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fubeld,oktor i fjdrde led
i lardomssldkten, Fries

Profexor Robert Fries nedanf$r tr& iabeldoktorer Il
6v eyst l ade rn, p r oJ e ssar T hore n diirund,erJ artar, proles sor

otk diir bredvid tarfarsfar, prosten, teol, dr Theador Fries.

DA Uppsala universitet i Sr promoverar sina jubeldoktorer --
filosofie doktorer, sorn ldrsta gangen promoverades fdr femtio
Ar sedan * kommer lagerkransen atl iin en g&ng smycka pro-
fessor Robert Fries silverne huvud, Han representerar d& den,
fjlirde generationen jubeldoktorer i sir:. slhkt alltifr&n farfars far. r

* Hans doktorsavhaldling v*r in.
te sA stor, bara 12 ridor, men si var
han ju ocks& bara 2? 8r dS, sliger
hans 'sonsonson professor Robcrt
och yisar ett guinat h[fte med la-
rinsk t*xt och nflgra hebreiska bok-

ver liingst upp, Del Ar en teols-
gislr avhandling orn den nya bibel-
civersbttningen. Herr prosten blcv

; jubeldoktor ir 1834 cch levde till
1839. llan var den tdrste av denna
sliikten Fries" som Sgnade sig A.t 1Hr-
da miidor. Slii.liten stammar ur-
sprungligea frfin Norrkripingn flytta-
de sen till JrinkSping, diir flera Frie-
sar var klockgjutarb,

Botaniken kommer in
Men prostens son slog ia p& en

annan iiird baaa, Han blev den frei-
botaniste* Elias Magaus Fries,

sqm slutade som profesror i Uppsa-
;jla" Filosofie doktor blev han i Lund
,;;1814 p& en avhandling $m nya sven-
lka viixter, Novitiae Florae sueciae;
'iven den avhandlingen lir ganslca
iiren till omffing. Ar 1864 promove-
iades han till jubeldoklcr i Luad
irren hade dt iSnge varit professor i
Uppsala. Med honom kom botani
ken in i sldkten * och Uppsala.
Hans son och sb*son och sonssnson

lkom att iigga i Uppsala, alla stude.
rrande av Smilands nation.

Den botaniska frieska traditionen
gick vidare och Thore &{agnus, Elias
son, blev botanikprofessor i Upp-
sala. ddr han disputerade orn Iavar
1857 och blev jubeldoktor femtio
&r senare, 190?, Det var ftjrrestea
vid Liqn6jubileet, Professor Thore
levde iinda till 1913 och blev 81 Sr
gamrual, medaa hans pappa blev
84.

Och si iir vi framme vid hans
son, professor R.obert, som dispute-
rade om floran uppe i Kordillererna
i Nord-Argentinr Sr 1905 och allts$
i v&r blir jubeidoktor. Men botanik-
traditionen lever kvar ocks& i r[sta
generatios, fast[n docenten Magnus
i Uppsala [nnu har lAngt kvar till
iubeldoktoratet.

Linn6ana och Friesiana I
p* biblioteksv[ggarna I

Det r&der en ganska komprimeradl
botanisk atmostiir i bibliorstet, diiri
professorn sitter och berettar om
det ftirflutna, Hylla efrer hylla iir i
fylld med origiralupplagor av Linn€st
verk, Linn6samlingen torde nog hij-j

j neana. I\iletr pA hyllorna star ocksl
ibeiydiiga miingder "Friesiana,' som
jprofessorskan Nanna shger, miiktiga
.loch digra verk.
i - 0m ni har slliat talr. botanik
{ nu, kan vi kanske tjtta litet i huset,
I innan vi dricker k*ffe, sfiger profes-
{ sorskan. Hon iir barnf<idd hiir, ty
.Nhennes fririldrar var professor Carl
lCurman och hans tin Calia, och det
iivar hiir professorskan Calia hiill si-

ra tiil de stSrsta privata i landet.
Profes$orn har dels hrvt frin far och
farfar, dels fStt och fiirvhrvat Lin-
n6ana. Men p& hyllorna stAr ocks&

na berdmda mottagningar pE I0- ocb
90-talen. Det iir ssm att.vandra ige-
nom ett stycke levande kulturhisto-
ria, fdr allting iir ganska ortirt och
"atrium" ligger fortfarande som
f,ertrurn i iruset och gir genom tvi
vSningar.

Carinna,

Det bela iir fcirtjusande, personligt
och lustigt, och mitt bland alla
klenoderna frln niir och ljiinan tig-
ger det i en stol en liten kudde i
stramaljvdv, som stammar frAn da- t
gens svenska sm$skole. pi den stir I

det 
".trohjiirtat 

i enkelt broderadel
streckbokstiiver: fanUOn+fan.j
FAR. Der d. d*" y;;r;;;#ffi:l
:.o, r,9- linnu inte hunojt borja med Iooranltren, men att sy bokst5ver hcir Iocksi till de llirda rrrbdoro
dr etta ar. 

-a' da man 
I

" .Nu.u6:lur professorskan med kaf-f
l:: 

*h. fittarna ure pA alranen, d5rsolcn steker och diir man har utsikt
:-r"r ..qtu sn,iidroppar och krokus,

;::X.::'*.. 
upp i den sanrta tred_

Det kan man kalla :irftlig belastning i ldrdom och ir!
De fyra i[rda herrarna F,riss finns
samlade i den Curmanska villan vid
Floragalan; de tre lildre sitter por.
trdtt p& viiggen och den fjrirde och
],ngste sitter i soffan under dem,

I Professcr Robert Fries, under fyra
j rlecennier fijrestindare vid Bergian-
rska stiftelsen, tycker egentiigen inte,
att detta rir n&got att tala om. "Ett
lustig! kuriosnm bara", siiger ban till
SvDs medarbetare, ront dock tyc
k6f, ett d*n samlad* mlingden gilm-
mal llrdom ocksfi dr imponerande.
Den. l?irciomen, hiirjade med den
myldige plrsten,i $emsj$ socken i
Snr*land Theodor Fries, som var
fiidd 1762 och promoverades i Lund
17q4.


