:de og 5:tc Thckke: 8erctning til Sundhcd~Uel:ict
om den jydske lIelbruo:ll'lscsan8llLll for !SindSl;Jge. _ I UgCl;krift for Lreger, III: Et Til·
(leIde af organisk Pejl i Ujemen. _ IX: Om Hlracbitis, efter J. Ih·lIsser. - 2 Il. J.
Daarc...-rescnet i de jydske !Stamder. - II; Om )lanieTJ; En mOIl~lrile O'·erextrcmitet. _
IU; Daare\'lIelIIlllet i England. - LXXIII; HI'offra Ikolle Lregeme til "oro Sin.llll'ygeRIl5ta1tU komme. - L"i:XVlJ: llillrng til Dig1tu5liiouell om Underriiming i Locmo om
Slndss:ygdommenc.
x..~ynJ, I anledning af d,r Monriefll Hema::rknioger om "ore
Sindll8ygell.ol!.alter. _ Om Sind5!l]gdommenl':l Inddclning.
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Sven Johan Almström,

född d. 27 '«'cbl'. 1848, stud. i Ups. 1870, med.

fil. kand. 1871, med. kand. V.t. 1814, med. lic. d. 30 Maj 1877, disp.progr.

h.t. 1877: ~Om förträngningar i tårvägarue.~ Amanucus "id akad. sjukhuset i
Upula 1870-76, rmdnokirurg t Scpt.-16 No..... 1876 och 1 Bept.-Io Nov.
1877, fÖrordn. att under Juni, Juli och Augusti mAnaelcr 1877 förcstå öfverkirurgbcfattuillgen vid aklld. ajukhusClt, sedermera utn. distriktläkllre i Lindesberg och andre blltaJjo\1släkllre vid K. 'Vest1l'lanJallds reg.

Per Wilhelm Bergsten, f_ d. 26 Okt. 1828, slud. i Upsala d. 1849,
med. fil. kand. v.t. 1801, med. kand. v.t. 1855, med. lic. d. 14 Dec. 1858,
kir. mag. d. 24 Nov. 1859 och nflllde emb.prof.et B. å. Stip. i fiiltlik.Uren
1851-54, vik. stadBliikare i Strengnäs Sl)1Il1ll. 1853 och 1855, ko1eraliiknre i
Slite och i Lidköping 1853, extra bat.·likn.re på Kungsholms fästning 1854,
uppbördsJäkaro ii. ållgkorvet«m 'l'hor s. å., läkare vid kolcrD.sjukhuB i Nyköping
1855, bruksläkare vid Tumba 1856, amanuens vid med.-kcmiska laboratorict i
Upwa 1857-58, underläkarc vid Porla brunn l mån. och vik. slott6liihre på
Drottningholm 2 miln. undor sommaren 1857, t. f. lakare vid finge\.sct på
LD.ngholmen 1 mån. 1859, badläkare på. Furusnllcl SOlIlm. 1859 och 1860, llOlIIlttc sig i Norrköping i Nov. 18i19, tjcnatgjonle eäsmn laeurcttaläk;l.rc derst.
1862, It'ikare vid cellfängelset i niillllldCl stad sedan d. Il Maj 18(;3. Disp.
pro gr. med. h.t. 1877: ~Hclaobringandc sommarli['~
,Af tl'Jctd rlgifeit: J Hygiea: ]"all af Ovarialcysta. - I Upaala Ii.kareförcn:s
förh., V.: Fall.f Lencb:emia I,.mphatica atque splenlC3.
Eric Adolf Grape,

född d. 30 April 1844, stud. i Ups. 1862, meri. fil. ex.
1864, amanuens vid laboratoriet för mcdicinsk kemi 1865, fllllalJUClJ8 vhl
fysiologiska iU8titutiolleu B. h., UPPClhöll prosektoratjeustcll l April 1869-11
Juni 1870, med. hnd. h.t. 1869, Upsala. läkareförenings lliMiotckare s. A. och
.uetenre 1873, underkinlrg vid akad. sjukhuset, t. f. andre st.adalikare i
Gefle Juni-Aug. 8. l., med. lic. V.t. ]814, öfverkirurg vid det skad. sjukhuset
Juni-Aug. s. l., pro.l.:tiseraluie lakare i Gene. Diap. pro gr. h.t. 1877: ~Om
kronisk ar8enikfÖrgiftning-.~
Alfred Philip Levertin, född d. 29 Juni 1843, stnd. i Ups. 1861, med.
61. kand. Ii.t. 1864, med. kand. 1870, med. lic. i Stockholm 1874, underläkare
m Gam.-sjukh. 1867, vid Sitra 1870, sroaD. vid obstct.-klin. i Sthm 1873,
'rid patol. Rnat. instit. 1874-75, t. f. pro,"inciall. i Sodcrkoping 1875, företog
en vetensk. resa till T)'skland och Frankrike 1875-76, disp. pro gr. iStlull
1876: ~01l1 Turpa kiilla.~ flItemielIt vid Medevi hclsobrullu i Murs 1876, led.
af Sv. liknrClRillsk. och mcmbre corresp. d. Societ6 d·hydro\. mM. i PariR•
..t/ tryciet IIlgi/rit .. Nigra nya nndeTllokningar om Torp.. käll.. Xord. med.
Ark. VII. - Smarre uppsatser i H,.gll'll..
Alrik Ljunggren, f Odd d. 17 Okt. 1827 i Stockholm, stud. i Up8aln \".t.
1848, med. fil. kand. v.t. 1850, med. kand. V.t. 1855, med. lic. d. 28 Maj
1866, kir. mag. d. 30 Nov. 1857, fullgjorde emb"pI'ofvot s. A. Sl\llIt dis!'. pro
gr. h.t. 1865: ~Studier i eyfilidologL» Ullllcrläkare vid allm. gam.-sjukllllsct fr.
1851-52, bitrad. likare i DOderhultsvik under kolcraepidem. Okt.-Dcc. 1850,
vikar. litare vid namnis bruk Juni-Jnli 1852, kar.-Iäkare i SkaDor JDliSept. 1853, sjukhuslikare vid koler&llojuk\'irden i Ramnie Sept.-Nov. 8. å.,
atip. i fihlik.-kårell 1853-54, t. f. stadsläksre i Westerås Juli-Aug. 1855,
'l'ikt!.r. underliikllre vid Sthltus stllds och llins kUTlius Okt.-Nov. 185fi, e. o.
amanuellS i Slllldh.-koll. t8u9, V. ombudslllall dnstiides s. il. salllt er1,1ill 1'. b.
clltlcdigalldc fdn sistnämndll befattning 1863, ojlJerliikare lJid BjIl.H4U8t:t ii SandV.t.
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bergsgl.tall på Södermalm (förut blladt Prov. sjukhuset), sedlm 1857, förcstod
under Juli-Sept. 18G5 derjemte öfverläkllrebcfAttningclI vid Stbhns stads och
liins kurhull, led. af svenska läkare·siillsk. 1859, aed1\n 1871 medaructare uti
dell i Prag utg. tidskriftcll Archi\" fl.r Dermatolo~ie und Syphilis. Företog
1860 en utrikes vctenakaplig rcsa till Tyskland och Frankrike, salut besökte
äfven 18G4 samma länder, delvis med sbhlUndCllltöd, i vetenskapligt lIyfte.

R_ W. O.
Al trycktt utfJif~it: Försök till en kritlsk framställnillg af de olik... mllwderna
att behaudla sJfilis. Md. 1. Inledning eller en kort framställning 6fver de "igUgaste lärorna om syfilis oo5Ologl och patologi, Sthtn 186;; (titelnppl. till otvann. akad.
disp.) - Flloll af vislleral·syfiits samlade och offcutliggjorda. Sthlm 1861 (i öh'ei'"
rittning införd i Archiv fiir Dermatologle nnd Syphills 181"0 under titel: KlInIsche
Beobaehtnn~n tiber VisoeralsJphilis. Ans dem aehwedlschen iibertragen von dr. Diee·
mer in Aachen). - I Archiv flir Dermntologie und Syphilis; 1811, Ueber SYllhilis
des Gehirns ulld Nenen8f$Wm8.

Lars lohan Lundblad, född d. 11 Aug. 1823 i WenersIJorg, stud_ i Upsalll h.t. 1844, med. fil. kand. 1850, Ined. kand. h.t. 1854, med. lic. d. 30
Maj 185G, };ir. mag. d. 25 Maj 1857 och afla.de emb.prorret s. a. Stip. i
fältliikarkåren 1861-1">3, karantänsläka.re vid Beten i Nyköp. län 1850, undc.rlikare på Alhn. Gllrn.-sjnkllUset 1851, kar..liiknre pl Vikens fiskläge i Skåne
i .Juli 185a och biträ,ldo dorcftcr på hösten 8. å. vid kolerasjnkvårdell i KOrTköping, Xyköping och W. Wingiiker. Vik. Hika.re vid l\fotala verkat. Juni-Aug.
)855, läkare vid )Iedevi hrunns lasarett aommaren 1856, distr.-likare i :Motalll
Juni 1857. Provillciallakol'/t i Up'ola distrikt sedan d. 8 :'<Iaj 1863, diap.
pro gr. h.t. 1877;.010 augina diphtenca.) Fiiretog 1861-G2envetenskaplig
resn till Tyaklalld, Österrike, Uugeru, Italien och Frankrikc, led. nf la8ll.r.- och
kurhusdirekt. f. GpaRla. liin 1864, atads!ulhuiiktig i Upsala Il- å., ordf. i stadens
sllnllhehnämnd.
Al tr!J/"fettltg;lcit: IUI,sal/!, llikardören:s IÖrh. L Fall ar Hyrneu imperforatlls;
Hlitlsmedicinska protokoller. - HI. Riittmedielnskll. C&SUS, - YlII. Om åtgärder lör
nUmilllun 8undhetcn i Upsaln efter 1807.
Carl Axel Ivar Svensson, född d. 23 Nov. 1839 i Ilöreda prestgArtl inOlll
--Jönkopillgs län, stud. i Upsllln V.t. 1857, med. fil. kand. V.t. 1859, med. kallCl.
h.L 18G3, med. lic. "id Karol. Jnstit. d. 2 Okt. 1867 c.<:h anade !("git.-ed s.
å., disp. pro gr. h.t. 1877: JOm aneurysmcra behamllillg millI kompreuioll.:t
Undc:r1äkarc "id dnlll'ka fältlasnrettet i Assens pA Fyeu under 11allsk-tyaka kriget
1864, amanucns ",id lICrai.-lasarllttdll kirurgiskn aideln. 1868 och nnderkirurg dcrstädes 1868 _. 70, utn. till l/.UareU8- 0c11 !:f/rh'fsfäkar/t j OsJ.:ar8110TlIll d. 25 Nov.
1869, företog en utrikea vetenskaplig reaa 1867-68 Bamt uppeJloll sig derunder hufvudaakligen i Wien och Prsg, foretog 1870l 1n)'0 en utrikea resa till
Tyskland, Schweiz och Itnlien, led. af Svenska läkare-sällak. lIedlln 18G8 .
.Aj tr,c1et ldg;jrit: I S... lik.·sällsk. n. bill. ~er. U, del. If, aen. sfd.; Berättelse
om ell ,·etensk. utrikes resa. - I Hyglea: ~XXI: Ararapportfril.n K. Seraf.·lnsarettets
kirurg. ald<'1ll. för år 18G8. - J Ups. liik.·fören:8 fÖrh. Xl, XII: Praktiska meddelanden.
Per Söderbaum, fijdd d. 3 Okt. 1841 i Röö fÖI1l:g ni Sthlllla llin, stud. i
Upsaln 18f>!I, med. fil. kaud. h.t. 18G1, med. kaud. h.t. 1864, med. lic. d. 29
:\Iaj 18G8 ocl. Ilflalle legit.-ed 8. :t, disp. pro gr. 11.1. 1877: )l.islers antiseptiska lllllthod). Amanuens vid kirurg. klillik. i UII~nla 1867-G8, vid oLstetr.
klinikeu i Sthhn 18G8, distr.-Iäkare i Dallnemora distrikt s. å., losor/t1l8- oc],
l.:urhlI8l/ikOl·/t j &lrilsWIIU d. 30 Okt. 18H. Företog 187L a:\801D Hwasscrsk
atipen(liat en utrikes vetenskaplig resa..
.Af trycket tltgifr,it: I Upaall, Iilkllrdören:s förbaud!. Bd. VJT. Upplysnillg:>r
Ilngåeude Dllolluemora helaolorlluu. _ Ett fnll af luxatio ilillen femons dextrt, rep<>ueradt, en!. )ltof. Yealerwns metod utan chlorofornl.
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Per Vollrath Sebastian Tharn, född d. (; Juli 1845, stud. i Upsllln h.t..
18G3, med. iii. ka.nd. v.t. 18G7, med. kand, V.t. 1871, med. lie. d. 29 Maj 1874
och afl.de legit.-ed s. l" di.p. pro gr. V.t. 1877: tOm tetanus traumstieu8~
Amanuens vid anatom, inl>titulionen i Upsala 1868-G9, bitriid. lihre vid Sätra
brmm somm. 1871, t. f. underkirurg på Seraf,-lflll:tet 1872, amanuens ,-id Akad,
sjukhuset i Upsala medic. afdcln. 1872~73, di,l",·/di:a"e i SiiderfOtll distrikt
af UpsnIa lin d. 8 Juni 1874 .
•-f/t"yciet "tgi/c;l: I Upsala liU:areIören:s förband!.: lY: Om mU!lCulus pha·
r,.ngo·palatillll$ hos menniakan, af prof. R. ", Lusebkn (ref,) - J)ie Lllge des mensch·
lichen Mngens, von prof. H. v. Luschkll (ret.) - V: Om alkobo19 lnverkau på
kropp~ternperaturen, Tvfmne fall nr Cercomanll~.

Otto Ulmgren, fijdd (\. 12 Dec. 1844 i Örebro, sba!. i Upan!ll h,t. 1863,
med, fil. laml. v. t. 1866, med. knud. V.t. 1870, med. lic. i StllJm d, 25 Febr.
1874 Ocll aflade legit.-ed s. {l., diap. pro gr. h.t, 1877: )Ö[versigt af tnndläkarkonstens historiska IltvCleklitlg l. ·Från iilrl~lll tider till bÖljall af 19:de århundnIdet.) Biträd. liikarc "id Porla hrunn somm. 1870 och 1873, underläkare
pl allm. gam.-lljukhllfICl 1872 stunt underläkare pil. sjukimset vid Sandbergsgatan i Sthl", från 1874 till 1875, led. af a\·. läkaresälb.k. 1874. Anträdde
1875-76 en utrikes \'eten~koplig resa, denmder han bufvud8llkligen uppehöll
sig i Wien, Bresiau och Berlin IIalllt erhöll diplom öher fullbordade studier vid
)EtlIte ....aimtecillliBChe Sc!lu]e.:t
Frans Wilhelm Warfvinge, fodd d. 28 Juli 183<1 i Lebbergs ron:g af Skaraborgs lin, stud. i Uplll1ln h.l. 1852, med. fil. kaud. V.t. 1855, med. knlld. '·.t.
1860, moo. lic. d. 30 ~h.j 18G,I och aflndo legit.-ed 8. :i., diSII. Ilro gr. h.t.
1871: )011I exantematisk tJfus hos barn.) Underläkare på AlIm. Gllmis.-sjukimscl 1857, biträd. läkare i Skaraborgs liin J857-58, alllalluens "id akad,
IIjuklmsct i Upsala 1858-rID, alllanuens "id pcdiatri~kn klillikcn IH·I n1lm. bllmhuset 1864-6:';, t. f. underläkare de1"städCls 1865, andre bal.-1iikarc I'id Bo1l1lslållS \"Cl.c;:te 18GG-·-67, nuder lhell 1867-7!i sjuklmslähre Ila provisoriHka ~juk
htl8Clt vid Hornsgatan iSthm, vikal'. fll.ttigliikare inom Maria förs:g 1868, I:iklU6 vid diakonissanstaltens sjukhus från 1870-187G, biträd, liiknre "id Strandberg1ka läkareinrättningen 187G, samt öjv~rlä1-art pii. sjukhuset vid Wolllrlll.rYxkllllsgat.:lO i Sthlm sc,lall I87G, företog s!lSOIll [Iwa8sersk stil)Cndiat en utrikes resa 1866, led. af 8\'en~ka likare-sällsk. 1864, medlem i re<1aktionell för
tidakriften Hygiea.
A/ t",cNct .. 4Ji/tit: I Nordiskt med. arkiv: YU. Kort rcdogöre1~c för undersökningame tlf svlnkölt med nbeende pa trikiner, ,; Stockhohns köubClliglnings·
bYller under decenniet Jnnt 186;; Juni IS7ii. - Om olikheterna mellan uantenH'tf~l.: Iyfull ocb tyfoidfeber. Med J kurvt.:l.lIor. - I HY9:iea: XX.""'"I. Öhetlligt nf
trlkinundetllÖkningllrne i 8UlCltIJolm under uren 186,,-73. - XXXVIII. Öf..-erblick
af trn.ns!ullioufr';gnn jemte redogörel-re för n:l~r.\ traosfll.'lioncr. - Slllti.'ltiska meddelanden rörande t815 Att t,.rll.'lepidcmi i Stoekhohn.
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FILOSOFISKA FAKULTETEN.
JUBELDOKTORER,
promoverade d. 15 Juni 1812:

Anders Jacob Broman, af Göteborgs landskap, född i Bankcryd, .JÖnkÖpings län d. 1 April 1788, stud. i Ups. 1808, fil. kand. och fil. d:r 1812, c. o.
amanuens vid K. aklld. bibliotokot i UI)Aaln 1816, teol. kand. 8. A., prClltvigd
1819, teol. docent 1820, teol. licentiat 8. A., regemcntsplllltor vid K. Bohus
regemente 8. A., ord. notarius ,id domkapitlet i Göteborg 1822, Dtn. 17lrkoherde j SJ:ä,.J..i,lCu pa&lorat af Lillköpinga stift 1828, tilltr. 1829, honor.prost
1830, teol. doktor 8. l., prorno". teol. doktor 1831, P1'Olt öher Skalkinds kontrakt 1836, filos. jubeldoktor 1863, erhöll nådigt af8kcd frAn pastoratet och
lönen med bibcMllandc af prclItllmbctct 1876, prleSC8 vid prcstmötet i. J,illköping 1862, riklldagllfullmäktig för Linköpinga atifta prcaterakap under atiindsriksdago.rne 1844, 1847, 1850 och 1854 och uuder allo. ledamot af konBtitutionsutBkott<,t, samt af aekreta ut8.ottet 1848, hofkanslerna ombud för boktryckerierna och bokhandeln i Göteborg] 823-28, led. af Vetenak.- och vitterhetasamfuodet i Göteborg 1823, af Linköpiogll sti{t!! bibelaillakap 1830, af deas
forvaltningskomite 1849, af Carl JohBll,{örbnndet i Up8ll.la 1853, af samfundet
Pro fide et chriatianislllO 1845, o.f Sveusko. fornakriftsällakapet B. A., m. R. L.
N. O. 1851, K. W. O. l:sta k1. t871.°)
.4./ tTycut "tg;/vit: Rcvelattonis di..JnlC progrcdicntls adumbratlo bibllcB p.
l-IV dis.s. a.cad. Ups. - Afskcd och minne till K. Bohualio. rc$:cmentc (predikan
~ lo..igning !If regementet.,;; nya fanor), tro af ofticeracoTpBen.
'Gdde..a.l1o. 1828. Oherliggningaimoeo, silsom pnetCll nd prClltmötet I Linköping 18(;2. Link. 18(;2.
- De lnlcda.nde paragraferna af prestcuåndets cirkular till hemmavarande biskopar
och preBtel'llkap Tid rlkadagnrne 18U och 18öO. - Motioner och ll.nförnnden till
prestesti\ndets protokoll vid dc riksdagar, ban bevlatat.

Johan Christian Brandelius, född d. 13 Sopt. 178,;), stud. i Upsala 1807,
fil. d:r 1812, prestvigd 1814, ord. Ilirare "id SYCIL lifgardell akola 1815, tog
p8llt.-ox. 1820, baL-predikant vid Svea li{garde, regemcntspastor vid Södermanlands reg:te 1825, fiJos. jubeldoktor 18G3, l"!Jrl:.ohe,.Je i Frtrbberg 1830, prost
1833, kontratt8prolll i N. Wad,bro 1834, afBked fr. kontraktsp!"Ostbefdtn. 1863.
L. N. O. 1867.
.Af trydet ut!Jif1:it: Etymologl~k handledning i svenska språkeh rättskrlfning.
1815.
Promoverad d. 15 Juni 1816:
Gustaf Wilhelm Guma:lius, {ödd i Lids s:u i Södermanland d. [j Maj
1789. stud. i Upsala 1808, filOlI. doktor 1815, e. o. amanuens vid akad. biblioteket 181G, docent i grekiskn språket och litter. 1818, gjorde eu lIt1iindsk
resa till Danmark oeh Tyskland 1821, (l. o. ndjnnkt i filos. fnkult. i Upllala
1825, lektor i filos. vid Strengniis gymnasium 1828, rektor derst. 1830, ptestvigd 1832, kyrkoherde i Wiby af Strcngnäs stift II. :\., prost 1834, kontrnktsprost 1839, teol. doktor 1844, uppförd på fär,lag till biskop i Streugnä8 18ii2,
.) Död el. 8 }l'ebr. 18;8.
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i:p1ollnm i Örebro 1853, l.:ontro!:t8p1'OIt i Örebro kontrakt 6. l., prmllee vid
PreJllmötet i Streogois 1859, predikant ,"id fil0Y. dokt.-promot. i Up6ala 1863,
jubeldoktor 1866, ledamot af lltånd6rik6dagame 1840-65 och dervid ledamot
allm. bee....·utllkottet 1840, sUltsrevisor 1841, oeh under de följande rikRdllguue ledamot af statllutekottet, led111not af 2:dra kammeren under rikedagame
1867-1869. Hedersledamot i VitterlL.-, hist.- och antiqvitetsakod., Fria kondemU uad. och Landtbruhakademien, ledl1.mot i K. VetCIl8k.akad., 'Musikaliska
akademien och physiogr. sällskapet j Lund, hellcrsledamot i Sv. trädghdsfÖr.
eningen alUnt ledamot i åtek. lo.ndthushål1ningssiillskllper, trädgårosföreningo.r,
fornminnellföreningllr In. fl., orrif. i direktionen för TeklLiska elem.-skolan i
Örebro. K. W. O. 1860, K. N. O. 1865. 0 )
Af t~cut ..tJi/dt: XenopbODa anahasia C,.rl, ted med anm. oeb ordbok. l
uppL Up$. 1813, den siata 6:te. Örebro 1861. - Anacreont15 Carmina med 811m.
Up'- 18t4. - Thord Bonde, en berltteJ.s.c. I,a del. Ups. 1828. - Tal till atlld.
1IDfd0llle!l \'Id tilltridet till lektionen • StrengnLs 1828. - Strödda anm. rOfalIde
otrntllga IlDdenb.ologaverken, program ...id rektorau nedlaggallde. Str. 1831. _
OntiKt oeh s...enah lel[l4ton, öfvers. från PIIS!lO'''' ty.ka original J. U del. Örebro
lift ldel...i:l af honom utllJ"heiad) - Berättelse om landtbuabålluiugens tillstånd I
Orebro lin. Örebro 1846. - EIlge1brekt, Såo~er af G. W. Gllillrelius. Örebro 1858,
utg. 18(;2. - Tal vid ;nvigolngen ar En/!;elbrek~~toden. Örebro 1865. - Tre löjtDlUlter på en jall'treSl\. no\'ell. Örebro. - Mäster Mårten Tuoublndl\re oeh bans ge·
tIller. Ber. af K 1'. A. HolTmun. Öfvers. Örebro. - Tal ...id nedli\!!l:l\udet uf l>re.Idlet vid preslmölet i Strengoi\a 18/;9, l dc tryektn möteshundI. - Versifi"radt ufRedstal vid det I\lImfmno. s1.:ohHölet i 6r..bro 18G9, I dc tro hnudt _ Åhkilllgll.
"reifierade miooestal vid begrBfnlngo.r. - Vatlt Bllsvnrig utgifvnre nf 'Svea, tid·
.!trift för vetetls1.:11p och konst> oeh .Tldskrift för tfiidgbdaodling och blomstersköt·
181', samt medarbetBI'(l i Oere andra tidskrifter och tldoingar.

ar

",.0

Promoverade d. 16 Juni 1827:
Af Stockholms lsndsklp, född i Stockhohn d. Il
lian 1800, alud. j Upu.1ll. h.t. 181G, filOfl. kSlld. och doktor i JUlli 1827, prestTåld i Upaala 1828, teol. kBml. 1830, lärnre vid nya elementarskolan i Stock·
hoIm bÖ3ten 1830 i teologi och /ledan iiben i grekiskn och hebreiska sprlken,
Smog 1836 (III 4 månaders resa i T}cskland, knllad ur 1838 till lärare hoa
DD. KK. HU. ArffurBtRme oeh H. K. H. Prinsc8san Eugellie, hvilken lärare·
plIta innehades till år 1849, dn U. K. H. Hertigen af Dalarne blcf studellt,
,·i.lades med honom i Upllaln hÖlltcn 1849 och våreu 1850, hnde år 1838
blihit K. hofpredikllut samt Jlotnric vid K. hofkollsistoriUln, företeg vid mid110mmar 1850 en utrikes rl'S& till Scln"eiz, Frankrike, i Jal). 1851 till Egypten, 8llmt genom öknen till Jerusalem, derifrAo öfver Jaffa, Tyrus och Sidon
till Be)'T1l1h, ö(ver Libanon och Antilibanon till DalUukulI samt öfvcr Balbek
tillbaka till Beputil, derifråu förbi Cypern och Rhodus till Smyrna, CouBt.ntihopal, Snrta halvet, och genom Grekland lill Tricat, efter besök i norra lulienB IItörre IItädcr till ).'Iorena, Rom, Neapel, Sicilien, och öfver Malta och
Frankrike till stora C:lpositionell i London 1851, allmt derifnin genom Holland
och Belgien tillbaka till Sverige, utnämnd till J.:!fr!"()/terde j Jaco"s och Johalluill
förun'ling i Stockholm är 1854, tilltriidde i Milj 1856, teol. doktor 1860, ledamot af prc~te8tåndet vid rikBdagel' 1865, bllnkoful1miiktig fTl\n 1865 till
midsommar 1867, ICf!nmot af direktioneu öfver Stockholms IItl1.ds uudervisnings\·erk, direktionen öfver Stockholma borgn.re- och IlIllldtverksskoJn, af Sv. hibelBiil1skapets komitc, af sallsk. Pro lide et elItist. IU. fl. L. N. O. f. d. ksplao
vid K. M. O.
.-ff t'"Yt'lIet .tgifeit: KyrkoblatoriBka beri.ttelacr, I:a (Ielen. Stockholm 1832.Kyrkohistorisk kateku, bearh. frlo tyakaD, 1838. - N"gra griftetal och amarre uPP'"
utser.

Johan Gustaf Lundberg,

•) Död d. 22 No.... 18ii.
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Johan Natanael Gestrin, nf UpIands landskap, född d. 13 Mnj 1804 i
Markims församling i Roslagen, stnd. i Ups(tla 1820, prestvigd 1827, promoverad fil. d:r B. å., kollega "id Adolf Fretlr;ks apaL. skola i StockiJohn 1831,
komminister i 8:t Katarina förs. i Stockholm 1835, komminister i Storkyrkoförsamlingen derst. 1843, kyl'l,;obeNle i 1bsta församling i Upland 1847,lcdnmot [If sällskapet De fattigas viillner smut sällsk. Pro fide et Christitmismo.
Af tr!Jcket tltgijcit: Liktnl öfveT cnkogrcfvinmm Brahe jemte flere.

Per August Wassrin, nf Östg;ita lrmdskllp, född 1804, sim!. 1815, fil.
kund. och prom. dokt. 1827, tjenstgjordc såsom e. o. kanslist i handels- och
finansexpeditionon af Konungens kRnsli åren 182!J-30, jernbru~,se!Jal'e i norra
Östergijtland l\.ren 1833-57 oell 1867-73, företog 1858-(;5 längre och kortare resor i utlandet samt gjonlc di samlingar uf konstverk, mineralier oeh
böcker, som sedermera blifl'it fortslIttu, \'1\1' 18GO ell bland stiftnrne af ÖstCI'göt!ru,ds konstförening, iiI' sedun 1858 ledamot uf Nord. Oldflkl'iftselsl,ubet i
KöpenhIlH\n. O)
Thure Gustaf Een, flf Östgöta landskap, född i Ekesjö d. 8 Jan. 1802,
stud. i Upsala h.t. 1818, fil. kand. der8t. d. 21 Mars 1827, promo\". doktor
d. 16 Juni s. å., v. koJlegfl vid Storkyrkoförsmnlingens apologistskola i Stockholm 10.1. 1828 och V.t. 1829, ordinaric kollega dorst. d. 24 Aug. 182!J, rektor vid samma skola. d. 27 Nov. 1837, prestvigd i Linl,öpingd.17 Juui 1838,
ulldergick pastoralexnmell derst. d. 27 Juli s. å., utnämnd kyrkoherde i Vs/ra
Ny och RölII} församlingars pIlstorat af Linköpings stift d. 8 .Maj 1846 och
tillträdde gellust, opponens vid prestmötct i Linköpillg 1853, honorarie prost
8. å., ledamot. af Svellska bibelsällskapet oel, Liuköpings stifts d:o.
L. N. O.
1876.
Af fryr:!let u(,!ifc-it: De Templo Solna, disscrtatlo historieo-topograpbiea. Ups.
1827. AkRd. afhandl.
Jchan Arvid Moberger, af Ostgöta landskRp, född d. 5 Okt. 1801 i Westervik, stud. i Upaala 181!J, fil. kand. 1826, prom. fil. d:r 1827, teol. kand.
1828, disp. pro candidatul"U s. rl., docent i tool. prronoliOllor och kyrkohistoria
I'id Upsnln univ. v.t., 1838, teol. lie. d. 30 April s. r,., Pl'ostv. i Upsala Dec.
s. å., kyrkoherde i Södra Wi och Djllrsdaltl 1831, prost 1838, l~ontmktsprost
185G, v. prreses vid jJrestmötet 1843, teol. d:r 1844, promov. 1845, statsrevisor 1864, Tiksdagsman 1865, p;. begilran entledigud fdn kontrllklsprostbefntt.
ningen 1873. L.:N. O. 1864.
Af t"yfl/wt fl(,!ifcit .. Gescnii hebreisk... och "kllldeisk!l. lexikoo, örvers. (från bok·
stafven J till slutet). 1829. 1832. - An argumentis sntis i<1oncis neeomodatio, <jum
<1ieitur, probnri passet, ]>. I~IIL Diss. aead. Ups. 1828. - Qu:csFOnO" cirea al'ti·
eulos fidel do eeclesb et ministorio oceJosiastico. LIneo». 1843. -- ,\bkillig..._min<1re
I1pP~lItser, som ang,'" statistik, stiftsstyrelse och presterlig embetsförvaltning.
Pehr Jacob Emanuelsson, af Östgöta landskap, född d. 27 Mnrs 1802 i
[(Tokeka försIlmI. af Linköpings stift, stud. i Upsala ]1.t. 1820, promov. fil. d:r
jlerst. d. 16 Juni 1827, docent i grekiska litteraturen 182!J, fiirestod grekiska
professurens offentliga föreläsningar V.t. 1830 och V.t. 1831, lektor i grokislw
oeJ, hebreiska språken vid Gelle gymnasium 1837, specimiuernde iuför teologi.ska fakulteten i Upsala 1841, prestvigd d. 12 April s. ii_, kYI'kofle)'(l~ i Hällestad 1843, kOIltrnkt~prost i BergslngB kontrakt 1847, opponent vid jJl'estmötet
i Linköping 1853, teologie d: .. 1860, stiftets ombud vid l'ikRdagnrne 1856,
1859 oeb 1862, led. af kyrkolngskomiten 1869, prmses vid preshnötet i Linköping 1874. L. N. O. 1858. Har varit föreslagen till lldjllnktm'cn i grekisku och österländska spriiken vid Upsala universitet 1830 oel, till profcssur{,ll

,

.) Dö,l d. 1,; Dec. 1878.
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i grekiska literatllrCIl dcrst. 1834, Mmt kallad till Ilrcdikoprofs nfläggnndc
Korrköping8 5;t Olai församling och Stockholms S:t Nicolai.
A/ trIdet "tgi/rit: Dc dnbiia oratiollibns Demostheoeis p. I-lII UpslIlim
COlllplIrallo inler tragoedtam Aesehyli, qnllJ Septem adversns Thebas inaerl·
bitur et Kuripidil l'hoooisus p. l-Il. Upiala 1832. - De stilo apud l\cschylum ct
Euripldem di1"f'fIO, p. I-II. Up!I&he 183t. - De cllipsi in \lugua bebncll.. p. I-H.
Up!!. IS3$. - De Jaeobo epillolle IICriptore et ejua eunl Paulo eonsensu. Ups. 18t I.
- Sopholdcs' IOflespel Antigolle och Q1ionorna j Tuebis, metrisk öfveTll. Stock·
holm 183t. - Polybii frAn Mcgalopolis historiska vcrk, ofvers. Stockholm 1833 34.
-- 1'lntal'lJhl jcm!llrande lefvcroesbesi:.rlfniognr. Stockholm 1835-1I8. - Afhalldliuj.:
om 81lapelleo och .·ll~yncn. syDodaldispntation. I,lnköping 1814. - Predikningar
6fftr lYeDlta kyrt._ Dya predlkokder. Stockbolm 1865-69, och öher dc gamla
1828. -

\utema 1871-77.

Anden NattiAn, af Wcstgöta landskap, född i Alingllh d. 3 Jan. 1800,
stad. i UpuI. h.t. 1818, fil. kand. 1825, profläste i Stockholm i Maria högre
IJrdc
'ola d. 16 April 1826 för "innaude nI komllCtens till kollegat så "ål
Yid h&pe 1IrdoID'. som högre och lägre apologistskolor, prom. filo8. doktor (1.
11 JMI 1827, ,.ikerierandc kollega vid Clnra högre

lirdOln~skola

h.t. 1827,

SNdod en kolIeglIt "id ~'aria högro liirdo1l\6s1:.ola V.t. 1828, dupplikant vid
. . . . 00gn! Ipolo~;·i8t.llkola d. 8 Aug. 1828, kollegn "id Jakobs skob .1. G
Sept. 1830, an.de specimen prlesidii pro rectoratu d. 29 Okt. 1831, rektor
Tid Hedvig EleOlloras lägre apologistskola d. IS Aug. 1834, prcstvigd d. 23
Aug. 1836, förordnIIdes IItt bestrida pnstornlvärdOIl i \V. Klofva af Skara ~tift

plro mlnsdl tid fr. d. 20 Juli 1837, plllltornlex. d. 21 Dec. 1837, rektor vid Jakoba
IWgre apologiitskola d. 30 Juli 1844, kyrko/lcrde i Alillgsd.J d. 14 Ang. 184S,
tiUtriddc 1849, rexisor af IAnekontoreta i Göteborg räkenskaper 1852 och 1855,
utal'nnd till prost d. B Okt. 1856, predikant vid preatmötot i Skara lS5~l,
utan an8ökon uppfiird på förslag till domprost i Skara 1864, led. af Stl,ll11l;
prMtailllkap, Sällskllpet för '·c::a:e\tmdervisll. befriimjallde, Skara stifta bibcldJlak_, Elfab. lins n. hushållnillgJl8illsk., llI. O. L. N. O. 1868.

A/ Ir,clid ulffifoi!: William Wilbcrforee, cn Gnds man, Ingen lJartiman, IIf
Aug. Ne.lldet. Ör,·ers. Sthlm 1811!). -- :Kågra ord om Pe8tnlO~1.ls gruudslltser nn·
JRtlde nppfoltran och undervisoiug. Sthlm 1846. - Tal vid Skara stifts bllJelsäll·
~kaps lImmantride 18å3. Besörjt red. af lido. Fosterlandsvänncn fr. o. ro ••Jau.
1839 t. o. III. Jool 18H.

Johan Peter Nyman, nf Westgöta lalldsknll, född i AIingslia d. 30 Mnr~
1800, stud. i lipsall\. 18J9, fil. kand. 1826, v. rektor i Boriis V.t. JS27, fil.
d:r d. 16 Juni s. A., prestvigd d. 21 Juli s. å., v. kollega i Ali"gaås 8. å.,
ordiIl. kollega i Mariestad d. 31 Okt. I. :i., v. rektor derst. 1 Mars 1829-1
Milj 1830, kolleg:\ i Alingsäs d. 1 Milj 1830, v. rektor derst. V.t. 1832, ord.
rcktor d. 23 Maj s. ii., tillträdde 1833, aflade teol. kaud. ex. d. 12 Juni 1840,
pastoralcx. 1841, kyrkoherde i Thull d. U Nov. 1844, tilltradde 1846, 1:!Jr1:o·
'crdc i 1'engcllcd d. 14 Juli ISLö, tillträdde 1857, prost 1856, rcspovdcnt
"id prestmötet 1859, v. kontraktsprost i Wäne kontrakt 1862, ordiu. kontraktIllIrost d. 7 Okt. 186:1, erhöll på egcn begäran afsked {rän dCIl\1Il befRtlning d.
18 Jlln. 1871, erhöll 1876 IIf UplI:Ila simsäliskap jubelkransen.
John Arvid Afzelius, lLf Wel'tgötn landskap, född i Upsaln d. 31 Juli 1802,
stml. dct8t. 1819 och i Greifswald 1824, fil. dokt. i Upllala 1827, tog hofrättsexa,,,cn 1828, lärare vid Hillska skolnn r. Barnitngen 1830-40, privat·
lärare 1841 etc. Hesl i l'ysklaml, Frankrike, England, Skollalld, Damnark
och Norge.
Af trycktt ut.'1ifcit: Cllrolt Ltnmcl el<creitatlo botanieo-pl1ysica (le nnptiis et
SCl<U plantnrum. Edi<ltt et latine ,·crtit. J. ,\. AhclillS. Up", 1828. - Om dc r!:ir
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landtbrutet 1I1ttigll. vilda djuren. Stbm 1866, andrA upp!. Sthm 18G1. (Utgörande
;s";o 6 af Smirro samlade skrifter i landtbusbAlInlng, utgifna al J. Arrbeuius).

Gustaf Fredrik Wilhelm Lokrantz, af Westgöta inodekap, född d, 15
Juni 1799, stud. i Upsaln h.t. 1820, prestv. d. Il Okt. 1823, erhöll omedelbart d(l.refter for idkande af medicu-tcologiska studier af Skara cOllsialorium
tjenatledighet, 80m sedan under studietiden årligen förnyades, fil. d:r 1827,
med. kand. 1829, med. d:r 1835, putoralex. 1841, amanuens vid Upsala lJjul:hUll 1829, tillförordll. undcrlakare vid K. Serafimerlasarettet Fehr.-Juni 1831,
läka,.e t:id S6d"fo", 1831, biträdde med presterliga förrittningllr i ,)'nverbet vid
ajllksällg1lT, erhöll extra aUlIökniogsriU liH regala palltornt i riket 1842, led. af
Upaaln lina landthu6bållning88il1akap 1831, lerl. af Sv. läkaresillsklpet 1852,
af Uplallds fomminneaforening 1869, af Förening för 6innculöa barns "ärd
1871, hederalcd. tIf Urlanda landamAlaCörening 1876. R. W. O. 1876.
Axel Euren, af Wostmnn1ands och Dala landskap, född iStockllolm d. 21
Sept. 1803, atud. i Upsala 1822, filos. doktor 1827, prestvigd d. 14 Dec. s.
ä., rokton-duplikant vid :Maria högre lärdotnaakoln i Stcckholm 1828, aflado
disputationaprof inför filoa. fnkulteten i Upsala 1831, postoralcxamcn 1832,
vik. adjunkt vid Stockllolms gymnasium s. ii. aamt ordin. adjunkt s. å., tjonst.
görande e. o. hofpredikant 1833, vik. lektor 1835 aamt ordin. lektor l teologi
och grekiska apnl.kct vid Stockl,olms g,l'lllUaSilllll 1837, notarie vid hofkollslatn·
riet 1842, ordin. bofpredikant, pastor i llo!löraamliugen ~amt v. ordförande i
llofkonaistorict 1843, kyrkoherde i Folkcrnn II. ii., tilltdidde 1845, prost 8. å.,
crl,öll extra ansökllingllrätt till regala pngtornt öfver hela riket s. A., ~'!lrJrQherde
i S(jderbarJr.e 1857, tillträdde 1869, har under flere Ar vadt sckrutoro.ro i S\-.
bibel- och Sv. miaaionssiillskapen, och sedllll 1854 ledamot af 8f\lIlfundet Pro
Iide et ehristi/lniSlllO, fullmäktig för We~terb stiftll prclltcTllkall riksdagarna
184i, 1850, 1853, 1856, 1862 och 1865, leol. doktor "id jubelfesten i Luncl
18G8, fulllnäktig för WCillerås II!tift "id allln. kyrkOlnotet a. l. L. N. O. 1854.(0)
_-fl t'1r:ket tltgi/cit: Ad my.tcria, lmprimi. g'rao.ea, observatione., Up" 1821. Dc h:lrtllouia cultas, ex comparat;. Gneconllll Chri5tianOTllmqac ..liam perdplcndi
rntiollihu., poti5,imllm spectata, p.1 • tU. Up,. 1831 ~ These!l pro mUllere Adj. Gymn.
Holm. 1832. - Tb~ pro muoere Lectoris, Holm. 1836. - Minnen af utmirkta per110ner, 64 biografier (med åtföljande portritter, litogT&fierade af Vougt), i 16 blften,
Stoekh. 1835-89. - Tal pi tjugufemte Andligen af Konung C:ul XlV John. tillt.ri.de till regeringen. Sloclc.b. 1843. - Tal ,id a,en.lra hibelplhlrapetll aUminna
llAmman):orn.t. Stoclrh. 1843. - T>eone i Biograb'kt lexilron (IO:de handet) införd..
lefnad.teekolngar öher Carl Gnsla1 och Brllr ~ordforss, Up!!. 1844. - Tre provarn·
mer .iJ Stcckbolmll gymnasium 1838, Isn oeh IS44. - Predikan "id k,rkolnvigningen i lo'olkerna Ar 1853 jemte ber1ittelae om Follrerna församlings gamla och nys
kyrkor. Stockh. 1853. - Tal vid Invigningen af oya begrafninJl'svlatlen i Folkerna
1855. We.terb 1856. - Predikan vid prc.tmÖlet t We8teråll 1856. We8terb a. A..
- Om ..ir tid. k,rlrlL och kristendom i Sverige. Betraktelser af en kyrk/lns tjenare.
Stoclc.h. IBM (Anon.) - Föredrag vid preatmötet l Westerås 1811 om liturgiens betydelse t ocb för knlten t den eVlLng. lutberska kyrkan. Wcsterb 1811. - Om den
slnaitlska handskriften af nya tt'stamentet ocb dess lLnmärknlngsvirdarc varianter,
infördt I Teol. tidskrift för år 1812. Ups. 11112.
Carl Daniel Arosenius, Ilf Wcatmanlnnds och Dala landskitp, fötld d. fil
Dcc. 1804, stnd. i Upsaln 182f1, filoa. doktor i827, apoJoEl'ist vid h. HIrdOIllaskolan i Falun 1828, kollega vid 8llTnll1a sko1lL s. ä., prestdgd 18Bn, lektor i
matematik Vid symnflsiuIIl i Westorås 1840, rector gymnasii 1844, k!lrkClherde
i Lindesberg, utn. 1844, tilltr. 1847, prost 8. å., re"isor af IlttltS', bnnko- och
rikagildsycrkcn 1851, riksdagsfullmiktig 1853, J.:ontruktlrprost 18GO, teologic
doktor 1868. L. N. O. 1863 .
.Af t"YcTut 'Utgifrit: Specimina I di~p"tRtlonsform samt ett minnestal öfver
fr:lml. biskopen m. m. G. NibeliJ;ls.
• ) Död d.

~

Maj 1819.

!'nos.
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Lars Fredrik Weinberg, af Norrlands landskap, född Sondsvall d. 20
Jan, 1800, stud. h.t. 1818, promov. fil. d:r i Dpsllla 1827, teol. kand. 1830,
v. kollegn "id }'rösö lärdom88kola d. 11 Aug. 8. A., v. rektor vid Sundsvnlls
apologisukola d, 21 Aug. 1833, ordin. kollega vid Frösö skola d. 16 April
1834, lärare vid 6steuunds elem.-akola från 1846, adjunkt "id Ostersunda
högre elem.-Iäro"erk 1858, erhöll på. begäran afsked d. 10 Juni 1868.
Per Stjernberg, af Norrlands landskap, född 1798, stud. 1819, prestvigrl
1821, vikarierande pastor vid Uplsnda regemente 1826, prOIIlo", fil. d:r 1827,
lirare vid elementarskolan i Gelle 1827, pastor "id Helainge regem..nte 1831,
vikarierandll mathes. lektor vid GeDe gymnlUlinm 1832, pastor i Tory 1836,
prost 1838, pU8tor i Pited 1856, teol. d:r 1860, v. kontraktaproat i Westerbottens 2:dr8 kOlltrakt 1859, 1862 och 1872, ordin. kontraktsprost 1873, på
begäran entledigad från uennn befattning 1876. L. W, O. 1850.
Af trfclttt wtgi/rit: In scntcntiam Fichtianllm de summll pbllosophia::l elementll ad popun u.ptnm accolllmodllt.e tr.dendis. Upsala 1830.
Axel Fredrik Almquist, af Norrlands nation, född d. 23 Juli 1805 i Upwa, stud. derat, 1821, fil. d:r 1827, med. kund, 1832, med. lic. 1833, prom.
kir, Illag. 1834-, med. d:r 1836, allade em\)ctsprofvct 183!!, stip, i K. fältliik.korp~en 1828, ullderläk. vid gnrnis"sjukhuseL Nov. 1828-Jllli 1829, uppbördaläkare å briggen Delfin 2 miiIl, år 1829, uppbörda· och karant.-Hik. å Drottninpkär 7 lIlin. är 1831, pens. i filtläk.·korpHen 1832, t. f. prov.- och attldsläk. i Umeå frin Juni 1832 till April 1833 och brukslåk. vid Leufata bruk
frin Juni 1833 till Nov. 1834, sjukbIlsläk. ä kolerasjukiJueet i Sicvenka knserIlen i Stockholm under hösten 1834, erhöll 1836 förordnande samt 183'J lo\.
lI:ta konfirmationsfullmnkt uppå regementslikarebestiillnillgen vid WCllterbotlcns
filtjägarereg:te, blef 1837 tillika lasareUsliklre i Piteå, utnimndes 1842 till
regementsläkare vid Norrbottens fältjägarekår och 1844 till faltldkaN! inom
6:ta militärdistriktet (hvilket 1847 ändrades till det felllte), med bibehålll\l1det af
rogemenlalii.karotjensten. För<ltog lJuder somtllaren 1851 en rOM i norra 'I')'sklaDd och Danmark. Afaked på begärnn fråo fältläkare-, regemontsJäkare- oeh
luuetteJäkarebefaUninguua 1874. R. W. O. 1853, R. N. O. 1870.

HEDERSDOKTORER.
Svenskar.

Olof Immanuel Fåhrams, född å SlitQ på Gotland d. 23 Mars 17!l6, stud.
i Upaala 1810, aftade kaolIlieumen 1815, c. o. kauslist i kammarexpcdit;onen
af K. M:ta hnsli 1816, protokolluekreterare 1822, förordnad att 80111 sekretarve bitrida dc af K. ~I:t utseddn avenaka och Ilorska komiterado till ub,rbetande af ny författning anA", Sveriges ooh Norges inbördes handels- oeh ajöfartafiirblllanden 1825, chef {ör vestra tulldistriktet 1826, förordnad att utnrbota fonlag till nytt reglemente för tullförvaltningen 1830, led. af komiten för
tullfOrfattningarnu ön'crseendc 1834, förordnad att i regeringens vägnar delbga i underhandlingarna med de af danska regeringen förordnade kommissarier,
1l\·i1ka 8kulle sammanträda i Köpenhamn för att \'idtagu förberedando ätgirder
{ör reglerandet af de resp. Hindern!l.S ölllsesidiga halluclll' och tullförhåIJfmdeu
1837, ledamot af den A nyo tillsatta komitClI för tl1]lförfattniugamtla ordnande
1839. Staurdd 0<;11 chef /l5r civildepartemenld 1840, led. af interimsregerill-
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gllr under konungens resor 18-15~41 med uppdrllg att demnder, jemte ei"ildCllartemelltct, föresHi finansdepartementet samt 1841 äfven eckleailUltikdepartementet, Ciirordllad till ledamot nf den konselj, 80111 Vllr konungen fijljakfig UIIder \'istandet i Norge (Febr.~April 1858), Stllnt den'id anförtrodd handliggningen af utrikesdepartementet" jemte civildepnrtementetli ärenden. Lnndsliöfding i Götebo!g8 och Bolms län 18-17-6-1, led. nf hospiblsöh'erstJrelsen (Sernf.·ordenll-gillet) 1866-75, ordförande fullmäktig i riksbanken 1867-72.
)o'örlänod Ildlig värdiJl:het 18-12 och sedan be\'istat alla Iltålldsrihd/lgar, 8nmt
ledllmot lit l :s1:l kammaren för Göteborgs och Holuls lä.. scrhm 18GG, "ieo tIll1111In i l:stll kllmmaren 18G8-72, lod. af be,·illningsut..kouet vid en ocll af
statsutskottet vid sex rikedaglLr, led. af talman~kOllfcreTlscn vid dc flestn nf do
hovistnde riksdnglll'lle, sckretorare vid t:8tll sk!lIld. nutudorskllremötet 183!!,
ordförnmh, ..id 10:de alhn. svellska landtbrullsmötet 1860, ordf. vid l:a Sklmd.
llal.-ekon.-mötct 18GB, Slllnt v. ordf. vid 2:a d:o under H. K. II. Hertigens af
Östergötland 'Presidium 1866. n. N. 0.1832, K. N. 0.1843, K. N. O. m. St. K.
1844, Stk. S:t O. O. 18G2, riddar" af Seraf.-orden 1864, led. a{ Vetensk.akad.
184.0, bed.led. af Vetensk.·societeten i Upsala 184.5, af Landtbr.·ahd. 1848, af
Vittorh.·, bist.- och llntiqv.-akad. 1870, af Vetensk.· och ,-iltcr1l.·samhäl1et i
Göteborg 184.0, af Kejs.. nat.-forsk.-soc. i )'losk..... 9. s. å., led. af Stat. 5OC. i
MSl"8cille 1857, CU\'ieJ1lkll soo. i Paris samt åtsk. utländska enlomo!. umrnur!
1833-42. Har nio gAnger, på. längre eller kortare tider, berest särskilda
europeiska linder, dc1vi/l för nllturvetensknplign ooh nationalekonomiska forsk·
ningar.
•
Al trycJut Idgi/'it: Af tiLeran. nationalekonomi~ltt eller stMilltiskt innehåll:
Areminne öher Vetensk.:akad. framI. ledamot kom.-rådet C. J. Schöllherr (i Vetensk.nknd. hamll. 1848). - ,\reminne öfver f. d. juSLiliestauministern ~rehc :ll. Rosenblad (l Götcborl'll Vet.· ocli vitt.-samh. hnudl. 18C>O). - Om Industrien Irörhllllande
till kulturell (i .~i5tuiimnde hnndl. 18G8). - Till vid öppnRndet Bf Götebnrga lDus('um,
tr. 18G\. - Ytterligare hil\rng j,ill det hvil!llUle repre.~ent.:l.tionsförslngets granskniug
(psevdon. ':lf 2:ne rcfQrmvii.uller') 1865.•- Utrcdnlng af frllgan om natlonalbelöninl{
:U Linne vid 1160 -(12 ~n riksdllg (i ViIL-, bist.orie· ocb antiqv.·llkad. hnndl. 1861.
- Administrativ och statistisk handbok, d.S01" l>ibnng till ~j,atsknlell(lel'n 1868 (1::L
,hg. 18G4 af Edv. l<'Abm:us). D:o 3:dje drg. 1812. - Af naturhistoriskt innehåll:
Om det anomala läget af divårtorna hOll MyopotamlLS coyp~ (i Vetcnsk.-akad. band\.
18~1!l). Die Umgcbnnll'en von Bad Ems iII entomologischer Ucziehung (i Stettin.
t:lltom. Zeilnng 18;;2). - Om per1fisk('t och I.innois hemliga konst att befordra perlblldningen hos musslor (I Öhel'$. af Vetensk.·akad. förbandl. 18L9). - Coleoptera
CalTrarile 5 afdeln. Ob. 1870 .. 72). - Om nrternas härledning i djurrikct (i Sveusk
Tidskrift J8H). - Om tunsformationsteorins stöd af embryolngi3ka Iakttagelser
(Sl'Clnlk Tidskrift 1816). - Deuntom Tant medarbetare med Sehönberr i verket
.Genera & Speciell eneulionldum•. T. I-VIlL I'aris 183S-H, oeh med Bobeman
l verket: .lnsecta CafJrarlre> 1848- 51.

Fredrik Theodor Berg, född i Göteborg d. 5 Sept. 1806, stnd. i Luud
1823, med. kand. 1830, med. lic. 1835, chir. mag. 8. å., Illed. doktor 183!!,
ell:tra läkare vid K. Wermlnnds rc~ctncnte April-Okt. 1831, slipelldint i K.
fiiltläkareeOTjlsen s. fl, innehade enskild läknrebcfattniug 1832-3-1, ejukllnsläklIre vid IlUm. gnrnieollssjukJlUset i Stockholm 1836, lLnntomill) doce!ls vill
L"ndll nnil'Cl'sitct s. å., ]i(kal'e vid rllkcteorpsen "lImt "id artillOI'i1iirovcrkct på
~l!uiebcrg s. 'l., förordnad IItt förrätta öfvel'fältliiknrctjcIlsten vid gnrnisonssjukhuset 21 Apr.-l Sept. 18å7, frrl.1ltriidlle hefnttnillgen vid gnrnisollBsjukJlllsct
d. 14 Okt. 183!! för IItt nnträda ell utrikcs rella, hvaruuder hllll d. IG No\'. s.
ii. kallades till klinisk likare "id lI11m. harnllluset i Stockholm, hvilkcll loefattning öfverklgs eftcr ltcrkoIDsten d. 1 Jan. 18-12, af K_ M:t utniimnd till ÖCverlikare vid baruhnset d. 21 Sept. II. jL, hvilken befattning inneilades till d.
7 Man 1851, förordnad att bestrida lärarebefattningen i medieinal1.gf.renhet
vid Knrolinska institntet d. 20 Sept. 18-11 samt den t. v. uppCörda kliniska
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professionell i barllsj;,kdomar dd slIInma institut d. 2 April lS45, förorunnd att
t. v. öh'ertnl,'ll ett medieillalrAdsemhete i Sundbetskollegium d. 20 April 18-19.
Ledamot IIf kommillsionen öfver tabellverket i riket 1850, af direktioncn örrer
unrnllllsinriittningen 1851, nf knralltliuskornmissionen 1853, t. f. ~ckretcrare i
kOlnmissioucn öfver tRbellvcrket 1854, 1('t!. af komilen föl' nfgifvsnde af förslag till ctt stlltistiskt embetsverk s. å. jemto uppdrag att under tKlmmurell
1855 t'glI kännedom om dc förniimsta utliilld~ka statistiska enluets\"erkell, ilie
dicill(l!rrld i K. SlImil,ctl!kollcgium d. 23 April 1858 snmt d. 5 Mnj s. h. /. f.
chel 1,11' Stali$lia"u Cenll·albyrdll. Hnr ,,!\Rom S,·erige~ ombud förordllots ati
deltaga i internationella statistiska kongres!'Cfls sammanträden i PIlriS 1855,
Wien 1857, London 18GO, Berlin 18G3, "'lorens 1867, Hang 1869, Petersburg
1872 oclJ i Budapest 187G, dock nf sjukdom hindrad att hC\'istn det sistniimdn.
SåSOll: lednmot tlf kcugrcssClJlI pcrlllnnenta IItntilltiskn kOlllitc jcmväl bC\'istlli
dennall sammantriden i Wieu 1873 och iStockl1olm 1874. Led. Ilf komiteer
fur afgifvande Pi rÖnJlag: till plan för dc topogrofiska, ekonomiska och geogrnlillh karte\"crken 1870 till ny muntnlllllkrifnillgs förordning 1871 - till
förändrad orgal1isntioo af K. 1I1:ts och rikets KOlllmersckollcgiul1l 1874, led. tlf
svcnsks, daoska, Ilorska. och finska llikare&iillska.pen, led. nf K. Veteollk.-akad.
18H, nr K. Vetel111k,· och vittcrh.-samhillet i Göteborg IS!fI, lledersledam('lt
deraf 1875, lednrnot af SvenskA fornll];rinllsJ\lIl1l:apct 1852, hedersledamot nf
Stockholms låns HOllluUlningllsällskap 1862, ledamot oJ 1\. Inndthrnksokademicll
1870, Ilf Lettel"8tedlllka föreningen 1875, aC Nationalekonomiska föreniugeu 1877
m. fl., ledamot la Soeietc universelle pour l"encoorllgclDent des nrtll et de nutiustric 1855, af Stntilltical Rodel)' of London s. å., nf la COllunilllluu centrnle
.10 Stntilltiqlle Je la Relgi'llll! 185G, af Frnukful'ter Verein fiir Gcograpllie 1md
Stntistik s. !I., af III Socielc de l'economic ehnrilable, af la 80cictc Jmllerinle
de geogtaphie il 8:t Petersoourg 1861, ni la Socicte de 1I1ntistique de Pari.s
1861, nf American statistienl association 1866, Ilf Heale Aecat!emia ValdarJlcsc
del Poggio 1867, af American social science association 18G8, af Albnny Juatitutc 1814, hede1'8ledamot af Gesellschaft Österrcichiscbcr Volkswirthe 1875
m. fl. R. N. O. 1851. R. JO'r. Hed. Leg. 1855, n. O. Jetllkr. O. 1857, H.
Sp. C. Uh O. 1862, K. w. O. i;n kl. 1863, R. S:t An. O. 2:a kl. 18GG,
S. 8:t 8t, 2:fI kl, med crnchfltJ 1867, Off. !t. 8:t MaUL och Laz. O. 1867, Il,
Sederl. Lej. O. 1869, R. S:t St. l:a kl. 1872.
Af trytiet IllfJifcit: Förhnndlingar rörande reorganblltion 1If Stockbolms barn'
bus oeb clinicum i barnsjukdomar, Sthm 18H. - Sammnn(!rng af offielellll rapportcr om eholcrnfnrsoten i 8vcr;~c ....r 1850. Stbm 18GO. _. Bidrag till SI'crigcs medieinsh lopogrnphi. Sthm 1853. - J Hygiell: Sjakförslllg från Sthms K. Garnisons·
sjukhus för Ar 1837, d:o för Ar 1838, d:o för Jan.-Sept. 1839. Bd I. - RCtlCmrnneu.
Bd. 11, - TOtsE i mikroskopiskt-anlltomiskt bäo,cendc. Bd. Ul. - Snmmari.sk redoll:ötclse för medien·legnlll liköppningarna på K. ClItolinska institutet nnder h.t. 1841.
Ud, IV, (silrsk. nrtr.) - Berilttelso till J:(, Sundhetscoil. om en ,'mm l839-41 förc'
tagcn utländsk resa med ,ätsldldt afseende på loarllvår(!sllulalter. Ud. V-VU. Sammarisk rcdo@'örelse fÖl medioolegIIIa liköppningnrnll på K. Carol. m,"'Chir. institutet uoder nrd 1842. Bd. V. -Protokoll vid bögsts. 11. 1d:t Kon. estl XIV JohauJl
liköppnlnll: pil Stockholms slott (l. 12 ;'Ilats 1844. - Bidrag till kännedomen nf atlltn
hröstsjukdomnr hOll unrn inom första le!nnds....l'ct. Bd. VI. - Om Torsk, siirdeiell i
blltDa.~ldcrn. IM. VIII. (slItsk. :1ftr.) K}inis];1I. föreläsningar i barllsjukdomarne
vid Stockholms r.llm. harnbtLII. lid. IX, XlI-XV (men särsk. Allr.). - Bell,Uelse
af l'ensk", komiterl\de till Skandin. naturrotskaremöt~t om lIjukdomstorhåUlI,lldet i
Sv~rige ären 1842-43.
Bd. IX. - Tal pi\ Sv. ll'lkaresillsk. högtidsdllg d. t; Okt.
1841. Ud, IX (silrllk, 11ftr.). - Uoderd1mig berMtelse om klioiskn läronnstalten i
bnrnsjukdomll,r. Ud. X (sätsk. sllr.). - Onl allmänna ,hgärder mot cholerll.frirsoten,
lid. X. - Ebrenbergs scdnllste nudCfSÖknin'llr Ofl"er miktoJlkopiska organismer i
"tmosCeren, i sammandragen iif1"etsiittnlll.g. Bd. XI. - Åtskilliga föredrag ocb yttr"nden i Sv. li\klltcsällsknpet, refererade uti slllsknpeb förhll,ndlingllr, h1":l.ribland
om upptäckteo a[ ett bremMowOll bos giidd...u, 18~;l. Bd. VI. - I Sv.läknresällsk,
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D. bandl.; Ärsberlttebe lifTer apAda barnens blllso- och sjukd.rd rid Stociholml
al/m. bambus Ar 1842. 'Bd. III (pl'$k. sUr.). - ÅI'!Iberättelse om spilla barnens
hälso- och sjnkdrd .,.id Btbms sllm. bllnlhUll ir 18n. Bd. IV (sJrs1t. sftr.). - Änberiuelse om ,pida barnens hel$O" och sjukdrd vid Sthhos 811m. bambus lren
18H-4i>. Bd. V. - Conlultation bos Sv. liuretaU,k. rörande !Iypbilis hoa apida
barn. Bd. VL - l t'örbsnd!. vid de Sh.nd. naturf. 3:dje möte ISa: Om natuten
af tOrlllt och öfver en ny metod för finare klrllnjectioner medelst blod. - l tldn.
Skånska Con. 1882: Om pharmaeeotiska instltuut i Lund. - l Nykterhel'!Jl3.lIsk.
i\rabcr: v. 'ral på SveDskt, Nykterbetssäll8kll.pcts högtidsdag 18'2 (silrsk. IItg.).VIf(. Yttrllodo vid S,euskA Nyktcrbctssäl1skapot9 högtidsdIll,!' 18i5 (särsk. utg.).-

l Aftonbladet 1846: Om uatiOD~llynoets iufiytnnde på slöjderna. TlLi på Sv. 8löjdföreningens bögtlpadag. - lsn (n:r J 24). Föredrag på Sv. sJöjrHöreningell8 bögtldsdag 18n. - Atak[l\iga förhandlingar i Journal fUr Kinderkrankheitcn, von lIehrend und HHdebrand. Bd. 111, IV, IX. - I K. Sv. Vetcnskap.uk:ad. hand!., ny följd,
bd. X: Proportionen mellan kllnen bland de flldde ocb inom den stående befolk·
ningen med hänsyn till Sverige och delS provinciela olikheter (rr.esidii tal 1871);
samt ~törre eller mindre ande! nti betänkanden. förslag och b<!ritteber afltifna af
K. kommissionen ötTer tllbellverket, af K. )I:ta SnndhetlCOlleglnm och af otTannimnda komltcer; uti de d K. Sttltistl.ska Centralbyrån ntarbetade förslag och uth\taudeu samt utgifna bidrag till Sveriges ofliclela statistik eller Litt. Å, R, ?-" R
och U, och den StaUstiska tidskriften, hvartill komma redogörelser oeh förslag med·
delade vid lIammllntrii.dena !If den Internationeln statistiska kongrellSen och deas
permanenta komltc, tryckte i COlDptes rendu des SClI.oces du eongrcs et de Ja Commission permaoeote 18,;5 -11.

Oscar Dickson, född i Goteborg d. 2 Dec. 1823, genomgick han(lelsiuslilutet derstiio.los 1839 samt Kltigmans hanilulaakademi i Llibcck 1841, gross'/andlare och bolagsman i firman James Dickson & C:o 1850, led. af drätscl·
kommissionen i Göteborg 1861, stadsfullmaktig 1863, led. flf hospitalsdirektio·
Ilen och komiten för Stockholms· och Pariscrexpositionen 18G7, ordf. i sundhIJt6'
nämnden i GiJtchorg 1873, led. af den lkandinaviska vexelkemiten 1877, led.
af Geologiska föreningen i Stockbolm, Ilooeraledamot af F)'siograliska. sill.ska)K't
i Lund, led. ar GeografilIka siUakapet i London, hedel"!l-jnrYlllan vid geografiska
kongressen i Pari8, lamt erhöll Svenska jiigarerörbundet8 silfvermooalj 1875,
hcdersled. af K. Vetensk.-socieleten i UpMla 1876, hedcrsled. af Vetenllk.- och
vittorbetssal11h311et i Göteborg 1817. n. N. O. 1858, n. D. O. 1861, K. D.
O. l:sta kl. 1865, Off. af H. Kr. O. 1874, K. W. O. l:sta kl. 1875, n. S:t
St. O. 2:a kl. Il). krascllll.1l 1876, K. S:t O. O. l:sta kl. 1877.
Genom sterll.rtadt meccnatskap, sär8kildt mcd hänsyn till dc ishafsexpeditioner, som under professor A. E. NORDBllSI\IÖLDB ledning under senare tidor
utgått frän Sverige, har grosahandlaren Dickson fäst sitt lIamn vid vår tids
geografiska neh Jlaturretenskapliga fOT1lkning.
Per Hedenius, född i Skara 1828, atud. i Upsala. h.t 1847, afIode med.
filoe. ex. V.t. 1849, med. kand. V.t. 1853, med. lic.•. t. 1855, disputerade p.
g. m. och erhöll med. doktondiplom s. i., aflade i Stockholm kirurgie magistersc.:uunen i Juni 1856, fullgjorde embetsprofvet s. å., amanuens vid Serafimerlasarettet frin d. 1 JOon. till d. l Okt. 1856, doceut i teoretisk medicin
och medieinell~ bistorin vid uni"er~itctet i Dpsala s. ii. neJl iir &l'dan d. 20
'Mnj 185!! p.,.ojt8&or i patologi, patologisk anatomi oeh allmän hclsovird vid
B!lmlna univenitLlt, företog såsom l'iksl\tatells och Stj(lTneerellt~isk resestipendiat
en vetenskaplig reM fran hösten 1856 till snmma tid 1857 till T~'sklllnrl, Ito.lien och Frankrike, studerade hos professor Rurlolf Virehow i Berlin MajSept. 1862 11310t besökte Wörzburg och veatra Tysklanda universiteter MajSept. 1867, Upaala univ. rektor 118eiret 1871-72, ar sedan 1860 ordförande
(or Upaala låltareforening anmt inlpektor för Wcstgöta studerande nation ~edan
1864. R. N. O. 1866.
Af tryckd wtgifrit: John Hunter, mediclosk~ bldoru'd fi:Srt6k, akad. doktorsaIhandling. Upnla 1855, - Kli. blick på itallen,ka måleriets utveckling till och
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mell Rafael, anteckningar unuer en resa (införda i tldn;ngen Upsllolapo8tcll 1859,
n:rh 61-59). - Om npium i historiskt (){:h fal'lllakodynamiskt afseende. Upsala
1859. - Tvenne proflörelihningar: 1. Om dl'n medicinska skolan i Montpellier; Il.
Om oontaglum....irus och miL9ma. Upsala 1859. - Om den Hlpp<:>krati.!lka medici·
nen. Upsl\la 1859. - I Upsaln universitets åusktift: hrl\el Hwassen minne, tni 1
Upsnll\ läkareförening 1860. - Om ett fan d rndlmentär lifmoder. 1861. - Om
den medicinska undervisningen I Österrike och Frankrike. 186Z. - l Skandinaviska
Dllturfonkarernötets förhandlingar 1863: Om snndbets..-llrden i dess förhlllandc till
8amhället. - I Upsa!a läkll.rcförenlngs förbllndlingar: 0111 den medicinska statisti·
ken. 1865. - llidrag till c"suistiken af Morhus Addisonil. 1866. - öfversigt lIf
de nysre bidragen lilI ue tvärstrimmIga musklernas patologlskn anatomI. 1SU.Om ce!lularpnt;)lojtiens motst:l.ndaN!. 1861. - Några iakttagelser under en utländsk
resa. 1861. - Bidull: till syfilis patoioglska anatomi. 1868. - Mi!lShlldnlngar af
llfnlodern. 1869. - ~'em faU af svulster i cerehrosplnlllapparaten. 1810. - Nlgra
ord om nutidens mlLterialism och deu medlelnska fonkningen. 1810. - Sarkom i
hårda hjernhlr,nl\n. J813. - Om några paraSltsvampa.r och derl\s betydcbe för in'
lektionslii.ran. 1813. - Om ,löden. 18rt. - Fall nr visceral ~yfilts. 1815. - Smärre
lIppsatser samt revyer. referntcr ach granskningar l $amma tldtkrift. - Har dess·
utom redigerat och ulglfvlt Valda Skrifter af Ianel Hwasser. 4 delar. Stockholm
1868-70.

Carl Anders Kullberg, f(jdd d. 26 Okt. 1815 på Erikstorp i Sköfde paslorat af SkAn. stift, stud. i Upsala V,t. l835, idkade undcr ell, med ett års
afbrott, tiolrig vistelse derstädell förllämligllst kJlI.8siska, filolKlfiska acll esteti~ka
studier, erhöll Svenska akademiens 2:drn pris för poemet Qvinll:'lns skapelse
1847, samma pris för Sonnetter till Julia 1848, 8amt stora priset för AnnidIllI
ö, episod ur Torquato Tasso'lI Befriade Jenlse!em, öfversil.ttning 1857. erhön i
K. Vetenskapsakndemiell det Letteratediska öfveniittningtipriaet för Tasso's Be·
friade Jerusalem 1865, samt enahauda pris f("or Aristo'a Den rasande Ilolnnd
1871, invaldes till lednlllot nf S\'elll;ka akademien 1865. R. N. O. 1867.
Af trycket ~lffifcit: Dikler. Stockholm, 1850. - Prina GuatllCs Dmpa, (hynr!l.f
nlda stallen upplästcs p:\ Syell~ka Akademiens högtidadag 18112.) :\!ariestsd 18,,:t.
- Torquato Tasso's Befriade Jerusalcm, ölven., 2 delar. Stockholm 1860. - Den
RMAllllll Rolaad /If Lodovteo Ari09lO, Mven., ~ delar. St(){:kbolm 1861-70_ - Jn·
ttidestal i S.enska akademien, tryckt i bBndlingarua 1861. - Poemer, tryckta l
tldningar ollh vid !irskildB tlllfäUen.
Hampus Adolf von Post, {ödd Ilå Tiscnhults egendom i Skedvi a;II, Östergötland d. 15 Dec. 1822, stud. i Upsala 1840, umlerlöjtnant vid Weatmanlauda
regemente 1841, studende i Upl!J1la språk och nllturvetenskiip 1846, reste för
iakttagelser ang. gllUlindustrien genom en dor del af Tyskland, Danmark, Böh·
men ote. 1847, arbotade uuder prof. L. F. Svallberga ledning på bana Inboratoriam i Stockholm 1848, lärare vid Ultuna Jandtbrukainstitut 1849, disponent
vid Reijmyre glasbruk. 1852-Sept. 1868, Atcrtog gin förrn plat!! sbolU lärarll
i agrikulturkemi och geologi vid U1tulla Inndthrubinstitut 1869, har förutom
ltakiJlign utländska sturlieresor företagit "andringar genom en stor del af S,'erigc
Ol'h JS"orgo. t!'d. af K. Vl'tenskapsakad. 1868, af LlIudthruk8llkademieu 1861,
af Sällskapet pro Fauna et Flotl~ Femtica 1872. lt N. O. 1873, bOll. pro/t'·
18j5.
-~f t'11dut tll!Jifvit: Afbandl. och meddelanden i Botanisk... notiser: Några ont
tiU tidernulandets Jngre botanister; Tvinne vä:>;tstAllen för EchillOP~ sphrorocepha·
11lS, årg. 18~2. - Vestrn MälareSlrandens Cotyledoner, :irgg. l8H och 18~G. - Om
Tä1tgeografiska skildringar, :\rg. 18111. - Om ljungens och mjölonriselII bortdöende
1856, :\rg. 1858. - Yihtgeografiska ~Iat:.. I anledning nf ESlal de Phytostatique de
Jura par Thnrmann, årg. 18M. - N)'a vii:>;lfynd, ärg. 1866. - Fynd af en fOSllil
~v ... mp, årg. 1865. Om granens qviattoppfällnlng, år~. 1814. - AfbandJ. i Tld~kr.
för Innlltm.· ocb. kommunalekonoml af J. Arrbenlus: AgrikultuI'"kemisk.l\ relats. l.
Om jon1arternas tillökning, årg. 1850; II. Om :\kerjordcns best:indsdelar, årg. 1852.
- Afbsudl. I Bergclius Tidskrift för svensk.l\ landtbruket: Undersökning af åkerjord·
arter och försök till praktisk användning af deras resultater, ärg. 18:)1. - Om od·
ling Bf torfmossar, årg. 18119. - Försvar for törllebuskarnc omkring åkermiten, årg.

,or
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18&1. - Afbandl. I I.a.ndtbrulu/l.1r:::&delllienl tidskrift, Om ObolollfolfMct i Dniarne.
iirg. 1870. - NäRt:< ord i Rnlednlng sf 2:uc jordartnnslyaer, årg. 1871. -llerf.ttelle
fnlo UltLllllL !örsök$fält, 1869-11, ärg. 1872. - Studier och försök med potlltl~, /irg.
1873. - Om jordanalysenll nytta och an1'ändnlnj:: Yid jordbruket, ärg. 18H. - Om
inri1tande nf hUlIUJlukolor för qrlull.an, Arg. 18H. - "fhandl. uti Samling af ul'PIysningnr för lalldtbrukare I WClItmnol:Lnd: Fiort hClIkrifning öber mellCrlitll Syetge~ jonlmållcr, Arg. 18Gt>. AfblLo<l1. i GcoJ0J!'lllka s1Ulllkllpcts farllnn'UiogRr: Ka1k"tnDit fUnnell i S\'cr~e, Arg. 1871. - I Ny 11ln~trCfl,d TIdning: Om petroleum och
dess botrning, Arg. 1868. - I Vetenskapsakademiellll halldliOj::nr: Om sandåsen vid
Köping I Westm:mland, ärg. 18;;.1. - Stn,lIer (ifvcr tic koprogcna jordblldninga.rna:
gyttja, dy, torf och mylla, ärg. 18GI. - I Öfvel'l!igt af Vetenskap!'akndemlens lör'
hrmdllngar: Anal.vs på hypenten från '\kerö, t~rg. 1848; Citronsyrans IÖrbii.lIan(le
till svafvelAyran, bAda refererade af prof. L. }'. SVlLnbcrg. - Om sanclAscn \',11 Kö·
p'ing, refererad Bf A. Erdman, årg. 1856. - Om krosstensbätldar i Skedvl socken
Öst. G. ol.rg. 1856. - Resnltat-erne af en undersökning d gyttja, dy. torl och myllf',
,irg. 1860. - G1ac1erlagcr vid Strökarr i Södermanland, årg. 1862. - Bit:lrag till
ji'tt.egrytornns kännedom, Mg. 1866. - Inkttagehcr i djur- och vii.xtstatlstlk, >hg.
18Gl. - Siinkildt ut)l:,fna skrifter: Försök tm en lIystematislr. upp.tällnin~ ILf vaxt·
ställena i mellersta Sverge. Sthm 1862. - Om anvindnlng af vixtduo till TiiIDader. I:sta opp!. Sthm 1863; ~:dm uppl. Sthm 1866. Under tryckning och
till en del lärdilitryckt: Grunddragen till å1<erbrukskemi, efter fön~ll\sningar vid
Ultuna, utg. af Indchetou. UpSRIa 1817. - Dessutom flere afbandllngar uti OstgOt",
oeb Up.al.. läus HD.!Iballoingssiilbkaps baudlingar; anförandeo under naturforsKaremöten och landtbrulamötena uDder aell:tre ihtionden uti dess lörhandlingar; Etnografiska berättelser till ~'ommiDne$förening:lrna I Östergötland ocb (ipland m. m.
Anders Fredrik RegnelI, född i Stockholm d. 7 JUlIi 1807, stud. i Ups. d. Il
Juni 1824, ",Oade med. filos. e:UllH,'O d. 12 Juni 1830, underläkare "id garnisonssjukhullct i Stockhohn Jan.-.Aug. 1832, stipendiat i fiiltliikarekorpscn d.
28 Mnj 1832, bitl'iid:lUde "id kolensjllhiinlen i Knrlskrona 11U Sundhetskollegii
fÖronlll. 18 Ang.-27 Sept. 1832, biträdnt,de professor A. Hetzius ROIll prosnktor 1833, ko1cruliiknro i Elhborg'll län, på SlIndhc(skoll. förordn. 21 '\lIg.
_ - 7 Okt-o 1834, pcoaioniir i f:iltliikllrekorpsen d. 18 Dc<:. 1834, med. kIlud. d.
20 Juni 1835, med. lie. d. 4 Juni 1836, lIuderkirn~g \'id Serafimerlnsnrcttct i
Stocki101m d. I Juli 1836-16 Juni 1838, med. d:r och kil'. mllg. 1837, UPllbörd~
liklll"c fi korvetten JllIT:nnl\S 1)8 e:l"pedition till )ledelhaC-vet /\11';. 1839-30 )Il\j
1840, sjukhusliikare ,"id Trollhittc kanl\I-<--erk Juni-Sept. 1840, praktiaerande lii~'aJ'e i Go/dos (Brasilien) sedan April :841. Led. n( S\'ensknliikaresätlsk!tpet d.
18 Nov. 1845, hederllIed. af VetcnsknpssllC. i Upsaln d. 26 i}11Ir8 1855, d:o af
S\'. läka.reflillskapet d. 11 Koy. 18G5, kOITcsp. led. >If Societu- Dotaniea Hatisl>onensill d. 23 Okt. 18G7, led. af Vetenskapsakademien i Stockholm d. Il
Maj 1870, korrcsp. led. nf 'Museu ImperinI c Nnciollai no Rio de Jmlciro d. 2
Maj 1871, hedersledamot af Upaala läkareförening d. 30 Okt. 1871. R. N.
O. d. 18 Noy. 18G8, R. S:, O. O. 1875, K. W. O. l:eta kl. 18,6.
Varmt nit och flänll~'nt hik06tighct för IJuden'isningens befriimjonde vittna
om doktor Regndlfl kurlek till sitt galUla fosterland och till det unh'crsitet,
h\'l~rs lärjunge han varit..

Viktor Rydberg, född i Ju"köpiug d. 18 Doc. 1828, stud. i Lund \'.t.
l851, intriiddo i redaktionell af Göteborgs Hande!s- och Sjöfurtatidning 1855,
ledalllot af Göteborgs Vetenskaps~ och \'iUorhetssamhiille 1865, nf alhniillna
STollilka kJrkomötet 1868, 1C(1. i nämnden för den nlhn. nord. utllt.'ilIn. i Göteborg 1869, af Göteborgs stod veld til folkombud i riklldagens andra kanllllare
186'.1, deltog i rikHdagnl11e 1870-,2, Jed. nf konstitutionsutskottet 1872, revisor i rikllbllnkellfJ lånekontor i Göteborg 1873, gjorde en resa i Prallkrike,
Italien och TJsk.lllnd 1874-, hedengi8t vid filo8ofie-doktonpromotionen i J.und
t877, iHnld till eu nf dc aderton i Snmakll akademien II. å.
.Af tryckt "Utgijdt: De "nndrnnde djeknarne (följctoll~ i Oöt.eborga Hll.lldeis- och
Bj(ifartlltidning), 1856. - Singo.'\lIa, en fllntnsl, 18,,7; 2:11 "PI'1. 186<;; 3:e upp!. 1816
(ofvets- till dallllkau). - l'-rihylnren på Ö/;tcrsjÖII, 18nt; 2::1 uppl. 186&; 3:1' uppl. ut,
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kommen 1877 (tvii. olika ulmskn Öfvel'8.). - Huru skllll SI'erige be"l'"nm sin sjclfständig_
het? 18MI. - Den siste Athcnal'cn, lSl'ill; 2::0 upp!. 18GG; 3:c uppl. ISiG (öfl"cl"satt Ull
engelskan. t,yskan och danskan; en fransk öfl"er!. är umler arbete). - Bibelns lam om
Kristus, 1862; 2:a upp\. 1862; 3:0 uppl. 1868. - SI'lIr till Viktaren (i 2:a uppl. nr
Bibelns lira um KristUll). - Om mennisKlms föruttill"l'"aro, IS68. - JehO"atjcUl;ten bOll
hcbreernn före babyloniska Gllgenskapen, 186-l. -- Medeltidens magi, 1865 (öfvel'lllltt
till dansknn 18i3). _. Om kyrkn och IH'CBten;tap, 1868 (i ••'mmtil1en.). - Urpatriar_
kern"s sligttnfta i Gencsis och tideriikningen hO!! de 70 uttolknre, 1873 (öfveNlltt till
tysknn och franskan). Granskning nf Bibelkommi8Bionel!s 8enaste ör.·eNll\ttning nr
Nya Tcstmnentct (i SI'ensk Tidskrift) 18i3. - Tysk eller Nordisk S"cnska! (i SI'ellsk
Tidskrift) 18i3. - Romerska siLgner om apostlame l'a.ulUll och Pet.na, 18H (Öher&.'ltt
till IDr.nsk.n och tysltan; en franBk öf,-ersäUning ir under arbete). - Den mcliska Afrodite. - Ilomersk. kejSllre i marmor. ~ Antonius (i S\"ensk Tillllkrift; ntgifna, jämte i
Handelstidningen offentliggjorda Blyertsteckningar friln Rom. under Ilen g<.:mCII~amll1a
titeln Romersk" Dagar. 18i7)..- I Illlttcn (nllgra dikter i kn\cmlern .SVClI•• 1876). Dikter i tid~kriftell .Nu., 1876-77. _ Tallor ur Giillles Jo'll.uijt (upps.'ltser i Ny iIlu$tr.
Tidn.) 1867. ~ OMbes }o'nust, sorgespeletll l:n del, öfl"ers., 18i6. - Ur nmlra delen af
Göthe!! .'IlWlt (i S"eru;k TilW<rtft, 18iå). - Lille \'iggll äf"entyr Iii julaHon, BlIga, ISili
(i'ifl"ersatt till fraaskan). - Dessutom cn mängd nppllatllCr i IiteriLrn, historish och Ii10000lid:a i'imnen i Oöteborgtl Hnlldelll- ocb Sjör:ortllti.lning. Ul5edd nf Jltyrelsen förGöteborgs högskolcfond lill fi'ireliisnre, hnr b,m nnder höstterminelI 18i6 hållit tjugo före·
liIlIningar om materialism och itlealism, h\"ilk:1 ban i omarbctndt skick ernar offentliggöra.

Fredrik Vilhelm Scholander,

[Odd i Stockholm 1816, mnrarliir1iug dCrlIt..

samt elev i Kong!. ..\klIdcmien~ för de fri. kon!!tema byggnad!!- och t('('kningl!skolor 1831, gc!!ii1l i lolliga lOurnrell-kråct, c. o. komInktör I"i,l KOIIgl. Uh'erlutcndcntllcmbetct 183G, llgrfe nf nkal1cmien 1840, rCllepcn~ioll5.l' 1841,
ord. konuuktör du Of\'CI'-TnteltdeJltllembctct 1844, pil. K. befallnillg hemknll:111
:oU me(h'crka till lösning nf nationahIl1l6ei-b)"gglladHfrågnn 184G, Icd. IIf Akadcmien för de frill kOllsterna 8:1lnt· lirare i högre ornamcnt8kolan den;;lii.dc5 s. ii.,
nrkitekt "id Drottnillgholms Hlolt 1847 -57, "icc profes6or i bygglladskol1~1
vid akndemien 1847, samt ord. lJ1'(ljessor 1848, Kong!. YetenskapHnklldemien~
nrkitekt 1848-GO, led. i niilflnden för lJospihlorllns i riket ordnnndl\ 184!J,
t. f. hof-intendent vid K. slottsbyggnaden 1850-73, t. f. direktör för Akndcmiens för de frill kODstcma läroverk 1851-53, skattmbtare derst. 1851 - GG,
förste arkitekt "id K. Ör.·er.intendentlleIllOOtet 1875, t. f. intendcnt del1lt. 1863,
nrbetschcf vid l1ntionalltlnsei·\'yggnaden 1864 -66, intendent vid Öfver-intendQnt~emhotet 1864, led. af komitcn för nlhniinnn konat- och illduatri-utstillluillgen i Stockholm, 8IImt (If nämnden för samlingarnlIs onlunnde i natiOl1nlmn8CUIIl 1865, haft At6killiga förordnanden att förestIl Öfver'intendelltsbefnttningen sedan 1865, lel'rderore vid Akademien for de fria hm81enw 1868,
leu. i komitcernn för Hc1gen1J(lsholmens bebygglInde oclL för Filadelfia·exposilionell llnlllt led. i Lettcrstedsl;a föreningens styrelse 187 <I, fÖl"onlnnd nlt gl'llllsl;n
fvnlagcll till n)'n hiirordnings-kllserner 1875, led. nf :\ nyo lledsntt k1ll11it6 iör
lIclgenndsiJolmclls ordlltlnde 1876, led. af K. Vitterhets-, hit;tol"ie- och lIntiC[\·i·
tetll-nkllllemien 1871, af K. Danska kOllstnkademien 1872, af la Societe dCI!
ArelJitectes Frnn('ais 1873, n. W. Q. 1856, U. X. O. 1860, n. S:t O. O.18GS,
K. W. Q. 1:a kl. 1873.
Af t"l/cket 'ffgif";l: Under pseudonymen Aehnriull: Sägner och ball.',1cr, i lmllden 6tyl med teckninJ:nr, införds. dels i den gnmla., dcl~ i :Kr illustr. Tidn. under [lren
1862-66 ocb tillhörande ett större antal sådana skrifml och rilnde, ej tryckta 5tyekcn.
De publicerade II.ro: .·ty~nle<len; S"C'lls1:a flottan; Den b:öd"llde roeeu; Faltllcrrens porhitt; Grafchoret och }o;ngsö kedja; Fjolnerll saga, fri bearbetning efter Grottes mål;
teckuingar med tcxt; l:n npp!' stort folioformnt, 32 blad, 186ll. (OriJ:. tcckningal"ll:l
inköpta till natiom.l·nlllSci snmlingar 187-l.) _ Luisella, 6klhlringnr ur kon~ll\äTl!li[vel,
186i. _ NO"l'"eller af Achnrius. Vapensmeden: Ateliern; 8:t H\l\)ert~ fest; 1l0Rina, 1868.
_ Under mtL'l namnet: Uedogörelser öfver kOllstförhiillnntlcn i Eurol"... nrgifull. på K.
lIknilcmiell! för de fria konlltemn hlij.:tid5<lagnr h\"arje år 1K'<1:m 1868, lIIen ej Il"yekL'l
förr an under liren t8iG-ii. - Alstren ar prof. Sehnl.'ll:.lel'll konstnärliga "crl<smnhet
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utgöras dels af ett stort antal nqvaret1er, kol- och pennritningar, af hvill..a större delen
varit offentligt utställda, dels af arkitekt<Juiska ,ubet<)u, innefattande talrika ritningar
till kyrkor, slott och herresäten m. fl. så väl publika somprivlIta byg~aderm.m. Slutligen ma nämulIS åtskilliga större dekorati"a nllordningal'.

Knut Styffe, född på Kllrlfors 11mk i Vcstcrgötlalld d. 13 Jan. 1824, stud.
i Upsala h.t. 1841, liftade hofrättsexlI'rncn 1843, bergsexamcn 1847, auskultant
i K. DcrgskollegiulIl s. ä., genomgick derefter Falu bergsskola och innehade
anställning som bergsfiskal vid So.la siJfvervcrk 1848-52, kemie-lllLorulor vl(i
K. Teknologisl", institutet i Stockholm 1852-56, förordnad till öjverdirekUir
och jÖl'cstålltlaJ'l! for Teknologiska iJk'litutet 1856, blef sedan erbjuden ehefsbefattningen vid Jernkontorets tekniska tjenstemunnnstat, men afböjdc detta
anbud. Har varit erdförande eller ledamot i flero af K. M:t nedsatta komiteer,
såsom för utnrbetandc af författningnr om passagerareångfartyg, för afgifvandc
af förslog till beskflttllin~ of hvithetssockerti1lverkningen, för utrönandet af
svenskt jcms lämplighet till jernvägs1\lateriel, för revision af nu gällande tulltaxa Ill. fl. Ledamot af K. Vetenskaps- och Lllodtbruksakademien, iunehafvare
af Jcrnkontorets stora guldmedalj, K. W. O. l:a k1., U. N. O., H. S:t O. O.,
Off. H. Kr. O., R. Fr. Hed. Leg.
Hur i Jernkontorets annaler Icmnat utförliga berii.tte]ser om de af honom i tekniskt i\udamål under åren 18M, 1862 oeh 1867 företagna utläudska resor, under h\"ilka
han ähen \)esökte samma åJ'll \"eritlsexpositioner och rid de tvenne sednare fungerade
s....som juryman. Bcrättelsen om 1861 ,;rs '"<Jsa iir ähen öhersatt på tyska. Har sedan
1856 deltagit i redaktionen af Jernkontorcts annnler och hland nnnat demti offentlig·
gjort ell alhalldling om .jems och ståls elasticitet, tänjbarhet och absoluta styrka>,
h"ilken blifvit öhersaU på engelska och tyska spf'lken.

Pehr Arvid Säve, född j Roma preBtghrd på Gotland d. HI April 1811,
stud. i Upsalll. 1830, koll. schoire i Visby 1835, gymnnstik- och ritlärare 1840
och 1854, K. Vot.-, llist.- o. ant. akademiens resestipendiat 1850, t. f. I.llltiquitels-intendent 1861, korrcsp. led. af samma akad. 1862, R. W. O. 1860.
Af trycket utgifdt: Gotland och Visby i taftor (texten af C. J. nergman). Sthm
185G. _ Gotländska minncn, 1859. - l Läsning för Folket J86,-69: Fåren på Gotland; Skii.l-jngten på Gotland; St,arcn ~i Gotland; Ritkonsten för alldagligt bruk. - I
Ny lllustr. Tidn. 1866: l\yssarne på Gotland 1808; Skogsbilder fr:'ln Tivedell; Gutarnas
sileg och spel. _ T Land och Folk 1873: Strandens sagor, samfärdseln pil Gotland i
gltlllla tider. _ I Gotltlnds tidning 1874: S"ndön. - l Sv. Fornlllinnes-fören:s 'l'idskr.
1875: Några. ord Om k. Olof Hllt'äldssons uppträdande på Gotl.~nd; Kors på Gotbm!'
_ I Gotlands Allehanda: Hjorten, 1873 och 74; Hamlelslifvet rn;h borgaresederna uti
Visby i fOrm tider, 1876. _ I tirlskr. Förr och Nu: Nordisk namnlängd, 18B. - I
Tidshift for skogshushåtlning 1876: Skogens sagor. -- I .K. Landtbr.·akad:s haud!.
1816: Akerns sagor. _ I Jägardörb:s Ny" Tidskr. 1877: Sista paret ut, t.'\nkar om
behofvet af en lag mellan mennisknn och djuren.
Alfred Elis Törnebohm, född i Stockholm d. 16 Okt. 1838, afIltdo nfgångsexal\lcll från Teknologiska institutet d. 7 Juni 1858, Ilppelröll sig för vidare l1tbildning i Wien 1858 ~ 59, rekognosBör vid Sveriges geologiskIl u\ldcrsökning, samt deltog i dess fältarbcten inom UpIand, Södermauland, Vestcrg0tland, Dalsland och Skåne 18L9-60 , företog årcn 1861, 1868 och 1869
geologiska resor till svensIm lappmarkerna och ltugrätlsandc delar af Norge, samt
till Tyskland och Schweiz 1868, chef för Sveriges geologiska ulldors\ikning
18G9-70, geolog vid llulIlnde veJ'k d. 3 Dec. 1870, förordnad att tills vidare
vara biträde å.t cheflJlI för samma verk d. 2 Jan. 1871, företog geologiska resor
s. å. j Trondhjems amt och Jemtland, 1872 i Dniarne, Herjeiidalen och angränsande delar af Norge, besökte, efter erMllen tjenst1edigllet, Italien, 1'yrolen In. m. samt idkade petrogmfisk-mikroskopiska studier i Leipzig 1873-74,
erhöll pi\. begäran aisker! frå.n sina hefattningar vid Sveriges geol. undersökning
våren 1874, I,ar sedan dess, efter uppdrag, verkställt åtskilliga geologiska arbeten och undersökllill~ur. I,ed. af 1\. sVCllskn Vetenskapsakademien d. 8 Nov.
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1876. korresp. led. af K. Geol. Reichsan!rtalt i Wien, led. af Dcut8cbe Geol.
Gesellscbaft, R. W. O. d. Il Nov. 1870.

.4f trycket IItgifcit: S... GeoJ. underllÖkning: Geologiska kartbladet Södertelge,
1862, d:o Fåna, 1863, d:o Malmköping, 1865. d:o Uiria-bamn, 1866, d:o Åmål, 18iO, d:o
WingCfllbamn, 1870, d:o Uppcrud, 1870; Ocognostiak be8.krifning öh·. I?tfllbcrget& grufvefilt med karta, 1875. - l Geol. fören:s förhand!.: KAgnl geognOliltiskn inkttagellier i
trakten af Mjö9Cn, 1872; Om förekomsten nr serpentin i Jemtlnnd s. å.; Några nn.
mlLrkningnr med anledning nf a:r Lavins uppsnts .Tnuknr om de Skllnd. Mndåsnmcs
bildning., s. :\.; Någrn iakttagc1scr med afseende p.\ flyttblocken i Jcmtlnml, s. å.; Om
lIyUblock och tcrra9ller vid Rcndals!lÖlcll i Norge, s. :l.; NAgra llnteckningar om S"erigCII
urt.crritorium, 18iS (införd i .NCllM Jabrb. flir Miner.• etc, 18H); Mikroskopisim bclllartMtudicr: L Rhombllorfyrcn vid Kristiania; Il. Några amorfa formcr Ilf trapp; UI.
Fonolit lrån Elfdalcn; N. Kågra grönstenar Mn Spetsbergen; V. Om J:irkoncns utbrulning i bergDrtema; VI. Om turmalin s\9nm a.ccesIlOri8k inblandning i hiJlcflintll
V1I. Om hlkgnmitj VJU. Bidrag till frågan om qvaruitemas bildning_tt j IX. OH·
'finsten från Kettils!jill; x.. Angit}lOrfyr i trakten sf Strömstad, de 4. !örsta in!örda
18i6, de sednare 1876. - l Öf~crsigt Ilf 1\. Vet.-akad:s hand!': GoognOltisk profil öf'fer den sltandinll'fiska fji.!lryggen, 18i2. - I Bihtlng t. 1873: Ueber die Goognoeie
der Scb1l-etliBchen Hocb~cbirgc, lcartn.. - 1 K. s,·. Vet.·altad:s hand].: Om S~eriges ..igtigare diah3l;- och gllbbro-artcr, 1876 (ill!Örd i .~euell Jahrh. fur Min.• ctc., 18;;). _
KIU'tIl öfver berggrundcll inom Fcrnebo härad, nOrTa. dcien, 1875, d:o södra delen mcd
bcakrifning, 1877.

Jacob Weslin, född i StockhollIl d. 4 :Milj 1810. gll.rfvnre derst. 1831,
t11dcrman för embetct 1839, led. af K. sällskapet Pro Patria 1833, kyrkoräd,
kyrkovärd och led. af Kungllholms församlings fRttiglllls.r\ircktiOIl 1834, led.
sf dUskapet för vexelundervisllingell8 befrämjande 1835, nf Svenska Bibel/lli.IIsknpet, Evaugeliska sillskapet och s'·euskt!. industriförenillgen 1836, led. af sill·
skapet Pro fide ct el.ristillDismo 1837, ell af Stockholms borgeJ1!kaPll femtio
äldste 1841, led. af Stockbohns stadsnimud vid deu illritullldc 18-l3 och i
flere år deM kasal\för..-sltare, förordnad af K. M,t till led. af Stockholms stads
och lins kurhus-direktioll 8lImt Ilf sllmänna bamhu8direktioncll 1843, led. nf
S"elll!ka allmiinna litteratur-sä1l8kapet II. å., en bland Iltiftamc af S"cllska fornskriftssillskllpet s. l., led. af Iitteratur-sillskapet i Stockholm 1846, led. nf
Stockholms stad8 sockellstämmo-nällLud 1847 och ilrligCll om"ald till dennn institution upphörde 1863, rikadngsllIllll i borgOl'el>tii"det [847-48, led. nf 1\.
Hamfundet för Iltgifvalldc ef iJnudsl,l'ifter rÖI'II11(]e SkandinaviCIIS historia 185\,
led. i dircktionen öfver nllmiinlln bnrnbördshullCt i Stockholm 1868, led. i öhcJ'styrel8en för Stockholms stads folk8kolor 18G l, af förcningen för SOdcrmanlands fornminnen 1863 och af svcnska fomminnesförcningcn 1870, R. N. O.
1873.
.Af trycket IIfgifcit: Riksdagen 1689. Ett bihang till svelUika kyrkaus och riksdagamCll bistoria. Stbm 183.. _ Kangsbolm.s kyrkas arki... 8tbm 18W.
Cari Fredrik Wcem, (udd i Göteborg d. 15 Jan. 18U), studerade vid
bcrgtlakademicn i ~'reiberg, Sacllscn, 1836-38 samt ..intern 1839 ,-id bcrgs·
fIkohuI i Filip8lad, dcitog i Falu bergsskoIII8 elevcrs smidcakurs "id Söderfore
sommaren 1839, ingick i faderns handelsrörelse i Götcborg 1840, erhöll hurHknp som grosshandlare dcrst. 1844, ingick 80m holngslIlaTl i fadcrns fil'tIln1862,
efter faderns död disponcnt för sterbhusets bruksegcnuomnl' 1858- 63, ]lnr sodan 1840 uuder cu lång följd af Ar gjort affiinresor Ull Jo:ngllllld, Bclgien,
Frankrike, Algerict, Nord-Amcrika m. m., 8tatsråd och chef för Finaus-departementet 1870-74, t. f. pruidrnt i KOllgl. KommtrlJ/((Jlltgium 1875, af K. M:t
uti!edd till led. i cn komite (ör afgifvande af förslag till ordnalllle af kreditfijrhlllanden etc. i rikct 1852, hvilket uppdrag han dock afude sig; till orllförande i styrelsen fijr utförande af jenn'ag mellan Köpiug och Hult 8. :i.., till
led. i en kommission för undel'&Ökning af flottans tillstånd 1861, till IWClIlIk
kommisaarie vid allIIl. industri- och konstntstiJlnillgcn i London 18G2, till led.
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Centrol-komiten lUr eu.allmän illdnstrillUit.ållning i Stockholm 1866, till led.
i ell komitc för utnrbet.D.ndc (If plll.o för elIsIdIda jeruvägllh)'ggoader 1869, till
SI'criges ombllll vjll Ilfslutlllldc af lIl)·nt.konvcotion mcllll.ll dc förenade rikena
och Daumark l872. till orMörallde i ~t)'relsen för Koping-HlIits jerodgs-nktiebolag 1876, led. nf Vetcnsk.- och Vitterhet.s-samhillet i Göteborg 1858 8:1II)t.
dells ordförande 1I1l11cr år 1861, en nf stadens .ildsw i Göteborg 1858-62,
iJc(lcrsllJdalllot af Elfsborgs läns norra hushiillningllsiitlskap 1861, led. och v.
ordf. i st)'relsen för GöteLlOrgs museum ~. A., ordf. fijr statldnllmäklige 1863,
led. ai K. VetCllskap8llkatlemien 8. 5.., dess pralses 1875, Iffi. i styrelsen för
Skalldin(lviskl1 kreditaktiebologet 1863-70, verkställande (~irektör i styrelsen
fijr Dnlslnudij kallll1nkticbolng 186-1, d~ss ordf. 1876, 11ellcNlledamot af Svcnska
slöjtlföreningen 1864, hedersled. af Sjömrllmasällskapet i Göteborg 1870, led. IIf
LIl.t1dthruksnkatlemieu 1872, Dof Samfundet för lltgih-lInde of handskrifter rörande
Skaml. histoTill 1873, led. af Vitterl1ets-, histoTie- och lllltiqllitets-nknd. 1876.
d~1Ilj v. pl'leSeB lB77, 1e<1. i OC11 ordf. f(jr direktionen för Abr. R)'dberg<; stiftelll(l s. å., hllr så80m representaut för Göteborgs stad lIåsol\l led. lIr borgareståndet och efter det nya stD.tsllkickets införllllde sAsom led. i J:a kammIIren
bevistat dc flesta riksdaJo';'lIme sedall 1847, It N. O. 1857, H. S:t O. O. 1863,
l\:. W. O. ij. n., K. S:t O. O. 1868, K. N. O. 1871, K. m. st. 1;:. N. 0.1873,
Stl;:. D. O. s å., Stk. Sp. C. Uh O.
.t1f tr!Jl·kct t</gifvit: Bör det hl'ilallde rcprcscntll.tionsfönl1nget antagas eller ej!
3 h. Stockholm 1850. - Om tionde·tflCkjerneUl och hllmmll.l'6katlens afskaltande samt
i samnmnhang del·me.l åten;;t.åcnt1e bruKs- och berglllagspril'i1e,ltieNl uppbö.f,ande, motioll
,·ä.ekt »id 185.~-iH ån ri1w.lag. med bilaglI Om jerntill..erkningcll och jemhandeln uti
särllkildll linder. Sthm 185-4. - lnteTnntionat E~hibition 1862, Clltllloguc of works of
inuustry lind al't, sent from Swe<lcn. T,()nuon 1862. - Skildring nI 1786 ål'll rik.stlng
(tryckt; Gött:'borgll VetenskaJl'l" och Vittt:'rhctS$l\mhillC8 handl. 9 h.) och llånddldt ntgirl't:'n ..mler titcl: 1,86 :inl riksdag, historisk &tmlie. Gö!.cborg 1868. - Om NOlT-holtens lins slwgsforhMlauden af W-n (trye1.:t i S"cDsk Tict5krift 18i4, li;e han.) och
sBl'llkildt IIt.,rifl'en med &.'1mma titel. Stockholm lSB. - Mirmesteckning öh'. A'lguRtin
Ehl'CllSvil.1'iI, löre<lragen 1-\ I'ongl. \'etellak~l>Sflkndemiens högtidsdag d. 31 Mars ]876.
Jo>lockholm 1876.

Norrmän.

- Can Anton Bjerknes, född i Kristiania ,J. 24 Okt. 1825, uamen (Irtiu11l
1844, examen 1l11ilosopllieUll\ 18-15, mineralogisk CXll.lIIen 1848, cgnnde sig derefter några nr flt den praktiska Lergsmauna-\'erkanrnhetcn, crholl derIIntler II. K. I-1.
Kronprinsens guldmedalj for löaoingen af UUiverllitctefa prisuppgift Jat U11!C'le
EgeIlSkl\benlC veJ de trigonometriske Linjer, i det lilan gflr nd fra do n,ckko!",
Il\'ori dc klIune IIdvikles,J en kortlU'c tid adjuukt "id Kongsbcrgs Middelskole,
Illillelldi:lt i ren matematik vid 11lliverlliwtet 185-1, studernde i Göttingell och
l'aris liren 1855-57, efter hemkOlllsten till Krislifll1ill. konliervator vid universitets mineralogiska kabinett samt lärare i matematik vid dcn mi1itiirn högskolnn, konatitller:ul lektor i använd mntemntik vid universitetet 1862, utnämnd
1863, professor i till:impad matematik 18G6, trllllsporternd till l)ro!euor i rell
matematik 18G~. Unr vnrit medlem nf kOlnmisll.ionen för det Ilögla Iludervillninglwiiseudeu ombiiflning samt. i JTils)"llskoll1iren for private lo'orsörgclscanll.talter,J är medlem af Vidcllskabsselskllbcrne i Kristiania och Thrundbjelll samt
kOll'esponderallde medlem If vetenskapssiillsknpernll i GöttiDgen ocb i Cherbourg.
Af fr!lf'kd Jj/fJifcit: SlIr une certaine C(lllrbe de troi81~me degni, r:tllPOrMc;" dcu",
Iigncs droil3 (Orelles Journal). - Om en ..il Kun'e af tredje Grad o. s. II. (liaS'. lor
NlIt llTddensk.) - Uebl'r Jie goometrisåe Ilepncllelltation der Gleichungen z'I't'isehen zwei
I"criudcrlichen komplexen Gr&scn (Unil·el'llite!.lll'~r. Kristianill). _ Om trnnllIormatloll
af förste Orden af de elliptiske F'llIktionrrs KI'ailrnter (Villensk. Selsk. T'·orh. l\rj~t).
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Alla dCUlL arbcien under åren ISI.I7-63. ~ Om de indrc Tilstaoue i et inkompl'CSlii_
belt Fluidum, bvori en Kuglc bl:r.eger sig, i det den IIRUltidig fomnder sit Volum.
(Videllllk. Selsk. 'Forh.) Krisl. 1863. - Om den samLidige Be~~gclse af knglcfonnigc
l.egemer i et inkompressil.lclt ltuidum (Sknlld. Nlltnrlol'!lk.-mötets haudl.) 1868. - TransformatiOIl af oskillat.o,·iske Bel'mgclllCl" i l'rog"cssive, samt Ihirvelbe":egc1sc, i det Jndre
af en Hulkugle (Vitleusk. 8eJ.sk.) 1868. - Sur le mouvemcnt simullanl!: dc corps spbenqUell ....a.ri.blell dlUlll lin fiuide iud~fini et inoompressible. (lbid) 1871. - GeKhichUichc
Notizen Ilber dlUl Diriehletsche Kugel- und El1ipeoid-rroblem (Göttingen Nacbr.) 18i3. ~
Vernllgl.JnlCin<Jrllng des Probl<Jms von d<JDl nlhenden ~:llip!iOid in 'liner b<Jwegten 1ll\<Jml·
licllen ~'Hissigkeit (lhid) ISia. - Vcrallgemeillerung d<lS I'robl<JlllS von ,1<Jn Bewegungen,
welche in ciuer rnhenden, unclast.ischen FIii58igkcit die Bewegung 'lines Ellipsoilb her....orbringt. l-g (lbid.) 1813-77. - l>'orclöbige Meddelel.ser om de K~fter, der opsun, nlUlr kuglcfonnige Lcgemer. i det de ud före Dil3tali.Jns- og Kontr.ktiOllllllving.
ninger, bm':ege sig i et inkoDll'fCssibelt Fluidum (Vidcnsk. Selslt. Kristianin). 1876._
Sammn llfbandling refererad i Königskrgere Rcllertorium del' Mal<Jmatik. 187G. - Ur.kr
die Druek·Krli.ftc, die durch glcicmcitigcmit Kont.raklionen und Dilatationen "erbundene
1Je..-egungcn ~on mebrercn kugdfötmigl'n, in einer iueotnprc;;!!iblen l!1iil>l!igl;<Jit bcfindlieh<Jn Körpern ell~lChell. (Gött. KlI(:hr.) 1876. - Apc...,n historique sur III. thOOrie d'l
mOUH,mcnt U'''ll 011 dc plusieuflI corps, in"arillbles ou e1mngeallts plIr rnpport il lou"
formell, dans 1I11 lIuido incompl'cosiblej su}" leg [Of<'HIi :lpJlllrentCll qui s'<Jn ,loivent del·6·
lopper, et sur les e:o:pcrleUCC8 qui s'y nl.ttn<Jbellt. (CompL. Rend. l'llris). - Abelog ue
Abclslr:e Y;enet. (>),lorgl'nbl:"let>) l8H-7(;. - Om "ore Naturnnsluel8ICr og dCrell Ufuld·
st~mlighed (>Nyt norsk Tidskrift» 18i1.

Sophus Bugge, född i Lal11"Yig d. I) Jan. 1833, examen :lrtium 1848,
filolog. embetsexnmen 1858, I;tll(ierade (·tt år såsom sl.ill<Jnuillt i Köpenlialllll
och Berlin, unh·cnil.cttj.6lipellliiat i 8llnskrit och jemfornnde sptAkfoMlkning 1859,
e. o. projtllOl' i jemfotande indo-curopeisk sprAkionkning och forn-llorsh IJid
KristimlirI Imivel'sitet 18G.J, melllelJl af Videnskabs8olsknhern<l i l\ristinni(l, och
'frondhjolll, Vclenskap.,;oeietcten i lJpaala, SV<JlIska Fornmitlnesförelliugcll i Stockholm, K. Danske Yidellllkaberuell Selskab i Köpenhamn, Nordjf!.ke Oldskriftl!Clskah i KOI.enhallln, König!. bait. Akadcmie der 'Wis8ellscl,afteu i A1flllchen, Gelehrte estoische Gesell~ehoft i Dorpnt samt The sociol)' of anti'1uorics of Sent·
I~ud i t:dinburg.
Af t.-ydd tf!gifcit: Gamble nore'ko )<'olkcvirer, lI.llmlcde og udgi,'oe nf S. ll. Kri&tiani& 1868. - No~n l>'ornk~o)j. lslandd;: Samling nf folkell~ Oldlidsdigte om
Nordens Guder og Heroer ;'}lminl1clig kaldct. 8remundnr l:\dda bins fr6o.'l... Krist. 186i.
- Norröne Skrifter IIf fiagnhistori~k Indhold. Förlite Hette, 18lH, l:ifLlfil ~nglL. NomngClltii IlfLttt. Andet Hefle, 18M, Völsungll S.1glL. Tredje Hefte, 18j3: IIcn'nrnr saga
ok Hei"rek!l konungs. _ T. )I.oci l"lallti iUostellaria. Krist. 1873. - J O)lIl&CUla pbilologiea ad J. :N. Mad\'"igium a rlillCilllllis millSa, Hauniac lfDCCCI.x..XV!: Textkrili6'ke
1Jemrerklliuger til Pialltus's Komedier. - l Norsk Tidskrift for Vidcnskab og littcrntur,
mig. af C. C, A. Lange, Krist., l\:te Aatgnng: Om CoIlSOllnnt,ovCXllnnge i det nOrllke
~'olkCllprog. I Norsk TillSlkr. f. Videnskab og LIUerntllr, mig. al M. J. Monrad og
H. Winter·Hjehn, Krist. 1&;4, Mythologiske 0I,IYllninger til Dmllmekncdi. - I Vidcn'
unbs-Sclskabetll ForhandiiD~r, Kristia.nia 1800: Om Forbindelscn mcllem Gropldr og
)<'jölsvinnsmal. 1862: Bemrerknin~r om Hålls sag:l. 1864: Tollming af en lluncskrift
fra <len gamlc Kirke i Vinje. ]8i2, To 11yflllldne norske Rllne!n<1skrifter fra den ~ldr<J
.Irernalder. 18j:\: Om llllncskriftens Oprlndclec. _ I Aru'lIberclning- fm fo'orellingcn tll
norske l>'ortidsrnin<1esmrerkel'll nc'·a..ring, Krist. 1868;: Runeinrlskrifter fm AlU'dals Kirke
i Sogn. 1814: Runeindslr:rifL lm "'örde. -- I Norsk hisl.orisk Tid.krilt, Kri~t., Bd I:
Om Namet Balogalan<1, Hclgdnmlj Om Skrereid i !:;ltirin~..l; Et Yefll: af Torbjörn Horn.
klove om ITlIflIld Haarfllgre. ,_ I Anliq"ariak t.i.~skrift för Syel'igc, Sthlm, Ide Delen,
Tolkning af Runeindskriftcn paa nökstenen i Ostcl'J,:ötlnlld. - j Ko Vitterh<)!s, hist.·
och ant.•:ik.d:s llånfldsblad, Stblm 18H;: Runin6krilten på m:.nnorlcjonet friul Pil1CCus.
- I AarbögeT for nonliU: Oldkyndighed og HiStorie, Kbhvn 1869: Eftefllhet til min
Udg:we nf &emundar F.d<1a. 1870: Lidt om de :cldste no"li8ke Rllncilldskrifiers Sl)ro~
Iige l:itilling. 1811, llcmrurkninger om ltllueimlakrifter pan Guhlbrakteater. 18i2: Yehhmgl;nies·ln,lgkrilten. 18i3: llcmrcrknillg('r OlD den i S~otlaud fundnc lntinske Norges
Ktönike. 18i5: Bi6kop Bjllrne Kolb<JinMÖn og Sno}"res .... dd•. _ I Tidskrift for Philologi og ~.g<>gik. Kbhn, Bd. 6: TU l'I:>lItu8. Te:dkritid:.e 8ema:rltninger; Sjreldne
Ord i nOITÖn l;kll.l,Jgknb; Gnldhorn·lndskriften. &I. j: Til l'lautulI. T<Jxtkritiske Belllrerkningerj Bidfllg til Tydning nf dc ruldste lI11oeint1skriftcr. Bd. 8: Sprcdte lagttngel.
IJPIllU> jubrlfut.
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oer n~<lkOlllmendc de oldc.ogdJlke Di/;:te om Boowulf og W.. ldcre; Bidrag HI Tydning af
tic :c1<1~tc nuneind~kriflcr. Bd. 9: Et)'mol;;ogisk Forklm'ing n[ nog1c P!'l)!lolllincr i ~or_
rli!J;:. l Folke, mIg. af Fredrik Carfod, Kbhyn, Hd. l: ...· olke..i.Jler fra ö.. re Telemarhu. - Talrika bidrllg i >TiIl>eg> till Bd. 2. 3, 4. lIf Danmarks glImble Folkc\'"iscr, udgll'llc
.f Svend Orumltvig, Kbb'·n. - r t:cilSchrift flir "crgleicheudc Spnu:hfor1lChung uuf dem
Gcbietc dcs Dclltecbcll, Grieebischcn lUld LJ\tdniJSCbCll, herllllsgcgcbcn von,h\albert Kuhn,
l3crlin. Bd. 2: Zur erkUl.nmg dcr oskillChcn sptl\Chdenkmii.ler. Bd. 3: _-'ltnonlillCile
nIImen; Umbt1rehC6; Zur bllutiniscl!cn t.'\fel. Bd. -l: Die formen der gCi!CiJI...-ehtslo-en
petsölllicben pronomina in dcn gcrmnnisehcn spmchcn. Bd.;): Oskisell(:lI; Althoch·
dcut1lCb lllld gotisch. Bd. G: Ollki.ocbCll; Umori5Chet;. Bd. 8: AltitlllillChCll. il<1. l!l:
Zur dymologillCbcu wortCol'$Cbung. Bd. 2'0: Zur etymologiachen wonforschung; lic·
merkungc!\ liber dCIl ur@pnlllg der lnteiuillCben lI11ffixe elo, clllo, ero; ela, culn, cm;
eino, cmio; cundo. Bd. 22: Altitnliscbe stndien. Hd. ~3, !'i:te Hette: DM llCbwllCbe
gl.:rmanische llrätcritum. - l 13eitril.gc zur vergleiclienden llpmchfors.:hung a\lf dem ge·
bielc uer ll.ri&eheu, cdtiscbeu und slll.wiscben spraeh~n. heransgeg. "on A. Kuhn und A.
Schleichcr, lkl. I: Vcrmischtl!8 nUll der spI'aebe der Zilo'euner. - l Studien 1.ur griechischen lind lateinillCheu Grammntik berauSgllg. von Georg Curtiu5. Leipl:iF;. Bd.-l:
SONS. l:.'\'SONS; Bcitfllge ur gricebischen unu latdniflChen ~;tymologie. - I Ncue JnhrbUchu ror l'hilologie uud Pådagogik heransgeg. VOD A. Fiec1r.eiseu, I...cip:rig Ill72: AltIntcilli!iCbc Wöner lind Wortformen bei }'l!8tUs und Paulus. 11173: Zu Plautas Trllelllentut. - [ Philologus, bcrau6gcl!". von Ernst v. J..eut.ech. Bd. 30 og 31: Zur 'fextesla'itik der plllutinischell Komedien. - I Zeit8cbrift filr dCllteclle Philologic, herllusgeg.
TOn Höpfner nnd Zachcr. HIllle, Bd. 4: ZUnl Bcowulf. Bd. 7: Harnilisrnål. AllS den
Voralumrbeite!\ 1.U einer neuen AusJ!;aoo der Sårnulldar FAda. - r Jellaischc Litteraturzeitung 18i6: Anmeldelsc at >Col1lllCn, Ober die Spraehe der F:.tnlskl't>. Bd. 1, Art. ~5!l.
I Romanin l!. p. Paul )1cyer et Gaston l'arill, I'ari.. III: l'tymologies fl'an<;ai&e8 et
rumanes. IV: Etymologies romauCl!.

Tellef Dahll, född i Krllgerö d. 10 April 1825, stud. i KristilInia 1843,
allndo miueralogisk elllbetsexamen 1846, idkade under de uärmaste Arell mineral.·
studier och TnF under derpn följnnde 7 rlf austäld vid ellskilda berg"erk, ICrlllrC
för den gcolo~iska lllldetllöknillgc.n af Kristi:tnli8ands stift 1858-67 och derefter för Ulldersökllingcn af uona Norge till l'roudlljellls stift, Gucllworner i
det "ealra söndenfjeldskc bergdi~triktet 1861, bergmasIare derHt. 1812, metllem
al Korges 8torthiug 186G-6 7, medlem af Videll8kabsltl!lsbbet i K ristinuill, nf
[h,ologisku. [öreningen i London oc], af l.lettcratedskn föreningens norsklI 1I{(lelIlin.!;. R. 8:t O. O. 1868.
llIaud sinll ul t"udd lIf9ifN.,t u"fNt~ hsr bcrgmästllr Dahll angifvit följande gi·
!;Om ue vigtlga.ste; Mineralogiske lagltllgdllCT omkrillg ATCndal og Kragetö, nf D.
Forbes och 'J'. Dnhll (Nyt Mnli:. f. 5l1tnn'idenllkab J85-l och öf\·ert<. i Quartcrly Jonrn.
of the Gool. Soc. London 1855). - Om "fbelemarkcns Gcologill. (Nyt Mag. c«'.) 1860.
- Ueber die Geoiogie tlCJl Blitllichen Norwegen&, af Tb. l:i:j(lnl11 och T. I)nh11. 1851.
- Om Kongsbcrgll OCih·vlcrk. af 1'b. Kjeru'f og T. DalJll. 18GO. - Om JerllenSCl11eS
Forekomst nl/l Arendal, NlCIl og Kraget'Ö. 1861. - Geologisk Kart O"er det söndellfjclliske Norge, af Th. Kjerulf og T. Dahl1. 1858-65. - Om ~'il1marken8 Geologie.
1$68. - 1tskillign föredrog om No'1.'C!i geologi i >lo'orhandlingnme> "itl Sbrulillll.vis.ka
nrtturforsknrcruötenll i Kristiania, StocklJolm och Köpenhamn. - Rnpporter till det K.
Departementet for det llldre, tryekla i Krilliianin Dagblad.

Lorentz Henp;rikSegelcke Dielrichson,

förld i Ucrgcll tI. 1 Jan. 1834,
vid. Kristisni
univellllt.ct 18~3, e~a,"ell phi.losQphielllll 1.8~J4, stud. vid
Up~aln llmv. 186 , docent I nordIsk htcratur. VId UpBala Olll\". d. II .,uat!l
18li1, amanuens ,'id NatioualmtllSCUln i 8tockllOhn 1866, ,·ik. lärare i kOllslIlistoria vid Fria kOllsternas Akademi i Stockholm 1867-68, utnämnd 18G8,
<.'. o. profeil8or derllt.
18G9, lärare i dSll8k historia och litern tur m. m. för
H. K. H. priU8e8llall Lovill4 1868- 69, kOnserTator "id 8toekllolmll konstiörcniug 1869-71, öfverlärRro 'Vid 8löjdllkolan i Stockllohn 18iO med ~Kon8tcllS
tillämpning pA jminstrien:t s:\80u'I läroämne, ord!. i Slöjdförenill~ns llt8kott {ör
konstindustri 1872-75 &amt i specialscktionell {ör kOllstilldustri 1874-7 [j.
Knllad och lltniimllu till prOjefJ80r i kOllSIhistoria vid Krillti.1nia univ. 1875.
Blef 187 l medlem af komiten för den pcrlllllnenta utställningen i London, 1872

stud.
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af komiten för utställningen i 'MOllkva, 1875 af komitim för upprattande af en
norsk kOllstIlkola, 1876 ordförnnde i komiten för IIiidandet af ettkonstindulltri1I111SClll1l i Kristiania oe1J 1877 i komiton för bildandet af ett kOPllnrstieksknbinett derstiides, II. å. medlem i komiten för Norges dcltaganl!e i utställningen i Paria 1878, lIledl~m IIf Vitterhcls- och \'eicnska]>sssmil.iillct i Göteborg
18G9 och nf det nOTllkc Vidcllskllbsselskabct i Kridinnitl 187i, riddare af 8:t
Olu[sonlen 1873, riddare af ~oTllstjerneorden 1875, erhöll Sw:uskn lllöjdföreningens medalj för .tltlniirkt IIit om svcl1l~k konstindustri. 187G, har dels fOr
studier dela i offentliga "ppdug företagit resor till Tyskland och Italien 1862
-65, till utstiillningen i Paris 1867, till konstniiTllrnötet i Göteborg 1869 på
iubjutlning" lIf H. M. KOllullg Karl XV, till Orienten, Italien och Fmnkdke 1869
-70, lill Holland, Rclgien, RYllf!hmd och 'Vien 1873, till Köpcllbamn, 1Jamburg, Berlin, Nurnberg, Munchen, Karlsruhe, Paris, LolHlon OCll Löwen Dec.
IS7u-Febr. 1876, till ~lr\llcl,clI ~h.j I 876-J:lIl. 1877 snllJt hållit föreläsniu~saericr i UpMln, Stockholm, Kl'istinni!\, Göteborg, Norrköping, Gefle, Udde\'alla, Wenersborg, Fnhln, lo'redl'ikf\ll!\lI, Stll\'anger, Bergen, TrolldiljellJ, Kri·
IItiallll\lud ocb llolde.
Af trycket 'Ut!lif~it: Olor T,iljckrnnds, et Dlll't. Chr:Dla 1851. - Snwfundsyj·
ser og Bange nt Jörgen I.ntincr. Chr:nill 18(;!l. - Llerediglet i den nordiske TAter.tur. Sthm lSOO. - In,l1cdnlng I Studiet n[ I)aumnrks Literntur. Ups. 1861. Den bildende Kunst I dClls Forbold til HeligiollSformerllc. Chr.nia 1861. - lodledning i Studiet af Sveriges Literatur. Kbhn 1862. - Kordisk Tidskrift for Literatur
og Kunst. Kbhn 1862-1;3. - Johnu J.lldvig Runeberg och Fänrik Ståls signer af
I,. D. och O. J. llaucken. Sthm 1864. - Omrids af deu norlIke I'oesics Historic.
I. H. Kbbn 1866, 1869. - Den Skandinaviska kon.tc::tpositioneu i Stockholm. Sthm
1866. - Tr=nit efter nordiske Maleres Silleder. Cllr:nia och Sthm 18iO. - .Madonall!l llillede. (tryckt ~m Innlluskr.) 1870. - En Arbetare. Skådespel i 3 "kter.
Sthm 18i~. - (>giu Arbeitcr, nach dcm Schwcdischen des T" D. von ElUil Jouas.
lIerlin 18i6>, ulan författarens Tetskap)_ - Karl Folklmgc, dum i 4 a.kt.cr. Stbm
1814. - )o'n\n min nntlrinRstid. I-III. Slhm 1813-15. - Det skön8.'l '·erId. I.
I'opalir estetik. Sthm 18M-il!. n. De bildande kousternas hist<;ria. Sthm 1812
-71. - TIdskrift för bilda.ndc konst, ;\rg. I, II. "lhm 18'5-7G. - Yordiskn målnres
taDor. Sthm 18i5-76. -- Under \1tgHuing 187i: Da.s Cbristusbild. - Adolf TidelUanll og hans Verker. )0;0 Kunstnerbiogl""phie.

Cato Maximilian Guldberg, född i Kristiania d. Il Aug. 1836, af\ndc
eltarne\l ~rtillln 1864, eXll.men philosopliiclllll 1855, real\:lrareoxnlllell 18Ml, \:"irare i matematik "id Ni811eus Illlin- och realskola 185!!-61, i matematik oclt
de.kripth· geometri \,id K. norska krig88kolall 1860-67, i mnskinlira 1862
och derjelnte i mekanik 18G5 "id K. militära högskolan, IIlliveTllitell1stipendiat
l8G7 _. GO, prO/enOl' i tillämpad fIlutemu/ik vid I\riatilLnill uuivcrsitet 18G!!.
Företog Aren 1861-62 ou IItudieri:611 till J"rnnkrike ocl> T)'sklnllt!, var llrill'
,lolU..re vid ntaUl1ningarue i Stockholm 18GG och Köpcnlinlrlll 1872, medlem
af direktiollell for g<mgrafiska mlilningarnc 1812-74, nf Krilltiania kommunal·
Iltyrcllle 1873-7.j, flf kOllliten för det metriska mi.U- och \"igta)'Rtemets illfönDdo 1873, af slafcns jern\'ä~bygguadllstyrclse 1874, ort!förallt!e i komiten
ror roviaion sf lagcn om tillllyn örrer ångfarlyg 1875-16, vaIrI till sekreterare
i den LetteTlltedtskn {öreningens norskR tlfdclning 187ö. B. W. O., R. D. O.
.tf tryrket utfJ;f~it .. Rxempelslllllling tU urlthlllctik og 111gebrll. lSGO; 2:dm
upp" IUi. - Om 10Tcne for smeltepunklet ..ed lcgcrlngcr og hlnndninger af rede
IYftr (Viden'k.·Selsk. Io'orh., Chr:a) 1860. - Om den specifike u::gt "f hlsndnlng!'r
(8.....no. Salur{OTllk.-mötel) 1860. _ Exempelsamling Il! geOlUelrien, stcreometrien og
Irllonomctrlen. lStH. - Om cirklers heröriug. Belönad med H. K. H. Krouprin·
_" guldItIedalj (uuiTer.~itets progrnm) lS(,]. - Ueber die Formeln filr Oarom.
HöbenmCllllung (Scblömilcbs Zeiuebr.). lS62. - Om ,·""dcts bevlCgelse I rektangnirere
loder og hnaler (Kyl ~r..g. f. Katur...). IS6.'I. ~ Kortfattet Ilerebog i :-.nalyUsk
platl~ometri.
18G:l. - Uddrag af forcla:lsuinger over meknnlk. 18(;4. - I'olytek·
ni,k Tillskrift. 1863-73 (s,hom rerlllktÖr). - Opgn"er i pl'alotisk regolng. lSG;:;.
- Regler for masltludelers konslrnktion nf C. ~1. G. og A..1. Pettersson. 1866.-
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Kordatt<lt rtem~tllling at den mekanhke varmetheorte. ISG7. - Bidrag lit legemcrnes molekytllrtheorie. I-r; (Yidenslr..·Selsk. f·otb.). ISGS-7I. - Om krudtets
virtning; slr.,.devAben (Yilitrer Tidskr.) 1868. - BLndes lmr les affinllCl chtmlqnes
par C. M. O. et P. Wallge (nllll'. progmm). 1861. - j,rerebog i Stereometri. 186S.
- Regler for vandbja18 og turbiners konstruktion sf C. 111. G. og A. J. l'eUetllson.
lSGS. - Om vledsken udvldelsc Ted konstant tryk (Yidensk.·Selslr.. Forb.). 18G'J.Bidrag UJ theorien for de ubestcmle chemiste forhlnuelser (ihld.). 1810. - lIekanik 1810-12. - l1asklnl:ere. IS13. - Om nl.ndeh bevregclse t lcdninger (Polyt.
TIdskr.). Isn. - Tbeorien for vsndets og luftens sttömninger pA jordens overIlade
(ibld.). 1812. - Bidrag tl1 theorien for diuoelBtioncn (Videusk.·Selsk.). 1812.Lrerebog i trigonomctl'I. 1813. - Jo;lementerne af den analytiske geometrle. 1813.
- Om vandets stromninger i fjorde (Polyt.. Tidskr.). 1814. - F.tudes sur les mou·
vementll de l'atmospbcre par C. M. G. et il. Mohn (nniv. progr.). IS7G.

Henrik Ibsen, född i Skien d. 20 Mllrs 1828, stud. 1850, företog 1852
en reM. till Dllnmllrk oell Tyskland, öfvertog "id återkomsten ledningen nf den
norska teatern i Bergen, direktor vid Kristiania norska teater 1857-61, CIItetisk rådgifvllre vid Kristiania stora teater 1862-G4, tillträdde derefter med
ett offentligt stipendium en resll till Halien och vistades derstl1des till 1868.
erhöll ett ~igtergagu af norska staten 1866, bOSl\tte sig i Dresdell 1868, be·
sökte Stockholm 18G9 OCll mottog der inbjudnillK att ijh'ervnra Suezkanll.Jens
öppnande, reste i Egypten och åten'inde öfver Frankrike till Dresden, prill(lomllre vid utställningens i \Vien kOlIstafdelning 1873, besökte Kristisllil'l sommucn 1874, f1)--ttade frAn Dresden till ~Iiinchell 1815. K. Turk. Medjid. O.,
R. \V. O., R. S:t O. O., R. D. O., R. Sachs. Ernest. O. l:sw kl., IIllmt ilmcbafvnre af Konung Oscars beliiniugsmedalj i guld.
Al trycket Ntgi/dt: Clltillna, drama i 3 akter. 1850 (2 uppJ.). - Krewpehöjen,
drama i l akt. lS61. - Oildet pA Solhollg, skuespit i 3 akter. 1855. - Fru Inger
tU 68tråt, historisk s1tllcspil i Ii akter. 1$1 (2 nppJ.). - 11rermrendelle pA Beige·
Itmd, gknespil i .. akter. 1858 (4 upp!.). ~ Krerllgbeuens komedie, komedie i 3 ak·
ter på rimede vers. 1861 (4 upp!.). - Kongsemnerne, historisk skllespil i " nkter.
186!1 (4 npp!.). - Brand, et dramatisk digt. IBM (8 upp!.). - Peer Oynt, et draruntisk dlgt. 1867 (4 UPlll.). - De unges forbund,lystspil I o: akter. 1869 (4 npp\.).
_ Digre. 1811 (2 uppl.). - Kejser og Galitscer, et verdenshistorisk skuespll I to
nfJelinger, indeboldende ,CrelIars fralald., skuespil i I'i akter och .Kejser Julian'.
skuespil i 5 a.kter. 1813 (2 upp!.). - Af delli!la arbeten äro de lIesta 6fversattll på
frimmande språk oeb en del nppfördn pa utländska teatrar.
Henrik Mohn, rodd i Bergen d. 15 Maj 1835, examen artium 1852,
examen philosophieulll 1853, mineralogisk exsmen 1858, deltog i Norges geologiskn undersökning 1858-59, universitetsstipendiat i astl'ollomi vid Kristiania universitet 1860-6G, observator vid ull!versiletllobsen'lItoriet 1861-66,
deltog i gradmätningsarbetena 18G4-66, pro/uso,. i tnMto,.ologi vid unh'crsit.det oell chef for det norska llleteorologiska institutet 1866, representant for
Norge i meterkomitlln i Paris 1870 oeh rid meteorologiska kongressen i Wien
1873, representant för Kristiania universitet vid universitetets i Bryssel ImTldraålll.fest 1872. Medlem af meteorologiska kongressens i Wien permanenta
komit!!, och af direktionen för de geografiska miitninganlll, deltagare i den norlika expeditioneu till Atlantiska hafvct, medlem af Videnakabsselskabet i Kristiania. R. Belg. Leop. O.
.å/ tryck"t 'IIt9j/~it .. I Cbliltiania Videusk.·Selskabs FOTband!.: Om en Virkuing af Raudstraalerne i Öiet. 1859. - Dioptriske Notitser. 1859. - lagttagelser
over Kometen n. 18G2. - Om den magnetiske Dc1dlnatlon i Christlania fra 1842
till 18G2. l8G3. - Skydannet i ChrIstiani" og det!< periodiske Yorandringer. 18G4.
- Ovenlgt over det meteorologiske Inltltutll Orgnnisation og .\rbeider. 18G1.Om en usredvanltg Bcvregelse af 11:1."et pA Korges Yestk1st d. 1 Milj 1867. So:\.~leteorolog{8ke Meddelelser (H. Mohn og C. de Scue). 18G8. Om Curverue for
ligestor BalQmetervariatlOIl .ed en Hvirve1s Bevre.gel.se. 1868. - Nogle Bemer!;ninger om Tordenvejrenes Dannelse. 1868. - Om Tordenvejr l Nor.';e 1868. 18G!/.Norges Vind- och Storm·statistik. 18G9. - Ra,'Cls Temperatur mellem Island, SkotbIld og Norge. 11169. Öfrert. på frllnska. - Om Tordcuvejr i Norge ISG9. 1870.
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Torghatten. et merkeligt l"jeld i Nordl:lod. 1810. - Tordenvejr I Nors-c 1810.
1871. _ Non1r.e Fangst-Skipperea Opdagelse af Kong Karls Land. 1812. (Äf1"en i
PeteTlnllnns Mittheil.). - Tordenvcjr I Norge 1811. 181S. - .Albem. expedition
til SpidsbergeD. 1813. (lf1'eD l Petermanns 1tlittheil.). - Om visse VirknlngQr af
Strömmc pI. Vaudets Qg Luftens Temperatur. 1873. (Ofven. I Qunrterly JonTD. of
Scott. meteor. Soe. XL). - Luftens Temperatur i og ndenfor C~rlstiania. 1874.Bidrag til Ost-bha'tets Klimatologi og Meteorolo~. 18H. (Alven i Petermanna
MIttbell.). - I Polyteknisk Tideskrilt: Stormenes I,ove. 1868. - Praktisk Vejletlnlog tU Benyttelseo al de meteorologiske telegrammer. 1874. - Lynildens }.'nrlighed i Norge, bely" 'ted KIr1r.en Ode!leggelse ved Lyn51ag. 1875. - IPetermAnna
.OeographilChe .lIuheilungen.: ResnltatQ der Tic!see-Temperatn.-.BeobRcbtungeu Im
Mcere Iwlschen Grönland, Nordeuropa und Spitzbergen. 18i2. - Die Temperntu.-.
'l"uhiltniaae im Meere ...ilcben Norwegcn, Skottland, Island uod Sllitzbergeo. 187G.
- I .Zeitlehrilt der Oesterreiehl.tehen Gelelllchaft filr Meteorologle' : Ueber Tempe·
ratoI"M.ubn& In Norwegeo, 1814. - Ueber die UrsReben det gröueren Tiefe der
Barometerdcpreseionen Im Wintor. 1876. ~ Ueber die glclcbförmlge lIcwegung der
horbootalen Lnftstriime C. M. Guldberg och n. M.). 1811. - Ueber die Bewcgung
der borbontalen LuflStriime in der ~iihe des Aequaton (!J. Y. Guldberg och H. M.).
ISn". - I .Tld skrift for Landmamd>: Om Nattefrost og bvorledes den kan for·
udsol. 18H. - Overslgt over YejrforholdeuQ i Norge 1875. 181(i. - I .Atlas mcloorologlque dc l'obseM'atolre de Paris.: L'institut m~tCol'Qloglque dQ NOM'~ge.
1867. - Orages eo NOM'l!ge en 1868-11. (2 dh.) 18680.1871. - Dessutom: l:lew-ö!·
kung in Christillnia (I'Qgg. Ann. Hd. 121). - Om Nordeuropas Storme (Skaud. Nnt"rfonk.-mötet 1868). - Oversigt Ol'er :Norges Klimawlogi (Brod,: Stntistl!k Årb.).
1810. - .M1ddeltemllcrlltur fot 30 Steder I :NQrge (:Norsk Almll.nllk). 1875. -llidrag
Iii Kuod!ll:aben cm gamle SlTllolllinier i Sorge (Nyt Mag. f. NatoM'.). 1816. - Meteorologiske lIIgttRgelser i det sydlige Norge 1863-66. 1861. - Nonk meteorolo-gisk Aarbog. 1867-711. - Jnhrbuell des norwegisehen meteorologischeu IU91ituh
fUt 1814. - Det norske meteoroI. l11ltitlltS Storm·Atlas. 1870. - Om Vind og Vejr.
1872. - Grundliige der Mcteorologle. 1875 (på ryska 1876). - lIesniwortung der
seehs "ragen liber Wetter-Telegmphie und SturmwnrnllllgeD abgestattet IlU den meteora). COllgre9S In Wion, 18H. - l-:lemQnta:r I,rorebog i Astronomie (H. M. och Tf.
Geelmuydeo). 187G. - ElndCll sur les monv~.ments dc ratmolph~1'(l {C. ~1. Guld berg
och H. 11.). 1876. - PrakUak Vejlednlng iii Höjdernaating med Barometer. 1810.
- Kometbaoemes indbyrdes Beliggeohed. 1800. PrisaihandJing.

Marcus Jacob Monrad, född i Nöwrö d. Hl jnn. 181G, stud. vid Klistillltia unh'eTllitet 1834, teologie kandidat 1840, universitetutipendiat 1841,
lektor i filosofi 1845, 1'1"O/t8&07 i filo80ji 1851, led. af norska nalionalb"8J1eriet8
bestyrelso, led. och sckrQterare i Videnskabs8clskllbet i Kristllmin, led. af Lettentedtska föreningens norsks nfdclning. R. N. O. 1868. K. S:t O. O. l:a
kl. 1876.
Af tryckDt Nigifvit: Studeutcn, Erindringer fm Stlldenterdllgene. Chr:uia, 1843.
- I'hilo!lOphisk i'ropedentik i Oruudrids. 1849. - l'sycbologie i Grundrids. 18/10.
- Etbik i Grundrida. 18&1. - OlD det arvelige Kongedömmc8 Betydning. 1853.
- Om de c1R8liske Stndiers lletydnillg for den höiere Almeendannelse. Cbr:nia., 1851
(ör..ers. ]Jå SVcnYkll, Kalmar 1863). - Tolv Forehesninger om det Skjönne, 1859;
2,dra upp!. 1873. - De vi IOF;iere ration!.s in deseribeadR pbilosophim historin.
1860. - Det kongl. nonke Frelleriks Uuiveniteu stiftelse. 18tH. - Tre akademiske Taler. 1863. - Om Mennelkeu Sjm!. 1864. - En Episode under Forhandlin·
lCcrnc mellem Tro og Viden. 186(1. - VidclIsknhen og TidsslIndeD, eu gsmmell'orc!lesning. 1811. - Tankerelninger i den nyere Tid, et kritisk Uundslmc. 1874.~is.sen, Riimbrev Ul Henrik Ibsen.
18i6. - Literaluren og denl Dele. I-:n Jmlled'
ning til Liteutnntudium. 18iG. - Deuutom åukillign. filo!lOfiska afbandling:u för·
llil.mlignst i ,Christiania VidclllknbselskRbs forhandlinger. och i ett pllr tyska tid·
skrifter.

Georg Ossian Sars, född på Floru i Kinns PrreBtegjlllld, BondEjord, d.
tO April 1837, nflade QXamen nrtiUlO vid KristillIlin Illlivcrsitet 1857, QXRmcn
Ilhilosophieulll 1858, studerade mediclo ett par år och er\,öll derefter af regoringen i uppdrag att företaga en praktiBk-vctenskaplig undersökning af Norges
~altvnttcnsfid;erier, stipendiat (docent) i lmologi vid Kristiania uni\-ersitet 1870,
pro/t9sor i u)I)logi 1874, moolcm af Kongl. Vctell6knps8ocietetell i Upaalll. OCll
\·idel.lskabs.telakabet i Kriatiania.
-
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Aj t'rycket "t~lifdt: Om de i Omegoen nf Christinnia forekODlmcn.\c Cla(\ocen.:l
(Chr. Vid"Selak. }o·orh.). 18G). - Fortsatte Bidrllg til Kundskabcll Dill ue i Chri~lillllia Omegn forekommcnde Ciadc.ccrer (ibid.). OvcrsigL af dc indcnlnudskc
Fcrskvnnda Copcpo<ler (ibld.). 1862. - Bcrctoiug om cn l Somlocren 18(;2 fotet"~cll
loologiak Retar: I Chriatiaoill.8 og Tlontlbjcms Slifter (Kyl lb.~. f. Nlltlltvirl.). 1863.
- Beretnlug om cn ISommeren 18G3 forelllg('o wo!ogiak Rcise i Chrilltiania Stift
(ibid.). 1864. - Om el! llnomal Gn.ppc nI hopoder (Cbr. "id.·Selak. lI'orb.). J8G;I.
- Om den nberraote Kl'ilhsdyrgruppc enruM'ca og della nordiske arter (ibid.). ISla.
- Ovcnsigt n! Norges Dl:uin" Oatracoder (ibld). 18G5. - Om VinterlorskCIU 1"or·
plautning og Udvikling (ibid.). - lIeskri"c1se af au ved [,oroteo inbjoorgetRörb ....I,
Uala;:noptcra lIlusculus (ibid.), - Norges Ferskvandskrebsdyr. uni\". proi:"r., prisDolönad. 186;';. - Beretning om en i S<nnml,lren 186.'> foretagen roologisk lleise ,-ed
K.yaten nf Christinni"s og Christiallsands StlIter (Nyt llag. r. ;S-"turvid.). 1866.IIistoirc naturella des Crustaccs d'eau dou~ da Norv~ge I: les Malllcostraccs.
1867. - Om individuelle Varilltioner hos Rörbvalerne og de liera{ bctingedc Ulig·
heder i den ydre og indre Hygning (Chr. Yhl.-Sc1sk. l"orh.). 1868. - Undersögel.ser
o~er Ohristil\niafjordell8 Dyb\"llodsfaullu (Nyt Mag. f. Naturvid.). 1869. - Nye O,b·
vandscrosta:seer fr" Lofoten (Christiania Yidensli:abssehkabll Forh.) IS69. - Indberet·
uinger tU l)ep,lrtementet for dat ludre om de af bam i Aarelle IS6~-6!' ,,"stiUe<le
praktiSk-videnskllbelige Undersögelser over Tonkefiskeriet ved i,ofoten (utg. pli. allmin bekostn.). - Carcinologisli:e Bidrag t11 Norges Fauna. l. 1870. II. 11l72. Bidrag til Kundskab om Obrisllauiafjordelll Fauna, efter prof. ;\1. Sars'l efter1adtc
Mauulcrilltcr, H, JU (Nyt Mag. f. Naturvid.). 1870-73. - Nye }o;cbioodermer frn
elen nonke KYlt (Chr. Vid.·Selsli:. Forn.). 1871. - Diagooscr IIf nye Anuellder fra
Christiaoiafjordeo, efter prof. M. Sara'e efterlldte Malluscripter (ibld.). - lIIdberetniog til Departementllt for det Indre om dt! af harn iSommeren 1870 llll.stillede
fortsatte Underaögeber OTer Torskefiskeriet ..ed I.ofalen (ulg. på Illlm. bekOl:llu.).Nya arter nf Cnmacea samlade Ullder K. Svenska Korvetten Josephine. e"peditiou
i Atlantiska oceanen år 18GU. Utdrag ur en större afhandling (Vct.·Akad. Förbuud!.),
18il. - CUlllaccer fra de store Dybder i Nordisbll\'et, intlsamletle ved dc .s,'en.ske
nrktlske l';"'pedltiouer ,\nrene 1861 og 1868. Utdrag (ibid.). - Beskri\'eise af ~ ..estinMske Oumaeaer opdHge<lc af Dr. Jo. GoCs. Utdrag (ibid.). - Undenögelser over
Hardnugerfjordens FaUDA. I. - Ou 80111e :remarkable forms al "nilnal life from the
grent <ieeps of tbe Sor\'egian CQ:l8t. I. II. Universitetets proj;tr. 1872, 1815. _
Bidn.g til Kllu(bkaben om D)'reli"et pli:> vore H.... bllnker (Cbr. Vid.-Selsk ..l'orL.).
181~. O", en dilllorpb Udvikliug samt Generations\'"e"el hos I.eplodora (ibid).
181a. - Beskriyelse af de paa fl'regatlen Josepbines E"peditloll fundne Cumneeer
(I)v. \'et.·Akad. Hnndl., Bd. 9). - Bemrerl.:ninger o ..er dQ tU Norges Io'allna hörenUll
Ph,-llopoder (Cbr. Vid.-8dsk. Forh.). 1873. - Uldrllg til Kuudskaben um Norges
l:Iydroider (ibid.). - Om en hidtil lidet li:jendt Slregttypc af I'olywcr (ibid.). H;74.
- Hcskrivlllso nf 7 nye CUlIlaeeer frll Vcnindlcll oJ.: lIet Syd·atlantlske Ot;ean (Sv.
Vct.-Akad. lIanlll., Bd. I L) - ludberei.ninger til l)epar-tementct for dct Iodre om
de i Aarene 1870-13 lInstillcde praktlsk'Ylllenskabclige Undersögelser over Saltvllmbliskerlernc (utg. pl1 al101. bekoltn.), - Om Humm<lreus postembryonale U<I"II<Iing (Chr. Vid.·Sebk. :Forh.). 1874. - Om B111abv:>lan, llalrenoptera Sibbaldii. Gray,
med Bemrerkninger om 1l0gle amlre ved Flnmarkens, Ky"ter foreli:ommcnde Hval<lyr
(ibid.). - Cumactler fra de store Dybdcr i ;\Qrdlsha>'ct (Sv. Vct.·Al.:ad. Handl., Bd.
II). -- Om Antogrllphiens pntktlske AuveudlJ1se I Zoologilln 8au,t om en n, :>utographi"k Mllthode (.Utr. af .Morgenbladeb). - Sye Bitlrajl: tn Kundskaben Oln Midualhl\veh Invertcbrntbulln (Arehi\' f. Mntbelll. og Natun'ld.). 181(;. - Prodromns
IIC!lcriptionis Crustalleorum et l'yellogonidllrum, qme in ExpedltiQne Not\'cgica I\nllO
18iG obllerva\'lt G. O. SaN! (ibid.). 1877. - ;\orges arktiske MQllusker. UniveN!itctQts·prQgrllm. 1877.

Finnar.

Uno Cygnaeus, född i 'l'l\\'llStchu5 i ~'illlatlo.l d. 12 Okt. 1810, eftt:r fulländad knn i TIlvsstebU8 11kola stud. i ÅUo i Juni 1827, filos. kand. d. 21
Mars 1836 och prQffiov. filos. magister dd KQj&er!igll Alcxantl(!ril-uuiversitet i
HelsingfonJ d. 21 Juni B. 1. Efter idkade teologiBka studier ordinerad till
pre8tembetet d. 14 Juni 1837, förordnad till t. f. ;Iltdrll k:>pellan i \Viborg8
förumling d. 11 .ApTil 1838, utnilmud till fållgltuspredikllnt i Wihorg d. 29
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Aug. 1838, kallad och konstituerad till paBtor vid e,'augeliak-lntber8ka fÖr&.l.IlI1lingeu i dåvarande ryska kolonierna i Norra Amerikll, Siteha, d. 3 Aug. 1839,
utnämnd till religionslärare för finsk ungdom, SOIU uppfostrades "id siirskiJda
Ullpfostringsanstalter i 8:t Petersbur,lt d. 28 ~\ pril 1847 samt fungfll1lt dcrjcmte
som illspoklor för 8:t Mllrie fmska försmnliugs i 8:t Petersburg k~·Tkoskoln åren
1847-58, kallnd nf Kejserliga sondon för Fin!nnct ntt eftor en med alImiinIls
model ulldor åren 1858-5!.! företagen pedagogisk resa iJlom Svcrige, DalllJJark,
PreuBson, SIIchsen, SehlOllicn, Österrike, Sehwoiz, Holland, i IJaTIJhurg, Lyheck,
Bremen 111. fl. orter för atudium af folkBkolcvJisondct, inkomma. med \lnderdl~
nigt betänkande i datu ärende, erM.llit uppdrag af Kejserliga senaten att utarbeta fullständigt fÖri!.lag till organisation af folkakoleviiilendet i Finland, ~f·
vtr;Il$prJ:ior för jolblwlorlla i laudot d. 29 Jan. 1861, haft uppdrag att grund·
ligga och ordna seminariet i J)'väsk»lä. för bildande af larare och liiNlriollor
1865, i Ekcnäs för lärArinllor 1871 och i "Nyknrleb)' för lärare 1873, t. f. direktor fiir det rörstniinJllda fdn 18G3 - 69, led. i öfvcrstyrelsen för skolviisclldot i lall(let frflll d. 1 Juli t870, lod. IIf Kejsorliga S:t Almro o. 3:djo kll\sB
1847, IIf samma ordens 2:(lra klASS 18:'4 sRmt mcd Kejscrliga kronlIn 1869,
led. af sällskapet Pro fauull et flora FenuiCA, Finska Litterlltursiillskapen i
Helliingfors 0c11 Wiborg, Fiingel86föreningen i Finland, Bibelsil1skllpet i Helsingfors ocb Finlikll Konstföreningen.
Af tryckd .tgiftit: Und('rd:\nigt betinkaode llD!å('nde lolkbildnin~us orduallde. Helaingfor"$ 1859. - l"örsblg rorllnde foU:skole...ä!lendet i Finland enligt
KejMlrliga .senaten.!! uppdrag i underdiluigbet afgifna. Hebiugfora 1861. - I':n mingd
tidningsartiklar, tal, föredrag o. s. v. nl pedagogiskt innehåll. 1860-76.

Jakob August Estlander, fijdd i Luppfjiird aocken d. 2.1 Dec. 1831,stud.
d. 17 Juni 1848, liIos. Illagister d. 30 Maj 1853, med. hurI. d. 20 Mars
18['6, tjells1gjorde å 8cra6mcrlasarotlot i Stockholm h.t. 1856 och \'.t, 1857,
bestred auatomie prosektorstjensten läsåret 1857-58, med. lie. d. 28 Maj
1858, promo\·. med. ocb kir. doktor d. 31 Maj 1860, pt"Oftuor i J.:irurgid:
Hini! vid ulliv. i HemllyjoriJ d. 22 Febr. 18GO, riddare af S:t Ann18 O. 3:dje
kl. 1865, af 8:t Stallisiai O. 2:drJI. kl. 1871, af S:t Anna) O. 2.dra kl. 1874.
Företog 1858-59 en reSIl till S"erige, Damllllrk, Frankrike, J.~ngland och Skotland, samt idkade derunder studier i kirurgi vid uuiversitetet j Paris och Itijkilliga hospitaler i London, likaledes under SOlllllJaren 1860 en vetclll;kalllig
resu till Svorige, Danmark och '1')·8kland, delto~ 1862, undor en reBa till 'l'Yllkland, Frankriko och England, i dell första iutCl"lllltioue\a ophtahnologiskn kOJJgrllssclI i Pa,.is, deltog 1867 i (leu internationela läkl\rekongre~son i Paris och
1870 i det skandiusviskll läknremötet i Göteborg, företog 1871 en '-etenskap.Iig re611 till Tyskland OCII Oeterrike, umt besökte 1873, l'å statens bekostnad,
Sverige, DAnmark, TYlikland. Österrike och RY6llland ror Rtt dudera den nyaste
kOllstruktioneu af sjukhus, deltog under siatnimndR resa i elfte skandinn"iska
uaturforskarcmötct i Köpenhamn ocl. ynldes den·id till medicinska II(!ktiouells
förllte ordförande, valdos till st."Idafullmiikrig för Helsingfors kommun 1875 liRJIlt
till vice ordförande för IItndsfullmäktigo 1877, OO\·islade, SlaOlll deputerad för
kejserlh;a AlO;l:llIlderll-uuiversitetet, d. 8 Febr. 1875, universitotets i Leyden trehlludraariga juhileum, deltog, med ullderstöd af 1:1. K. H. TronföljareJJ, universitotet8 kIlnsier, på inbjudning IIf TI,e centennini medical eommissiolJ, uti den
iJftemationela medicinska kongressen i Philadeli,hill 1876, samt den intornlltioncla ophtalmologiska kOllgrell!len i New}'ork i Sell!. 1876.
Af tryC'uC .tgift.t: Akftdemisk" 11ispulAtioner: Om nekros i ben (för medicine
doktorsgra(l JSiiS). ~ Om deL noJati..." ..intet. af tic olika behftmtJiogsmetodernll för
oTgftoiskA striltturer i nriorörd (för prore!lSnr ISMI). - Oln den tlifte.riliska !årinlIammalionl.'n. i Xet.isbln.d för Jiikare oe1l phaTIllaceuter. 1864 -Gli. - tlber Chorioiditis nach )-'e1.>ris tYI/hosa rccurrens. j ,\rcbi.. fur OphtbllJmologie v. Grade. Ud.
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18G9. Pil I!venska i Finskll Läk.-sAllsk. haud\. 1869. - "Obcr Brnml in dOll unterCll I'.xtremltaten bel cxallthcmati~cbcll Typhus, i Arcbi.. fiir klinische Cbirur~ic
rOll Langenbeck. Bd. XlI. 1810. 1',\ s,'cuslta i Finska låkaresiUlsk. bllndl. 18iO.
_ Om .le mal pcrforllllt du pied. i Nordiskt mcd. arkiv. Hd. H. lS;o. - 8ubkuIllOll inspnltolngar af morpbin vi.1 sårros. "'örcdrng vid l,ik:Hcmötct I Götebori!',
Infördt i Nord. med. arki,.. Bd. Ut 1871. - Om ornnoplastik, ; Io-iuka likA,allsk.
handl. 1871. - Bidrag till ltanllctloDlcn om de gummösa nybildningarnas fi,rckommande i ögat, i "';uska läk.-si.lllllt. haudl. 1811, sann nnder titeln .Gummöse GelIchwulst unter der Conjunctivn ilulbi., I KlInische llooalsblältcr von Zehender
1810. - Eine Yetbode allll d~r ~inen Llppe 8ubstaonerluste der audercn IU ersetlen, i Arehiv fi.lr klini!cbe Chirnrgie TOU Langenheek, bd. XIV, 1872, aamt. pi uenska i Nordiskt m~d. arki.... bd. IV, 1872. Uehis om:lrbel.3d och ytterJilllue tillökt
före\;olluner denna uppnu under titeln Yethode d'lLutoplanic de l.. joue ou d'une
lune par un lambeall emprtlot<! Il rautre UlTfC, i Re.."e meu!uelle de medicine et
de ebirurgie N:r Ii 1877. - Reuma rnbrum ophlhalmicum, ett aymptom vid vill!la
ögonljukdumar, I }o'in!ka läk.-sälbk. hAnd\. 1871. - Det terapentid,n drdet.af gnid·
nlngar lådnna de am'inda5 i Tår folkmedicin, i 1''1nska. läk.-sällsk. Ilnndl. 1872. gn kroppsskadll.ll liIstarllghet i rittsmedleinskt aueende, i ::-lord. med. arkiv, bl). V,
1873. - Ollpkomsten :>f öfvergAende blindhet och döfbet I villsn f..1l af eOllllllol.io
och hypera.emia eerebri, föredrag Tid Il:te Ilaturforskarmötet I Köpenbamn, rererc·
radt I möten förhandlilIgar. - Spont:m Septikil.mi, föredr:l.g Tid II:te nAturrorskare'
mötet I Köpeubamn, Införnt i Nord. med. arklY, bd. V, 1813. - Lji,knreyrket~ ~tji,ll
nil,g tl1l fllttigyården, I l"inslm läk.·sii!!s!.:. bandl. 1874. - Om deR obligl\torish
skyldigheten ntt utnn ersättning skötR dc fnttige. Iwilken år ;\bvi~lfu läkartyrkct
eusnmt, i 1"ln~kn läk.-sallsk. handl. )87(•. - Statistik öfvcr större kirurgiska opemtioner uUördn A Kejserligll. Alexn.n,ler~·llniversitetets kirurgi5kn klinik \Inner i\ren
18B4-75, I Finska 1;;k.·8ällsk. ballul. 187,;. - Om iSYllttnetS Inverkan pA berl'Krnn·
,len uoder glaciulperioo;len. i Aetn Societntis Scicntiae ;;'ennicne, '1'010. X, 1870. Tbc frcqneney of stolle In tbc bladder in Finland, förerlrnjl: vid dct interuntiouc],.
H\karClDötet i l'biladelphin, i mötcu förhandlingar, samt i The lJoston medlen\ IIlHI
tiurglclll Journal IS76. - Some ohseryntlvns on the temperatllrc of ~llreomntOlls tu·
mors, 1 intortllltione)a läknremöt..,ts i Philadelphia förhandlingar, ~amt p,i sl.'enskn
i Nord. med. arki,'. hd. VIII. 1871. - ,\meriknnskn brcf, i Fin~" Tidskrift för Yi\.lerllet, vetenskap, konst och politik, utg. nf C. G. P.!tlnnder 1876-77. - Den untiseptiska drhchnndlingen och Ila \'nnligll$te dervid Huvanda förbandsmedlen, i Finslr.n Ilik.·sällsk. hamll. 1871. ~ De"lltom ~tntistisk/l., kll8uisti~lr.n och andra meddelanden i Kotisblad för läkare och phnrmnecuter, 81lmt ~'iuslr.a likarelliillsk. hand'.

Axel Olof Freudenthal, född d. 12 Dec. 1836 i Sjuudeå socken af Kylauda lin, atud. i Hclsingf. d. 30 Sept. 185", kand. i hiatoril!k·li1. fakulteten d.
HI Maj 1859, protllov. mngister i samma fakultet d. 31 :\Iaj 1860, inakrifven
vid unil'cl1litetet i Upsala i Wermlamls nntion uuder Liseiret 1861-62 för idklude af nordiska språkstudier, &.'lmt tillbragte ~Olllmaren 1862 i Köpenhamn,
syfl.'lelsntt med IItndiet af nordiska fornsaker, dot:rnt vid Helsingfon uni'l'enitet
i fonmordiaka Ilpråket och nntiqviteternn. d. 5 Nov. 18GG, c. o. amnnnena vid
universitetets bibliotek d. 20 ~O\·. 1867, kurator för Nyliilldllh Iltlldentafdeluiugen &edan September 1868, flCdcrm. utll. c. o. profell80r i ~ven~kn ~pråket.·
Medlem nf Svenakn fornskriftg.'illsknpet d. 5 Juli 1862, vald till korrespouderande medlem af bestyrelserna för internationella arkeologiska konb'TClISernn i
Köpcn!Jnllln 18G!), i Bologna 1871, i Drii5se1 1872, i Stockholm 1874 och i
Bndlll)(!8t 18if;, medlem af ]<'illskn fornmiune6[örenillgcu d. 25 Sept. 1870ocl,
[ör llitrvarnnde dess vice ordförnndo, stiftare nf Svellska hmdsllIålllföreningen i
Finland o. l!) April 1874 och sodan dess förCllingClls ordföralldc, medlem IIf
Svenakn fOl'lllniulJcsförcningCII J. 27 April 1875, medlem af l"inllllll vetenskapssociotolen d. 10 April 1876.
A/ tryclt.ct "tItgift;it: Om den svenska kolonien i Nylnnd. 1860. - hlllod under
hcduntlden. 1864. - Eioar SkullIglams Vellekln. öfvers"tt och fÖrklntnd. HW".
Akad. alh. - Om tonfallet ; N,.Iii.nd~lr.lI. bygdemålet. 1866. - Om s\'el)ska ortnnmn
i Nyland. 1866. - Om svenska ortnnmn i egentliga Finlnud med en si.Ioblick på
dem, tom förekomma i SlItalmnda och Österbotten. 1867. - Om Ålnlld~ ortnamn.
1867. - Om ~"ensk språkkunskap sil.rdeles med nbceUtIe på lI'inlnnd. 1868. - Nugle
bem:iJ!rlr.ninger om svensk sprogltuudsknb med ulrligt benSIn tU E<'iulauc1 (oUlnrbct-
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ning af föregåeude Ilkrilt och I af förf. Iljeif verkst-äld dansk öfvcrsättnlng Införd i
Tidskrift for l'hilologl og Pedagogik, 8:de bandet). 1868. - Om svenska allmogemAlet I Nyllmd. 1810. - Om några ..·en.'lka ortnamn i ~yland (e~t tillägg). 1872.
- 001 ett bronIlsvärd, fuunet i Wlchtis socken i västr:\ Nylllud. 1874. - Olvcrsi"t
af östra Nylllnds fIIst.a fornlelDulngar. 1814. - Upplyllnlogar 001 Rågö- och Wlchterpalllliilct i Estland. 18/5. - Om v8rt mOdefSlllil.l1l studium. 18ni. - Om Nyliindska manll· och qvlnnooamn nuder mcdeltl.len (Kungl. lIniversilctet i Upsala
vÖrdn ...dslul1t och tacksamt tillcgnl\,l). 1817. - Dessutom uppsatser i Litemr Tidskrift, H:fors 18G4 (ol stycken), i tlds\;rifteu Land och Folk. StLm I8H, I tidskrift
ulgif",cll af Pedagogiska loreningen i Finland, H:fors 1875, i Nordisk F:llniljeiJok,
Sthm 18/1i-77, i Jo'insk Tidskrift för vitterhet, ...etenllkap m. m., H:fofll 18i1; i lIelsiul:'rors Dngblad, Vil,;ju~n (H:fon I8iO-a), Folkväuncn m. Il. .'Örlatt:\l lre hiftcn (l, G och U) af l'enniLlbliotek för svenska :\lhnogen i Finland.

Karl Mårten Kiljander, född i Kall"i d. 22 Sept. 1817, stud. d. 13 Dec.
1838 vid ul\i\'ersitetet i Helsingfors, prestvigd i Borg! d. 4 Juni 18-12 till
WllcJlllsprediknnt i Lnpinlnks nf IiS111mi plllltorllt, tjcll1.tförriittllllde vice notarie
vid Kuopio domkapitel d. lAng. 1851, erhöll fullmakt ii tjensten d 10 Dec.
s. l.. aamt koustitutorial å Ilotarietjellsten "id samlUa domkapitel d. 18 JUlli
1856, led. i komiten för utarbetlllHle ll.f försIng till finsk plIalmbok för dc O"lmgelisk-I'ltherskl\ fÖl"llalDlingarua i Finlnnd d. 20 April 1863, undergick pastorlllexamen d. 5 Dec. 18G3, bestridde jemle egou tjeust kollegatjenstcn i relib'ioIl
"id högro elementarskolan i Kuopio i tv!, års tid, IIto8mndea till L7JrJ...oJ,erde i
Nil.8ia d. 3 Jan. 18GG, l'Ol1or. prost d. 1 Maj 1867, blef nf stiftets prestersknp vald till asullor vid Kuopio doml:apittl på tre år fråu d. I Juli 1870,
iUl~-o från d. l Juli 1873 aamt )·ttcrligare från d. l Juli 1876, be"ärdigalles
med lInns Kejserliga Majcetäh d. 7 Novombcr 18/2 förklarade niidign viillJchag för vid utarbelalldet af ny finsk pSIIlmbok ådngalngdt förtjenlltfullt uit,
samt har handhaft prOlltc\'lrden i Knopio domprosteri under skilda tider Sllmmanräknadt i omkring bslftnlllll\t lire tid, Led. nf Kejserl. S:t Annro Ord.
3:dje kl. d. 26 Aug. 1868 .
.A/ trrc1<et .tfi/eil: }'inlka. öheflliUningar af ~Mart,.rern8" dramatisk skaldedikt af E. J. Stagneliul, 1848. - ~Bllncsvirdet., sorgespel af K. A. Sikallder, 185ti.
- ~Ntldesehda., nio sållger al J. L. Runeberg, 18GO sllmt .Kung Fjalaf>, en (likt 1
fem sunger, af J. L. Rnneberg, 1816, Sllmt af Tegn~n ~Epl1og vid promotionen i Lnod
1820>, (utdelad nnder ionevarande jubelfest).
Sixtus Otto lindberg, född I Sta<:kholm d. 29 MArS 1835, stud. i Upsnlll d. 18 :Maj 1855, bestred somrarne 1855 OCll 1861 llndef\'isningen i naturalhistoria vid Trädghdsföreuingeu i Stockholm, undergick medieo-fiIosofisk
kandidntexamen i Upsala d. 28 Maj 1856, förordlladell af SUlldhetskollegiulll
ntt fÖrestt1. adjunkturen i medicinsk llntnrnlhietoria och farmakognosi vid Karolinska institutet i Stockhohn aOlnmareu 1857-11.östcn 1858, kir. kand. vid
8Alnlna institut d. 25 Maj 1869, lärare i natnralhistoria och farmakognOlli vid
Farmaceutiska iustitutet i Stockhobn d. 8 Maj 1862-"Maj 1865, med. lie. vid
Knrolinsk/l institutet d. 30 Maj 1863, med. d:r i UpsnJa d. 31 .\Inj 1865,
I)ra/usor i hotani!: vid uniuersittltt i Hdsingfors d. 13 Jnni 1865, ordförnude
vid Socielas pro FauTlR et Flora fcnoiea sodan d. 13 .\Inj 1866 och vid Fill~kll vetcllskapssoeietetCll 1872-73, samt seuan våren 1873 i komiten för uJlPrättande af en Finsk trädgårdsförelllng, frln d. II Mara 1872 adjungernd ledamot af CollegiulD medicum för hlllldhllhlludet af dcn natllralhi~toriska uudervisuingcu för farmaceuter, deklIllUll vid liIos. fakultetene fysik-matematiska sektion sedall Sept. 1876, led. af Societn.e pro FaulIaet i,'lorll fellllica 1862, Bcgensburger UotalliliChe GesellflChaft 1863, S\·ellska likllresiillBkallet och Fillsl:.n läkareB:ilIskapet, Finska vetellsknpllllocie1elen 1866, Botaniske r'orening i Kjöbcnlmn! ]867, Societe dcs lIciellCCs nsturclleo; de Cherbourg 186,), Botllllielll So·
ciety of Edinburgh 1872, och K. Leopoldilliseh-Carolillisehe dcuische AClldemic
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der NalurfoT'llcher (COgnOIll. JBridel von BriderUIIJ Maj 1873), sami Ite<!eT'lllednmol .,C QlIek~tt Micr06colJiea\ Club i Loudoo 1872. R. S:i A.lIu:JJordella 3:dje
kl., Apr. 18i3. Har huf,'udsakligast pil egen bekosto3d oeh fiir l1HISkologillkt
5mlallllll undersökt en stor del af Sverige och Finland, s3mt med ulldcrstöd
irio KanslcT'll dispositioosmede\ dels i egenskap af expert deltagit i )\e Coogres
;ulemutional de botnuique et d'hortieultureJ i S:t Petersburg vRren 1869, dels
llOJnlHllrCn 1872 fijretllgit en reSll till England och sommaren 1878 till Irland.

.A/ trycket "tgi/rit: Aklldemlal,:a disputationer: Om de europeiska Trichoatomcal
(för profe8.'lion), Helsingfors, 1864. - Om dc oflidnela harkarne (ror med. dolr.torsgrad), Upaala 1864. - DekanuII-program: Hepatloologiens ut...eckliug frfln iildsta ti(ler till Qeh med [,inn'::, lJel8ingfou, 18n. - I Uotaniska l"otiser: (1856) Skandina~islr.a Plorau!! XO\'itier: Sphagoum I:ujfolium Qch nnllula aquilegia; UppsUJoIlning af
[lanma.rb Bia.(lmossor iihensom redogörelse rör Th. Jcnsen. lIryoloj.(ia ua.nica. (1851) SYll. Skaul1ina'·lska. växter; Spridda. \'"iixtgeogufiglta. bidra.g till Skandinll.Viens
Xos.sflora. - (18581 ~-\nmälan om Bryaecro Scandinll.Villl e:uiccalre, curante R. Hart·
mBlI, fa.sn. 1-4. - (l863) Anmärkningu angå~nde Rypnum Vaucheri ocb Eucladlum
vertidllatum i Bot. ~ot. 1863: En svensk rikhlomma.nde ~äxt. - (ISG5) AUlIotatlQues bryologie<El; Ar Byurocharis tvåbygga.rel .-\nomodon a.pieulatua Bl'. $r. Sch.
et 1<'imbriaria Lindenbergii Cord. UOVlC ~'Ioral Scandins~im eives: Om iiUa pa·
rasitiska former bland mossorna; De HypDo eleglluWl Rook. (1868) ~eva
Bll.rtrnmire species; ~o~a Cindidii specie•. - (1872) Spridda anteclr.nlnga.r rö.
rande dc skn,ndinn,·iska. mossorna. - (1871) Cinclidium latlfolinTU 11. sp.: Utred·
ning al dc uDder Damn Rf Sauteria alpina fammunblaudade former. - J Öf\-ersigt
nf K. S,·, Vetensknpsnkademieus förhaudlingar: (XIV, 1857) Nya nordiska MotSarter.
- lx\rI, 1809) Anteckniugar om nordisk .. mO$8vegetfltionen. -IXVn, 1860) Om TOl.tr>\dsbildnlng Inuti ra,lisor. - (XVIII, 1861) Mossor år 1858 på Spitsbergen tusanllade af profcssor A. N. Nordens\iöld; Nya. II.ntecltningnr om nordiskn mOSJlvege'
tationen; Om en ny art af !!lägtet Hypnum. - (XIX, 1862) Torfmoasomas hygg·
nad, utbredning och s,-stcmatiJlka uppgtallnin~; Om ett nytt sligte, Epipterygillln,
blund bladmo!lllornll. ~ (XX, 18611) Bldrug till mossorn:u synonymi; Granskninl:
af IfiOUOTUa IIti Yaillant's 1J0tan!con parisiense. (XXf, 1864) Utredning nr
de ska.udionvigkl1 Scligeri:e: Om Sadnm dasyphyllum p~ Gotlllnd; Dc T()rtull~
et cct.eris TrichostQmeis allrop~is: De ~pecichus Timmire observationcs; [l&!lyml·
trium, no,'um genus musearum; Om bladmossornas locklösa former;
Uppställ·
ning al familjen fo'una.riacere. - (XXlJ, 1866) Nflgrn vii1~lOorfelogi5ka iakttllgclser,
m. tan. ~ cxxru. 186G) :Förteekniug öhcr mossor, insamlade nnder de s~euskll es·
}le(]it\onerna till Spit.sbergen 1868 och 1861. - I }'ilrha.ndlingar vid dc skau,1irlll~l·
ska uatnrforskurnes möten: (8 mötet, 18GO) Om TOttrådsbllduing inntl rädisor. BemlllTkninger om Slregtell Sphagnum. - (9 mOtet, 1863) Rottrtldsblldnlng inuti
Hii.stkll.~tunienll eta.m. On> mossornas l. k. blomma. - I Pharmllcenthk ti,lskrift:
(18611) F.theriskll oljors förekomnlllude i lefvermossor. - Till S'l'ertges apotekare. I lled"'igia: en, 1863) Xenc Dorditehe Moose. - Rhynehosteginm elegan~. - Ilarbuln
pnpil1oln.. (V, 18(6) Santeria geriata. - (VI, 1861) Ueber eiulge Fontinalidecn;
Bylocomium sllbpinnatnm; Aluslr.olo.e:isehe l:I<:werktlllgen. - I Journal of »otan,-:
(1864) IlnsymitriullJ, novum Fenus Orthotrichaeu.rum. - (18,3) On Monotropa;
Conspectus of the European Orthotrieha. - (I8H) The Mouas of lluddle's .Horlns
sleens'. - (18161 On a new ;llo" from Tasmsnia, Pleurophusenm grandiFlobnm u.
gen. et sp. - I Bet.nniselle Zeitung: (XVII, 18G4) De genere Timmia. - I Bryologill.
javllD;c.'\: (fase. 47 et 48, lM5) Hypnodendra et Mniodendra jan.nita, c. tahb. 6. I Notiser nr Sill~k. pTO ~'auna et Flora. fenn. Förh. (IX. 1861): En liten l,rofbit på
llumnförbistring. - Autmadvcrsioneg de Rypno elcgante Rook. et apccicblls cllrop:eis
1'laglothecii. (1868) Observationes <le i\lniaecia enropleis; Obgernlt!ones de for'
mis prre~ertlm ellTOpreill Polylrlehoidearum (Brya.ceamm ncmatodoutearum); Mnsci
no"i scaudiuavici. - (XI. 1870) M:mlpull1S mugcorum primus. - (XlII, 1814) )Iaroipullla museorum seeundus, e. tab. - I Öfversigt a.f Finska \~etensltIlJts'~Qcietetalls
Förhll.ndllngur: (LX, 1861) Om ell ny lut a.f slägtet l'imclea m. taa.; Iakttagelser
rörande en ficusform. - (X, 1868) Beskrlfning af en ny art af )!usscheft, Dl. taO.;
.'örteckning öher m08Sor, 'I\mlade vid Tilli. JlInuari och ~'ehruari 180<; :lf Stevcn;
Om sttLmvll.xternflll öherjordiska ~ta.mformer; Om en egendomlig fruktbildning
hos P&!lllillera gracHis. - (XlI, 18G9) Nya m<l!lllOr. _ (XIV, 1872) Om ett nytt fnll
af a.erosyocarpi; Bidrng till mossornllS morfologi och inbördes systematiska. stii.lIniuR. - (XV, 1873) Tal bållet ~iu flrshogtideo s. Ar; Om rörelsen inom d"trlket.
- I Acta aocietatit Icientiarum fennical: (IX, 1869) Utredning IIf SkIlDdinarielI!
l'orcllafotwer. _ (X, 1811) Jte"isjo eritiell ieonum in opere Flora danica muscos iJlu-
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st,""lltium; l'l"lllro llouuulllll hort! botanlci HelslugfoT!liensi..s, e. I.sbb. G. - (181t)
Contributio I\d florlltrl cryptogllIDlIlll ....sia) boren1i-orientaUs. - (1816) lleptlotic:e in
Hibernia mense Julii 18i3 lect.:e. - l Thc Journal of thc 1.lnnean Sotiety: (XI,
1870) Contrlbutioos to Briti..sh Bryolog,.. - (Xl.II, 1812) Br,ologle.1 Notes: ilemllrks all ~lesotu~, Mitten; 011 r.oopsis, Il. f. et T. - I Gro,·mea: (I, 1812) Oh"ervntions on Rplllchnobryum obt\l~Ulu. - I /levue bryologique: (IV. 11l17) ilieeiII
bl(:4rin"llI Il. Sil. - Dessntolll, mell bitrilIe af mag. K. Fr. J.at!<slröm, ulglhit förstu
delen ar IIellatiex SCllndina..iem UlIitCll.t>e, Helsingfors, 18H.

Danskar.

Svend Hersleb Grundtvig, född I KÖpt;nIJallll1 d. ~ Xept. 182'/, Hi!j.lc
f,,,lcrn, lolskoll ~ik. Fred. Se\". Gnmdtl'Ig "ommarcn 18'/~ pil en tro måll:uleril
rc~n till t::nglulId ocll studcrllde dCl"Uuder dCIl cllgcl~kt-sko(.,;k., bnllad-litcrnlllrC1J,
"tud. j KÖjlCll!1. 18,16, dell lilla fllol. cX. 18H, inträdde i April 18,/8 1Il"$Olll
frivillig Boldnt i iliirell, SOIll dä IIfgick till SlelS'·i.!(. IJefon:lradcs i Maj till kOTl,rnl
och utniillludes den 17 Juli till ~ekllndlöjtnallt vid illI"ntcriet8 krigtlresen', Ileltog i _ffirel' vid Alh,md, 8.1agct vid hted, (aktniugen \"id MidsUlI() och förpostfäktlltngcll vid )löJhortlt, stiildCll I, la 8uite i Infanteriet d. 1 Juli 1853,
III. mag. 18GO, tog 18G3 afsked frtin krigstjellstcn såsom kapten, ul1stälde8
salllma år d.som docent i tlord;d; fik/logi "id Köpenh:s ltDiv., scnar" utn. llrofenor, ingick titer i krigstjenst 18G,/ lIåsom batllljonskomlllelltlör "id exereis~kolun i KÖ!ICUhamll och illträdde 18G8 sborn kompltnicJlcf I resern"'. medlem
lIf 8tyrelsen I Samfundet tiI elen dllU8ke Literatun t'remme fråll och med 1854,
nf uet Kongelige danske Vidcl1sknuerllell Sel"kab 18G8, af den .ArnaJ.lnllgnreausk(;
KOllltllillSion J871. U. D. O. 1850 (efter slaget "id hted).
Af tf"!Jcket .l!J'fcit; Engelske og skotske folkeviser, med Oplysollde alll.",.,rkn'uI;cr for<l"n~kcde. 1842-4G. - Plan tU en ny utlgal'e IIf Danmarks i .. m1e follel"Iser.
18H. - Pnlve på en ny ndgnve ll.f Danmarks gl\mle folkeviser. IS,I7 (2:dra upp!.
sallllll" år). - ELaUråd 110Ibccb o~ krempevisoroe. Rt 8tridsskrift. 1848. - Dan'
marks glIrnie folkeviser, udgi ... ne med offentlig unnerstöttelse, forlagt<! nt Samfundet
till den danske LItteratuu }o.'remme. l-IV, -l. IBl\it-76 (tort~ättcs). - Gamle dau·
ske mloder I folkemuode: folkereventyr. folkel'iser, folkesagn og andre rester
af fortidens tlill-"tnlog og tro. ~OlD de euduD leve i det dauske folks ertndring. I.
18M. 2:drn uppl. J8G\. II. 1851. III. 1861. - blenzk fornh,elll, udgivn(; for det
llort\isk(l litterlltur·sl\mfund 1\1 S. Orundtvig og J. Slgl1rllsson. l-H. IS,j,l-å1 (ej
afslutadt.). - Danske kleDlpe...iser og folkesauge fra middelalderen, toru)"ede i glim·
mel stil. 1861. - Udsigt over deo lIordiske old tids heroiske digtning. Tre lorohC~lllnger fm ISGK, sror~\;:i1t udgi ..ne lSG7. Om Nordens gamle litteratur. Eu
amnreldelse og en Intlsigels(l. 1587. - Sremundllr t:dda hins fruda. Den :eld re
Edda. Kritisk håndudgllre. 1S68; 2:dra uppl. 1814. - Er :S-ordcllS g3mle litteratur norsk l eller e'" deo deo del~ islandsk og tlels Dordisk1 11l6!l. - KODg Knud
den hellige. efter Knytlingc·sl\gn. 18GD. - Dan~k rctskrlvningsordbog, ~temmende
med de pä det oordiske reulri'l'"ningsmode i Stockholm 1869 vedtagne regler. 1870.
- Om .Ie goti..sto folks 'l'"åbened. Srertr"k af Vidensk.·Selsk. O ...euigter. laB.[lal1~k h:\ndordbQ(!'. med den IIf kllltunnlnisteriet nllbeflllede rcukrivnlng.
1812.Kn Visitat8bog, forfMtet af Dr. Pedcr 1'alllldius ved :\r 1540. Kritisk udgave metl
ordsamlillg. IS72. - Dauske folkeleventyr, efter ntrykte kilc.er genfortaltc. 181G.
Dessutom spridda dikter samt mindre nppsa~r ocb artiklar.
Professor Grundh'ig har tngit yerksllm del i utgih·l\D.det af nya upplagor 1\[
bdems arbeten samt utgifvit E. 1'. Kr!stenseDs ~'y8ke folke,"iser og tOller samletill
af folkemunde, 1871 och densammes .Galllle jydske lolkeviser Sllmlede af folk:mnlld.,
187G oeh har afvcn under åren IS12-'8 uppgjort pinnen för ocb öf"cr\'al",t utar·
betandet af en full.'ltiindlg hll.ndskrifnlU samling i 15 ql"l\rtblllld nf ,Freröcrnes fal·
ke ...iser" b.IIken umllng jemte en onder arbete \"lIr3ude '''';omsk ordboJ!>, kommer
att öherlemollS till Köpenbllmns uni\"e~itet.s bibliotek.
Andreas Frederik Krieger, f(i(ld i Colhjurtlsvig vid Areudal d. 4 Okt.
1817, !rt.nd. 1833, aflade latinsk juridilIk (:SIlIllen 1837, juris licentiat 184 l,
enncelli~t I K. Cancelliet 18,13, lektor I II\g{urenllet "id Köpenhamnll unlv.
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18U, c. o. professor 1845, ordinnrie profe8sor 1847, verkligt ctlltHåd 1855,
c. o. hijiutcretsallSC880r 1856, inrikClllllinister 1856, finansminister 1858, Il.fgick
dcrifråll 1859, böitsuretslJ8st$8or 18G1, juris doktor "id Lunds univcrsitel..tl
jllberCelIt 18G8, jU8titicmillister 1870, finansminister 1872, afglck jcmtc hela
ministercll 1874. ProtokoJ1lifiirarc vid »8trendcrlorIl3.1IlIiugcrne> i Roeskilde och
\'iborg 1840, norgcrrcpm~8elltallt i KUllcnhllrnn 1848-55, rik8dllg:~mllll för
Kjiigc vid riksfÖfflD.l1llingcu 1848-49, folketingsmIlu vid do tre första lagstiftande riklldnglune, medlem d K. kommilJ>lionCll iiir utarbetandet lir 011 ny
stramas 1850, nf Notabelförssmlingeu i }<'lcllsborg 1851, af riksrådet 1857 till
doas upphörande tRGG, dcreftcr åter riksdn~rnnll
, ordförande i fön;vankOllllnissioucu 1866, i teater-kommissioncn 1867--68 och i procoSEl-kommis8iouen 1868-77. K. m. st. N. O. 1872, Stk. D. O. 1873, Danuebrogslllalld.
Al tr!lcJu't 14tgifrit: Det augustooloorgske Oprör i Ilcndsborg og det preuSlriskt.yd;;ko Overlald, 1848. - Beitrng mr Schlesvig·Holstcinischen Frage, 1848. - Grund·
lag for Forc1wsniuger over den danske Priva.treLs almindeHge Decl, 184fI-W. - Den
s1esvigllke Privatrcts specielle Ded, t865 (tillsammalIs med P. C_ D. Paulscnl. - Om
Regjeringens "'orfatningllplan (i ,Dansk Tidskrifh, 1Ij. - Tal vid åtllkilliga tilUiillCIl,
tryckl.a i dnnska tiuningar. ~ Har deltagit i utgifDingen af Christian Paulscns' 6o'Ull'
lede mindre Skrifter 1~3, 11lS7-5~. - J. E. Lal1lCns samlede Skriftcr, 1857-1Hl.1<'. Oh. Jlornemanns Skrifter: Rets. og Stats·lrere, 1869; Dansk Arvcret" 1864, 8IImt
förestod utgifnlngcn af Johan -Ludrig Heiherga skrifter, 1861-62.

Johan Martin Christian Lange, född på Ostedgård i J)·lland d. 20 Man
1818, stud. 1836, lirare i botanik vid veterinarekolan 1842, vid Friis'lI real11kola i Köponhamn 8amt vjd v. Wostenska inslitutet, lektor vid Sorö akademi
184G-48, a68iatent och bibliotekarie vid nnh'erllitetets botaniska trädgård i
Köpenhamn 18!iL, konstituerad direktör för bottIIliska trädgården 185G, medlem
af kommissioncn för nimnda trädgårds flyttning, lärare i bOUnik vid :.Vetcrinair·
-og: lnndbo-llöjskolen:. 1858. pro/t8lor i holUlliJ.: 1861. Afsked från direktörsplat·
sen 1876, ordf. i ~ell bOtllniske forening» (stiftad af prof, J~ango 1840), med·
lom nf det K. dRoske Videnakabernes Scll\knb, af Vetenskaps· och vitterhetBsamhället i Göteborg, iih-ellllQffi af nere uUiindska lärda sällskap. R. D. O.,
J 874, H. H. Kr. O. 1874. }o'ÖTlJtog J849 wOIn ullh'orsitctets stipellClint 011
resa till Sverige, 1851 med understöd af 8lnumedel en tv/i.·Arig· teSil till södrll.
1<"rnnkrikc oeh Spanien, 18GO till Snchsi8kn Schweiz, Dreadell och Berlin, 18G5
till Belgien och Holllllld, 1874 till norra Italien med lInledning af inbjuduing
till den botnniska kongre8sen i Fircnzc.
..lf t.-ydrl Il/fi/dt: HnlLUdbog i den danske Flora 1860. 2:a uPI'\. 1859, 3:0
uppl. 1864. - Plantefysiologi og plantecllltutcU8 tbenri til Brug for LIuldntwud. (Overll.
med forkortdsCl' al Scblcidcnl4 ,PfiaMQnpbysiologie» 1856. - Oversi~ over GI'Önlnndf
plMler (i Rink.'s: ..Grönland, googrnfiak og statiatilk bcskreveb) 18&1. - Brudf>t)"kker
~.f en l\eillC i Spanien (Dansk Mllaned!lSkrift) 1860. Pugillua plantarum, imprimis
Hi~niCl\rum, qllu in itinere 18ö1-611 legl. (VIdensk. Mcddelelser fra Natnrhistorisk
forening 1860-65'1 - Meddelelser om ,-perket ,l<'lora Danicn> (Skand. NatllL-f. forbandl. 1860). ·Iorm Danicre iC(lnum faseiculi 46-49 (tabb. 2641~29tO) et supple-menti fase. 2-S (tabh. GI-18{) 1861-77. - DeseripHo iconibu~ illustrata 1,lalltarum
llovarllm v. minus oognitanlID pnecip"c e flnrl~ Hispl'lnica, 3djeeti! l'yrenaiciB nonIlullis,
1864. - Oversigt o"er den dnnske botaniske Litterlltur (BotaD. netiser tR66 ocb lölj.).
- "'\iPlanten (I Foreningen Fremtidcns Kytn.nrsgave 1866j. - Bidmg tilll.>elyaning
af Atri ex hortensia (Hotan. Tid$b. 1866~67). - Kyc bidmg til den dans\;c nOrlL
1-3 (BO. Tidakr. 1867-(2). - Hemalrbinger ved de i 46--48:de Helte "!{ 3:dje
Supplementsbefte al Flora Dnniea optagne Phmter (VIdensk. 8clskab. OVCJ'lligt 186114). - Boretning 'Jm Uni\"ersitetetll botnn. Ha...e ; Kjöbcnhll...n for 1861-1';, 1-.... "YfIOpit1cro mCJ<ieanal et centraliamerican:e (VIdensk. Medd. frf\ Natllrhist. Forening
1868). - Bema::rkninger om Fröenes }o'orm og Skulptur hOll be:s~gtcde .....rt.eJ" i forskjeUige Slrogter. (BoL Tidskr. 18(0). - Fortegnelk: over ue i Vetcrin;cr· og r.andboböjskolen og i Forsthal'ClI i Cbarlottcnlnlld dyrkedc Frilaudnrn:er og Buske 18n. lJdvalg af de i Kjöbcnhavus bot.1nisi<e HavCll Friiforlcgnelscr lm 185+-10 bc8krc"'ne
nye Arter, 11&1'111 gjennemgnacdc og oplyste med AfbildniDger (Bot. Ti<16kr. 1812-74).
- Jagttag<;ll8Cr over Li.ivspring, Blomstring og LövIaid i \tckrimer. og Landbohöjskolcus
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Have for Femaaret 1867-11 (Hot.. Tidskr. 18iS). - ljidrng til Synonymiken for nogle
kritiske ArUr fm J)nnmarkll og Nabolandens Flol'llCl' (Ol'ersigt O\'er VideMk. Sel.!!\:.
Jo"orb. 1813). - \'ejl'iser i den nye bot"niske Ha...e 18i5. - Hrintlrin~r fra Univenri·
tetet8 botaniske Ha"e ved Charlottenborg l1i8-1814 (Bot. Tids&r. 1876). - (Tillummans med A. Weilbneh och Th. 1<'riedrichsen): Index seminum bort. botan. Hn.Dnieu~is
1856-70; (med M. Wiilkomm): Prodronlu$ !lorro HispllDie:e seD synopllis methodica
omninm plantarum in Hisp.mia SJlOnte provenientium, qure innotucrunt antoribull, l
-3. 1861-'17; (med E. Rostrup): De daU!lke Foderurter, udgi"et R1 det K. Landbushnldnlob'SSelskall 1817. - Mindrn nibnndlingnr och notiser i tidskrifter.

ludvig Valentin lorenz, född i Helsiugör d. 18 Jan_ I 82!l, stud. 184G,
tog den s. k. andlln exameu och ingick <1erefter \'i<1 1Jolytckni8kll. liroverket,
polyteknisk kandidat 1852, assistent vid det polytekniska läroverkets fpliskll.
Mmling, besvarade universitetets prisfrågn om den b'reslIelskn våg)·taus g-comctrisk8 egenskaper, stndernde eU år (1858-59) i Paris, lämre vid dell militiirll
lu:igskolan i Köpenhamn 1866, projtl$or 18iG, mediCin af det K. danska VidcnsknbcrllCS Selskab 18GG. R. D. O. 18G9 .
.Af tryckct "'flifrit: M\:nIoire sur ]'\:lasticite (CrellC$ Jourual. Bd. 08). - ne.
stimmung der Sch...·;ngungsricbtung des I..iebtll'thers (Poggcndor/f's Ann. Ud. J II och
lU). _ Rcflc:>:ioll des Licbts an der Gränztlicbe (I'ogg. Ann. Bd. 111). - Tbcorie defl
Liehts (Pogg. Ann. Bd. 118 och 121). - Identitit der Sch"ingungen des Liebl8 mit
den elektri!IChen Strömen (Fo~g. Ann. Bd. l31). - I':ur !Iolceulartlleoric und Elektriei·
IlI.t.slcbre (Fogg. Ann. Bd. HO). - Bcstimrnung der Wlrmclllcnge in aO$olutem Mal\Sll
(Pogg. Ann. 80:1. 141). - [l(,r c1ektriscbe WidelStand in absolutem lIaASS (Po~g. Ann.
M. Ull). _ EJ:perimentnle og tbeoretiste Ub(l~ber over Lcgcmemcs Rrydnings_
rorhold (Vi,tensk. Selak. Skrifter Bd. 8 (1869) och Bd. 10 (1815). - lIatematis1:n af·
hnmIlingllr i Ti,lskrift for Mathcmat.ik.
George Stephens, född i Liverpool d. 13 Dec. 1813, itnjot undervi&/lillg vid AtlIkillign I,ri.ala och offentliga skolor i ElIglaud samt vid University
College i LOlldoll, öfverflyttnde från England till Sverigll 1834 oeh senare till
Danlllnrk, förordnad till lektor i engelska. språket och lit.!ratnren vid KöpenhanlDs nniversitet 1851 (utnimnd 1855) derjemte i forn-engelska sprAket 1852,
dansk undersåte 1854, tito pro/tl80r 1855. HedllT8medlelll af Svenska Fornskriftsii1J&kapet ocll nf Götehorgs Vetenskaps- och vitterhehsmnhii\lc, korresponderande medlem af fioaka LitcrntursiilJskal'et och Tbe ecelcsiologienl Society i
Lo::don, medlem af The Society of Antiquaries i London, af K. Vetenskapssocietetcn i Upsala och nf K. Vitterhets-, hist.- och ant.-akadclHien i Stock·
holm. R. D. O., R. N. O., R. S;t O. O.
Af trltMt ..tgif~t en mängd arbeten, bvaribllUld följande: .The Tcmpest. by
8hahpeare. Stbm 1836 (3:dje nppl. Kbhn 1855). - Converutional outlincs ol eng.
lish grammar. Sthm 189i. - Yoy"ges and disco"erics of the companiOlls of Columbus
by Irving. Slhm 183i. _ Engelskt och 8,·cnsl.:t ],andlcxiken. Sthm 18U. - Svellskn
felksngor och ifl'clltyr, 6llmlnllc och ulgifnc af G. (l. Uylteu-Cn'·II.11ins och G. Sl.cJlhens.
18U 49 (på tyska lM8, på engelska 1853). - S"cnska medeltidcns KIO&I:er. och Hel_
I:(ona-bok (tillsammans med J. A. Ahlstmnd) ISU. ~ Thc king of birds; II.D Anglo8:"1:00 ~ong. Lom'!. 184.4. _ Herr lvall T..ejonriddarcn. Sthm 1845 - 49 (jemIe J. Y.
Liflmnn). - Förteekning öfver de förnll.mstn Brittiska och Frnnsy~ka h:wdskriftetna I
K. biblioteket i Stbm 18H. - Sverib'C!l bistoriska och politiska "isor, till!lllmmans med
G. O. H,.lt(;n·Ca'·ani~ D. I. 1853. - Tvende Old·engclsl<e Digte. l Indbydcl.sesskrift
til Kjöbenhavns UIl;"ersitetsfest 6 Okt. 1853. _ Revcngll, or \Vornans 10"e, a mclodrame
in fh'c ncts. 185i. - Ghosttbnnks. n myt,hit: Inle in ils oldClit Enropean form; Sir AmncIlLCC: a midle'llorth-cnglish metrical romance. Kbhn 1860. _ Two leaveB of Kiu$("
Wahlerea lay; from tbe originale in the great national library, CbeapinRhll... ~n, 18GO.Qucen Dagml\rs Cl'llI!i8. 1863. _ Thc ol<l·uorthern runie monuments ol 8<:andint1\'in and
England, J. n .. laGG-GS. - Runeballcn i det dnnske Old·nordiske Museum, 18GS (pi
engel8ka ~. ,\.). _ Macbeth, Jarl Slward og Dundoo. 1816 (p:\ engelska s. å.) - Ilärdn
allskaps handlingar, tidskrifter och tidllingar: ~:xtrnet/l from 1111 old englisb lIledillnl
m:mu8Cript in thc royal library at Stbm. (>The Arohroologia.) 18B. - Forslag til IslremlentC'l nmll(ime ~'olkC5agne og Sangt'! O]Jtcgnell;(l og llemring (Antiq.... Tid~\:rift)
1841;. _ Ön Gotland och dlJllll anti'l ...itctcr (l'OIlt. och JnrikCll Tilluiugnr) 1849. - Ko·
lioo of nn ohl nol'5ll rUllie font in nriti~h Muscum (.The EeclcsiologiSb) 181;1. ~ F.n~.
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lish or ;\uglo·SR::(ln1 ('Il\e Gcntlemfl,n', l\lflgllzinc) 1852. - Brottstycken M" en Dominiklner-onlcms SL'llnl- cller KapItel-bok. (Kuke hin. f1fllulinger) 18l'i2. - lteli~.,ous J.'rog·
lDCtl~ in Anglo-SlIxOll from R M. l;. in the oRtionai library, Copenbngel' (.The RcU'OIIpcc,
livc Review,) 1853. - l"rngment in llnrlCI!'JlIc lrom " il[. S. in the IIni\'ersi~t library,
Col'cnbngen. Obid.) 18M. _ Catalogllc of the ellglish lIIaUUSCripLB in tbeF;Telltontiollal
library. Copcllhagen (Ibid.) 18M. _ lkn d"IUkc Ville om St. Stellan og Kong Herodell
{Danijk Kirketidende)185i. - Den hedcnflke Kongedflttcr i Blomstcrbll'l'"en (lbid.) 18ii8.
- Kllngcgra\"el'ne i Ringsted Kirkc (.Thc Gl!nllm. "'lag.•) 18119. - Recent UCfl\".. lions
in Dcnmark (lbid.) 1861. - Den Ijenle nordiske Stclf'"1'l Vise. (Dallsk Kirketid.) 18ftl.
- A :ett.er on the rllnie inscriptiona nt Hartlepool. (Kilkcnny ArehlOOl. Soe.) 1861.-De ~ldijte dRnske Bogstlwer (.Dannebrop) 1862. _ Runie inscriptions in the OrkneyR.
(The Genllm. Mag.) IS62. _ Den femte nordiske StefJans Vise (Dallsk Kirket.) 1862.On an nncient nmie cagket in the Ducal MUl!eum, Bmnswiek. (Kilkcnny Arch:eol.
Sac.) l86:1 - GisaellergR runstenen (K. Vct.- oeb ..ilterhew;anlhiil1et.8 baDd!') Götebol'l{
186~. Hune-hövlen fm \'i-nu)l;(l, i<'yn. (.Fredrclandeh) 186r.. - To i Sverrig fundne
Pl'OCCi5fIion -j),;er (Aarböger f. nortliak Oldkyndighed) Kbhn 1866. - On SklllCll in tbc
llllnd~ of Rmssny (.The Anlbropolog. Review') Land. 18t16. Om tic reltlste old nordiske RlIlle·lndskriflCr. (Aarb. f. uord. Oldk.) 1868. - The copiC8 of same rtlnie
8tol1(':!l (Tid;;,),:r. for l'hilologi) 1870. - Notioe of tbe Hnnlen;tone Broocb, Ayrshire, Wilh
Il re"ding" of the rnnie inscription on it. (800. of Antilluarics of Srotlanll) EdinlJ. 1870.
- 0" SClln,iilJa"iall runie 6tonCll whieb $pClIK of Knut the Great (.The AreblOOlugi''')
Lond l871. - Tre .Uarbarisk·CillS!liskco Gemmer fundne i Daumnrk (.~nrb. f. nord.
Oltlk.) 1873. _ Lihtllnen i Lund öfver biskop Hermllll (Föreningen för SkAnell Fornmilmell). Lund 1873. - On nrunie Dore from Icclanu (Arehreol. Sootica) 18B. NotiL"e of n mnie ring lound iu CraDlond Cbnrebynrd (&le. of Anti'lll. of Scot1.) 1873.
- TjI' hreb us, ye TjI' ye Odin! (Aarb. f. nord. Oldk.) 187/;. - Deo danske Hövding
l\strllll (ibid.) 187ii. _ Rygbjerg·Stenen i Nörrc Jyllau<.l. (8nm1. t. Jyusk Rist. Aarb.)
l876. _ En s,·end. historisk rllnbrnctcnt (S". Fomminnesforen:s tidskrift) 1875. Runstenen från 8kee (Göteb:s <M:b Bohus lans forum.) 18711. - ","ote on II Uuue-inscribel1
stolle from Shetlant! (Sac. of Allt. of Scotl.) 181ii. - En nyopduget Döbclunt med
Fremstilling af Kong Gunnar i Ormp;aarden (Norsk m. Tido.) KriUiaoill 1870. - En
dnnsk Pncstckalk med Runer (V. Kirkebisl. Saml.) 18i6. - JamCll VI in TÖlIllherg
1589 (Soe. 01 .'\nt. of Scotl.) 1876. - I :lly llIust!'\lrnd Tidning, Sthlm: Modern Areluco·
logi. 18GG. _ Tågal"pllfylluct, 186G. - KOIll.<n~ Gustaf WMIlII bordkl<M:ks, 1S68. - Kn
Bvcns-k gllrtJiwu på Kreta OlIlkrinlo: lr 1000, 1869. - I l1lustrcret Tidenl1e, Kjöhcllhanl:
Ul1ne~tenen i Habblingbo Iii Gotland. 186ii. ~ Om net sidste på lkn Mnn fundue linnekors, 18Ul. - Runc·Grflvstencn over 'l'hore, Uiskop i JUlle, 1861. - Rune-alphallelet f"ndet
; en island;;,),: Atmstol, 1868. - Urogaards-lItcncu paa Hornhulm, IS69. - UUlledörcn fra
Island, 18G9. - En Uunel;ten fra ShcllllUd, 1813. - Om lluneringen i ÅlIgelstnd,18711.
- Den reld~te Skamlinll,\'isk-Cbl"istc1ige BlIsreliefsteu med Huner, 18H. ~ Lindormcll
der flöi bort med Krempen Of bItIlA 1100, en nellJlk RlIDCIIlen, 1874. - Eu Rnncsten i
Tyro1, 1814. ~ f:iuang RUllCIItenen i Norge, lS75. - Völsnng:L'lllguen plin CD Uuoeslen,
1877. _ ÖfvCI"l<ii.ttningar fr>\n svenskan: l'-ri~hiofs Saga. a legend of thc north. h~'
EsaiflS Tegn6r, 1839. - Slockholm ancl iu ellvirollll hy G. H. ~Iclliu, Sthlm 1841. Tbc 8en.ndinllvillD qucstion b,. .Amliot Gel1ina•. Lond. lSä7. - Tbc olt! popular BalJnds lIml SOllg~ 01 Sweden (>"l1lC foreign QU'lrt. Ueo·.,) IS~O. - Tbc Monk: R tnle o(
K. A. Nicander (.Tbe PcoplCll MaglUlinc» 1841. - .11llmmar-hemtningen. (.The Morning Chroniele.) 1861. m. Il. - ~'nin dll.JlSk:\n: Defense 101' the full beroditllty right of
the Kings of Danmark, hy C. 1'". WegenCt, KbhD 18113. _ The Dying Chill1 br AnderllCn, 184(;. - Deumarks Kingdom l\ Stoolking hnlh 1 uJ E. Lcmbcke (.Morning Chroniele» 1860. - In ealller weck b~' 10'. Hamnlerieb (,Thc Gcntlnl. Mng.') l8G!. - IlnIlie
inscriptions in SOIIor anti MnD, b,. P. A. !.lunch (i\I~moircs <le la Soeictll dc:ll ,\nti'lll.
des Nonl) ]845-~!1. - Geogrllphical el\1cidn.tion.~ of the Sco~ti~b und lrish Ioc...l nameo;
occurrinJl" in the Saf,'llII. l.!y P. A. Munch IThid.) _ My Yntberlaml bow fnir Iholl uri!
by C. Ploug (Willem0C8 OvelllCr i Kngelsk) m. J1. - Flin tYSklU\: Tlle grcnt Holstein
~llipeannl, b~' C. Hanscn. Khhn J860. The Old HyulI\s nod L."YfI of Germflny (,Tbc
foreign and colonial Heo·jew.) 1843. _ Slutligen ett stort 'lIIlal poemer samt lilcrntnr_
nnmllningar, korrespondenser och nndra nppsatser idaIlska, engelskn <M:h sycm;\':l\ titl·
ningar och ti(bkrifter.

Hans Peter Jörgen Julius Thomsen, 100.d i Kupenhamn d. 16 Febr.
1826, annde examen i li1Jämp(u[ nutun'etenakul) vid polytekniska liirOanlltnllen
i KiiIlenllamn 1846, 8S/l.istent vid Sltlllllla läroverks kemisk.. laLoral,oriOlIIl 1847
-53, liirnre derst. i 5.kerbrukskeTni 1850 -56, .Justcermester i j>;upelllullnll
1866-59, nnlarle til1snmnllllts med I,amle[sltllllet \Veber ~ kom I). fnbriken JÖre-
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e1lmb för frllnl~tiillniugen af soda och lerjord~prcpllrater af kryolit från Orvnland, Il\'ilken fAbrikation sedermera fått en 8torartad utveckling, larare i fysik
,'id K. militiira högskolaD 1859 -66, lit. profc8sor 1862, e. o. doccnt i kemi
\'id universitetet 1865, lektor denl. 1866 och ordiuarie pro/UIIOr' 8. ii. !\redlem nf K. d(lIlskll Yidenskabemes Sclskab 1860, af den pol)·tekniska liironllstnltene st)'relsl' 1867, hedenledamot af tho Chemieal Sooiety of London 1876.
Borgerreprresentnnt i Köpenhamn 1861 och sedRTl dess medlem nf ~Komlllullnl
beetyre!lICn~. n. D. O. 1871.
Företog en vetenskaplig rella till Frnnktikc och
Tysklnnd 1853 och har deltagit i dc flesta af de Ilbndina,,-jaka naturforskare·
mötena efter 1847.
~m fina förnämsta. trydt~4 Qrbd~/11 Imr profCSllOr Thomsen lljelf uPllgihit lOl·
jl\nde; Uidrag lil et tbenuoehemisk System, I n. (Danske Videns!.:. l;eIBk. Skriflcr,
belöoatl 1lI(l(1 Iiillskspe4 silfveT1l1allllj) 11>52. - l>ie Gnm.buge eines tbermocbemi6<:hen
Systemes (I'ogg. Ann. Bd. 81t, 9O~92). _ [len elektl'ODlntoriske kr"ft ('-idensk. "el~k.
Skr.) 1858. _ Under8Ögelre O\'er LY6CtIi mcclmniske _.f''1viv'llellt l~~ltur!orskllrelllötet i
Stockholm 18(3), - Polaris~.tionsbRlteriet (P01.'g. Ann. Bd. 12!) 18G5, prisbelönt vi.1
iutlustriul6tllllningen i Stockholm 1866 och verldlleXl'0;,itioneu i Pari" 1867. - 'l'hermocbeDli~ke Vndersögcl8Cr 1-2a (Vidensk. Selsk. Skr. 1869-j3; Pogg. Aun. 1869-74;
Kolbes Jonmill 1815-7i). - Ett större antal mindre uppsaL"Cr, isynnerbet l Beriehtc
der deutschen chemi;;cben Gcsellschaft ..Ik!rlill 1869-17. - Har dessutom ntgi!vit1ärohöcker ~alllt afhandlingar och slll~krifter med populärt innebiUI samt ett större populiirt arOOI<l; Vllndringer paa. Kllt\1n"idenskRbellS Gebiet. Khhn 18[;G, ~amt til1~llmmlll1s
m<"'d A. "l'IlOlnllCll redigerat Ti,lskrift for Pllss!k og Chemic 1862 -71.

Jens Jacob Asmussen Worsaae, född i V<Jilc d. 14 )[IITM 1821, 6tlld.
vid Köpellhamn8 uni". 1838, atlarle andelI examen 1839, ~tlldcrRde derefter
dels teologi, ,jeJs juridik, men öi-'ergaf bada för studiet af HOf(li~k fornkunskap, a!:lsistent (utan lön) vid ~K. l\!u6elllll for do nordilIke Oldl!ltge.., i Köpenhamn 1838-43, inspektör för »de antiqvariske Mindes-mmrkers nevuiug i
Danmarb 1847 och direktör 18G1, medlem af JK, COUlmisllion(l1l tit Oldsnger'
nea Opbevl\rin~ 1847, förorduarl jemte etatsråd C. J. ThomKen :tllt för<l et
1llI1IlJet TiJIIYl1 lUed Rigets ~Iindesmrerken 1849, tito profclI3or 1854, dOCClll i
Jde nordilIke Old8.'tgen vid uni"ersitetet 1855-GG, inspektör för x1<l daulIke
Kougen ehronologiske Samling på nOllenborgJ' 1858, direktör 1866, med/cUl af
Jden K. Comitå for }'redrikll.borgs Slotll GjenopförellieJ 1850, !:t.tarAd 1864,
direktör for Oldnordiske Mu&eum och det ethnographiske MUIICUIlI 1866, ~For'
lllltnd for dc vigtigste Kirkebygninger i Danmarb 1871, minister för k)'rkooch ulldervi>llIingsvisendet 14 Juli 1874-11 Juni 1875, återtog lina förra
befaUningar 11, 1 Juli 6. å., ~-"mmQr}ltrrt 8. å. Företog 1846 Cll lingre rcsa
i t:ngland och Frankrike oeh har sedermera gjort flera resor i Norge, Sverigc,
R)"6llland, Ungarn, Italien, T)"tskland, :Frankrike, ia)'nnerhet Kormandie oeh Bre·
tngne, Slllllt Engla.nd. Deltog 18G8 i en undersökning af Öll Brlgen jemto geheilllerAden v. QV/lst och Liaeh, Medlem af K, danske VidellskalJcrnes Selskau
185'2, af le Vitterhets-, hist.- och allt.-nkademicn i Stockho!ln 1872 Slllllt af
ett stort autnl lärda säll~kall och nknllelllicr i Europa och Amorika. Under
lIlållga tu' medlern af styrcl;;cll för do l>kandilllwiska nnturfOTl;karClIlötella nel,
ordförando i dell etnografiskn sektiollell, likusa af lItyreiselI [ör J)nlll\kn ilil>tnriska föronillgen, [rån 18G5 vico'president i dnt K. Nord. O1dekriftsclsknb, on
af vieo-prellidellternn vid illtel'llntiollell'l nrkcologiskl1 kongreB8erua i Pari~ oell
Antworpell 1867 och vid den första r)'lIka arkeologiska kongressen il\lo~k"a
L8G\), pre~idcllt vid internlttionelln kongrelIsen i Köpenhamn s. Il., lJedenpresi<lent vid kougrcllsells sellnre möten i Bolognn 1871 ooh representerade (lervid
H. M. konung Christian IX, i Brii8sel 1872, i Stockholm 1874 Oell i BlIda\'e~lh 18iG.
H. D. O. 1851, DltllUtlhrogsmlllltl 1855, R. N, O. 1862, n. 8:t
All. O. 18G5, K. S:t Stall. 0_ 1866, Off. Kejll, Brllll. Hose 0.1868,erhöllll.å.
Storhertig!. Meckleul'urgi>ska hedorBlllCdaljeu för vetcnskall och kOllst 1:1\. kl. i
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guld, K. af 2:a gr. af Dllnneurogcn och K. N. O. 1869, K. D. Q. 1:& gr.
18iJ, K. Sp. ls. C. I:a kl. med stjorna 8. å., St. O:ff. It. Kr. Q. s. å., bedcrBoorgllre i 6ladcll &logna 1872, K. In. 1ft. K. N. O. 1875.
-,U tl"ycka lIt!Jifdt: IJronning Gunhilds lormcentlig gjenfundllc Liig, 18-12.Danmarks OldtId. Kbtm 18~3 (på t~'ska 18H, på cngcl~kR UH!!). - RunnlllO og llraa'
,-alIcslaget. Kbhn 18H (8.tlmt ett tillii.Kg 18~5), (på tyska i Zur Allcrthumskullde dcs
NordeDs. Leipo:. 184<.) - BlckinJ,'tikc :llindCllm:crker fm F1edcnold. Khhn 18~G. - The
antiquitillll of lrcland ..nd Denmark. Dublin 1846. - Den darlake KatiOl.alitct. Kbhn
1848. - 1>anevirke, Oflll.5khedens ~Idgamle Grrend$C~ol(1 mot Syd. Kbbn 18~8 (5:te h.af
Anlislesv. ""rnRmcnlcr)..- Om Dancbrog. 1849. - Om )o'('lrholl1ct mellcm dc 5l;;""ldlnfl"iske Folke i Ohltiden, 1844. - Om
Corhistol'isk, slluk. tydsk Befolkning I Dnnmnrk.
184!.1. - livar ]lA Prot. 1'. A. lIunchs 2:l!cn StriOMkriH om Skfllldilllwismen. 18U.Jyllamls Dllnskbed, imod Jne. GrimlD. 18å0, (pH. lyska 8. å.). _ ?\linder om de Dllllske
og Non!mremleoe i ":ogland, Skotland og Irlanu. 1851 (på engelska, Lond. 18å!, på
tyskn., teipz. s. i..). . - Afbildninger fl! Oldsager Cra det K. Mll.!lCum Cor Äon!. OIda."Il(Cr
i Khhn, 1854; 2:den upp!. 1859; på ryska, St. Petenb., 1861; texten p\ frnnska i lleYDC
Archcol.. Purls 1862.
Hlngsted Kirkc som Oraysted ror den gamle danske Kon.J.:e.
sllllgt. Kbhn 18&8. - Kong Cbristian den Femtes Testamenter. Kbbn ISGO. _ Om
Dnnmarks tidligllte BebH~gellle. 1861. - Den dnnske Erobring aC ";nglalld og Nonuan·
diet.. Kbbn 1863. - Om Slesvigs eller Sönder-Jyllands Oldtidsmlnder. 1865. _ Dc
l>anskCll Kultur I Vlkingetidcn (.Fra Vldenakabena Vemen•.) Ebbn 18i3. - Tc:lt till:
Knllllmlborgs Kirke, Fjenncslö'rli11e K. og SönlP K. I Ang".!, l .Danske lJindcsmmrkcT>
h. r, II o. VIII. 1860 -(;6. - Antiqvnrlsk Chorographie Il.! Grönland, i Orön!. Rist.
Mimicsm., Bd Jl. - l .Oversi>:terne over dct K. n. VloJ. Sclsk. Furh.• ; Ulldersögel~r I
gool.·antlqv. Retuiug (iemte }<·orchbnmmer ocb StCCllstrup) 1843-55. -- Udgrnvuinjl: af
en Jzttestue pl "Yöen. 18~5. - FOTmeentlige Iluner i England og Frankrigc. 1856.
_. ~'und ....etl Sramp i Angel. 1857. - Meddclclecr tra Normandiet og Bretagne. 1852
(PC\ franska 1853.) - Minder fra ValdemllrcmClJ Tid. 1855. - Om en ny Dcllng af
Steen' og Bron~ca]dercn. 1859. - Om Tvcdelingell aC StccnalderCll. 1861. _ Ojen.
R\·1\r plla l'rof. Stccllatrnps BelDa-ll"kllinger imoo 1\·cdellngcn. ISG2. - Om Bctydningcn
IIf iUoscfundene fra den roldre ,Jeroalder. lS67. - I .00dskriftscl.skabct.s Aunlller och
Anrbögcr>: Undersögclser al Slecnd)'~r og Gra\'c. 1838- 41,1844_45. _ Jemalde.
rcnli ~yndelsc. 18H och 1850. - Fund :If romenke Oldllllgcr. 1849. _ Rvor stod
Lynkovslngct! 1852. - ~nnd ar en lIfetallarbettlel'll Formad fm Drollre:lldercn. 1853.
_ Den Illltionale Oldkyndighe.-l i Tydsklnntl. JS46. - C. c. ItaC1l8 og C. J. TbomllCns
l<'orljencsWr. IS6G. - Om nogle Moscfund frn Bron1.cnldercn. ]8IjO. - Om Opdngel·
I'Cn af den :eldrc Jernalder. 1866-G7. - Om nogle nonke Oldsagfuud. 186!l. _ Om
;Unmmen·fundet. 1869. - Om Forestillingerne p<J-"1 Ouldbraete."Itcmc. 1810. _ RIa.
IandII og det .shudinll'riske NotdenJl Bebyggel!IC. 18i2 (p, rranska och ryua 1874 ~
75). - Tale ....cd Oldskrift.sclskabeu 5().aarige Jnbileum. 1875. - Om Bevaringen af de
f:ndrel"mI6ke Mindeli-mrorker og 01d811ger. lS17. - I Historisk TI,lskrift, II; Om VdIe.
nessutom afhnndlingar och llppsntser "id dc sknndill!l\'lsl", llaturffll's}.;arcmÖtenn ISol
18;;6, 18GB och 1873; I IIIustrcret Tidenlle 1861, 1862 och 1872; I kongrcssl>erii.tteh;er
och I i1hkilliga In- ocll utländska tidskrifter.

"Il

Isländare.

Gudbrand Vigfusson, född i Brei()a!jord pli vestm bl~tld ,ir 1827, dimitternd från Re)'kjtl...-ik lKlltlIDtl.rcn 1849, 8tOO. vid Ilnh-. i KÖpenlltl.lD1l 1850,
nna.le derst. examen {trtillln och pllilOllopiJicllIlI, 1II(ull'r Of ArU vid III/iv. i Oz·
fO"rd 18il, korresponderande ledlllllot nf 1\. Vctenskll.psnkademiell I l\fiinchell
1873. företog 1854 en resll. till Norgc, äterbesökte IRland 1858, genomreste
södra 1')'&\;;lanl1 1859, begnf sig 18G4 på uPI'IDII.ning nf G. W. Dasent till
London för att utgifu de Cleasby'sh 113mlinl;llrna till en isliiml.sk ordbok,
flyttade 18GG till Oxford, der 111m under dc fOljande 7 [aren ntarhetade ifriigaI'Rrando iHliind6k-cllgelAkn ordbok, som \ltga!s pr~ bekostnad nr universitetet Iler·
städes och nfl!lutadcs 1874.
BlIDS af tr~dl(·t ,"gifIl" "rhcteu iro förntom det Ohllll nämnd,,: iit&killlgn upp8lltscr infönl" t Ni Fclagsrft l8i>i och följ. å~n. - :rerila ugn lbc8krifninR öher hans
nonka I"C!Illl t8!;;;. - Om t1matlll I blendlnp llÖgnm l fornOld. 1856. - BIsknp:\l:iögur,
b'llfnar lIt af llitlll l~l"lld'a ll<'ikmelltllr~lllgi. l. "!J11I1 1858, - Jolnteyjnrbok. En !l."Imling

PILaS.

OOKTOlti:RNE~
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BIOGKAPIER.

!lof non.kc Konge-Sagller, I-IJJ. Krillliania 1860-68. - Bardar-saga., Vlglundar-8lIga
CIC., udg. ved Oldnonl. Ol<lskriflaClY:ab. Kbhn 1860 (med ett företal plI danskal. _
t-i:iret.alet till det af Jon Amason ntg. IsleDdmr lJi~ur og Aefint;ri. r. IL Leipig
1862-6~. Eyrb!/l:1i"" S:>g"- Lei~ig 18Gt. - l'ornfOÖgUr (Vatnd~la 5.; Halln. S.;
llöum S. (jf:mte Th. Möbitl$). l.eipl'. 1866. Under utjtifning: En DJ edition af
Sturlunga SlIg!!. 11:\ unl\':s i Oxford bckOBtnad, i 2:ne baud. Tillsnmmans med G. W.

Dl\I:lCnt: Eli I13mlin,K IIllgor TÖrllDtlc Storbritanniens åirlslA historia, s:'l.som Orlmey Mga,
IU,konnr SlIJ-'ll elc. Slulligen en isliindsk lä.sebok, innehållande omkr. 200 vnhl.. lItyekell
ur den gamla isliimlsk" sngolitcrnturen (på bekostnad nf un;v. i Oxford).

DOKTOREU EFTER AFLAGDA PROF.

Nils Ferdinand linus Engström, fOdd d. IS Febr. 18f,l, stnd. h.I..18G9,
fil. kand. 1875, disp. V.t_ 1877: )U"denWkning nf några mineral, som imlcIJålht Ilällsynta jordarter~ Ledamot af Gcologi~kD. föreningen i Stockholm och
Deut&Che Chemische Gesell&CI,aft i Ber1ill, amanuens vid illlJtitntionen för allmin- och åkcrbmkskemi h.t. 1874-v.t. 1877, lLSsi.lltent i kemi vid Aluarps
Inndthmksinstitut.
Af Ir!ldll:t "'g;fd~: ,\n:ll~·~ :'lf tn', Iitionh:'lltign mine....1 fmn J.1ulROl\nshyttan ocb
"'l:\lys nf

B.

k. ljus kncbelit [r:."ln.Dnnnemora, 1l,'"In i Geologiska

~'örellingens

förhandl.

Lawrence Heap Åberg, född d. 23

,Juli 1851, stud. Id. 1871, fil. kand.
h.t. 1873, fil. lic. V.t. 1877, disp. V.t. B. t•. : ,Om fnmiljel\ri bcgrepp 001, viiHcutligl\ste grundformc , lied. otn. docent.
Af tr!Jcl<et IItgif,il: Ett fÖTl!Ök att uppvilla D:uwlnismens förenlighet med ell
ntionelt idealistl.llk \'erlds<'lSiJl:t af -o-, Ups:un 1814. - Ål.$killiga nrtildar i .Nordisk
Familjebob, bvaribl:md lIlrtildarue BibcTx, 1legrepl', Bo<:lhius och &strölII. - ,Om men·
IIisk051igtclll .llynd och försooingo, i tidskriften _"'mmtiden. 18"17. _ ..... nteckniugar om
Stockholms nations!örcning ; lildre och np.re tiden.

Sthlm 1817.

Thure Annerstedt, född d. 22 Okt. 184G, 6tud. v.L 18G5 (s:unt efter 4
,ira frållvaro [rnu oniv. ån.}·o V.I, 1871) fil. kand. V.t. 1873, i1i6p. V.t. 1877:
)8venska väldet i Livland 15G4-1[;70), liirarc vid realg.}'mn1l8iunl i Göteborg.
Johan Adam Robbert, född d. 4 Apr. 1848, stud. v.t. 18G9, fil. knnd.
v.t.. 1875, disp. pro gradu V.t. 1877: )z;a lina; ).Ero~lfll'a pHalmornm oxplicRtfl.',
Nils Gustaf Westin, fölld d. 11 Okt. 1847, stud. h.t, 18G7, fil. knnd.
\'.t. 1875, dis!'. h.t. 1877: )Allteekningar öher dc grekiska vnserna.)
Oskar Widman, fOdd d. 2 Jall. 1852, stud. V.t. 1870, m. bod. V.t..
1875, dill.p. V.t. 1877: JOm Ollfta1in~ klorföreuiugafJ, ,-iee arljunkt vid Upsllla
h. e1emeutarlirm'crk ,·.t. 1873 och 1875-7G, docent i kemi 1877, medlem nf
Goologiskn förcningen i 8tockhohn och Dentschc CllCmische GellClIscbaft i
Berlin. Erllfl.llit fakultetens undrn pris.
Af fryckrl. "'gifrit: Om llI.umonlnkali"ka f!ilheTSAltCr, 187'4.
Om en nJ synlell
af nlir.nrin och om n,figal·"rrnnll kon...titution, 187G. - Om (t- <x:h f..diklornaftalins ni_
tTOllcrivlIt, 1811; lilla I K. Vet. nknd. förblInd!. - Ett bidrng till kännedomen om kon<!rodilens snmmnn~l\ttning, i Geolog. Fören. i SlockllOlm förband!., 1876. - Ueber drill
y.l)ichlornapbtllHn und seine Derh'nlc, gel\lcn~nlllt med A. AttcrberK, i K. Vetcnskrl[lR'
oocietetcns jubel-tom.

Erik Gabriel Arnström, föcld d. 30 No\'. 1849, 8t'l{1. h.t. 18G!), m. klInd.
\·.t. 1875, disp. V.t. 1877: >lakttngelscr riirul'clc bistrålnmCtl byggnad bos några
IIf våra. svenska foglafJ.
Alfred Björkman,
1813, disp. \-.t. 187G:
Uplldln jlfiJe/fr.t.

fijdd d. 31 1IlIj 1847, 8tlld. h.t. 18G8, fil. kand. h.t.
)UndcNlvkning medelst BU,"roIl8 klIInrimotor IIf y:\mle-

24

3iO

nLO$.

j)Of(TOltP.It~'r.$

llt.ed;:jing i mctalltrådar gellom galnllliska
e!cmcn(nrliiro,·crk.

11lOOftAFIf.II.
strölllmnr.~

Adjnnh vid UpS.1la h.

Sixten Gabriel yon Friesen, (odd d. 11 Dec. 1847, !Stud. V.t. 1865, fil.
hud. ,'.t. 1870, disp. V.t. 1877; ~Stndier oh'cr dc Ilcgath'/l. kvallt;tcterllll,~
,·il.. IlIljunkt och vik. lektor ,-id Upllllla llöKro cleUleottlrläro~crk h.t. 1870,
cxtra lärare vid Stockl,ohus g)'lllllllsinrn '·.t. !871-v.t. 72, c_ o. loktor derlIt.
h.t.. 1872-v.t. 7G, \·ik. r"ktor vid Stockholm" rcalliiro"crk h.t. 181G-v.t..
77, företog med tmdcrstfld IIf lShtl:'l1ledcl reM. fOr att besökn realalllltllher i nt1:Indet, företrädell"ilJ 'l'ysklllud, 1877.
Af t"!I"kd IIt!liffiU: Något om den Ilnl\lyti~kl\ hehan"IiR~'en nf kroppars uhill.!!ning g.:nom "arme, i Stockholms gylnnAAli ärllprogra,m '·.t. 1813. - l~nsiollcr af
henne liroUöcker ; geometri uti PedBgogisk Tidskrifl.
Carl Adolf August von Engeström,
fil. kanel. v.t. 1812, disp. v.t. 1876:
och derns katakolUber.~

född
~Olll

d.

lG Febr. 1849, 8t\l<1. h.t.18G7,
jlldarne i Rom uuder äldre tider

Ture Fredrik Kylander,

född d. 25 Sept. 1844, stud. v.t. 1862, fil. koun.
En litcrnturhistorisk stodie. I ...,
,·ik. a:\som lektor vid Skara och LiukopingJI h. elemeul:uläroverk.
v.t. 1876, tlisp. V.t. 1877: ~Sextu.ll Prol}ertiuB.

August Vilhelm Lundberg, född d. 9 Okt. 18-11, stud. kt. 1868, fil. knnd.
Id. 1872, disp. v.t. 1877; >Försök till fro.mställning o.f Illg:unc för intellsiteten i
f.rll.uskan~; företog sommaren 1874 resa till FrllIlkrikc för idkalldo af sprlikstudier.
Carl Anton Rundlund, född d. 8 Nov. 18-11, stud. v.t. 1868, fil. kand.
\'.t. 1874, di.llp. ~·.t. 1877: ~01U RobinsOll.ll Allemometen, meteorologisk alllon.
vid Ullsala obsen·o.torimll \'.t. 1816-v.t. 77.
Hjalmar Emil Ossian Sandberg, född d. 14 Juli 1844, stud. i1.t. 1863,
fil. kond. Y.t. 1875, ui.llp. v.L 1877; ~Giu8eppe Giusti, ballS Iii o('h diktllillg.
J.~
"isllldell för språkliga och literara studier i T)'sklaud, Fl'll.ukl'ikc oeh lta"
lien 18G8-70 samt i Italien 1876.
Klas Ahlner, född d. 23 ?Tltl'S 1845, stud. h.t. 1864, fil.lmml. V.t. 1870,
Ilisll. v.t. 1877; )Didmg till kii.nocdometL om de BveusklL formerna af IIlg.
slii.gtct Elltcromorpllll). Adjunkt vid Vcxiö h. clClllcntllrliiroverk 1872, företog
med auslog of K. Vet.·akarl undersökningar (If Bohuillilllska skiirgårdlln öf\'er
nlb"llliigtct r~nteromorpha 1876.
Johan August Erikson,
h.t. 1872, disp. ".t. 1877;

född d. 28 Maj 1845, stud. h.t. 1866, fil.
lIynta:ti AndocidCll Qu~stioncu.

knud.

~De

Johan Edvard Torell, född d. 17 l\Tal"S 1846, stud. V.t. 18G9, fil. knud.
I,.t. 1871, m. lic. Id. 1874, disp. V.t. 1876: ~OIU konungcllI' utuämoiub"Sriitt
till embetcu, enligt 1720 ars regcrillgsform~. I.
Carl Viktor Öberg, född d. 25 }o~cbr. 1846, stlld. h.t. 18G5, fil. kaud. V.t.
1872, digp. v.t. 187G: >Au1l1)'ser (If 6\'cu6kn dioriten, bllr 6:'(8011) C. o. J':"coloA"
vid Sveriges geologiska undersökuiug fijretagit resor i geologigkt 8)'ftll i Nerikc
1872, i Östergötlau,! och Sotiermnn1nud 187!!, i Sllllilnnd 18H -77; lärare "il1
){edelpads folkhögskola 1873, förestålldnre för JonköpinglJ liins folkhögskola.
Konrad Ahlen, född d. 15 Dcc. 1846, stud. '11.1. 1868. fil. knud. h.t.
1872, fil. lie. b.t. 1875, disp. v.t. 1877: ~De gubjectis rei apud CieerollelU
eum verbis qua:: actiollclll signifiennt eonjulletis~. Vicc adjunkt "id Upsnlll l•.
elclUcntarlärovcrk ,".t. 1876 .
.M t"!lcket. "t!lif~;t, N:\~ nnmii.rlming;lr om \.>rukct af li\n.lCrll m. m. !lamn, i
Pcdnboogisk Tidsbift 181G.
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Ossian Berger,
1872, fil. lie.
Norges riken.~

y.t.

1I10GltA~IEIl.
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född d. 13 Febr. 1849, stud. Il.t. 18GG, fil. kand. V.t.
187G, disp. V.t. 1877: »Om lITfsrätten till Sveriges Oell

Anton Bernhard Blomberg, född den 7 Mars 1840, stud. h.t. 1857, fi\.
kand. v.t. 1875, disp. v.t. 1877: »Bidrag till ki(nncdomen om Central-Asiens
fysiska geografi, förnämligast mcd afseende på do sellaste nppti<ekterna», e. o.
limlllluens i K. Vittcrl,.-, hist.- och antiqv.-akad. 1876, amanuellS hos K. SamfUlldet för ntg. af I'flndskriftcr rörande Skandinavieus histeria 1876.
Af tryd-~t utf/i/cit: Uppsatser i de tidskrifter. som utgifvas af 8all~kapet fOr
nyttiga kUllskapers spridande, samt artiklar i .Nordisk Fallliljebok.,
Knut Erik Broman, född d. 5 Dec. 1844, stutt Id. 1865, fil. kand. y.t.
1875, disp. V.t. 1877: JOrn konvergensen och divergensen af kcdjel)l"ilb, tjenstgjort vid UI)II. privata clemcntarläroverk.
Carl Fredrik Ernst Carlson, född d. 14 "Mnrs 1854, stud. h.t. 1872,
fil. kand. h.t. 1874, fil. licentiat V.t. 1877, rlill]l. v.t. 1877: »Om Karl XlI:s
vistelse i Sflehllon 1706-7 Illed särskild hiillSyU till det nordiska krigets inverkan II! spallska tronföljarlllricien», e. o. amanuens vid Riksarkivet.
Johan Edvard Söderberg, född d. 11 Januari 1849, stud. h.t. 18G7, fil.
knud. Y.t. 1872, fil. licentiat Y.t. 1877, Jisp. V.t. 1877: »Utskottsmötct lG51
och riksdagen 1652.»
Per Hjalmar Samuel Barken, född d. 11 Febr. 1849, stud. h.t. 18G8,
fil. kund. y.t. 1875, disp. v.t. 1877: »Fri(;>; Reuter, hans lif och diktning.»
Simon Johannes 8oethius, född d. G MnrA 1850, stud. ]'.i. 1869, fil.
hnd. h t. 1872, fil. liecntint v.t. 1875, disp. v.t. 1877: »Om del! svenska
htigadc]n nnder konung Sigislnlllldll ]"egeriug. b. Erhållit GeijerBkfl priset, extra
liirflre vid Stoekhollllll gymnasiUlll Id. 187G-v.t. 1877, docent i liistoria 1877.
Af trycl:rf utgifvit: Krnl IX, i tidskriften ,Ur folkens hiifdcJ'>; biografiska uppsatser i ,Norriisk ~'a.ll\iljebob; recensloner och nnmii.lningar af historiska arbeten i
ätsk. tidskriftCl" och ti<1ningul·.
Magnus Bernhard Swederus, född d. 27 April 184,0, stud. v.t. 18GO,
fil. kauri. V.t. 1875, disp. V.t. 1877: ~llotuniskli trädgården i U]lKllla 1655180h, e. o. hiblioteksamanuell~ 1876.
Af (rye/u'! uf!liftit: Antc<:kningar om Vestmanlan<1s och Dala natien i Ul'6alli
under sjuttende och adertonde "'-I"lnmdrndet. ~'alnn 1868. - I förening mOll G. H. Ene_
ström: Vestmanlands-Dala. i Upsala studerandc nation. 15~5-1800. En knlturbild.
I:itlIm 18i7.
Per Gustaf Samuel Jacobson, född n. fl Sept. 1850, stnd. h.t. 1870,
fil. kand. V.t. IS7R, fil. licentiat Y.t. 187G, disp. \·.t. 1877: »De USll sellOOIllianun finalillln 'l'Il1leydideo», fledcrmera litu. doeent.
Ernst Pfannenstiel,
1875, disp. v.t. 18i7:
nerna med två variabler.»

född d. 9 Jnn. 1849, stlld. v.t. 18G9, IiI. bnd. V.t.
~Bid"flg till teorien för dc Iiueiira differentialeqvlll-io-

Karl Johan Warburg, född d. 23 Noy. 1852, stnd. h.t. 1870, fil. kand.
l..t. 1813, fil. licentiat Y.t. 187G, tlisp. h.t. 1H7G: »Det svenska lustspelet u'nder frihetstiden. En literatarhistorisk studie.» Gilteborg 1876. Docent i IiteTflturhilltoria h.t. 1876, företagit resor för att stndel'a konstsamlingarna i
Dresden, Berlin och Paris 1873-74.
Af trycket "tf/i/vit: Om förebilderna till Gustaf 1I1:s dramer, i SvcnSK Tit!·
skrift 1876. - Viktor Rydberg, biogrllfi och karakteristik, i kalendern S\"ea för lS7;.
- Redog0relse för femte svenska tillningsmallnllmötct i [,illköpiog lS76, ntgifven af
mötets s<:kretemre (tillsammans med Il. ]';rieson), Linköping 1S7(;. - Tid6tccknn i
Danmarks nyaste vitterhet., i tids kr. Frnmtiden lSi7. - Ilistoriskn. anteckningar om
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Oöteborp nation i Upsala, Stockholm 1877. - En biografi ölver Aug. Blanehe
i •.\'ordis!;; Familjebok>. - Några öhel':lii.ttuingllT oeh ett nntlLl literaturbistoriska
uppsatser. kritlker, rescsk.ildringa! m. 01. i Götcborgs Handels· oeh Sjöfartstiduiug
j~lI

1872-71.

Adolf Gotthard Noreen,

född d. 13 Mara 1854, stud. b.t. 1871, fil.
kaud. h.t. 1873, fil. licelltinl v.t. 1877, diap. V.1. 1877: sFryklldahlmli!e11l ijudb'4rll:t, företog en vetclIskaplig forskllillgsrean pli bekostnad af Wcrmlnnds Llntur'
hi~loriska och forlllllwucsföreniug för ntt 8ludern 1I0rra \Vermiandll dialekter.
Erhlllit fakulteten8 fönrta pris, sed. utn. docent.
Af trycut tltgijc1t: Äldre Västglltalagen, normaliserad ted (tillsamman! med
E. Schwartl). Upaala 1876.

Hans Hainer, född d. 19 Okt. 1845, fil. kaud. i Luml v:t. 1873, inllkrefa
\'id Upsaln universitet h.t. 1877. diap. b.t. 1877, sOm de saUllnnnsntl1l verbcn
i i~1i(lldBklln~, adjunkt vid h. clemcntnrliiroverket i Dmlik8vl\lI.
Ernst Ludvig Edström, född d. 30 Mlll'll 1840, stnd. V.t. 18GO, fil. kand.
".t. 1871, diap. V.t. 1877: sLa passion du Christ, poellle provenl,':a1 d'aprc8U11
mnnuscrit. iDcdit de la Bibliotbeque de 1'onTlP, hnfvudlätllrc i franska och engelskIl. språken vio Realgymnasium i Götoborg V.t. 1874, företog i språkvetenskapligt ändauItU resor till Frankrike Aren 1875 och i877.
Oskar Klockhoff, född d. 6 Febr. 1850, slud. h.t. 1871, fil. kanel. v.t.
1873, fil. licentiat v.t. 1870, disI" v.t. 1877: 'Pllrtalopa Saga, för förstagångcn utgih'cns, innebIldl' Fjerde-novcmbcr·8Iipendiet för vistelsc i Kristiania läseåret 1817-78, sedenn. utn. docent.
Alexander Teodar Malmberg, född d. 1 November 1851, stud. h.t. 1871,
fil. kand. h.t. 1813, IiI. licentiat h.t. 1876, disp. V.t. 1877: sLe Pa811e-ternpll
~richalllt, fransk dikt från det femtonde århundradet. efler tvenne handskriftcr
i K. hiLlioteket i Stockholm, för fÖ181a. gängen utgifven.s
Nils Johan August Nilson, {ödd d. 25 Aug. 1843, stud. V.t. 1864, fil.
kaud. V.t. 1814, disp. V.t. 1877: sOo rerum dispositione I'Ipud .IEschinem. On\torem Atticum, commentatio 1.s
Esaias Engelbert Noren, född d. 6 Juni 1850, stud. II.t. 1868, fil. knud.
\'.t. 1873, diap. '·.t. 1816: sDe eOlltraCtiOne verbornm in fif<) exetllltium npud
ITerodotum C'ommcntstio_, v. adjunkt vid Deruösl1nds h. elementarliiroverk.
Erik Johan Sellin, född d. 21 Aug. 1847, stud. h.t. 1868, IiI. kanO. v.t.
1875, disp. h.t. 1877: ~Svenskn. drnmat m,der Karl den elftes regering, litle·
rtttllrhistorisko. anteckningar.s
Johan Oskar Klintberg, [ödel d .. 11 Mars 1847, stud. h.t. 186G, fil. knnd.
v.t. 1872, dillp. '·.t. 1877: sDe fornlis enuncintiotlllln eondici01lUlimn nl'lltl TaCitlllll.S, tjenstgjort Ilom vikarieraude och extra liirnre "id \Visby högre ele1l\en'
larliirovcrk 1873-76.
Paul Carl Wilhelm Moh~r, född d. 21 Moj 1847, Rtud. h.t. 18G8, fil.
knlHl. v.t. 1815, disp. h.t. 1877: sBidrag till kiinncdom om \'edens byggnad
ho~ o"ergbjörkcn (Betitla unna L.)s, vik. adj. "id Södcrham1l8 l. cIClllenL·l.'irov.

FÖRTECKNING
ÖHER

UPSALA UNIVERSITETS OCH STUDENTKÅRS
\'W

JUBELFESTEN

\I\RVAR,\:\DE GASTER.

H.

MAJ,T KONUNG

OSCAH II.
H. K. H. KRONPRINSEN

OSCAR GUSTkF ADOLF.
AAGESEN, A., professor i juridik, rerres. för universitetet i KöpenhalJJll,
hed. d:r i jur. fak.
AnoLl'III, O., fil. kuud., topres. för Dorpats studentkår.
A"'JlEI,IUS, r., docent, sekreterare i jubelfcstkomitcn.
A}";f,ELIUS, J. A., doktor, jub. d:r i fil. fak.
ALYlN, L., professor vid universitetet i BrUsae!'
AMEEN, :M., kand., fcstmlHskulk.
A"m:lISEl", O., cund. mag., ropres. för Kristiania studentkår.

AN]JERSSON, OLA, hemml\nsegure, repre~. för Riksdagens ulldru kammare.
ANJOU, L. A" biskop, eforus för Visby stifts läroverk, r. d. professor
i Dpsala.
ANNEllSTB])T, eL., docent, författare till Upsalu universitets historia,
ledamot af jubelfestkomiten.
A"'Nl':IlSTElJT, P. L. S., revisiomsekreterarc, f. d. professor i Upsala,
hed. d:r i jur. fak.
ANNERSTEDT, T., biskop, eforus för läroverken i Strcngniis stift.
AltNOLDSON, C. O., hofoperns1'mgarc.•
AnOSENIUS, C. D., prost, jnb. (h i fil. fak.
l\l\l!lIBNWS, E., stud., festmarskalk.
AllllIlE;';WS, J. P., professor, repres. för Kongt. Lancitllruksakadcmicn
i Stockholm.
ARESCIIOUG, ,r. E., f. d. professor i Upsala.
ASSAllSON, P., akademiudjunkt i Lund, hed. d:r l JUl'. fak.

376
AUB~HT,

NÄliVARAK1HI GÄSTJ::tt..

L. M. ll., professor i juridik, rektor och reprcs. för univcrsii Kristil\lli:l., hed. d:r i jur. fak.
J. S., grosshandlare, undertecknare uf stipcndic.inbjudningcll.

tc~ct
f\.ULI.,

RUIIl, B. v., löjtnant vid festvaktcll.
B.u::nuw.EN, R. G. V.L'i" m; SA..'WE, professor
:l.strollomi, repres: för
universitetet iLeiden.
B.\.l.roun, J. H., professor i botanik, rcprc!!. för univcrsitetet och Hoyal
Society i Edinburgh.
B.o\.. lI, C. L. VON, professor i juridik, rckt-or oeh repres. föl' universitetet
i Breslau.
BAUDITZ, S., eand. jur., repres. för Köpenhamns studentkftr.
BECKMAN, A. ]i., biskop, eforus för läroverken i Skara stift, f. d. professor i Upsala.
BHNEDEN, P. J. VAN, professor i zoologi, ropl·es. för Kong\. Vetellskapsakademien i Bruesel.
Ht:NTZEN, G. E., stud. med. vid Kristiania universitet, kuoglig gilst.
BElla, F. Tu., medicinalråd. hed. <1:1' i fil. fak.
BElIG, K. J., prc::itiellt, repres. för Riksdagens undra kammare, hed.
d:r i jur. fak.
BEllGLL'W, A. G., professor, repres. föl' med. sällskapet i Petersburg.
HEIlGJIAN, A. T., prost, teol. d:r.
Bt:n031AN, E, prost, teol. d:r.
BEI\(HlAN, B. H., underlöjtnnnt vid fest,vllkten.
BEIlGSTRÖ11, P. A., l11ndshöfding, hed. d:r i jur. fak.
BERLING, ~ll., akad. boktryckare, fClItmarekalk.
Bu.LlNG, A. G. L., nkademi:ldjunkt i Lund, teol. d:r.
BJEIlKNES, C. A., professor i matcmatik vid Kristiuuia univcrsitet,
hed. d:r i fil. fnk.
BJÖnCK, Tu .. kand., festmarskalk.
BJ6RLL,", A. F., prost, teol. d:1.
BJÖI\NSTJEn~A, O. M. F., stutsr:lfl, excellens.
BJÖU,NSTUOU, J. H., kyrkoherde, teol. d:1'.
BJönNsTRöM, J. V., kyrkoherde, teol. d:r.
BLICH, Tu. L. Cn. Fn., Landfysikus i Norge, hed. d:r i med. fak.
BLOllBERG, C., stud. med. vid Kristiania universitet., kunglig g-:ist.
BODERG, F., fil. knnd., repfes. för Lunds studentkår.
BOISSIER, G., professor, rep res. föl' li'ranskll Akademien och Institutet.
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BOLSTAll, J. 1\1., stud. jul'. \'id Kristiania universitet, kunglig gäst.
BOLsTAD, R., stud., repres. för Kristiania studcntk!l.r.
BONDE, C. J., friherre, öfverstekammurherre, undert. :~f stip.-iubj.
BOHCIIARUT, C. \V., profeBsor i lllatemutik, rcprcB. för Kongl. Vcteusbpsuknclemien i Berlin.
BORG, H., kand., fcstmurskalk.
BOW.... I.LIUS, R. M., riksarkivarie, repres. för Kougl. Vittcrhch-, hi~toricoeh antiqvitets·nkudcmicn i Stockholm.
BU.-I.NDT, F. P., profeswr i juridik vid Kristiani:! universitet.
BRING, E. G., biskop, eforus för läroverken i Linköpings stift·.
BIlINO, G., docent, repres. för Lunds studentkår.
Bnoell, O. J., professor i mntemntik, repres. för universitetet i Kristiania.
BnoDlh:, C. J., lektor ....id Skam högre clcmcDtarliiroverk, teol. d:r.
BUOlIAN, J. G. A., kyrkoherde, teol. d:r.
BRVIlSS, K, professor i astronomi, repres. fOr universitetet i Leipzig.
Buell","-", ALEX., sekrcternrc i Skotska meteorologiska sällskapet, repres.
för ROYlll Society i Edinburgh.
BUGGE, S., professor i indo·europeisk språkvetenskap, repres. för Kongl.
Vetenskapss5,lIskapet i Kristiauia, hed. d:r i fil. fuk.
BWllEN, L., docent, författare af beskrifningell öfver jubelfesten.
BÖTTlGER, C. W., f. d. professor i Upsnla, reprllS. för Svenska Akademien.
UAIlLSON, F. F., statsråd och chef för Ecklctillstik·depllrtcmcDtet, f. u.
professor i Upsnl11..
U.4,SrRES, R., fil. mag., reprea. för Helsingfors atuuentk1ir.
CY.DEIlCIL4.NTZ, O. C. 'V., knnd., festmarllkalk.
CEDERSTRÖ31, C., frih., kammarherre, öfvermnrsknlk vid Jesten.
CIIARLE\'lLLE, C. W., kyrkoherde, teol. d:r.
UI.ASON, J. G., direktör, ombud i Sverige för doktor A. F. Hegllell
Cnldall i Brasilien.
COLLI~DER, A. G. L., prost, teol. d:r.
Cum.INI;, '1'. B., med. d:r, läkare i London, ledamot af Royal Society.
CYGlums, U., pllstor, öfverinspcktör för Fin lunds folkskolevuseu, hed.
d:r i fil. fak.

C. J., kuptcn vid Kong!. Andra Lifgnrdet, musikofficer.
L. V., direktör för det civila medieintllvällendc~ i Norge, hed.

D.MHL,

DAHL,

d:r i med. fnk.
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DAI/Lt, T., bergmustare i Korge, hed. d:r i fil. rak.
D'\;'lt:LSSON, A. P" hcmrnansegarc', rcpres. för Hiksdll.gclIs andra
kammare.
DANN~'}:LT, H. J., kand., fcstmnrsknJk.
VARDEL, F. L., öfverintcndcnt, repl'ca. för Kongl. Akademien för Jc
fria konsterna i Stockholm.
DJ.: GEER, C. E., friherre, und en. af stip.-inbj.
DE GEJm, LOUIS, friherre, statsminister, excellens.
DE GEEll, L. G., friherre, kand., fcstmarsknlk.
DJCKSOX, Cn., med. d:r, Tepres. för RiksdageDs andra. kammare.
DICKSON, O., grosshandlare, hed. d:r i fil. fak.
DIETRICIISON, L. H. S., C. Q. professor i kOllsthistoria vid universitetet
i Kristill.niu, hed. d:r i fil. rak.
DJLTm;Y, \V" professor i filosofi, repres. för universitetet i Brcslan.
DJURKLOU, N. G., friherre, kammarherre, lIndert. af 8tip.-inbj.
DONVEUS, F. C., professor i fysiologi vid universitetet i Utrccht, l"cprclI.
för Kongl. Vctensknpsab.demien i Amsterdam.
DlL.. . cmu.NN, A. G., professor, praktiserande läkare i Köpenllamn, hed.
d:r i med. fak.
DUlIBATJl, J. E., stud., felltmarskalk.
G. J., landshöfding, bed. d:r

l Jur. fak.
hofmllrskalk, direktör för H. M:ts te:l.trur.
EDLUND, K, professor vid Kong\. Vetcnskapsnkaucmicn i StockllOllU.
EOQ\'1ST, E., boktryckare, ledamot af inqvarteringskomitcn.
EEN; C., polismi\.strLre i Upsala.
EE~, TH. G., prost, jub. d:r i 61. fak.
EHRENHEllI, P. J. VON, f. d. statsn\d, undert. af stip.-inbj.
ElrRSTROM, C. G., professor i juridik, rcpres. för univcrllitctct
Helsingfors.
EKELUN1J, A. :F., stud., fcstmarskalk.
EKEROTH, G. S., akademisekreterare i Upsaln.
ELL\SSEN, A. E., kand. teoL vid Kristiania universitet·, kunglig gäst.
E'MANUEJ.SSON, P. J., prost, juh. d:r i fil. fak.
E~GESl'RO)j, J. V., possessionat, fcstmnrskalk.
ESTU.NDEIl, C. G., professor i estetik, repres. för Vctensknpssocictetcll
i llclsingfon:.

EIJELSTA:ll,
}jDUOLlu,

E.

A~',

XÄRV,'oBANDI': GASTER.

ESTLAi:\I)ElI, J. A., professor i kirurgi vid universitetet
hed. d:r i fil. fak.
EUnl:N, A., prost, jub. d:r i fil. fak.
EWERT, C. F., jnb. d:r i med. fak..
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Helsingfors.

]'Aln.CRANTZ., C. A., lektor, författare vid jubclfcstulJ.
FALSEN, J. C., norskt st.'ltsråd, hed. d:r i jur. fak.
FEIUTZEN, A. G. R. V., kontreamiral, repres. för Kongl. Krigsakadc·
Illien i Stockholm.
FLODERUS, M. M., rektor vid Upsah högrc clementarliirovcrk.
FonsMAN , G. Z., professor i historia, repl'cs. för universitetet
Helsingfors.
F.ORSSELL, H., slat-8rii.d.
FOltSl':LL, N. E., lektor. hed. <I:r i med. fak.
FORSSELL, O. H., hofri1ttsråd, hed. d:r i jur. fak.
FonssES"JUs, C., med. d:r, repres. för I<ong1. Vetenskaps. och vitterhets·
samhället i Göteborg.
FnANKLIN, O., professor i juridik, roprcs. för universitetet i Tijbingcll.
FUll':D};nWIlS.EN, \V, eaud. jur., reprcs. föl' Köpenhamns studentk5.r.
FRU:S, K, professor emeritus i Upsala.
FUlES, Tu., professor i Upsa!a, ordförande i inq ...· llncringskomitcn, utscdd att representera universitetet. i Moskva.
PIUS, A. A., prost, teol. d:r.
FRYXELL, O., prost, teol. d:r.
PB01IAN, K. A., justitieombudsman, hed. d:r i jur. fak.
FuelIS, L., professor i matema.tik, reprcs. för universitetet i Heidelberg.
F.1uuAms, O. L, f. d. staterad, rcpres. för Riksdagens första bmmarc.
Hed. d:r i fil. fak.
GADOLL"i, A., generalmajor, repres. för Kejserl. Vetenskapsakademien
i S:t Petersburg.
GEI'I'l\OY, A., pl'ofcs~or i historia, reprcs. föl' FaClllte des lettres i Paris.
GEGERFELT, H. G. V., hofrä.ttgrad, hed. d;r i jur. fak.
GELLERSTEDT, P. E., professor i medicin, rcpres. för univ. i Lund.
GESTRlN, J. N., kyrkoherde, jub. d:r i fil. fak.
GIl.LBERG, G. W., handlande, en af Upsllolll. stads värdar.
GJERTZKN, F., Skolebcstyrer, repres. för Krigtiania studentkår.
GLA..s, L., konsul i Umeå, donator.
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GLAS, O., pl'Ofcssor i medicin, repres. för Kongl. V ctcUl.ka.pssocictctCll

i Upsnln.
0008, A. H. F. C., professor i juridik vid KöpenhamDs universitet,
hed. d:r i jur. fak.
GnAJl.L, 8., lärov.-adjunkt, fcstmnrskalk.
GltANJ'ELT, A. Ii'., professor emeritus vid Dclsiugfors ulliveraitct.
GUA88, A., fil. d:r, lärov.-lldjunkt, fcstmuTskll.lk.
GnAOX, CH., bibliotekarie vid l'Eeale pratiquc des hautcB Etudcs i Paris.

GnoT, J., geheimeråd, Tepres. för Kcjserl. Vetenskapsakndemien i S:t
Petersburg.
GRUNDTVlG, S. H., professor i nordisk filologi vid Köpenhnmns uni·
versitet, hed. d:r i fiL fak.
GULDUJma, C. )'f., professor i matematik vid Kristiania Ullivcreitet,
hed. d:r i fil rak.
GUl1...f:LIUS, G. \V., prost. För andra gången jub. d:r i fil. fak.
GUZKOWS.li.I, A. VON, kand., repres. för Dorpats stndentkiir.
GI'"LLENILUL, H., friherre, akademiriintmiistare, lednmot nf jubelfest.komitcn.
HAGSTnÖ~IEn, J. V., docent vid Upsn1n universitet, hed. J:r l Jur. fak.
J. G., jnb. d:r i med. fak.

TI.-\LLBERG,

P., fil. d:r.
A. L., grcfve, 1audshöfding i Upsala. IUn.
H.'UIILTON, G. K, grefve, professor i juridik, repres. för Ulliv. i Lund.
HAMILTON, H., grefve, knnd., öfvermarskrtlk vid festen.
HAMILTO:N, H. L. H., grefvc, universitetskansler, repres. för Hiksdngells
första kammare.
8llfILTON, K., grefvc, stnd., festffinrsblk.
HAMMARSKJÖLD, C. G., professor i Upsa1a, ordfönl.ude för stadsfullmäktige i UpaR1a, hed. d:r i jur. rak.
HAMUARSKÖLD, C., trankdirektör, 'intendent för 5:to trafikdistriktet.
8.EIlENBLAD, I., kand., studentkårens s1l.ngonIomre.
HBDENIUS, P., professor i Upsala, universitetets prorektor, ordfö~nde
i jnhelfestkomitcn, hed. d:r i fil. fak., utsedd ntt represente~
universitetet i Pavis.
1fY.LLSTEN, K. A., liiroverkslI.djunkt, ledamot llJ inqvnrteringskomiten.
HELLSTRÖM, C., stud., fcstmarskll1k.
HEREMANS, J. F. J., professor oeh fepres. för univefaitetet i Gent.

HALLSTRÖlt,
U.UIJLTON,

B81

HEllWERllEN, H. V., professor i klassisk filologi, rerres. för UnlverSItctet i Utrecht.
HESClfL, R. L.; professor 1 patologisk anatomi, Tcprcs. för univ. i \Vien.
HESSE, F. W., kand., fcstrnnrska.lk.
HILDEllRAKD, B. K, riksaDtiqvarie, rcprcs. föl' Kongl. Vitterhcts-, historie och antiqvitctsakademicn i Stockholm.
HJEI,T, O. E. A., professor i mediein vid Hclsingfors universitet., inbjuden af mcd. fak.
HJElII'E, C. 'rlf., kyrkoherde, tco\. d:r.
HJORT, HJ., med. d:r.
HOI,}r, F., kand., festmarskalk.
HOLllllt;l\G, ]'11., kaptcn vid Uplands l'cg., öfvcl'lnarskalk vid fcstcn.
HOLMBERG, L. P., prost, tcol. d:r.
HOLMGREN, A. FR., profcssor i Upsala, lcdamot af jnbc1fcstkomiten.
HOUtGltBIl, H.L, profcssor i matcmatik, rcprcs. föl' Kong\. 'l'ckniskn
högskolan i Stockholm.
HOLMGREN, K. A., profcssor i (ysik, rcpTes. för univcrsitetet i lJtmd.
HOLST, C., kammarherre, sckretcrare vid Kristiania llllivcrsitct.
HUETEll, C., professor i kirurgi, rektor och rcprcs. för univcrsitetct i
GrcifswlIld.
HULTMAK, H. G., biskop, cforus föl' lärov. i Vexiö stift, f. d. profcssor
i Upsala.
HmrPHlIY, G. MURRAY, professot' i anatomi, rcprcs. för universitetct i
Cambridgc.
Huss, :M., f. d. gcnemldil'cktör, undcl't. af stip.~inbj.
HÖGLUND, O. M., grosshandlare, uudert. af stip.-inbj.
inSEK, H., skriftstiillarc, hcd. d:r i fil. fak.
Is.JRus, ~L, [lrkitekt för jubelfesten.
hErms, E. D:SON, kand., fcstmarskalk.
JAIINSON, J., professor i politisk ckonomi, repl'cs. för universitetet
S:t Pctcrsburg.
JOHANSSON, M., professor i Upsala, teol. d:r.
JOHA.NSSON, N. A., rcktor, repres. för Kongl. Vctcnskaps- oeh vittcl'hctssamh1i.llct i Göteborg.
,JoSt:l'USON, J. A., professor, tOJJsiittnre mr jubclfcsten.
JUEL, C. A., b,mmarriittsrfld, hed. d:r i .illl'. fak.
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P., fil. d:r, liiroverksrektor, f('stmnrsknlk.
M., kyrkoherde i l\uopio, hed. d:r i fil. fak.
l\eIDEsTJtöl[, N., borgmiistnrc i Upsala.
KLElIS, E., professor i medicin, repres. för univergitetct i Prag.
KI.EIN, CUR. S., danskt geheimeråd, hed. d:!" i jm. fak.
KJ.lNG,::\mmG, K, eand. jur. vid Kristiania universitet, kunglig gast.
KNOUnING, Q. M. vox, generalmajor, chef för Kong!' Urlands regemente.
KRIEGllll, A. F., dnnsk Höiestcretsasscssor, hed. d:r i fil. fak.
KlloNEclum, JJ., professor i mntemntik i Bel"1in. Inbjuden af fil. fak.
Kmwx, P., eand, repres. för Dorpnts studentkår.
KULLBBIlG, C. A., ~n nf dc Aderton i Svenska Akademien, hed. d:r
i fil. fnk.
KUNDT, A., professor i fysik, rektor oeh repres. för universitetet i
Strassburg.
KÖGu, R, hofpredikant och öfverkonsistorialr:\d i Berlin.
J(ÖN[G, IL G., professor i privlltr~m vid Berns universitet, reprel!. för
universiteten i Basel, Bern, Geneve och Ziirieh, hed. d:r i jur. fal..
K':llfSTEDT,

lVLJA..'iDEH,

K.

professor i kemi, repres. för universitetet i l{ie1.
G., grefve, lllndshöfding, repres. för Hiksdl\geD8 första

LAIH:l'OIERt;', 1\.,
JJAGHIUW:LKE,

knmmnrc.
LAGEUDRlNG,

(LAGt:n~IARK,

C. G., frihel're, öfverste, en af Upsala studs vilrdar.
H., professor i kemi, repres. för llOiversitetet i Ch:\Tko\\".

L.-\~"RG, Tu., kaud., festmnrsknlk.
f.J1UoiDREllO, .1. 1". S., kyrkoherde, teol. <I:r.
LA~DT)IAli"SO~,

J. S., professor i Up!lnl"" I~Jl~mot l~f jubclfestkomitcn,
hed. d:l' i jur. fnk.
LANG, J, R. T .• professor i medicinsk kemi vid Lunds universitet,
bed. d:r i med. fak.
LAUn):NT, '1'11" bnnkka!8Ör, öfvermarsknlk vid festell.
LAVEl.EYE, E. J)E, professor i nntioJlRlekonomi, rcpres. för universitet.et
iLiege.
LEWEXIIAUI'T, E., grcfve, nmlLlluellS, restmm-skalk.
1"1''1N, J\. A., knnd., fcstmarskalk.
LWllTENIIEltGEn, F., professor i teologi, reprcs. för Faeulte prot-est.1nte
i Paris.
LIDBEno, V., prost, teol. d:r.
l~lJ,I.E. A., fil. mag., rcpres. för Hclsingfol'S studentkår.
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LlLLJEBORG, 'V., professor i Upsota, hed. d:r i med. fnk.

L., kapten, öfvcrmarskalk vid festen.
LISOBEUG, A. J., gravör af jubclfcBtmcdaljen.

LILJENCRANTZ,

-,.;:

Ll:\'IlELÖF, L., st:Hsri\d, repres. för VctcDsknps.societctcll nclsingrors.
LlNm:u, C. 'V., domprost., teol. d:r.
LINDGRE~, H. G., professor, f. d. univcrsitctslii.rarc.
LDmHAGl:s, O. G., professor, sekreterare och rCprCll. för Kongl. Vetenskupsabdcmicn i Stockholm.
LINX..I.IISS0S, ~. J., kyrkoherde, teol. d:r.
LITTORlN, B., handlande, festmarsblk.
LJU:\GGltEN, G., professor i estetik, rektor och repres. för univ. i Lund.
LJUNGGHt;N, G. '1'., prost, teol. el:r.
J~ocmIANN. E. F" professor i medicin vid Kristiania universitet, hed.
d:r i med. fuk.
LoRESTZ, L. V., profcuor i fysik vid militftt"'a högskolan i I\öpenlmrnn,
hed. d:r i fil. fnk.
J...on:x, J. 11., stuts.,1d, hed. d:r i jur. fnk.
LOVt::N, K. G., löjtnant, öfvermarsknlk vid festen.
]~mm, H. C. A., eand. mag., repres. för Köpenhamns ~t.lldentk:1t.
LU";J)B~"UG, L, kand., festrnarskalk.
LUXOJlERG, J. G., kyrkoherde, jub. d:r i fil. fak.
LU~DBEnG, J. P., handlande, CD af Upsaln stnds vrtrd:~r.
IJusDBERG, P., handlande, cn af Upsaln. sL-ws vardar.
LlTh"DBLAI), b. J., provinsialläkare, en af Upsaln stads vårdar.

J. N., eonfereneerild, professor i filologi, rerres. nit universitetet och för Kong\. Vctcnskapssilllsknpet i }(öpcnhamn.
J'liALlIsn,.;, C. J., lnndshöfding. f. d. professor i Upsaln.
J'liAI.llsn,:;, P. H., f. d. professor i medicin, repres. för l\:ongl. Vetenskapsak:uiernieD i Stockholm.
MAl.lISTRÖll, J. A., professor, repres. för Kongl. Akademien för dc
fria konsterna i Stockholm.
i\-rANN~",tSKA,,"TZ, C. A., kapten, repres. för Riksdagl'lls första kammare.
i\h:I.I~, F., stud., repres. för Lunds studentkAr.
l'IheXDEI.'F.IEW, D., professor i kemi, repres. filr universitetet i S:t

i\IADVIG,

Petersburg.
i\!ETCALn:, senior [eilow, Lincoln College, Oxford.
l'Ih:1'EIl, I...., professor i filologi, repres. för universitetet

DorplIl..

3~·1

NARY~RANDr. GiST~R.

8., professor i meteorologi vid l{risti:l.uin uDiversitet, hed.
d:r i 61. fak.
MOZiRAD, M. J., professor i filosofi vid Kristiania universitet, reprns.
för Videoshbcmes. Selskab derst.., hed. d:r i fil. fak.
i\IoNTAN, P., kund., festmt~rsknlk.
MO!iTGOllERt", R. A., professor i juridik, repres. för universitcl.ct
Helsingfors.
MOR{aa'S'flER:iE, B. v..MUNTlIR Alo', eand. jur., repres. för Kristiania
studentkår.
j\lomT~, A., direktör för observatoriet i '1.'iitis, repres. föl' Tiflis.
MOllTENSF.:S, O., stud., repres. för Köpenhamns studentkår.
J\[ÖU.Ell, A., professor i astronomi, rcprcs. för Kongt. Fysiogrllf1ska
sällskapet i Lund.
~löI.LEll, H., fil. knnd., Tepres. fÖT Lunds sturlentk,lr.
)fOU:i,

A., prost, jub. d:r i fil. fak.
NY-I,L}I,~IA.NN, J. 1\1. V., dansk justitieminister, hed. rl:r l Jur. rak.
NISBETII, E. V. V., kund., festmnrskalk.
NISSEN, R 'f., norskt stntsri\d.
-Nonnv.xsu6LJl, A. K, professot" vid Kong!' Vctenskapsukndemien i
Stockholm.
NORlIAN, JoJ., hofknpcUmiiSturc, rcpres. för Knng!' l\1llsiknliska Akademien i Stockholm.
NYDLN.US, C. G., öfverste, repres. för Kongl. GynIDastiska Cent.ralinstitutet i Stockholm.
NnILoM, C. R, profcssor i Upsab, ledamot nf jubclfcstkomitcn.
NYlJAN, J. P., prost, jub. d:r i fil. fak.
NA.TTSEX,

ODKLDEnG, A., godscg:lfe, repres. fii!' Kongl. ,Lnndtbrnksnkadcmicll
Stockholm.
OnIlNF.H, C. '1'., profossor
historia, repres. för universitetet i Llllld.
OLllIlRS, C., profcssor i tcologi, rcpres. för univcl'sitelct i Lund.
O"fn-:cno:S"A, K. D., jnstitierl'ld, f. d. profcssor i UpsIlla.
ORTS, A., professor i politisk ekonomi, repres. för llni\'. i BrUssel.
OUER, F. W. Y., friherre, stlltsrll.d.
h G., prost, teol. d:r.
PANu)I, P. L., professor i (}'Siologi, r<}ktor och Topres. för nni'l'"ersit,etet
i Köpenhamn.

PAUILUXD,

NÄII.VAII.AND.Il

GÄSTER.
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P.uus, G., professor i fornfranskn spräkct, repres. för Collegc de Franee
i Paris.
PELLlCCIONI, G., professor i grekisb, reprcs. för uni\'crsiteten i Bologna
och Rom.
PERARI), L., profcssor i fysik, repres. för universitetet iLiege.
PETR, E., professor i teologi, repres. för universitetet i Pmg.
PETR!::, H.l., brukspntron, undert. af stip.-inbj.
P.uT):nsSOl'i, A., knud., fcstmarskalk.
POI'PIUS, E. G., vice häradshöfding.
POSS}:, A. F:SON, gl'cfvc, repres. för l~iksdngens andm kammaTe.
QUE"SSEL,

,L

A. C.,

justitieråd, hed. d:r i jur. fak.

RilE, C. J., justitieråd, hed. d;r i jur. fak.
RAll..,.:, S., vice hiimdshöfding, ledamot nI' inqvu11eringskomitcll, festmarskalk.
RETS;':, C., professor i medicin, Tepres. för det MedicimKe Sclskab i
Köpenhamn.
lh:UTEIl, O. M., docent, Tepres. för Helsingfors studentkår.
Hrrum, A., professor i juridik. repres. för universitetet i BriisseL
Rom:, V., Overretsprokurntor, rcpres. för Köpenhnmns studentkår.
HOGllf.lIG, C. E. .L, professor, knnslcrssckreterll.re.
ROSE!i:SY.ÄRD, J. H., generalmajor, repres. för Riksdagens fön;w. knmmnre.
RIJDIN, E. G. W. N., akndemiadjunh i Upsala, teol. d:r.
HI.iNDGREN, C. H., biskop, eforu8 för liiroverken i Karlstads stift.
RmDEnG, V., En nf dc aderton i Svenska Akademien, hed. d:r i fil. fnk.
RnJ(~\·IST, C. M., ndvokatflsknl, rcpre!. för Kong!. .i\Iusikaliska Akademien i Stockholm.
SA3!U}:I.Y, A., professor i stndfriitt, rcpres. för univcrsitetet i Bern.
SA?iIJf.I.S, S. A., grefve, genernUöjtnnnt, genernlbeflilhafvnrc i 4:de
m i Ii tlirdistriktct.
J:)AN'l'}:SSON, C. G., professor i kirurgi, repre!. för Kong!' Cal'Olinska
Institutet i Stockholm.
SARS, G. O., professor i zoologi vid Kristiauia universitet, hed. d:r i fil. fnk.
SCIIARLIXG, C. H., professor i teologi vid universitetet i Köpenhamn.
SCHAIILI~G, H. W., professor i sl~"Lt8ekonomi vid universitetet i Köpen·
hamn, hed. d:r l jur. fak.
lfp,ula i,,1M1frt<f..
2;)
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SCJJEEI.B, K. H. G. VON, akademiadjunkt i Upsnln., teol. d:r.
SCJIDIll},RG, A., ennd. phil., repres. för Grcifawo.lds studentkår.

ScmoTz, O. E" professor i fysik vid universitetet i Kristiania..
SCIllUT, N. C., professor i astronomi, repres. för universitetet i Brussel.
SCIIOLANDER, }t~. W., professor vid Kongl. Akademien för dc fria konsterna i Stockholm, hed. d:r i fiL fak.
SCHULTZ, R., förste stndBliikarc i Upsn1a, M.orale marskalk: vid jubel-

festen.
SCHwAnz, H. A., professor i matematik, fepres. för uni:vcnitetet och
Kong!. VetcDskll.pssiillsknpct i Göttingen.
SCHWARZ, L., professor i astronomi, fepres. för universitetet i Darpat.•
SELLDEN, S. N., f. d. r-alt1äkarc. jub. d:r i med. fnk.
SUWLIN, W., caod. phil., fepres. för Grcifswalds studentkår.
SmoNsEN, O. K., teol. stud. vid Kristiania universitet, kunglig gäst.
SJÖBERG, A. T., expeditionschef, hed. d:r i jur. fak.
SJÖBIUNG, P., biskop, eforus för laroverken i Kalmar stift.
SPARRK, G. A., grefve, excellens, riksmarskalk, universitetets f. d. kansler.
Sr>OIWBERG, J., f. d. professor i Upsala.
SPRAGUE, T. B., Master of Am, Cambridge, repres. för Royal Society
i Edinburgh.
STAAH, A. 'V., kyrkoherde, teol. d:r.
ST.'.JJ}:NDERG, G. F., handlande, festmarskalk.
STEENSTRUP, J., Eu.tsraad, professor i zoologi, repres. för Kongl. Viden·
sknbernes Selskab i Köpenlili:mn.
STEI1EllN, N. H. VUU vON, expeditionschef, hed. d:r i jur. fak.
STENBERG, S., f. d. professor i Upsaia, professor i kemi vid och repres.
för Kongl. Co.rolinska Institutet. i Stockholm.
STBPHENS, G., professor, lektor vid Köpenhamns universitet, hed. d:r
i fil. fak.
STJERNB):RG, P., prost, jub. d:r i fil. fak.
STSERNSTEDT, A., friherre, riksheraldiker.
SrDUYE, O. VON, geheimeråd, president i nstronomiskll. kongresscn
Stockholm 1877.
Srn'lIE, K., öfverdirektör, repres. för Kong!. Tekniska högskolan
Stockholm, hed. d:r i 61. fak.
SUNDBERG, A. N., lirkebiskop, universitetets prokansler.
F. E., f. d. professor i Upsalll-.
G., f. d. professor i Uplml11.

SUN1));WALT.,
SVANBERG,
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SVANBERG, L. F., f. d. profcllllor i Upllala.
SWABTZ, E., grosshandlare, unden. af stip.•inbj.
SÖD.8RGREN, J. A., justitieråd, hed. d:r i jur. fak.
SÖDERSTRÖM, E., handlande, festmllrsklllk.
TAUBE, O. F., öfverstelöjtnant, rcprcs. för Kongl. Krigsvctcnsbps·
akademien i Stockholm.
TEONER, Es., akademiadjunkt, rcpres. fOr Lunds 8tudcntkAr.
'ftNINT, L., professor, publicist.
TIfESTRUP, H., kaptcn, chef för fcstvaktcn.
TUUmFELnER, 1'., professor i medicin, repres. för univ. i Rostock.
'fJlOm'EN, B. P. J. J., professor i kemi vid Köpenhamns univc"itct,
hcd. d:r i fil. fak.
'J'n01trSON, Sir 'l'. C. "TyvrJ.[,E, professor i zoologi, repres. för univcrsitctet och Royal Society i Edinburgh.
'l'UORKELSSON, J., rektor, rcpres. för Islnnd.
TIITSELIliS, C. J., swtsråd.
TOPELIUS, Z., professor i hist.oria, rektor vid universitetet i Helsingfors.
inbjuden af fil. fak:.
TOH..'I"BERG, A. J. A., kyrkoherde, teol. d:r.
TREFI'ENBERO, C., landshöfding, undert. af stip.-inbj.
TROILIUS, C. O., generaldirektör, chef för statens jernvugstrafik.
'l'U1,LBJo:RO, T., docent, ledamot af inqvnrteringskomit6n.
'l'ÖBNEBOIIM, A. E., geolog, hed. d:r i fil. fak.
UGGLAS, C. G. A.F, friherrc, öfverståthJ\Unre, unden. af stip.-inbj.
ULANDER, W., bankdirektör, vice ordförande för stadsful1miiktige
Upsalll.
ULFY, H. 'V., kyrkoherde, teol. d:r.
Ur,LYAN, U. L., lektor vid Göteborgs högre elemcntMluroverk, teol. d:r.
VENTURI, PlETItO, syndicus i Rom, hed. u:r i jur. fnk.
VIGFUSSON, G., Mll.8ter of Arts, Oxford, hed. d:r i fil. fnk.
VOGT, S. B. H., cand. jur., repres. för Kristiania studentkår.

WA:R.."l, C. F., president, hed. d:r i fil. fnk.
WUlLBERG, C. G., stud., fC8tma"lrnlk.
WAHRENBERG, E. R., prost, teol. d:r.
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WALI,m:N, ,L 'Y, boktryckare, repres. för Stockholms publicister.
F" prost, teol. d:r.
WEmULL. M., nkndemiadjunkt, repTes. för UOiVCTsitetc' Lund.
WEIDENUJELlf, O., statsråd.
\V.;IERSTRASS, K., professor
matematik, l'cproe. för universitetet i
Berlin.
WENnilDERG, G., lnndshöfding, repree. för Riksdagens fÖl1lUL k9.lflmnr(>.
\YIJK, O., groeshnndlnrc, ropres. för RiksdageDs andra kl\mmnre.
\VIJKANDElI, E. A., docent, repres. för universitetet· i Lund.
WILLlIAN, A., bofopcrasångarc.
\Vll'GE, E. F. H., profcII8or i medicin vid Kristiania univcl'Sitct1 hed.
d:r i med. rak.
WmsEN, C. D. AF, docent, förfatuuc vid jubelfesten.
'VITT, H. A., prost, teol. d:r.
. WORSAAP., J. J. A" kammarherre, direktör för Museum for Nordiske
Oldsager i Köpenhamn, hed. d:r i fil. fnk.
\VllIOIlT, Cn. H. H., frh BclfllSt, Bll.mptoninmk förcliislu·e.
\VULlo'V, J. G., prost, teol. d:r.
W.UUN,

J. G. V., förest!indare för :Mec1iko-mekaniska institutet i Stockholm. hed. d:r i ~cd. fak.

ZANDEll,

ZUR MUlILEN, W.

,"os, ennd., reprcs. för Dorpats studentkår.

Å Ulmo, C., hnndlandc, leQnmot nf inqvnrteringskomiten.
AGnEN, L. G., handln.ndc, lcdnmot af inqvnrteriogskomitcn.
ÅKERIIJEL:Y, J. G. N. S., frih~rrc,
öfverstckammarjunkare, undert.
af stip.-illbj.
ÅNGSTRÖM, C. A., profe88or i mekanik, rl.iprcs. nir Kongl. 1'ekniska
högskolan i Stockhohn.

ÖnNMAm;:, R. fil. d:r,' liirovcrksndjunkt, öl"vermarskalk virl festen.
ÖSTLING, C. J., lchor vid I'lcrnösnnds högre C1cmcnt.arliiroverk, prost,
teol. d:r.
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