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Kronologi 1878 - 1960 – Stockholms högskola från starten till dess att högskolan ombildas till 
universitet 
 
Högskoleföreningen är sedan 1960 en vänförening till Stockholms universitet. Föreningen var 
upprinnelsen till det som blev Stockholms högskola 1878. Till bakgrunden av föreningens 
tillkomst och det nya i hur verksamheten vid den tänkta högskolan planerades hör bl.a. annat 
följande – högskolan skulle vara öppen för kvinnor, erbjuda friare lärande och öppna 
föreläsningar. Högskolan fick i början en betoning på naturvetenskaperna, de filosofiska 
ämnena växte långsammare och rättsvetenskaperna kom på plats först 1907.  
 
Efter kronologin följer en förteckning av källor om Stockholms högskola och 
Högskoleföreningen i Stockholm. Kronologin bygger i huvudsak på Stockholms högskolas 
historia före 1950, Stockholms högskolas matriklar 1878 – 1960 och Stockholms universitet 
1878 - 1978.  
 
Syftet med kronologin i webbform är att lyfta fram och sammanfatta för högskolan viktiga 
händelser och därmed underlätta för den som söker kunskap, t.ex. inför ett tal, en skrift m.m. 
För perioden 1878 - 1960 innan högskolan blir statligt universitet återfinns uppgifter om större 
skeenden på lärosätes- och fakultetsnivå (de senare initialt benämnda avdelningar) såsom 
utseende av rektor, utnämning av professorer, samt andra större händelser, t.ex. inflyttning i 
nya byggnader. Rektor valdes under denna tid av lärarrådet för två år.  
 
Organiserandet av vetenskapliga institut (senare institutioner) för högskolans ämnen synes i 
första hand ha varit en fråga för ämnesföreträdarna. På 1950-talet organiserades 
undervisningen i seminarier allteftersom studentantalet ökade. Några av de kvinnor som 
bedrivit forskning vid högskolan nämns i kronologin även om de inte anställts som professorer.  
 
1878 
• Den 4 juni antar högskoleföreningen Ordningsstadga för Stockholms högskola. Stadgan 

innehåller föreskrifter om rektors och lärarrådets arbete, om avdelningarnas (fakulteternas) 
organisation, om undervisningen, lärjungar och åhörare samt om avgifter. En bärande idé 
från början är öppna föreläsningar för intresserade stockholmare. Högskoleföreningen 
beslutar att föreläsningarna ska börja på höstterminen 1878.  

• Den 14 oktober äger de första föreläsningarna rum i matematik, fysik, kemi och geologi och 
hålls av professorerna och de vid högskolan tillförordnade lärarna Hjalmar Holmgren (”Om 
oföränderliga punktsystems rörelse”), Robert Rubenson (”Läran om ljusets reflexion och 
brytning i isotopiska ämnen”, Olof Rosenberg (”Den nya tidens kemiska teorier alltifrån de 
epokgörande upptäckterna under 1830-talet”) och gruvgeolog A.E. Törnebom (”Dynamisk 
geologi”) i Slöjdskolan, Mäster Samuelsgatan 44. Sammanlagt 460 personer besöker 
föreläsningarna höstterminen 1878. 
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1879 
• Den 1 maj utses Stockholms högskolas styrelse som initialt består av fem personer: 

Ordförande Gustaf af Ugglas och Albert Lindhagen, båda valda av Stockholms 
stadsfullmäktige, Carl Santesson och Erik Edlund valda av Vetenskapsakademien, samt 
Gustaf von Düben utsedd av Högskoleföreningen. 

• Föreläsningarna äger rum i Vetenskapsakademiens hörsal vid Wallingatan (efter flyttning 
från Slöjdskolan). Föreläsningarna utökas med ämnena botanik (professor V.B. Wittrock) och 
zoologi (professor F.A. Smitt). 

 
1880 
• En detaljerad 4-årsplan för högskolans fortsatta utveckling presenteras för styrelsen av 

Albert Lindhagen. Planen innehåller förslag avseende omfattande utbyggnadsprogram. 
Avdelningar skulle motsvara universitetens fakulteter. Lärarna skulle bilda ett lärarråd vilket 
skulle handlägga frågor rörande undervisning och administration samt inom rådet utse 
rektor.  

• Zootomiska institutet bildas av Wilhelm Leche, tillförordnad lärare i zoologi. 
 
1881 
• Waldemar Brögger ordinarie professor i geologi och mineralogi (ämnet uppdelat 1909). 
• Gösta Mittag-Leffler ordinarie professor i ren matematik. 
• Fr.o.m. höstterminen 1881 införs en inskrivningsavgift om 25 kr.  
• Medeltalet inskrivna studerande vid högskolan per år under åren 1881 - 1887 var 33. 
 
1882 
• Eugen Warming professor i botanik. 
• Det första rektorsvalet äger rum. Till rektor väljs Eugen Warming.  
• En del av kvarteret Kungstenen strax nedanför Observatoriekullen doneras till högskolan av 

Lars och Wilhelmina Hiertas döttrar Ebba, Anna och Hedvig. 
 
1883 
• Eugen Warming, professor i botanik tillträder som rektor. Rektor 1883 - 84. Omvald  
   1885 - 86. 
• Kapten J. A. Berg och hans maka överlämnar en större penningsumma som grundval för en 

blivande fond ”till uppehållande av en professur vid högskolan uti de bildande konsternas 
teori och historia” (Sven Tunberg, Stockholms högskolas historia före 1950, sid. 65). 

• Studentföreningen i Stockholm bildas. Studentföreningen är föregångare till Stockholms 
högskolas studenters förening som bildades 1892. 

 
1884 
• Sonja Kovalevskij eo professor i högre matematisk analys på 5 år (fast anställning som 

professor 1889). 
• Wilhelm Leche professor i zoologi. 
• Otto Pettersson professor i kemi. 
• Viktor Rydberg eo professor i kulturhistoria på 5 år. Ordinarie professor 1885 (se även 1889). 
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1885 
• Knut Ångström t.f. lärare och laborator i fysik. 
• Högskolan hyr lokaler i Lundbergska huset, Kungsgatan 30. 
• J.A. Bergs tavelsamling skänks till högskolan av Helen Pardoe Berg. 

 
1886 
• Gösta Mittag-Leffler, professor i ren matematik, tillträder som rektor för återstående delen 

av Eugen Warmings rektorat (då denne återvänt till Köpenhamn). 
 
1887 
• Wilhelm Leche, professor i zoologi, tillträder som rektor. Rektor 1887 - 88. Omvald 1889 - 90. 
 
1888 
• Föreläsningar i astronomi av professor Hugo Gyldén, Vetenskapsakademiens astronom, 

inordnas i högskolans undervisningsverksamhet. 
 
1889 
• Viktor Rydberg professor i de bildande konsternas teori och historia (se även 1884). 
• Ny utvecklingsplan antas. I planen ingår utbyggandet av en juridisk fakultet. 
 
1890 
- 
1891 
• Gösta Mittag-Leffler, professor i ren matematik, tillträder som rektor. Rektor 1891 - 92. 

(Professor Leche undanbett sig omval.) 
 
1892 
• Edvard Phragmén professor i högre matematisk analys. 
• Högskolan erhåller genom testamente 2 milj. kr. av grosshandlare Johan Söderberg, medlem 

av Högskoleföreningen. 
 
1893 
• Otto Pettersson, professor i kemi, tillträder som rektor. Rektor 1893 - 94. Omvald 1895 – 96. 
 
1894 
- 
1895 
• Svante Arrhenius professor i fysik. Nobelpris i kemi 1903. 
• Vilhelm Bjerknes professor i mekanik och matematisk fysik. 
• Arvid Högbom professor i geologi och mineralogi. 
• Gustaf Lagerheim professor i botanik. 
• Stockholms högskolas studentförening bildas (tidig. Studentföreningen i Stockholm). 
 
1896 
- 
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1897 
• Svante Arrhenius, professor i fysik, tillträder som rektor. Rektor 1897 – 98. Omvald  
   1899 - 1900 och 1901 - 02. 
• Gerard De Geer professor i geologi och mineralogi (ämnet uppdelat 1909). 

 
1898 
- 
 
1899 
• Donation från K.O. Bonnier m.fl. till upprättande av professur i litteraturhistoria. 
• Oscar Levertin professor i litteraturhistoria (personlig professur).  
 
1900 
• Fond inrättas för bestridande av kostnaderna för den blivande juridiska fakulteten. 
 
1901 
- 
1902 
- 
1903 
• Gerard De Geer, professor i geologi, tillträder som rektor. Rektor 1903 - 04. Omvald till 1910. 
•”Kungl. Maj:t stadfäste högskolans grundstadga, utnämnde ordförande i högskolans styrelse 

och högskolan ställdes under universitetskanslerns inseende. Stockholms stad …övertog 
genom sin drätselnämnd förvaltningen av Stockholms högskolefonder. Fri stiftelse i 
organiserad anslutning till stat och kommun var härefter Stockholms högskolas 
karaktärsprägel” (Tunberg, a.a. sid. 95). 

 
1904 
• Den 11 mars beslutar Kungl. Maj:t om examensrätt. Den första examensrätten omfattar 

filosofie kandidat- och filosofie licentiatexamina och disputationer för doktorsgraden. (Se 
även 1908). 

• Gustav Cassel professor i nationalekonomi med finansvetenskap (Lars Johan Hiertas 
nyinrättade professur). 

 
1905 
• Ivar Fredholm professor i mekanik och matematisk fysik. 
• I maj beslutar styrelsen om professurer inom de juridiska ämnesområdena rättshistoria och 

romersk rätt, civilrätt, speciell privaträtt jämte finansrätt, straffrätt och juridisk encyklopedi 
med internationell privaträtt, processrätt samt statsrätt med statskunskap jämte 
förvaltningsrätt och folkrätt. 

 
1906 
• Hans von Euler-Chelpin professor i allmän och organisk kemi. Nobelpris i kemi 1929. 
• Ivar Fredholm professor i mekanik och matematisk fysik. 
• Nils Stjernberg professor i straffrätt och juridisk encyklopedi med internationell privaträtt. 
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• Nils Holmgren disputerar i zoologi. Den första disputationen vid högskolan. 
 
1907 
• Birger Ekeberg professor i speciell privaträtt jämte finansrätt. 
• Otto Varenius professor i statsrätt jämte förvaltningsrätt och folkrätt. 
• Alfred Winroth professor i civilrätt. 
• Byggstart högskolans första egna byggnad, Drottninggatan 118/Kungstensgatan 45. Arkitekt 

Victor Bodin. 
• Juridisk fakultet inrättas. 
• Antalet studenter vid högskolan höstterminen är drygt 300. 
 
1908 
• Nils Alexanderson professor i processrätt (internationell privaträtt fr.o.m. 1916). 
• Helge Bäckström professor i mineralogi och petrografi. 
• Osvald Sirén professor i de bildande konsternas teori och historia. 
• Högskolan erhåller examensrätt i de juridiska ämnena. ”Examensrätten var härefter en och 

gemensam för högskolans fakulteter” (Tunberg, a.a. sid. 99). 
 
1909 
• Carl Delin professor i rättshistoria och romersk rätt. 
• Karl Warburg professor i litteraturhistoria. 
• Högskolans första egna byggnad, Drottninggatan 118/Kungstensgatan 45 invigs den 6 

december. 
• Doktorspromotion den 7 december i aulan. Tre doktorer promoveras inom matematisk-

naturvetenskaplig fakultet: Adolf Pira, Erik Stridsberg och Axel Johannes Malmqvist. Fem 
hedersdoktorer: professorerna Henri Poincaré, Paul Painlevé, Vito Volterrra och  

   W. C. Richert samt skriftställaren Verner von Heidenstam. 
 
1910 
• Carl Benedics professor i fysik. 
• Antal studenter vid högskolan 505. 
 
1911 
• Ivar Bendixson, professor i högre matematisk analys, tillträder som rektor. Rektor 1911 – 13. 
Omvald till -27. 
• Helge von Koch professor i ren matematik. 
• Otto Rosenberg personlig professur i växtanatomi och cellära. Professor i botanik 1926. 
• Albert Vesterberg professor i allmän och oorganisk kemi. 
 
1912 
- 
1913 
• Torgny Segerstedt professor i allmän religionshistoria. 
 
1914 
• Percy Quensel professor i mineralogi och petrografi. 
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1915 
• Birger Ekeberg professor i civilrätt. 
 
1916 
• Gösta Eberstein professor i speciell privaträtt och finansrätt. 

 
1917 
- 
1918 
• Genom testamente av makarna Heckscher ska ”deras efterlämnade förmögenhet tillfalla 

högskolan” (Tunberg, a.a. sid. 116). 
 
1919 
• Martin Lamm professor i litteraturhistoria. 
• Eva Ramstedt t.f. professor i fysik 1919 - 20, laborator i fysik 1927 - 28. 
• Sven Tunberg professor i historia (Sven Warburgs professur i historia). I mars 1908 

överlämnades 200 tkr till inrättande av en professur i historia ”bärande hennes {Pauline} 
tidigt bortgångne sons, Sven Warburgs, namn (Tunberg, a.a. sid. 116). 

• Humanistisk fakultet (avdelning) inrättas. 
 
1920 
• Nils Holmgren professor i zoologi.  
• Johnny Roosval professor i nordisk och jämförande konsthistoria (Anders Zorns donation). 

Professor i de bildande konsternas historia 1929. 
• Håkanssonska stipendiedonationen. 
 
1921 
• Gösta Bagge professor i nationalekonomi och socialpolitik (donation av Centralförbundet för 

socialt arbete). 
 
1922  
• Antal studenter uppgår till drygt 1 000. 
 
1923 
• Karl Benckert professor i civilrätt. 
 
1924 
• Johan Gunnar Andersson professor i geologi (avgår på egen begäran 1926 för att tillträda 

befattningen som föreståndare för Statens östasiatiska samlingar). 
• Torsten Carleman professor i ren matematik. 
• Åke Hassler professor i processrätt och internationell privaträtt. 
 
1925 
• Andreas Lindblom professor i de bildande konsternas teori och historia. 
• Spökslottet kommer i högskolans ägo. Ombyggnad påbörjas under ledning av professor Erik 

Lallerstedt.  
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1926 
• Otto Rosenberg professor i botanik. (1911 personlig professur i växtanatomi och cellära). 
• Byggnad för humanistiska och stats- och rättsvetenskapliga fakulteterna uppförs 1926 - 27 

på Norrtullsgatan 2. Arkitekt professor Erik Lallerstedt. 
 
1927 
• Sven Tunberg, professor i historia, tillträder som rektor. Rektor 1927 – 29. Omvald - 1949. 
• Nils Ahnlund professor i historia. 
• Fritz Carlson professor i högre matematisk analys. 
• Nils Herlitz professor i statsrätt, jämte förvaltningsrätt och folkrätt (till 1935 även i 

statskunskap). 
• Andrae Tor professor i religionshistoria. 
• Arne Westgren professor i allmän och oorganisk kemi. 
 
1928 
• Elias Wessén professor i nordiska språk blir förste innehavare av makarna Heckschers 

professur i ämnet. 
• Biokemiska institutet uppförs, Odengatan 61. Arkitekt professor Erik Lallerstedt. 
• Stockholms observatorium flyttar från Observatoriekullen till Saltsjöbaden 1928 - 31. 
• Överenskommelse träffas mellan Stockholms högskola och Nordiska museet. Innehavaren av 

den Hallwylska professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning vid museet, professor 
Nils Lithberg, ”skulle företräda sitt ämne i den akademiska undervisningen vid högskolan” 
(Tunberg, a.a. sid.184). 

• Fr.o.m. höstterminen äger undervisning rum i tyska, engelska och romanska språken. 
 
1929 
• Hans Ahlmann professor i geografi. 
• Gerda Boëthius t.f. professor i nordisk och jämförande konsthistoria 1929, 1931, 1937. 

Professors namn 1938. 
• Harald Cramér professor i försäkringsmatematik och matematisk statistik. 
• Erik Hulthén professor i fysik. 
• Lennart von Post professor i allmän och historisk geologi. 
• Humanistiska biblioteket inryms i våning på Birger Jarlsgatan 20 (flyttar i början av 1950-

talet till Odengatan 59). 
• Biokemiska institutet blir det nya namnet på Biokemiska laboratoriet. För Biokemiska 

institutet uppförs en av två byggnader 1929 - 30, Odengatan 63. Arkitekt professor Erik 
Lallerstedt. Medel genom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Den andra byggnaden, för 
Socialvetenskapliga institutet, uppförs 1932 med samme arkitekt. 

 
1930 
• Oscar Klein professor i teoretisk fysik. 
• Carin Pihl docent i nordiska språk. 
• Ungerska institutet under professor Béla Leffler ansluts till högskolan (upphör 1968). 
• Gemensam doktorspromotion med Karolinska institutet i maj 1930 och därefter vart tredje 

år till 1945. 
• Bildande av Stockholms högskolas studentkår. 
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1931 
• Henrik Cornell professor i nordisk och jämförande konsthistoria. Zornska professuren. 
• Erik Wellander professor i tyska språket. 
• Institutet för försäkringsmatematik och matematisk statistik inrättas. 
• Stockholms observatorium ingår i högskolan (enligt överenskommelse med KVA). 
• Bergska institutet för konsthistoria blir det nya namnet för Konsthistoriska institutet. 
 
1932 
• Arvid Gabrielson professor i engelska språket. 
• Karl Myrbäck professor i jäsningskemi. Personlig professur (1947 organisk kemi och 

biokemi). 
• John Runnström professor i experimentell zoologi och cellforskning. Grundar Institutet för 

experimentell biologi. 
• Byggnad för Socialvetenskapliga institutet uppförs på Odengatan 61. Arkitekt professor Erik 

Lallerstedt. Medel genom Rockefeller Foundation m.fl. 
 
1933 
• Observatoriebyggnaden på Observatoriekullen används till ”ett högskolans geografiska 

institut” (Tunberg, a.a. sid. 139). 
 
1934 
• Gunnar Bergman professor i rättshistoria och romersk rätt. 
• Gunnar Myrdal professor i nationalekonomi med finansvetenskap (Lars Hiertas professur). 
• Institutet för organisk-kemisk forskning uppgår i Institutet för organisk kemi och biokemi. 
 
1935 
• Herbert Tingsten professor i statskunskap. (Lars Hiertas fond och privata gåvomedel). 
• Studenthuset på Holländargatan invigs på hösten. Arkitekt Paul Hedqvist. 
 
1936 
• Gert Bonnier professor i ärftlighetslära med husdjursförädling. 
 
1937 
• Ernst Arbman professor i religionshistoria. 
• David Katz professor i psykologi. Innehavare av Olof Eneroths professur i psykologi.  
• Håkan Nial professor i civilrätt. 
• Einar Tegen professor i praktisk filosofi (Claësonska donationen). 
• Gunnar Tilander professor i romanska språk. 
• Ny byggnad för psykologi och pedagogik, Observatoriegatan 8. Arkitekt P. Heimburger.  
• Ekonomisk historia självständig disciplin (tidigare samarbete med Handelshögskolan). 
 
1938 
• Gerda Boëthius t.f. professor i nordisk och jämförande konsthistoria 1929, 1931 och 1937. 

Professors namn 1938. 
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• Direktörsbefattningen vid Stockholms stads statistiska kontor förenas med en personlig 
professur i statistik vid högskolan för Sten Wahlund. 

• Wenner-Grens institut för experimentell biologi, fysiologisk kemi och 
ämnesomsättningsforskning byggs 1938 - 40 i hörnet av Norrtullsgatan och Vanadisvägen. 
Arkitekt Georg Scherman. Donatorer: Axel Wenner-Gren, Rockefeller Foundation, direktör 
B.A. Hjort. 
 

1939 
• Uppförande av institutionsbyggnad för försäkringsmatematik och matematisk statistik. 

Norrtullsgatan 16. Arkitekt Georg Scherman. Medel från de svenska livförsäkringsbolagen. 
• För Institutet för organisk kemi och biokemi uppförs en byggnad 1939 – 40, Sandåsgatan 2. 

Arkitekt Paul Hedqvist. Donation av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 
• Rättsgenetiska institutet (för inre rättshistoria) inrättas genom testamente av professor 

Gunnar Bergman. 
 

1940 
• Gottfrid Stålfelt professor i botanik (efter ämnets delning 1949 i botanik, särskilt fysiologi 

och anatomi). 
 
1941 
• Irma Andersson-Kottö docent i ärftlighetslära. 
• Kemiska övningslaboratoriet nytt namn för Allmänna kemiska laboratoriet och Analytiska 

laboratoriet. 
• Institutet för allmän och oorganisk kemi och Institutet för allmän och organisk kemi inrättas. 
• Institutet för folklivsforskning vid Nordiska museet i samarbete med Stockholms högskola. 
 
1942 
• Matematiska institutet nytt namn för Matematiska biblioteket. 
 
1943 
• Arne Ölander professor i allmän och oorganisk kemi (sedan 1947 i oorganisk och fysikalisk 

kemi). 
• Byggnad för Institutet för försäkringsmatematik och matematisk statistik, Norrtullsgatan 16. 

Arkitekt Georg Scherman. 
 
1944 
• Professor Bernhard Karlgren, föreståndare för östasiatiska samlingarna, adjungerad 

professor i sinologi. 
• Bildande av Stockholms högskolors rektorskonvent. 
• Rektor för Stockholms högskola, professor Sven Tunberg, utses till ordförande i 

Naturvetenskaplig forskningskommitté för universitet och högskolor. Kommittén föreslår ett 
Naturvetenskapligt forskningsråd (SOU 1945:48). 

• Byggnaden Drottninggatan 95 B (f.d. Bergsskolan) disponeras av Stockholms högskola för 
bl.a. Ryska institutet. 

• Psykotekniska institutet inrättas. 
• Stadshistoriska institutet, upprättat 1919 av Svenska stadsförbundet, knyts till Stockholms 

högskola. 
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1945 
• Karin Kock t.f. professor i nationalekonomi 1938 - 46. Professors namn 1945.  
• Henry Olsson professor i litteraturhistoria med poetik. 
• Institutet för meteorologi inrättas. 
 
1946 
• Agne Beijer professor i teaterhistoria. Personlig professur. 
• Erik Lundberg professor i nationalekonomi, särskilt konjunkturforskning. Personlig professur. 
• Genetiska institutet inrättas. 
 
1947 
• Torsten Gihl professor i internationell rätt (Carl Lindhagens professur). 
• Torsten Husén professor i pedagogik och pedagogisk psykologi. 
• Sten Karling professor i de bildande konsternas teori och historia (J.A. Bergs professur). 
• Mignon Malm docent i allmän fysiologi. 
• Lise Meitner fysiker, personlig tjänst vid högskolan, (motsv. professorslön). 
• Carl-Gustaf Rossby professor i meteorologi. Personlig professur. 
• Ingvar Svennilson professor i nationalekonomi, företrädesvis näringsekonomi. 
• Fysiska övningslaboratoriet inrättas. 
• Kriminologiska institutet (Kriminalvetenskapliga institutet 1959) inrättas. 
 
1948 
• Eli Håstad professor i statskunskap. 
• Seve Ljungman professor i speciell privaträtt jämte finansrätt. 
• Dag Norberg professor i latinska språket och litteraturen. 
• Torsten Pehrson professor i zoologi. 
• Gösta Säflund professor i klassisk språkvetenskap och kulturforskning. (Viktor Rydberg-

professuren i klassisk kultur – senare klassisk fornkunskap och antikens historia). 
• Max Vasmer professor i slaviska språk. 
• 12 januari. Ett avtal mellan staten, staden och Stockholms högskola reglerar statens och 

stadens bidrag. ”I syfte att trygga Stockholms högskolas ställning och möjliggöra högskolans 
utveckling under så gynnsamma arbetsbetingelser, som omständigheterna medgiva” 
(Tunberg, a.a. sid. 149). 

 
1949 
• Folke Fagerlind professor i botanik, särskilt morfologi. 
• Sven Gavelin professor i mineralogi och petrografi. 
• Mattias Löfvenberg professor i engelska språket. 
• Anders Wedberg professor i teoretisk filosofi. 
• Kjeld Philip professor i nationalekonomi och socialpolitik. 
• Ernst Söderlund professor i ekonomisk historia. 
• Nils Åberg professor i nordisk och jämförande fornkunskap. 
• Institutet för fysiologisk botanik och institutet för morfologisk botanik nytt namn för 

Botaniska institutet. 
• Seminariet för sociologi inrättas. 
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• Seminariet för statskunskap inrättas. 
 
1950 
• Harald Cramér, professor i försäkringsmatematik och matematisk statistik, tillträder som 

rektor. Rektor 1950 – 51. Omvald till 1957. 
• Peter Aruuma professor i slaviska språk. 
• Torvald Höjer professor i historia (Sven Warburgs professur). 
• De statliga medlen svarar för ca 50 % av högskolans inkomster. 
• Seminariet för klassisk fornkunskap och antikens historia inrättas. 
• Seminariet för nordisk och jämförande fornkunskap inrättas. 
• Institutet för statistik inrättas. 
• Antalet studenter vid högskolan är ca 2500, hälften studerar vid den humanistiska 

fakulteten. 
 
1951 
• Ingvar Svennilson professor i nationalekonomi med finansvetenskap (Lars Hiertas professur). 
• Institutet för mekanik och matematisk fysik nytt namn för Mekaniska institutet. 
• Seminariet för praktisk filosofi inrättas (1959 Seminariet för filosofi). 
 
1952 
•Gösta Ekman professor i psykologi (Olof Eneroths professur). 
• Alarik Rynell professor i engelska språket. 
• Vivi Täckholm botaniker, hedersdoktor vid Stockholms högskola. 
• Växtekologiska stationen i Vaxholm. 
• Fonetiska forskningslaboratoriet och Fonetiska övningslaboratoriet inrättas. 
• Ny byggnad för Humanistiska biblioteket, Odengatan 59. Efter ritningar av Paul Hedqvist. 
 
1953 
• Folke Lindberg professor i stadshistoria. 
• Anders Östlind professor i nationalekonomi och socialpolitik. 
• Psykologiska institutet nytt namn för Seminariet för sociologi. 
• Seminariet för teoretisk filosofi inrättas (uppgick 1959 i Seminariet för filosofi). 
• Institutionsbyggnad för zootomiska institutet uppförs 1953 - 56, hörnet av Rådmansgatan 70 

och Teknologgatan. Arkitekt Paul Hedqvist. 
  
1954 
• Gunnar Boalt professor i sociologi. 
• Institutet för teoretisk fysik nytt namn för Institutet för mekanik och matematisk fysik. 
• Seminariet för historia inrättas. 
 
1955 
• Olof Lindberg professor i experimentell zoologi och cellforskning. 
• Carl Ivar Ståhle professor i nordiska språk, företrädesvis svenska. 
• Ole Westerberg professor i stats- och förvaltningsrätt. 
• Seminariet för tyska språket inrättas. 
• Seminariet för engelska språket inrättas. 
• Seminariet för litteraturhistoria med poetik inrättas. 
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• Seminariet för nordiska språk inrättas. 
 
1956 
• Lars Silén professor i zoologi. 
• Institutet för immaterialrätt inrättas. 
• Seminariet för latinska språket inrättas (uppgick 1958 i Seminariet för klassiska språk). 

 
1957 
• Sven B.F. Jansson professor i runologi. 
• Geologiska institutet, kvartärgeologiska avdelningen inrättas. 
• Seminariet för romanska språk inrättas. 

 
1958 
• Gösta Bergman professor i teaterhistoria. 
• Gunnar Heckscher professor i statskunskap (Lars Hiertas professur). 
• Håkan Nial, professor i civilrätt och internationell privaträtt, tillträder som rektor. (Fortsatt 

rektor 1960 - 66 efter förstatligandet och ombildningen till Stockholms universitet 1960). 
• Seminariet för klassiska språk inrättas. 
• Seminariet för teaterhistoria inrättas. 
 
1959 
• Ulf Grenander professor i försäkringsmatematik och matematisk statistik. 
• Torsten Hemberg professor i botanik, särskilt fysiologi. 
• Albin Lagerqvist professor i fysik. 
• Proposition nr 106 till 1959 års riksdag ”Ombildning av Stockholms högskola till universitet 

m.m.”. 
• Seminariet för filosofi inrättas. 
• Seminariet för religionshistoria inrättas. 
 
1960 
• Seminariet för allmän och jämförande etnografi inrättas. 
 
1960 Stockholms högskola ombildas till universitet 
• Den 1 juli ombildas Stockholms högskola till Stockholms universitet. Till rektor utses Håkan 

Nial, professor i civilrätt och internationell privaträtt. Rektor 1960 - 66 (dessförinnan rektor 
vid Stockholms högskola 1958 - 60). 

• Den 3 september äger invigningsceremonin rum i Blå hallen i Stockholms stadshus.  
• Logotyp 1960 ritas av hovgrafikern Karl-Erik Forsberg (facklan från takmålning i Spökslottet). 
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