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Johan Nordström (1891–1967) porträtterad av Josef Svanlund i december 1918. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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Humanisten Johan Nordström – ett 
femtioårsminne
Av Tore Frängsmyr

För femtio år sedan, sommaren 1967, dog Johan Nordström, Sveriges förs-
te professor i idé- och lärdomshistoria. Han var – med sin efterträdare Sten 
Lindroths formulering – ”en av de främsta svenska humanisterna i sin genera-
tion”. Nordström grundade ett nytt humanistiskt ämne, vilket fick genomslag 
i fråga om bredd och djup i historisk forskning. Han inspirerade historikerna 
att inte bara i historien se en räcka av kungar och slag. I sin installationsföre-
läsning (1933) myntade han det klassiska uttrycket att historikerna inte bara 
skulle syssla med ”de blodiga parenteserna” i historien, utan betrakta kultur, 
bildning och vetenskap i vid mening.

Naturligtvis var Nordström inte först med att tillämpa sitt speciella per-
spektiv. Hans lärare Henrik Schück såg sig som allmän kulturhistoriker även 
när han behandlade litteratur. Han skröt med att han förjagat estetflabbarna 
från seminarierummen. Litteraturen var för honom en del av samhället och 
den avspeglade alla möjliga idéer, av filosofisk och religiös eller ekonomisk och 
politisk art.

Detta hakade Nordström fast vid. Han fascinerades särskilt av stormakts-
tidens kultur och dess inlindning i politisk ideologi och luthersk religion. Han 
utredde, ordnade och kommenterade tidens ledande poet Georg Stiernhielms 
filosofiska skrifter. Stiernhielm hade varit ute i Europa och tagit intryck av de 
läror som spreds där, och hans anteckningar handlade om allt som rörde aristo-
telism, filosofi och mystik, enligt tidens latinska terminologi. Nordström skulle 
först avlocka termerna deras innehåll, sedan ordna deras inre struktur och för-
hållande till varandra, vilket måste ha krävt åtskillig tid.
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Jämte studierna sysslade Nordström med för-
enings- och nationsverksamhet. Han deltog aktivt 
i Norrlands nation och representerade nationen i 
studentkåren. Vidare satt han i redaktionen för stu-
denttidningen Fyris. Särskilt aktiv synes han ha va-
rit i studentföreningen Verdandi, där han i två om-
gångar innehade posten som ordförande, sista gång-
en efterträdd av Herbert Tingsten. I sina memoarer 
har Tingsten fångat en ögonblicksbild av Nordström 
i Verdandimiljön: ”Johan Nordström, som hade åt-
skilliga år kvar till disputationen, ansågs redan vara 
ett snille, som skulle bemästra den gåtfulle Stiern-
hielm. Ibland var han glänsande både som talare och 
konversatör, ibland satt han stilla med några ord av 
ängslan och bitterhet: ’alla som sysslar med Stiern-
hielm blir galna och jag är på god väg.’ ”

Så småningom blev Nordströms länge  emotsedda 
doktorsavhandling färdig, i december 1924 blev det 
disputation. Det var fråga om en stor akademisk till-
dragelse i Uppsala. Som fakultetsopponent uppträd-
de Victor Svanberg, nybliven docent i litteraturhis-
toria, och som andre opponent gode vännen Einar 

Tegen, professor i teoretisk filosofi i Lund. På de främsta bänkarna placerade 
sig litteraturprofessorerna Henrik Schück och Anton Blanck, filosofen Axel 
Hägerström, grecisten Otto Lagercrantz och juristen Östen Undén. Bland 
åhörarna märktes också Arthur Engberg, politiker och journalist. Nordström 
och Engberg hade varit kolleger på studenttidningen Fyris, och Engberg skulle 
åtta år senare ha nöjet att såsom nybliven ecklesiastikminister utnämna Nord-
ström till professor.

Disputationen blev enligt ögonvittnesskildringar och tidningsreferat en 
storslagen tillställning, där respondenten Nordström elegant turnerade alla 
försök att ifrågasätta hans tolkningar av 1600-talets filosofiska teorem.  Betyget 

Johan Nordström som docent vid mitten av 1920-talet. 
Uppsala universitetsbibliotek.



Konstnären Josef Svanlund tolkade Johan Nordströms avhandlingsarbete om Georg Stiernhielm på detta storstilade sätt i två 
tuschlaveringar. Till vänster syns Stiernhielm strö lappar över den flitigt arbetande avhandlingsförfattaren. De på grekiska skrivna 
citaten är överst: ”Fatta mod, ty du bär kejsaren” (ur Dio Cassius, Romersk historia 41:46) och nederst: ”Giv åt kejsaren vad 
kejsaren tillhör” (Nya Testamentet, Matt. 22:21, Mark. 12:17, Luk. 20:25). Till höger släpar Stiernhielm respondenten upp till 
”snillenas sal”, en apoteos över ”fil. dr m.m. herr Johannis Nordström i anledning av dess opera magnum”.
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på avhandlingen blev också ett dubbelt 
Laudatur, det vill säga stort A, både på 
själva texten och på försvaret. Avhand-
lingen bestod av två volymer, varav vo-
lym 2 utgjordes av Stiernhielms filosofis-
ka fragment i originalets latinska språk-
dräkt på närmare 300 sidor, med noter 
och kommentarer. Volym 1, som var den 
egentliga avhandlingstexten, bestod av en 
inledning på svenska men med romersk 
paginering (CCCLXI).

Avhandlingen var mönstergill ur flera 
synvinklar. Sten Lindroth har sagt att om 
den blivit tryckt på något av de stora kul-
turspråken hade det varit en internatio-
nell klassiker. Nordström var den förste 
som ordnade upp de intellektuella strider-
na vid de stora europeiska universiteten 
under 1600-talets första hälft. Ingen hade 
gjort det tidigare, det fanns inga översikter 
att gå efter. Han fick utgå från de latinska 
källtexterna och fick själv analysera, över-
sätta och kommentera.

Efter avhandlingsarbetet fortsatte 
Nordström med andra studier av stor-
maktstida material. Göticismen var den 
röda tråden, som också återfanns hos 

Stiernhielm. Tanken var att göterna utgjorde ursprungsfolket, som utvandrat 
från norr och lagt under sig alla andra folk, inte minst romarna. I en stor upp-
sats beskrev Nordström ”De yverbornes ö” (senare utgiven 1934 tillsammans 
med andra studier) med underrubriken ”Ett bidrag till Atlanticans förhisto-
ria”. Nordström beskriver den antika legenden om de lyckliga hyperboréerna 
som bodde längst uppe i norr, ovanför nordanvinden Boreas. Rudbeck lade till 

Johan Nordström (till höger) på fjällsemester påsken 1926 tillsammans 
med Oluf Friis, lektor i danska språket och litteraturen vid Uppsala 
universitet åren 1924–34, sedermera professor i Köpenhamn. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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tolkningen att hyperboré också betydde högättad och förnäm, det vill säga 
högvälboren i adlig mening. Detta var alltså ett tungt bidrag till den götiska 
historieskrivningen, som var avgörande för stormaktstidens ideologi.

Ett annat viktigt perspektiv till denna idésfär utredde Nordström i uppsat-
sen ”Lejonet från Norden”. Det var fråga om den bibliska profetian om ett lejon 
som skulle komma mänskligheten till räddning. Protestanterna i det trettio-
åriga kriget i Tyskland identifierade lejonet med Gustaf II Adolf, och förhopp-
ningarna var stora inför dennes ankomst till kriget. Tyvärr blev turen ganska 
kort, och efter kungens död flyttades förväntningarna över till den svenska 
 hären. Där blev de till en del besannade, vilket kan utläsas i resultaten av West-
faliska freden 1648.

Donationen
Efter disputationen fick Nordström i uppgift att bistå Anton Blanck med hög-
re seminarier och doktorandhandledning (även om termen officiellt inte var 
använd). Nordström skapade en tät atmosfär för doktorandstudenter med am-
bitioner. Några professurer fanns inte inom räckhåll; det var mycket svårare att 
bli professor den tiden, då titeln var förenad med en tjänst och inte bara – som 
nu – hade formen av uppmuntran och var kombinerad med lektorat. Han fick 
nu docentstipendium, men det varade bara sex år; dock fick han för ovanlig-
hetens skull ett extra sjunde år. Nordströms renommé som lärdomsgigant var 
emellertid vida spritt, och välvilliga krafter hjälpte till att ordna det praktiska. 
Framför allt var det goda vännen Jonas Samzelius, bibliotekarie på Carolina 
Rediviva, som arbetade i det tysta. Han hade goda kontakter med vissa kret-
sar i näringslivet, han visste vilka trådar han skulle dra i. Hos direktör Gustaf 
Carlberg, rik genom trävaruhandel, fick han napp. Carlberg hade tidigare do-
nerat pengar till statyn av prins Gustaf, sångarprinsen, som står utanför Caro-
lina Rediviva. Med en summa av 350 000 kronor tillkom Emilia och Gustaf 
Carlbergs professur vid Uppsala universitet.

Efter viss tvekan kom ämnet att kallas ”idé- och lärdomshistoria”. Tvek-
samheten var inte underlig, ty Nordström ville få med många olika idétrådar 
ur historien. Det gamla ämnet ”historia litteraria” bildade en tradition, som 
innehöll de lärda böckernas och bibliotekens historia. Det moderna ”history of 



Johan Nordström håller högtidstalet vid Gustaf II Adolf-jubileet 1932, då Rikssalen invigdes. Eftersom själva jubileums dagen 
inföll en söndag firades högtiden redan 5 november. Enligt referatet i Upsala Nya Tidning var högtidstalet ”en glänsande 
 oratorisk prestation, utförd med verklig aplomb och också mottagen med en långvarig och kraftig applåd”. Under jubileet 
 tillkännagavs inrättandet av en donationsprofessur i idé- och lärdomshistoria med Nordström som förste innehavare.  
Uppsala universitetsbibliotek.
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 science” bildade en annan, vilken bars upp av naturvetenskapens historia. Den-
na senare forskning hade fått nytt blod genom belgaren George Sarton, som 
börjat undervisa vid Harvard i slutet av 1910-talet. Tidigare hade naturveten-
skapens frammarsch beskrivits som kungsvägen genom den intellektuella his-
torien. Inte sällan grundades detta på Auguste Comtes positivistiska filosofi. 
Civilisationens historia beskrevs som en framstegens historia, vilket återspeg-
lades i vetenskapernas rangordning. Högst upp stod matematik och de mate-
matiska ämnena fysik och astronomi, därefter kom kemi och likartade ämnen, 
sedan empiriska ämnen som botanik och zoologi. Långt ned återfanns histo-
ria och språk samt samhällsvetenskaperna. De sistnämnda samman fattades 

Johan Nordström vid installationsföreläsningen i universitetsaulan 4 mars 1933. Uppsala universitetsbibliotek.
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av Comte i termen ”sociologi”. På samma sätt som inom naturvetenskap skulle 
samhällsforskaren kartlägga skeendet ute i samhället och försöka finna dess 
naturlagar. Då bleve sociologen – och historikern i ett längre perspektiv – lika 
vetenskaplig som naturvetaren.

Nordström hade nog egentligen velat kalla sitt ämne för ”vetenskapshisto-
ria” eller möjligen det gamla ”lärdomshistoria”, men han synes ha varit orolig 
att den humanistiska aspekten skulle försvinna. Det framgår av flera program-
förklaringar som han skriver under den första tiden. Vetenskapen skall emel-

Johan Nordström, porträttkarikatyr av Stefan Strobl 12 mars 1945.  
Teckningen ingår i volymen  Uppsalaakademiker 1945.



17

lertid alltid vara i centrum, eller rättare sagt vad människor i skilda tider har 
uppfattat som vetenskap. Astrologi har ibland varit viktigare än astronomi, 
alkemi viktigare än kemi. Sten Lindroth har betonat att Nordströms under-
visning inte bara sträckte sig över den lärda och vetenskapliga kulturen i hela 
dess vidd utan den byggde på en attityd ”som bestämdes av hans humanistis-
ka grundsyn” och som eleverna tillägnade sig. Det innebar ”ett slags principi-
ell ödmjukhet inför materialet”. Lindroth skriver med en fräsch formulering 
att idéhistorikern blev ”en återgestaltare, som blåste bort seklers damm från 
luntorna och lät forna dagars världsförklaringar och andliga konflikter fram-
stå i sin ursprungliga friskhet”. Historien borde därför i första hand bli ”civili-
sationens historia”.

I en tid då akademisk historia var liktydig med äldre historia var det na-
turligt att kärnan i Nordströms forskningsprogram låg i göticismen och stor-
maktstidens kultur. Det var en liten grupp som möttes när verksamheten 
drog i gång 1933, omkring ett tiotal i det rum på Carolina Rediviva som Nord-
ström blivit tilldelad. Några hade tillhört Nordströms litteraturhistoriska se-
minarium under 1920-talet. Här återfanns Gustaf Fredén, Axel Friberg, Erik 
Hägg, Eskil Häggquist och Hilding Lidell. Bland nykomlingarna märktes Olle 
Strandberg, så småningom känd radioprofil, Christer Ridderstad (tjugotvå år), 
Henrik Sandblad (tjugoett år) och den blott nittonårige Sten G. Lindberg. Ett 
par år senare lockades Sten Lindroth, då tjugotvå år, att ansluta sig till skaran.

Att Nordströms nya tjänst var en forskarprofessur innebar att han endast 
hade att fullgöra trettio timmars undervisning per läsår. Han hade ingen in-
stitution och ingen sekreterare. Tentamina fullgjorde han i sitt arbetsrum på 
Carolina Rediviva eller i sin bostad på Norra Rudbecksgatan 14 i Kåbo. Dit sän-
des också all post till Lärdomshistoriska Samfundet. Det mesta av sitt skriv-
bordsarbete fullgjorde Nordström således i hemmet.

Flera elever, förutom Sten Lindroth, har gett målande bilder av den nye pro-
fessorn och det nya ämnet: Henrik Sandblad, Sten G. Lindberg och Stig Wi-
kander; den sistnämnde tillhörde den första skaran och fortsatte sedan med 
arabiska för H. S. Nyberg för att slutligen bli professor i sanskrit. Wikander 
dök upp redan då Nordström vårterminen 1926 började utveckla sina tankar 
om renässansproblematiken:
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”Det var ett dussin förväntansfulla åhörare som den första föreläsningen en 
sen kvällstimme mötte upp i den lilla lärosal 1. Upp i katedern steg en säll-
sam och fascinerande figur, en undersätsig, bredaxlad, svartmuskig herre med 
oordnad kalufs och dånande, entonig röst. De långa, väluppbyggda och över-
tydligt framförda meningarna gav redan de ett starkt intryck av renässansre-
torik och barockpompa. Men framförandet bars upp av en personlig intensitet 
och det klassiska stilmönstret fick en sällsam brytning av nåjdens mässande, 
magiskt lockande besvärjelser, ett intryck som bara förstärktes av föreläsarens 
egen säreget lapska framtoning.”

En mer personlig aspekt framkommer i Sten Lindroths skildring av Nord-
ström som seminarieledare, skriven i hans minnesteckning då läraren just gått 
bort: ”Nordström tände oss, och vi beundrade honom. Här var äntligen en stor 
humanist och lärare, som öppnade de stora utblickarna, en anda av återhållen 

Den nyinstallerade professorn Johan Nordström skakar hand med universitetets rektor Otto 
Lagercrantz. Till vänster syns Gunnar Gunnarsson och Rutger Sernander, till höger står 
 August Hahr, Einar Tegen och Östen Bergstrand. Uppsala universitetsbibliotek.
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entusiasm präglade samvaron vid seminariebordet. Nordström hade verkli-
gen lärjungar, adepter, på det gamla sättet och hade han, liksom vishetslärarna 
i forna tider, flyttat till en annan ort skulle vi ha följt med. Han sporrade oss 
oavlåtligt, också genom sin generositet, ingen kunde vara omtänksammare 
och vänligare – man kunde alltid störa honom på hans arbetsrum, han räkna-
de aldrig den tid han offrade på vår uppfostran. Så formades lärdomshistori-
kerna i 1930- och 1940-talens Uppsala till en fast sammanhållen krets, kanske 
till någon avund för andra. Den fungerade också i lättsinnigare sammanhang. 
Postseminarierna kan inte tänkas bort ur bilden; de återkom regelbundet, till 
Nordströms glädje. I sådana ögonblick var han oefterhärmlig, med glaset i han-
den och full av överdådigt lynne; natten ville inte riktigt räcka till, varken för 
honom eller oss.”

Nordströms forskningsprogram torde ha varit ett av de mest ambitiösa som 
någonsin formulerats i Humanistiska fakulteten. Här var det inte fråga om att 
kasta ut ett och annat intressant avhandlingsämne, nej det gällde att skapa 
någonting nytt från grunden. ”Vi skall arbeta tillsammans”, sade Nordström 
till sina studenter, ”vi skall arbeta för en ny vetenskap i Sverige”, fortsatte han: 
”Med förenade krafter skall vi upprätta en bibliografi, omfattande allt som 
skrivits om alla Sveriges lärda män … Det skall bli ett av de väldiga monument, 
som kommer att resas över detta seminariums arbeten.”

Ambitionen kan synas naiv och forskarna kom inte ens halvvägs i detta mo-
numentala arbete, men ambitionen var ändå så storslagen att den var betving-
ande. Första punkten gick ut på att seminariet fick guidade turer inne på Caro-
lina Rediviva, mest på söndagarna då deltagarna kunde tala ostört. Såsom andra 
punkt lade Nordström fram förslag på manuskript som kunde ederas och ut-
ges, och det var inga småsaker som fanns på den listan. Överst stod vår första 
naturlära på svenska, Sigfridus Aronus Forsius’ Physica av år 1611. Ett halvt 
dussin av seminariets medlemmar arbetade med renskrivning och korrektur-
läsning, och snart förelåg ett färdigt korrektur, men inledningen – som Nord-
ström själv skulle skriva – dröjde. Först 1952 utkom denna märkliga skrift av 
trycket. Andra viktiga arbeten var Torbern Bergmans utländska brevväxling 
som Nordström utgav tillsammans med Göte Carlid, inte bara lärdomshis-
toriker utan internationellt framgångsrik som kompositör. Tyvärr drabbades 
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han av obotlig sjukdom och avled sommaren 1953, bara trettiotvå år gammal. 
Nordström fick själv slutföra arbetet, starkt försenat. Till raden av editioner 
lades Bengt Ferrners tre dagböcker från hans europeiska resa åren 1758–62, 
utgivna av Sten G. Lindberg, och Carl Wilhelm Scheeles Bruna boken, utgiven 
av kemisten Uno Boklund.

En stor bragd utförde Nordström då han lyckades locka Stora Koppar-
bergs Bergslags AB (senare benämnt ”Stora”) att satsa på den naturvetenskap-
liga forskningens betydelse för landets industriella och tekniska utveckling. 
 Henrik Sandblad, Axel Liljencrantz och Bengt Löw utgav Polhems brev och 
skrifter. Sten Lindroth arbetade i tiotals år med Stora Kopparbergets histo-
ria och en biografi över Polhem. En hel serie om naturvetenskapernas historia 
fram till 1800 blev inte så framgångsrik som det var tänkt. Det utkom volymer 
om astronomi, om kemi, om geografi et cetera. Den sista i serien var  Gunnar 
Erikssons mönstergilla översikt om botanikens historia i Sverige (1969).

Enskilda insatser ledde ibland till seminarieserier som kunde gå ut över 
hela terminer, andra till avhandlingsarbeten. Eloqvensen under 1600-talet 
var ett sådant ämne, Johan Skyttes insatser för universitetets statuter 1626 
och 1655 ett liknande. Vältalaren Laurentius Norrmannus över professorerna 
Anders Spole och Petrus Lagerlöf har lyfts fram av Sten G. Lindberg, de skulle 
återkomma i Nordströms promotionsföreläsning 1939. En stor seminariese-
rie behandlade cartesianismens historia i Sverige, under åtta sammanträden 
våren 1943. Lindberg blir riktigt personlig, som eleven inför den beundrade 
läraren, när han beskriver sina minnesintryck ett halvt sekel senare: ”Det blev 
för mig min studietids mest lysande upplevelse både som idéhistorisk fram-
ställning, metodiskt exempel och en ständigt närvarande men outsagd rap-
port mellan 1600-talets kamp för tankefriheten och 1940-talets kamp mot 
åsiktsförtrycket.” 

Läraren engagerade sig och eleverna engagerade sig. Nordström var en po-
litiskt medveten person, som i sitt arbete alltid framhöll tankefriheten och 
forskningens frihet. Det var kanske ingen tillfällighet att hans siste elev Rolf 
Lindborg fick cartesianismens inflytande i Sverige som avhandlingsämne. 
( Avhandlingen slutfördes under efterträdaren Sten Lindroth 1965.) Mycket 
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tyder samtidigt på att Nordström hade svårt att släppa ämnet ifrån sig, så en-
gagerad var han i problemställningen.

Mönstret i cartesianismen som ämne intresserade Nordström i hög grad. 
Han betonade alltid att Sverige var en del av Europa, den svenska intellektu-
ella diskussionen en del av den europeiska. Somliga har menat att det blivit 
alltför stereotypt att bara beskriva hur svensk forskning och idédiskussion en-
dast tagit efter vad som gjorts och tänkts vid utländska universitet och aka-
demier. Idéströmningarna har ibland gått åt motsatt håll, som exempel kan 
anföras Linné eller flera av fysikerna och kemisterna. Att kartlägga kommu-
nikationerna mellan Sverige och utlandet blev därför en viktig aspekt i semi-
nariets verksamhet. Sven Rydberg kom till seminariet 1938 och intresserade 
sig för svenska studenters resor under 1700-talet. Så småningom blev det en 
doktorsavhandling, Svenska studieresor till England under frihetstiden (1951). 
Rydberg utvecklade sina nära kontakter med Stora Kopparberget, där han blev 
arkivarie, bibliotekarie och allmän kulturemissarie.

Det fanns andra kommunikationer än resor och böcker, nämligen tidskrif-
ter. De var från början lika sällsynta som kvinnor på doktorandseminarier. Re-
dan 1934 hade emellertid Asta Ekenvall, född Hammarberg, kommit till se-
minariet, och hon tog snart itu med ”de första lärda tidskrifterna”. Först gick 
hon till de engelska, franska, italienska och tyska tidskrifterna, kallade Jour-
nal des savants, Philosophical Transactions, Giornale de’letterati och Acta eru-
ditorum. Asta Ekenvall fullföljde aldrig sin doktorsavhandling utan nöjde sig 
med en licentiatavhandling. Hennes grundliga studie resulterade i en tryckt 
uppsats i Lychnos 1941, vilken var ett sammandrag av inledningen till hennes 
avhandling.

Lärdomshistoriska Samfundet och Lychnos
Johan Nordström var sinnebilden av en grundlärd akademiker, en tung klas-
siskt bildad person som levde i lärdomens värld. Det fanns även en annan sida 
av honom. Utan att vara ytlig eller alltför lättsam ville han popularisera kun-
skapen, ge människorna nya vyer och perspektiv. Den tunga lärdomen stod 
ingalunda i motsats till dagsnyheterna, till det senaste året eller decenniet.
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På samma sätt som historia och litteraturhistoria hade populariserade tid-
skrifter eller årsböcker ville Nordström presentera sitt ämne, dess forsknings-
resultat eller frågeställningar. Det kan ha känts angelägnare för honom än för 
hans kolleger, eftersom deras ämnen var skolämnen och därmed hade en na-
turlig intressegrupp i lärarna som kunde använda materialet. Nordström själv 
var inte främmande för tanken att föra in idé- och lärdomshistoria i gymna-
sieundervisningen, om inte som eget ämne så i vart fall som sidoämne både 
till naturvetenskapen och till humanistiska skolämnen. Halvhjärtade sådana 
försök gjordes långt senare (kallat ”idéhistoria” på 1960-talet), men resultatet 
blev för splittrat för att lyckas.

Nordström vilade inte på hanen. Redan på våren 1934, den 12 maj, samla-
de han sina lärjungar och sympatisörer till ett första möte för att bilda ett lär-
domshistoriskt samfund. Första paragrafen utsäger i klara ord vad det var fråga 
om: ”Samfundets ändamål är att främja studiet av den vetenskapliga forskning-
ens och de vetenskapliga idéernas historia. Av naturliga skäl är den svenska 
lärdomshistorien föremål för Samfundets särskilda nitälskan.”

Samfundet skall, sägs det vidare, utge en årsbok med uppsatser och bib-
liografer över ”svensk lärdomshistoria” samt viktigare utländska boknyheter 
inom ”vetenskapernas historia och om denna disciplins ställning och förhål-
landen vid främmande universitet och skolor”. Som tredje paragraf sägs föl-
jande: ”Övertygat om vetenskapshistoriens höga humana bildningsvärde vill 
Samfundet verka för denna disciplins förbättrade ställning vid universitet och 
skolor och överhuvud för en mera framträdande plats åt den andliga odlingen 
i den historiska undervisningen.”

Nordströms projekt var ett missionsarbete med få motsvarigheter i svensk 
universitetshistoria. Det rymmer allt från akademisk forskning på hög nivå 
till folkbildande ambitioner i vardagliga sammanhang. Navet i historien och i 
människans utveckling måste vara kunskapen, och drivfjädern i all kunskap 
är vetenskapen. Så såg Nordström saken i ett långt idealistiskt perspektiv. Vad 
som kallats lärdomshistoria med ett äldre ord kunde med en modernare term 
benämnas vetenskapshistoria. Han kom ofta tillbaka till detta. Vetenskapen 
var själva kärnan, idéhistorien det som fanns runt omkring. Vad som distra-
herade honom var den utländska användningen av dessa termer. ”History of 
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science” var den vedertagna term som användes både i England och USA. Idé-
historia var ingen disciplin utan snarare ett perspektiv som användes inom 
olika humanistiska ämnen. I franska förekom både ”histoire des sciences” och 
”historie des idées”. Tyskan använde det gamla ordet ”Geisteswissenschaften”, 
vilket kunde tydas som ”kulturvetenskap” eller ”humanistiska vetenskaper” 
i största allmänhet.

Lärdomshistoriska Samfundet vände sig till ”den bildade allmänheten” och 
det kunde bara ske i skriftlig form. Varje år skulle utges en årsbok med det ståt-
liga namnet Lychnos (från grekiskan: ljus, fackla). Medlemmarna skulle varje 
år samlas till årsmöte i Uppsala. Årsavgiften var ”högst 8 kronor”, men man 
kunde betala mer för att bli ”ständig medlem” (200 kronor) eller räknas som 
”en av Samfundets främjare” (500 kronor). Årsboken kunde erhållas i bundet 
skick för 2 kronor extra.

Nordström visste vilka strängar han skulle dra i. Han skaffade ett exemplar 
av Svensk statskalender, som blev utgångspunkten för hans marknadsföring. 
Han tillskrev alla personer med ”intellektuella” yrken eller intressen. I hans 
eget exemplar har han med olika färger strukit under vilka som tillskrivits: 
landshövdingar, präster, lektorer, adjunkter, journalister, läkare, veterinärer, 
apotekare, tandläkare, bibliotekarier, advokater och officerare. De som inte 
svarade fick ny påminnelse, markerad med annan färg. Dock var det inte bara 
fråga om akademiker, tvärtom; man kan i varje nummer läsa förteckningar 
över nya medlemmar med deras yrken utsatta; kretsen vidgades ständigt.

Vid det inledande mötet samlades på Gustavianum fyrtio personer, ytter-
ligare tjugo hade visat intresse men var förhindrade att närvara. Bland delta-
garna återfanns en rad professorer och andra forskare från alla fakulteter, så-
som Nobelpristagaren The Svedberg, överbibliotekarien Anders Grape, litte-
raturhistorikern Anton Blanck, medicinaren Robin Fåhraeus och universite-
tets prorektor Nils von Hofsten. Nästa möte hölls i november 1934, även nu 
på Gustavianum. Medlemsantalet hade nu stigit till ett sextiotal, varav fyrtio 
var närvarande.

Samfundets första allmänna årsmöte hölls på Uppsala slott 12 maj 1935. 
Antalet deltagare var omkring 200, varav många kom utifrån. Nordström re-
dogjorde för Samfundets tillkomst och verksamhet. Ledamöternas antal hade 
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nu stigit till hela 1 750, vilket var minst sagt imponerande och ansågs trygga 
de närmaste årens verksamhet. Sedan stadgarna antagits, de följde i stort sett 
de ursprungliga inbjudningsprospektet, höll Nordström föredrag över ”Mäster 
Sigfridus Aronus Forsius och hans Physica”. Efteråt samlades ett hundratal del-
tagare till ”en festlig bankett på Gillet”, vid vilken flera tal hölls och lyckönsk-
ningstelegram upplästes. Således en klang- och jubeldag för svensk humaniora.

I årskrönikan uppgavs att medlemssiffran vid årsbokens tryckning (maj 
1936) hade stigit med 500 till sammanlagt 2 270. Ett år senare passerades siff-
ran 3 000, en alldeles otrolig siffra för ett litet land som Sverige. Jämförelsevis 
kan nämnas att det internationella (eller amerikanska) förbundet först 1980 
nådde samma siffra.

Hur var detta möjligt? Ord som marknadsföring och PR var inte använda i 
Sverige före 1950-talet, även om företeelserna fanns. Reklam var en vag term 
som inneslöt dessa olika former av utåtriktad information. Nordström visade 
beundransvärd kapacitet i sitt arbete, han skrev informationsblad, han redige-
rade årsboken, han skickade ut tusentals brev, noterade och registrerade och 
svarade på alla brev. Litet hjälp kunde han få i vissa göromål. När hundratals 
brev skulle skickas ut kom assisterande studenter väl till pass. De valde mins-
ta motståndets lag och proppade postlådorna kring Carolina Rediviva allde-
les fulla, så vanliga människor fick inte plats för sina anspråkslösa försändel-
ser. Hans Sallander, med tiden licentiat i ämnet och bibliotekarie, har berättat 
att postmästaren ringde och var förgrymmad. Stora försändelser av detta slag 
skulle naturligtvis lämnas in på huvudpostkontoret.

Nordström arbetade som besatt. Jämsides med marknadsföring, sin semi-
narieverksamhet, sin egen forskning, sitt arbete i fakulteten och annat som 
hörde till en enmansinstitution, så var han redaktör för årsboken Lychnos. I 
jämförelse med allt annat måste detta ha varit det allt uppslukande arbetet.

Lychnos var inte något litet medlemsblad, det var en tung innehållsrik bok på 
ibland upp till 600 sidor. Den utkom varje år, utom ibland då två årgångar sam-
manfördes till en volym. Orsaken var kriget och därav följande pappersbrist. 
Redan i maj 1936 utkom den första volymen, vilken innehåller 543 sidor och 
är fördelad på följande sätt: antalet artiklar av skiftande längd 21, antalet re-
censerade böcker 154 fördelade på 46 recensenter, recenserade eller refererade 
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tidskrifter från olika länder 41; dessutom förekommer notiser och meddelan-
den om sällskap och kongresser från åtta olika länder. Dessutom återges delar 
av ett brev från George Sarton, vilken året innan besökt Sverige och i Uppsala 
träffat Nordström och troget följt arbetet med Samfundet och med Lychnos.

Bland uppsatserna kan först omnämnas den innehållsrikaste och längsta (75 
sidor!), geologen A. G. Högboms utredning om ”den petridelauniska floden” 
eller med ett mera svenskt ord, ”rullstensfloden”. Han utgår från Nils Gustaf 
Sefströms beskrivning av 400 rullstensåsar, deras uppbyggnad och rörelse-
riktning, tillhörande flyttblock, räfflor och grusavlagringar. Han berör också 
Göran Wahlenbergs, Berzelius’, Charles Lyells driftteori och den utländska 
geologiska debatten, liksom den svenska fram till 1800-talets slut. Högboms 
uppsats, egentligen en liten bok, var ett pionjärarbete om geologins historia 
från syndafloden till kvartärgeologins uppkomst. Det bör också påpekas att 
framställningen är skriven på ett populärvetenskapligt sätt, så att den bildade 
allmänheten kunde ta del av den.

Andra uppsatser handlade om Erik XIV och astrologin, häxväsendet, Co-
menius och Bengt Skytte, Scheele-forskningen, Paracelsus, Olaus Magnus, 
”Mose lag och svensk rättsutveckling”, Urban Hjärne, okända brev från New-
ton och Berzelius; andra ämnen var ”matematik och skeppsmätning” respek-
tive ”grundtankar i modern fysik”. Kvaliteten och längden växlade, ämnena 
skiftade både kronologiskt och i fråga om inriktning. Det synes ha funnits nå-
gonting för varje smak.

Samtidigt med Lychnos började Lärdomshistoriska Samfundet utge en se-
rie källskrifter och urkunder. Första numret kom också det 1936 och innehöll 
en biografi över Anders Celsius, skriven av N. V. E. Nordenmark. Därefter ut-
kom med en viss oregelbundenhet Rudbecks Atlantica genom Axel Nelson, 
Christofer Polhems brev, Bengt Ferrners resedagböcker, samt flera volymer om 
naturvetenskapernas historia i Sverige intill år 1800.

Katastrofen
Då allting var som bäst, Nordström hade fått en drömtjänst, lovande dokto-
rander hade slutit upp kring seminariebordet, Lärdomshistoriska Samfundet 
med årsboken Lychnos hade blivit en succé, årsmötena samlade hundratals 
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deltagare, då kom katastrofen. Nordström anklagades för plagiat, något av det 
värsta en forskare kan råka ut för.

I stora drag var historien denna. En ung litteraturdocent från Lund, Harald 
Elovson, anklagade Nordström i en artikel i Weibullarnas tidskrift Scandia 
1937 för att i sitt arbete om Medeltid och renässans ha plagierat stora delar 
från amerikanen Charles H. Haskins’ bok The Renaissance of the Twelfth Cen-
tury (1927). Anklagelsen handlade dels om själva tesen i Haskins’ bok, dels 
om detaljer och citat ur Haskins’ framställning. Nordström svarade aldrig på 
anklagelserna, vilket ofta leder till slutsatsen om ”ingen rök utan eld”. Ingen i 
hans närhet gjorde heller något försök att reda ut härvan. Först på 1980-talet 
kunde nya forskningar visa att något plagiat inte kan styrkas utifrån en rimlig 
definition av begreppen.

Nordström hade engagerats att skriva ett stort avsnitt, närmast en bok på 
200 sidor med rubriken ”Medeltid och renässans: En utvecklingshistorisk över-
blick”. Poängen med denna framställning var att den redan förelåg mer eller 
mindre färdig när Nordström engagerades. Den ene av redaktörerna, Samuel 
E. Bring, var god vän och kollega med Nordström, han kände väl till dennes 
forskningar och hade bitvis deltagit i hans seminarier. Nordström hade under 
flera terminer gått igenom och analyserat renässansproblemet. Han hade riktat 
ett generalangrepp mot Jacob Burckardt, den schweiziske kulturhistorikern 
som var tidens stora orakel när det gällde renässansen. Det brukar sägas, att 
Burckhardts bok Die Kultur der Renaissance in Italien (1860) på ett avgörande 
sätt hjälpte till att forma den moderna uppfattningen om renässansen. Burck-
hardt ansåg att det som utmålats som karakteristiska egenskaper för renäs-
sansen dyker upp i Italien på 1300- och 1400-talen; det gällde inte bara konst, 
litteratur, arkitektur och andra konstyttringar utan även människosyn och 
världsåskådning. Burckhardts kritiker menade att alla dessa yttringar stod att 
finna redan i 1100-talets Frankrike, inte bara provençalsk lyrik och liknande 
konstformer, utan också uppfattningen om individen.

Harald Elovson var mycket hård i sitt fördömande av Nordström, den-
nes uppfattning om renässansen sägs vara ”helt bestämd av Haskins verk”, 
och hans framställning ”vilade inte på en självständig vetenskaplig grundval”. 
Nordström svarade således inte på kritiken, men den förklaring han gav sin 
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närmaste omgivning gick ut på att han ville ha noter i sitt avsnitt om renäs-
sansen, men att dessa togs bort av förlaget. Detta låter mycket sannolikt, ef-
tersom noter inte brukar förekomma i översiktsverk av detta slag. För detta 
talar också det faktum att Nordström tagit med Haskins i sin litteraturför-
teckning och rekommenderat hans bok till läsning. Detta nämns inte med 
ett ord av Elovson.

Genom Nordströms efterlämnade papper kan man följa hans arbete. Med 
början vårterminen 1926 och tre terminer framåt höll han föreläsningar (eller 
seminarier) om renässansen, den första hölls 3 februari. Denna termin hölls 
tjugofem, hösten 1926 hölls en serie på tretton föreläsningar och våren 1927 
en serie på sjutton. Sammanlagt rymde seminarierna om renässansen således 

Johan Nordström, till höger, promoverar skriftställaren Ernst Herman Thörnberg till filosofie 
hedersdoktor 31 maj 1939. Vid detta tillfälle höll Nordström promotionsföreläsning över äm-
net ”Vältaligheten i stormaktstidens Uppsala”. Uppsala universitetsbibliotek.
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femtiofem sammankomster – och detta innan Haskins’ bok ens hade utkom-
mit! Att då, som Elovson påstår, Nordström fått hela upplägget från Haskins 
verkar inte sannolikt. Föreläsningsexcerpterna visar att Nordström redogjort 
för tidigare forskning i ämnet, både för och emot Burckhardts ståndpunkt; 
bland annat omnämner han Haskins för en mindre uppsats i ämnet. Elovson 
motsäger också indirekt Nordströms anspråk att vara först med sin kritik av 
Burckhardt och dennes tes att renässansen inte började i Italien utan i Frank-
rike. Poängen är bara den att Nordström aldrig framfört några pretentioner 
om att vara först. Tvärtom visar hans manus att han var ytterst medveten om 
att diskussionen böljat fram och tillbaka under lång tid. Som ett slags bevis för 
Nordströms förmenta anspråk anför Elovson att dennes arbete ”fått hedern 
att bli översatt till franska som prov på modern svensk humanistisk forsk-
ning”. Detta var inte Nordströms fel eller förtjänst. Översättningen skedde på 
franskt initiativ, vilket knappast är förvånande med tanke på den kulturella 
patriotism som kunde utläsas av arbetet.

Elovson påpekar inte heller att Nordström själv betecknar sin bok som en 
forskningsöversikt. Underrubriken kallas ”en utvecklingshistorisk överblick”. 
I inledningen sägs att Burckhardts teorier alltmer börjat ifrågasättas. Under 
de senaste årtiondena har det förekommit ”en livlig diskussion om medeltids- 
och renässansbegreppens innebörd och berättigande”, och den brukliga perio-
diseringen ter sig alltmer omöjlig att upprätthålla. Efter hans forskningsöver-
sikt framgår klart att han har små anspråk på sin egen originalitet. Han såg sin 
framställning som en sammanfattning och utveckling av den forskardiskussion 
som sedan länge pågick. Karaktären av översikt har Elovson inte berört, han 
vill i stället göra gällande att Nordström framträtt med anspråk på att lägga 
fram en ny teori – vilket alltså inte var fallet.

I sin bevisföring jämför Elovson parallellcitat hos Nordström och Haskins. 
De likheter som därvid uppdagas rör emellertid ytterst triviala förhållanden 
och karakteriseringar, vilka kan återfinnas i snart sagt vilken handbok som 
helst. Det gäller till exempel att Chartres under senare delen av 1100-talet var 
centrum för den nya humanismen, att Vergilius var den mest dyrkade poeten 
under medeltiden, att av Ovidius särskilt studerades Metamorfoser, Ars amandi 
och Remedia amores, att Lucanus och Statius var på modet eller att latinet var 



29

1100-talets vanligaste språk. Detta är så allmänna uttalanden att de knappast 
räcker för att binda en författare till en annan.

Att de två författarna behandlar samma ämnen i olika kapitel är naturligt, 
eftersom böckerna handlar om samma tema, nämligen 1100-talets franska 
kultur. Längden och tyngdpunkten skiljer sig dock åt i de två versionerna. Om 
klassikerna skriver Nordström fjorton sidor och Haskins över hundra sidor 
(tre kapitel), om grekisk vetenskap är skillnaden sex sidor respektive sextiotre 
sidor. Om den romerska rättens behandling skriver Elovson att det återkom-
mer hos Nordström ”i starkt koncentrerad form”. Nordström omnämner den 
romerska rätten på nio rader (!), medan Haskins kapitel omfattar trettio sidor. 
Filosofin, som Haskins behandlat i kapitel XI, har Nordström berört i sam-
band med vad han kallar ”1100-talets humanism”. Elovson tillägger: ”För detta 
filosofiavsnitt har Nordström även rådfrågat andra auktoriteter än den ameri-
kanske forskaren”. Förvisso hade Nordström läst andra författare.

Den bevisföring som Elovson fört är orimlig. I princip går den ut på att man 
plagierar, om man behandlar samma sak. Olika skeenden, i detta fall 1100-ta-
lets kultur, kan givetvis behandlas på olika sätt av olika författare. Jämför man 
vad Nordström och Haskins skriver om dessa ämnen så finns inte någonting 
som säger att den ene följt den andre, frånsett dessutom att Nordströms fram-
ställning är en knapp tiondel av Haskins’.

Nordström går mycket längre fram i tiden än Haskins. Huvudsakligen be-
handlar Haskins, som titeln utsäger, 1100-talet, men det är klart att han då 
och då för resonemangen framåt, mot Petrarca och 1300-talet. Nordström läg-
ger i stället huvudvikten vid sin behandling av den senare medeltidens kultur, 
1200- och 1300-talen. Han tar upp skolastiken, aristotelism, averroism och 
occamism, naturvetenskap under sen medeltid, människouppfattning, truba-
durlyriken, naturkänsla och trädgårdskonst, konst och skulptur, och den ita-
lienska litteraturen från 1200-talet ända fram till 1550. 

Det är oklart vad som föranledde Elovsons angrepp på Nordström. Till Elov-
sons försvar kunde möjligen anföras att Nordströms rykte i fråga om renässans-
arbetet fått överdrivna proportioner, vilket på intet sätt hade sin grund i hans 
egna anspråk. Carl Nordenfalk, konsthistoriker och student i Uppsala under 
1920-talets sista år, har berättat att ryktet studenter emellan sade att Nord-
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ström helt revolutionerat den gängse historiska periodindelningen. Samma in-
tryck får man av recensionerna av Nordströms arbete, en typ av mytbildning 
som givetvis också funnit sin väg till Lund.

För att sammanfatta detta sorgliga intermezzo kan konstateras att Elovson 
bortsett från att Nordströms arbete inte var en avhandling utan en forsknings-
översikt, låt vara med många egna inslag, i ett populärvetenskapligt arbete. De 
likheter han finner mellan Haskins och Nordström ligger inbäddade i ämnet 
som sådant. Elovson antyder inte med ett ord att Nordströms framställning 
går långt utöver Haskins’ – och att han åtminstone i dessa delar inte kan ha va-
rit beroende av Haskins.

Nordström översattes både till franska och spanska. I den internationella 
litteraturen har han behandlats med respekt och utan minsta antydan om 
osjälvständighet. En framstående renässansforskare som George Clarke Sel-
lery framställer till exempel Nordström som en av de viktigaste kritikerna av 
Burckhardts tes.

Slutomdömet måste bli att Elovsons påstående om plagiat inte kan styr-
kas. En i frågan insatt sakkunnig skulle möjligen ha sagt, att Nordström på 
några få punkter uppvisade en viss likhet med Haskins, till exempel i några 
formuleringar av trivialt slag som att latinet var 1100-talets vanligaste språk, 
men att detta på intet sätt kunde förta intrycket av en ovanligt grundlig och 
lärd forskningsöversikt, som visade författarens djupa förtrogenhet med en 
synnerligen intrikat vetenskaplig tvistefråga. Det hade varit ett rättvist om-
döme.

Johan Nordström tog illa vid sig av Elovsons kritik. Sten Lindroth skriver i 
sin minnesteckning: ”Alla tecken tyder på, att det svepande omdömet gjorde 
honom illa och inte blev utan följder för hans fortsatta forskarbana.” Lindroth 
har också omtalat hur Nordström under längre perioder gick ned i riktiga våg-
dalar av depression. Henrik Sandblad har personligen berättat att när han, ef-
ter flyttningen till Göteborg, åter kom till Uppsala så besökte han alltid Nord-
ström i dennes hem på Norra Rudbecksgatan 14. Det var inga upplyftande 
möten. Den gamle professorn såg allting i svart och hade inte en ljusglimt att 
förmedla. Alla hans forskarplaner låg nere. Ibland höll han inte ens seminarier 
utan överlät dem till sin docent, Sten Lindroth.
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Lychnos förblev dock Nordströms skötebarn, men den krävde ju heller inte 
någon forskning utan snarare administrativt arbete. Från 1950 utsågs Sten 
Lindroth till redaktör för Lychnos och kanske gav det en lättnad i plikterna. 
Lindroth skriver att Nordströms humör synes ha blivit lättare under de sista 
åren av hans tjänst.

Johan Nordström fotograferad av Gunnar Sundgren 1958. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Fortsatt forskning
Frånsett perioder av djup depression fortsatte ändå Nordström med sin forsk-
ning. Dock blev det forskning i det lilla formatet, några större arbeten utkom 
inte längre.

Dessutom var Nordström medlem i en fakultet och vissa perioder i större 
akademiska konsistoriet. Han var aldrig dekanus eller prodekanus, den typen 
av administrativa uppdrag undvek han, men plikterna var ändå många. Han 
skulle deltaga i betygsättning och måste därför läsa en rad färdiga avhandlingar, 
och vid flera tillfällen uppträdde han som fakultetsopponent vid doktorsdispu-
tationer. Han opponerade bland annat på sina egna elever Henrik Sandblad och 
Sten Lindroth. Den tiden var handledning inget officiellt uppdrag och därför 
hindrade ingenting att professorn tog på sig opponentrollen. I dessa fall lär det 
inte ha varit någon sinekur att bli granskad av professorn själv. I olika akade-
mier, som Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien eller lokala akade-
mier i Uppsala, blev Nordström med åren invald, men han tycks inte ha varit 
särskilt aktiv förutom med några pliktskyldiga föredrag. Från Svenska Akade-
mien blev han 1941 tillfrågad huruvida den nederländske idéhistorikern Johan 
Huizinga vore en lämplig kandidat för Nobelpriset i litteratur. Han berömde 
Huizingas djupa kunskaper och idérikedom samt hans fina stilrikedom, men 
tyckte kanske ändå inte att det nådde upp till en prisnivå.

I sin egen forskning kom åter Nordströms stora intresse för göticismen till 
synes då och då. Han talade om ett allomfattande verk från Jordanes och tidig 
medeltid över bröderna Magnus fram till Atlantican. Vissa bidrag, längre el-
ler kortare, publicerades under resans gång, men det stora verket blev aldrig 
fullbordat. I Lychnos 1937 publicerade han en götisk oration från 1625, ederad 
och kommenterad. En längre uppsats om ”Goter och spanjorer” tryckte han i 
samma årsskrift 1944/45, trettio täta sidor. Ett slags fortsättning stod att läsa 
i festskriften till Anton Blanck (1946): ”Bröderna Johannes och Olaus Mag-
nus i Spaniens lärda litteratur”. Det spanska intresset för goternas ursprung-
liga fädernesland, Västgotarikets historia, betecknade Skandia som goternas 
ursprungsland men häri inräknades de fyra nordiska rikena Dacia, Gothia, 
Norvegia och Svecia. Nordströms antydningar och beläsenhet gör läsaren ny-
fiken på det som ej blev fullbordat. En bunt med föreläsningar och manuskript 
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över detta vida ämne finns bevarade i efterlämnade papper i universitetsbib-
lioteket.

Nordström utgav andra smärre bidrag, såsom en uppsats om Jan Swammer-
dams biografi, eller Antonio Magliabechis brev till den holländske humanisten 
Johan Gronovius. Han publicerade vidare en kommenterad edition av brev-
växlingen mellan den svenske läkaren Magnus Gabriel von Block och filoso-
fen Leibniz. Ett specialintresse som han odlade på äldre dagar var lärda mäns 

Johan Nordström, tvåa från vänster, på första bänk vid Anton Blancks avskedsföreläsning i Lärosal IX i Universitetshuset 
2 december 1946. Övriga personer på denna rad är professorn i slaviska språk Gunnar Gunnarsson, litteraturdocenten 
 Gunnar Tideström, rektor Karl Söderberg och undervisningsrådet Eskil Källquist, tidigare docent i litteratur- och lärdoms-
historia. Snett till vänster ovanför Nordström sitter docent Gunnar Svanfeldt. Uppsala universitetsbibliotek.



Johan Nordström som emeritus under 1960-talet. Uppsala universitetsbibliotek.
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porträtt, deras ikonografi. Här behandlade han Anders Celsius, Torbern Berg-
man samt – inte minst – Descartes.

Även små bidrag kunde vara tidsödande och krävande. Nordströms redige-
ring av Lychnos torde vara unik, han synade allting i detalj. Ibland gick han så 
djupt i materialet att han fick skriva om hela texten. Ett omtalat exempel var 
den uppsats som N. V. E. Nordenmark insänt om Klingenstiernas konstruk-
tion av den akromatiska linsen och hans kritik av Newton. Det blev en helt ny 
uppsats med båda författarnamnen utsatta. Nordström förvandlade en liten 
vänlig berättelse till en vetenskapshistorisk uppsats, spännande som en detek-
tivhistoria, publicerad i två delar (Lychnos 1938 och 1939). Denna föredömliga 
utredning, som måste ha tagit månader för att inte säga år av arbete, användes 
ofta som examensarbete på högre stadium.

Ytterligare ett arbete som bör nämnas gällde drottning Christinas omvän-
delse och relation till Descartes. Utgångspunkten var Ernst Cassirers arbeten 
i samma ämne, utgivna både på tyska och svenska. Cassirer menade att Des-
cartes endast påverkat drottningen ur filosofisk synpunkt men inte försökt få 
henne att byta religion. Nordström å andra sidan resonerade mera bestämt ut-
ifrån vissa dokument som spelat en roll i debatten.

Cassirers ståndpunkt grundar sig på drottningens motvilja mot ortodoxin 
och förståelse för synkretismen. Det sistnämnda innebar att man betonade det 
gemensamma i alla kristna religionsyttringar, ungefär det vi kallar ekumenik; 
dessa insikter hade drottningen fått genom sina båda lärare Johannes Matthiæ 
och Johannes Terserus, professorer och biskopar.

Nordström följde en helt annan linje. År 1667 ville Descartes’ anhängare 
och efterlevande vänner flytta kvarlevorna av filosofen från Sverige till Frank-
rike och begrava honom i Parthenon. Eftersom somliga protesterade och ifrå-
gasatte hans renlärighet, ville hans anhängare styrka sin sak genom intyg från 
framstående personer; drottning Christina var en av de tillfrågade. Hon dröj-
de emellertid med svaret, så när det kom var filosofen redan begravd. Hennes 
formuleringar måste ändå beaktas. Hon beskriver Descartes som en from och 
ärlig katolik, och hon tillägger att Descartes och ambassadören Chanut ”bi-
dragit” till hennes omvändelse och gett henne ”det första ljuset” (ungefär ”de 
första insikterna”) som ledde fram till hennes ”ärorika omvändelse”. Nord-
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ström menar att läsaren måste tro Christina ”på hennes kungliga ord, då hon 
låter Cartesius och Chanut dela äran av hennes vaknande insikt om den ka-
tolska lärans sanning”.

Slutsatsen är emellertid knappast så enkel. När Christina talar om ”det förs-
ta ljuset”, så kan hon likväl avse den första filosofiska insikten, det som ledde 
fram till en synkretistisk ståndpunkt. Här går att följa Cassirers linje som pe-
kar på Christinas utveckling från tioårsåldern, då hon ställde religiösa frågor 
till Matthiæ och fram till abdikationen. Det finns argument för båda stånd-
punkterna och diskussionen kan endast avgöras av den som själv satt sig in i 
dessa frågor.

På fyrtio sidor nagelfar han alla inslag i debatten och analyserar argument 
efter argument. Här är forskaren i sitt esse: ivrig, idog, entusiastisk. Han ger oss 
viktig kunskap i skarven mellan erkända discipliner, såsom i detta fall mellan 
filosofi, kyrkohistoria och politisk historia.

Johan Nordström pensionerades 1957 och efterträddes av sin elev Sten 
Lindroth. Några fler arbeten av Nordströms hand utkom inte längre, men han 
besökte regelbundet Carolina där han satt i sitt arbetsrum fullbelamrat med 
böcker; han kämpade vidare med sina olika projekt fram till sin död 16 juli 
1967, sjuttiosex år gammal. Sten Lindroth beskriver honom i sin minnesteck-
ning som en närmast legendarisk gestalt: ”Hans rykte för bottenlös lärdom in-
gick i den upsaliensiska världsbilden, liksom hans yttre uppenbarelse med det 
tunga, mäktiga huvudet och den vidbrättade teologhatten.” När han gick bort 
tedde sig den idéhistoriska forskningens framtid ljus i vårt land: ”Hans livsverk 
tillhör de väsentliga i vår moderna humanistiska kultur.”
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Referenser
Föreliggande uppsats bygger på tidigare arbeten och föredrag. Många har varit 
publicerade i Lychnos, särskilt de som författats av Nordström själv, av Sten 
Lindroth och av Sten G. Lindberg. Av mig själv är den viktigaste ”Johan Nord-
ström och lärdomshistoriens etablering i Sverige”, Lychnos 1983, där den förs-
ta analysen av plagiathistorien genomförs. Där används också Nordströms ef-
terlämnade papper, som finns på Carolina Rediviva. Nordströms uppsats om 
Christinas omvändelse står under rubriken ”Miscellanea: Cartesius och drott-
ning Kristinas omvändelse”, Lychnos 1941. Jämför min egen översikt ”Drott-
ning Christinas filosofi”, i Queen Christina of Sweden, the European (2017).

Mitt särskilda tack går till docent Carl Frängsmyr, som varit mig behjälplig 
med kommentarer och redigering, inklusive bildanskaffning.
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Program
Alla klockslag är precisa

11.30 Universitetets aula öppnas. För tillträde krävs biljett.

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska 
processionen samlas på universitetshusets gallerier enligt anvisning 
i processionsordningen.

12.15 Promotionshögtiden i universitetets aula börjar med intågsproces-
sion. 

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Medicinska fakultetens promotor, professor Ulf Landegren över 
ämnet Molekylära verktyg för att se hur vi mår.

Promotion inom samtliga nio fakulteter. Under promotionerna utförs musik 
komponerad av J. C. F. Haeffner, J. A. Josephson, Stefan Karpe, Lars-Erik Lars-
son med flera. Efter promotionerna inom teologisk, juridisk, medicinsk och 
farmaceutisk fakultet uttalas minnesord över de avlidna bland 1967 års pro-
moti av Samhällsvetenskapliga fakultetens promotor, professor Irene Molina. 
Därefter vidtar promotionen inom de filosofiska fakulteterna.
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Hyllning till årets jubeldoktorer framförs av Uppsala studentkårs ordförande, 
fil. kand. Daniel Simmons, norrl.

Anförande av filosofie jubeldoktorn professor Leif Lewin, s-n.

Processionens uttåg.
Publiken ombeds att sedan akten avslutats inte lämna aulan förrän uttågspro-
cessionen i sin helhet passerat.

Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av 
director musices, professor Stefan Karpe.

Processionsordning

Avd. 4, 5 och 7 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför 
 vänster trappa, avd. 3 i trappan
1. Uppsala studentkårs övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Ordförandena vid studentkårerna, curator curatorum samt nationernas kuratorer 
4. Promotionens övermarskalk och bitr. övermarskalkar
5. Promotorerna
6. Årets jubeldoktorer (väntar vid platser i aulan)
7. Promotionens doktorer efter avlagda prov

Avd. 8–24 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför höger 
trappa
8. Pedellen 
9. Cursorerna
10. Värdarna för promotionen samt särskilt inbjudna honoratiores
11. Bitr. övermarskalkar
12. Övriga inbjudna gäster
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13. Professores emeriti
14. Teologiska fakultetens lärare
15. Juridiska fakultetens lärare
16. Medicinska fakultetens lärare
17. Farmaceutiska fakultetens lärare
18. Historisk-filosofiska fakultetens lärare 
19. Språkvetenskapliga fakultetens lärare
20. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare
21. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare
22. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare
23. Tidigare promoverade doktorer
24. Vid Uppsala universitet anställda tjänstemän
25. Ceremonimästaren

Vidare deltar ett antal studentmarskalkar.

Uttåget äger rum på sätt som anges i det särskilt utgivna programmet.

Promotionsarrangemang

Ceremonimästare Per Ström, promotionsövermarskalk Johan Sjöberg, bitr. 
promotionsövermarskalkar Gabriella Almqvist, Thomas Fredengren, Anna 
 Hamberg, Sarah Havrén Schütz och Annika Windahl Pontén, Uppsalastuden-
ternas övermarskalk Martin Brengdahl, pedell Sten Andersson, cursorer  Göran 
Karlsson och Martin Andersson, pressansvarig Anneli Waara, ansvariga för uni-
versitetshuset Maurice Hart och Hermon Tesfai, administration Jakob Piehl 
och Ella Stensson.

Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling.

Blomsterarrangemang: Botaniska trädgården.



42

Stora domkyrkoklockan ringer kl. 8.00 promotionsdagen.

Kanonsaluten, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten, 
utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri under befäl av major Mikael 
Andersson.
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Rektors hälsningsord

Uppsala universitet inbjuder traditionsenligt till promotionsfest i slutet av 
vårterminen. Vid januaripromotionen höll Alma Mater fest för ett antal nya 
doktorer och hedersdoktorer samt för pristagare. Vid vårpromotionen pro-
moveras årets jubeldoktorer tillsammans med nydisputerade. Vi hälsar därför 
särskilt dem som för femtio år sedan besteg parnassen och nu kan hyllas som 
jubeldoktorer vid sitt gamla lärosäte. Dessa, flera än någonsin, får här möta den 
unga generationens forskare som i många fall byggt vidare på deras verk och 
som också anmält sig i stort antal.

Såväl fjolårets vårpromotion som den senaste vinterpromotionen har med 
framgång och stor högtidlighet genomförts i Uppsala domkyrka under Uni-
versitetshusets omfattande renovering. När vi nu åter kallar samman till uni-
versitetets aula återtar vi temporärt våra egna lokaler och deltagarna får ha 
överseende med att inte allt renoveringsarbete är slutfört i och omkring hu-
set. Det är likväl en glädje att åter kunna samla akademin till högtid under 
eget tak nästan på dagen etthundratrettio år efter husets invigning. Ett mer 
slutgiltigt återöppnande kommer att ske till inledningen av höstterminen och 
kunna markeras med en högtid vid universitetets födelsedagsfirande i oktober 
då Alma Mater fyller femhundrafyrtio år.
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Vårt gamla lärosäte är samtidigt ungdomligt och förnyar sig ständigt: Med 
nya skaror av unga studenter som söker sig hit, med utvecklandet av nya äm-
nesinriktningar och vägar för forskningen och med nya eller förnyade ända-
målsenliga lokaler för forskning och undervisning och även för den nödvändiga 
administration som krävs för en så stor och komplex organisation som univer-
sitetet är. Till höstterminen har således universitetsförvaltningen flyttat in i 
det nya Segerstedthuset, vilket då blivit färdigt att tas i bruk.

Doktorspromotionen är alltsedan 1935 ett tillfälle då universitetets mång-
fald och enhet årligen manifesterar sig på en och samma gång. Den bredd och 
det djup som universitetet uppvisar framstår tydligt när man läser förteck-
ningarna över såväl jubeldoktorers som nyexaminerade doktorers forsknings-
ämnen och avhandlingstitlar. De unga promovendi har bakom sig en dokto-
randtid som innehållit både motgångar och framgångar, möda och glädje. Nu 
är stunden inne att kröna deras ansträngningar med den hedersamma lönen 
och hylla dem som självständiga forskare och lärare under eget ansvar.

Promotionsfesten, som vi nu skall fira, är alltså först och främst ägnad dem 
som med godkända prov och efter disputation erhållit sin doktorsexamen och 
därför är berättigade att promoveras och föras över parnassen. Det sker genom 
den hävdvunna rit som ärvts från medeltidens akademiska traditioner och nu 
vårdats hos oss under mer än fyra hundra år. Att denna fest får firas i närvaro 
av universitetets ärade gäster samt många av vetenskapens gynnare och vän-
ner tillsammans med promovendernas lärare och närstående gör det till en 
glädje att kunna hälsa välkommen till ännu en promotionsfest som avslutning 
på det akademiska året.

Eva Åkesson



45

Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala universitets aula onsdagen den 24 maj 2017 
får härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas 
vägnar, inbjuda:

Statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, stats-
rådet, ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, 
ärkebiskopen i Uppsala Antje Jackelén, landshövdingen i Uppsala län, Göran 
Enander, tillförordnade myndighetschefen för Universitetskanslersämbetet 
Annika Pontén, rektorn vid Sveriges lantbruksuniversitet, professor Peter Hög-
berg, samt universitetets förutvarande rektorer, professorerna Stig Strömholm, 
Bo Sundqvist och Anders Hallberg.

Vi hälsar även konsistoriets nytillträdande ordförande professor Gudmund 
Hernes och dess avgående ordförande docent Carola Lemne och inbjuder vida-
re cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband, styrelser och organ 
med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter, universitetets 
förutvarande och nuvarande lärare och tjänstemän, i Uppsala närvarande ju-
beldoktorer och doktorer av alla fakulteter, anhöriga till promovendi, universi-
tetets studenter samt övriga vetenskapens idkare, vårdare, gynnare och vänner.

Samling för gäster som avser att deltaga i processionen sker kl. 11.45 på 
galleriet utanför fakultetsrummen. I övrigt hänvisas till här bifogat program.
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Uppsala i april 2017

För Uppsala universitet
Eva Åkesson

 För Teologiska fakulteten För Juridiska fakulteten
 Mattias Martinsson Mattias Dahlberg

 För Medicinska fakulteten För Farmaceutiska fakulteten
 Eva Tiensuu Jansson Göran Alderborn

 För Historisk-filosofiska För Språkvetenskapliga 
 fakulteten fakulteten
 Kerstin Rydbeck Coco Norén

 För Samhällsvetenskapliga För Teknisk-naturvetenskapliga
 fakulteten fakulteten
 Lars Magnusson Johan Tysk
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Promoti vid Uppsala universitet år 1967
Av Carl Gustaf Spangenberg

Onsdagen den 31 maj 1967 förrättades i Uppsala universitets aula doktorspro-
motioner inom samtliga vid denna tid existerande sex fakulteter. Sammanlagt 
promoverades sjuttiosju unga doktorer: fyra inom Teologiska fakulteten, en 
inom Juridiska fakulteten, femton inom Medicinska fakulteten, sexton inom 
Humanistiska fakulteten, elva inom Samhällsvetenskapliga fakulteten samt 
trettio inom Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Promotion vid dåvarande Kungliga Farmaceutiska institutet i Stockholm 
– numera Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet – förrättades i 
Stockholms stadshus 30 maj 1967, varvid en farmacie doktor promoverades. 

Promotorer var i Teologiska fakulteten Sven Göransson, professor i kyrkohis-
toria, i Juridiska fakulteten, Henrik Hessler, professor i civilrätt, i Medicinska 
fakulteten, Bengt Engfeldt, professor i patologi, i Humanistiska fakulteten, 
Torgny Säve-Söderbergh, professor i egyptologi, i Samhällsvetenskapliga fakul-
teten, Wilhelm Sjöstrand, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi, samt 
i Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kai Siegbahn, professor i fysik.

Promotionsföreläsningen hölls av professor Siegbahn över ämnet ”Krafternas 
spel”. Föreläsningen återgavs i sin helhet i Upsala Nya Tidning 1 juni 1967. 
Siegbahn anknöt till den i promotionsakten ingående kanonsaluten när han 
sedan talade om kärnkraften och den forskning som kan bedrivas med hjälp 
av ”kärnpartikelacceleratorer”. Ett kraftigt åskväder drog samtidigt över Upp-
sala och utgjorde enligt tidningsreferatet en ljudstark och effektfull bakgrund 
till Siegbahns föreläsning.
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Vid högtidligheten promoverades sex jubeldoktorer och tolv hedersdoktorer. 

Till jubeldoktorer kreerades vid Humanistiska fakulteten Gunnar Bohlin 
(1887–1974), lektor i latin och grekiska vid Högre allmänna läroverket i Gäv-
le, och Hugo Larsson (1887–1987), lektor i engelska och tyska samt rektor vid 
Högre allmänna läroverket i Linköping och därefter i Hudiksvall.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kreerades till jubeldoktor Ivar An-
dersson (1891–1980), chefredaktör för Svenska Dagbladet.

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kreerades Sven  Bodfors (1890–
1978), professor i kemi vid Lunds universitet, Christian  Hessle (1890–1980), 

Promotionshögtiden i universitetsaulan 1967. Fotograf: Uppsala-Bild. Uppsala universitetsbibliotek.



49

zoolog och byråchef i Fiskeristyrelsen, och Henrik Jörlander (1888–1970) rektor 
vid Södertälje högre allmänna läroverk till jubeldoktorer.

Till hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten promoverades Henry Chad-
wick (1920–2008), kyrkohistoriker, verksam som professor i både Oxford och 
Cambridge, Lars Jan Liedgren (1909–1995), arkivarie och redaktör för Svenskt 
diplomatarium, och Andreas Lindblom (1889–1977), professor i konsthistoria 
vid dåvarande Stockholms högskola och senare styresman för Nordiska mu-
seet och Skansen. 

Vid Juridiska fakulteten promoverades till hedersdoktor Torgny T. Seger-
stedt (1908–99), professor i sociologi, rektor för Uppsala universitet och senare 
ledamot av Svenska Akademien.

Vid Medicinska fakulteten promoverades till hedersdoktorer Endre A. 
 Balazs (1920–2015), ungersk forskare och utvecklare av läkemedel, verksam 
bland annat i Boston, Kenneth S. Cole (1900–84), amerikansk forskare inom 
elektrobiologi och neurofysiologi, Nils Oker-Blom (1919–95), professor i vi-
rologi vid Helsingfors universitet, senare rektor och kansler för universitetet 
och därefter tilldelad hederstiteln arkiater.

Till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten promoverades Anders 
Diös (1891–1986), byggmästare och donator till bland annat vetenskapliga än-
damål, och H. W. Donner (1904–80), först professor i engelska vid Åbo Aka-
demi, och därefter professor i engelska språket och engelskspråkig litteratur 
vid Uppsala universitet.

Till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten promoverades 
Wolfgang Köhler (1887–1967), förgrundsgestalt inom den psykologiska forsk-
ningen i USA (gestaltpsykologi och perceptionspsykologi). Han avled hastigt 
bara några dagar efter promotionen.

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten promoverades till heders-
doktorer Gaston Dupoyu (1900–85), fransk forskare inom området elektron-
mikroskopi, knuten till CNRS (Frankrikes nationella centrum för vetenskap-
lig forskning), vars prestigefulla guldmedalj han erhöll 1957, och Martin A. 
Pomerantz (1906–2008), amerikansk forskare inom området kosmisk strål-
ning, senare antarktisk astronomi och astrofysik. Ett observatorium på syd-
polen bär hans namn.

Rektor Torgny T. Segerstedt, tillika 
Juridiska fakultetens hedersdoktor  
promovendus, tågar in i universitets-
aulan med den nytillträdde lands-
hövdingen Ragnar Edenman vid sin  
sida. Fotograf: Uppsala-Bild.  
Uppsala universitetsbibliotek.
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Under akten spelade Akademiska kapellet Lars-Erik Larssons specialkom-
ponerade promotionsmusik, under ledning av tillförordnad director musices 
Nils-Olof Berg. Vid studentkårens hyllning sjöng Allmänna Sången. Hyllningen 
brukade vid denna tid äga rum efter promotionsakten ute vid stora trappan, 
men fick vid detta tillfälle på grund av det häftiga åskvädret flyttas in i trapp-
hallen. Studentkårens ordförande Sören Bäckman talade och teologie heders-
doktorn Andreas Lindblom tackade för studenternas uppvaktning.

Andreas Lindblom promoveras till teologie hedersdoktor av Teologiska fakultetens promotor 
Sven Göransson. Fotograf: Uppsala-Bild. Uppsala universitetsbibliotek.
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Teologiska fakulteten

Carl Fredrik Hallencreutz, Norrlands nation
Avhandling: Kraemer Towards Tambaram. A Study in Hendrik Kraemer’s Mis-
sionary Approach. Disputation: 10 december 1966.

Carl Fredrik Hallencreutz var född i Håsjö i Jämtland 6 maj 1934 och uppvux-
en i Åre. Efter studentexamen i Östersund 1953 inskrevs han följande år vid 
Uppsala universitet. Han avlade teologie kandidatexamen 1960 och blev teo-
logie licentiat 1964. Efter sin disputation utnämndes han samma år till docent 
i kyrkohistoria med missionshistoria och var därefter lecturer vid Selly Oak 
College, i dag en del av University of Birmingham. Han anställdes 1970 som 
studie- och utredningssekreterare vid Svenska Kyrkans Missions kansli och 
blev prodirektor där 1972. Han var 1976–96 professor i missionsvetenskap vid 
Uppsala universitet, där han var Teologiska fakultetens prodekanus 1990–92 
och dess dekanus 1992–95. Åren 1985–86 var han gästprofessor vid Univer-
sity of Zimbabwe i Harare och han återvände dit 1996–97 som innehavare av 
professuren i Religious Studies.

Hallencreutz rörde sig i sin forskning på flera fält: religionsmöte och reli-
gionsdialog var ett, den internationella missiologiska debatten under 1920- och 
30-talen stod i fokus i hans doktorsavhandling. Därefter ägnade han sig också 
åt tredje världens kyrkohistoria, kyrkornas missionsförståelse med hänsyn till 
samtidens situation och åt kristendomens attityd inför sekulära trosuppfatt-
ningar. På svenskt område intresserade han sig för religionsskiftet under vi-
kingatiden och i Sápmi under tidigmodern tid. Som emeritus skrev han bio-
grafin Yngve Brilioth – svensk medeltidsforskare och internationell kyrkoledare 
(2002). Alltifrån 1950-talet var Hallencreutz engagerad i det kristna student-
arbetet och 1978–95 var han ordförande i S:t Ansgars stiftelse. Carl Fredrik 
Hallencreutz avled 18 mars 2001.
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Bjarne Hareide, Skånelandens nation
Avhandling: Konfirmasjonen i reformasjonstiden. En undersøkelse av den luther-
ske konfirmasjon i Tyskland 1520–1585. Disputation: 14 oktober 1966.

Bjarne Hareide var född i Hareid i Møre fylke i Norge 15 juli 1908. Efter stu-
dentexamen vid landsgymnasiet i Volda 1931 inskrevs han följande år vid 
 Menighetsfakulteten i Oslo och blev cand. theol. 1935. Han avlade teologie 
licentiatexamen vid Uppsala universitet 1966. Efter några år som lärare på 
olika håll blev han 1945 lektor vid Oslo lærerskole. Han tog initiativet till In-
stitut for Kristen Opseding (IKO), numera Kirkelig Pedagogisk Senter, där han 
var direktor 1947–71 och därefter ytterligare ett par år verksam som konsu-
lent. Åren 1952–65 var han ledare för Lutherska världsförbundets pedagogis-
ka kommission. Han utnämndes 1973 till kyrkoherde och prost i Sarpsborg i 
Østfold. Hareide räknas som den ledande religionspedagogen i efterkrigstidens 
Norge. Han ingick i Norska kyrkans centrala kommittéer för undervisnings- 
och konfirmationsfrågor liksom i dess liturgikommission för en ny kyrkohand-
bok. Bjarne Hareide avled 12 september 1979.

Harry Lenhammar, Smålands nation
Avhandling: Tolerans och bekännelsetvång. Studier i den svenska swedenborgia-
nismen 1765–1795. Disputation: 1 oktober 1966.

Harry Lenhammar är född 22 juni 1930 i Lenhovda, Kronobergs län. Han avlade 
studentexamen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1950 och skrevs in vid Upp-
sala universitet 1951. Han avlade filosofie ämbetsexamen 1954 och teologie kan-
didatexamen 1958 samt genomgick praktisk lärarkurs vid folkskoleseminariet 
i Uppsala 1963. Lenhammar var förordnad som innehavare av en docenttjänst 
vid Teologiska fakulteten i Uppsala 1967–76 och förordnad som studierektor vid 
teologiska institutionen 1967–68. Han var ordinarie lektor vid Rudbeckianska 
skolan i Västerås med tjänstgöring läsåret 1976/77. Åren 1977–83 tjänstgjorde 
han som sekreterare i Kyrkoberedskapskommittén inom Civildepartementet. 

Lenhammar utnämndes till universitetslektor vid Teologiska fakulteten i 
Uppsala 1978 och var 1985–95 professor i kyrkohistoria. Åren 1982 till 1985 
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hade han förordnade som prefekt vid Teologiska institutionen. Han var leda-
mot av konsistoriet vid Uppsala universitet 1969–71. Hans forskningsområ-
den har främst omfattat två områden: Swedenborgs inflytande och anhäng-
are, särskilt inom Svenska kyrkan, samt den teologiska tryckfriheten under 
1700-talet och religiös press, särskilt den periodiska pressen under 1800-ta-
let. Till hans insatser hör också redaktörsuppgiften för Kyrkohistorisk Årsskrift 
1986–97. Harry Lenhammar är ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-
samfundet i Uppsala. 

Carl Strandberg promo-
veras till teologie doktor 
av Teologiska fakultetens 
promotor Sven  Göransson. 
I förgrunden Nils-Olof 
Berg, tillförordnad 
director musices. Fotograf: 
Uppsala-Bild. Uppsala-
universitetsbibliotek.

Carl Strandberg, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Zur Frage des Veräusserungsverbotes im kirchlichen und weltlichen 
Recht des Mittelalters. Disputation: 22 april 1967.

Carl Strandberg var född i Stockholm 30 april 1926. Efter studentexamen vid 
Norra Latin 1944 inskrevs han samma år vid Uppsala universitet. Han blev 
teologie kandidat 1952 och avlade teologie licentiatexamen 1961. Efter präst-
vigning 1952 var han under olika perioder verksam som församlingspräst i 
Uppsala. Han var 1957–70 lärare i kyrkolagfarenhet vid Teologiska fakultetens 
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praktisk-teologiska övningsinstitut och ledde 1959–66 kursen i pastoratsför-
valtning. Efter sin disputation utnämndes han omedelbart till docent i praktisk 
teologi med kyrkorätt. Han blev kyrkoadjunkt i Torshälla 1967, kyrkoherde i 
Katrineholm 1970 och var domprost i Strängnäs 1974–92 och extra ordinarie 
hovpredikant 1991–2002. Han var ledamot av de sex kyrkomötena 1963–82, 
av Strängnäs domkapitel 1971–92 och var redaktör för Svensk Pastoraltidskrift 
1965–98. Under studietiden var han sin nations förste kurator våren 1950 och 
han blev dess hedersledamot 1982. Strandbergs forskning rörde den medel-
tida kyrka–statrelationen i Sverige och förhållandet mellan de svenska lands- 
och landskapslagarna och den kanoniska rätten. Som universitetslärare och i 
Svenska kyrkans tjänst var han inriktad mot samtida kyrkorätt och blev såväl 
inom statsförvaltningen som inom kyrkan en högt respekterad auktoritet på 
detta område. Carl Strandberg avled 12 juli 2013. 
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Juridiska fakulteten

Tore Sigeman, Norrlands nation
Avhandling: Lönefordran. Studier över löneskydd och kvittningsregler. 
Disputation: 18 maj 1967.

Tore Sigeman var född i Laxsjö, Jämtland, 1 september 1927. Han avlade stu-
dentexamen vid Högre allmänna läroverket i Östersund 1947 och skrevs föl-
jande år in vid Uppsala universitet där han avlade juris kandidatexamen 1953 
och juris licentiatexamen 1963. Sigeman blev reservofficer vid Jämtlands fält-
jägarregemente från 1950 och hovrättsfiskal vid hovrätten för Nedre Norr-
land i Sundsvall 1956. Efter disputationen 1967 blev han docent i civilrätt vid 
 Juridiska fakulteten i Uppsala och forskardocent 1968. Under åren 1974–77 
var han ersättare för vice ordföranden i Arbetsdomstolen (AD), statlig utred-
ningsman 1973–75 och 1988–89. Han var ledamot av redaktionskommittén 
för International Labour Law Reports från 1985. År 1976 efterträdde han  Folke 
Schmidt på riksprofessuren i arbetsrätt vid Stockholms universitet. Sigeman 
utsågs 2002 till hedersdoktor vid Friedrich-Schiller Universität i Jena för sina 
insatser inom jämförande och europeisk arbetsrätt. Under åren 1976–94 var 
han ledamot av exekutivkommittén inom International Society of Labour 
and Social Security Law (vicepresident under åren 1991–94). Vid Juridiska 
fakulteten, Stockholms universitet, var han prodekanus 1991–94. Bland Sige-
mans publikationer kan nämnas Kvittningslagen (1972), Politisk propaganda på 
 arbetsplatsen (SOU 1975:27), Semesterrätt (1978), Arbetsrätten i Norden (1978), 
Arbetsrätten, en översikt av svensk rätt med Europarätt (1995), Tjänstetillsätt-
ning vid universitet och högskolor (1997), Employment Protection in Scandina-
vian Law (2002). Han var även medförfattare i Agell & Malmström, Civilrätt. 
Tore Sigeman avled 5 juni 2014.



Uppsala universitets rektor Torgny T. Segerstedt promoveras till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten av dess promotor, 
 professor Henrik Hessler. Fotograf: Uppsala-Bild. Uppsala universitetsbibliotek.
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Medicinska fakulteten

Arne Hamfelt, Södermanlands-Nerikes nation 
Avhandling: Studies on Pyridoxal Phosphate, Method of Assay, Concentration 
and Formation in Human Blood. Disputation: 8 april 1967.

Arne Hamfelt är född i Malmö 28 juni 1930. Efter studentexamen vid Karolin-
ska högre allmänna läroverket i Örebro 1949, inskrevs han följande år vid Upp-
sala universitet. Under studietiden var han amanuens vid medicinsk-kemiska 
institutionen och forskarassistent hos professor Einar Stenhagen. Han avlade 
medicine kandidatexamen 1953 och blev medicine licentiat och legitimerad 
läkare 1958. Under åren 1962–65 tjänstgjorde han som underläkare vid Aka-
demiska sjukhuset samtidigt som han arbetade med sin avhandling om en ny-
utvecklad metod för bestämning av pyridoxalfosfat i blod, med professor Carl-
Henric de Verdier som handledare. Han var 1963 gästforskare vid medicinska 
universitetskliniken i Tübingen. Efter disputationen blev Arne Hamfelt do-
cent i klinisk kemi vid Uppsala universitet. Han var 1965–95 överläkare och 
klinikchef vid sjukhusen i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. 
Under denna tid kom han att arbeta med automatisering och automatisk data-
bearbetning (ADB) av analysresultat, något han börjat med redan under dok-
torandtiden. Han gjorde också en studieresa 1968 till flera universitetssjukhus 
i USA för studier av ADB på sjukhuslaboratorier. I Sverige var han bland annat 
med om att utveckla ett gemensamt laboratoriesystem för nio olika sjukhus-
laboratorier i samarbete med Uppsala universitets datacentral (UDAC). Arne 
Hamfelt har varit ordförande i Svensk förening för klinisk kemi (SFKK) och 
Skandinavien Society for Clinical Chemistry (NFKK). Efter pensioneringen 
1995 har han drivit ett laboratorium för analyser av biomarkörer för olika can-
cerformer. Han är även kursledare vid Sundsvalls pensionärsuniversitet.
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Lars Håkan Hermodsson, Värmlands nation
Avhandling: The Ultrastructure of Exocrine Pancreas Cells as Related to Secre-
tory Activity.
Disputation: 20 november 1965.

Lars Håkan Hermodsson är född i Säffle 8 maj 1937. Han avlade studentexa-
men vid Högre allmänna läroverket i Uppsala 1955 och inskrevs följande år vid 
Uppsala universitet. Han blev medicine kandidat 1958 och medicine licentiat 
1967. Parallellt med studierna verkade han som amanuens och sedermera as-
sistent. Efter disputationen blev Lars Håkan Hermodsson docent i anatomi. 
Han arbetade sedan som underläkare vid Akademiska sjukhuset och Uller-
åkers sjukhus. Därefter tjänstgjorde han vid medicinkliniken på Ängelholms 
lasarett och från 1970 på Universitetssjukhuset i Lund, och blev specialist i 
intermedicin. Lars Håkan Hermodsson rekryterades därifrån till medicin-
kliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö som biträdande överläkare och sedan 
överläkare. Förutom att arbeta med allmän intermedicin och neurologi i öp-
penvård startade han en strokeenhet vid sjukhuset. Lars Håkan Hermodsson 
pensionerades 2005.

Svante Hermodsson, Värmlands nation
Avhandling: Studies on Interferon with Special Reference to its Inhibition by 
Parainfluenza Virus Type 3. Disputation: 21 maj 1964.

Svante Hermodsson är född i Säffle 29 januari 1934. Efter studentexamen vid 
läroverket i Åmål 1953 inskrevs han samma år vid Uppsala universitet. Han 
avlade medicine kandidatexamen 1955 och medicine licentiatexamen 1967. 
Efter disputationen 1964 blev Svante Hermodsson docent i virologi. Åren 
1967–2000 var han överläkare i virologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 
Han har även vikarierat som professor vid universiteten i Uppsala, Umeå och 
Göteborg. Svante Hermodssons vetenskapliga produktion rör egenskaper hos 
flera olika humana virus, som poliovirus, influensa- och parainfluensavirus, 
Hiv och hepatitvirus, men också fågelvirus och bovinavirus. En betydande del 
av forskningen handlar om interferon och immunsystemets reglering, bland 
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annat hur NK-celler och andra lymfocyter påverkas av oxidativ stress.  Svante 
Hermodssons studier av histamins inverkan på interaktionen mellan NK-
celler och monocyter har lett fram till patent, vilka varit avgörande för en av 
EU-godkänd medicinsk behandling av akut myelotisk leukemi.

Rudolf K. Lemperg
Avhandling: Studies of Autologous Diced Costal Cartilage Transplant. 
Disputation: 17 maj 1967.

Rudolf K. Lemperg är född i Hatzendorf, Steiermark, Österrike, 27 septem-
ber 1925. Han avlade studentexamen i Sankt Pölten våren 1943. Efter kriget 
skrevs han in vid universitetet i Graz hösten 1945 och avlade läkarexamen 
1949. Lemperg tjänstgjorde därefter som läkare i Österrike fram till 1960 då 
han fick svensk läkarlegitimation. Efter disputationen i Uppsala blev han do-
cent i ortopedi vid Uppsala universitet och fick samma år specialistkompe-
tens i ortopedisk kirurgi. Vid Umeå universitet innehade Lemperg en do-
centtjänst från 1969 fram till att han där blev tillförordnad professor 1972 
och 1975–79 professor i ortopedisk kirurgi. Han var dekanus vid Medicinska 
fakulteten i Umeå 1977–80 och under samma tid även ledamot i Umeå uni-
versitets styrelse. Åren 1979–80 var Lemperg professor i ortopedisk kirur-
gi vid Rigshospitalet i Köpenham och 1980–82 professor vid West  Virginia 
 University,  Morgantown, USA. Därefter drev han en privat läkarpraktik i 
Martinsburg, West Virginia fram till 1998 varefter han fram till 2003 var 
konsult vid  Veteran Affairs Medical Center i Martinsburg.

Lempergs dagliga kontakt med sjukvården förklarar hans omfattande 
forskning inom ledbroskområdet och osteoporosis. Han drev sitt eget labora-
torium och utvecklade mikrokemiska metoder som tillät omfattande kemis-
ka analyser på minimala mängder vävnad. Under sin tid i Sverige hade Lem-
perg utrednings- och sakkunniguppdrag för Statens Medicinska forskningsråd. 
Han tjänstgjorde även som sakkunnig i försäkringsdomstolen för övre Norr-
land. Lemperg har publicerat ett stort antal artiklar inom sitt ämnesområde. 
Han fick 1974 motta Medicinska föreningens i Umeå pedagogiska pris  Doctori 
Optimo. 
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Sture Lidén, Norrlands nation
Avhandling: The Mononuclear-Cell Infiltrate in Allergic Contact Dermatitis. 
Studies on Its Origin and Function. Disputation: 29 april 1967.

Sture Lidén var född i Oviken 24 oktober 1933. Efter studentexamen 1953 i 
Östersund skrevs han samma år in vid Uppsala universitet. Han avlade medi-
cine kandidatexamen 1955 och medicine licentiatexamen 1961. Sture Lidén 
avhandling 1967 handlade om lymfocyter och kontaktallergiskt eksem. Han 
tjänstgjorde 1963–70 som underläkare vid Akademiska sjukhuset, vars hud- 
och venereologimottagning han var med om att organisera.

Sture Lidén utnämndes 1971 till professor i dermatologi och venereologi 
vid Umeå universitet. Han blev samtidigt klinikchef för hudkliniken vid dåva-
rande regionsjukhusets i Umeå, vars verksamhet han byggde upp till en sam-
verkande enhet för sjukvård, undervisning och forskning. Som dekanus för 
Medicinska fakulteten gjorde han betydelsefulla insatser under 1970- talets 
utvecklingsfas. Sture Lidén utnämndes 1982 till professor vid Karolinska 
 Institutet och till överläkare vid Karolinska sjukhuset. När sjukhuset omor-
ganiserades 1993 utsågs han till prefekt för en av de nybildade storinstitutio-
nerna. Han kom tidigt att bedriva forskning kring orsakerna till så kallad elö-
verkänslighet och ville bidra till att debatten fördes upp på en vetenskaplig 
nivå. Inom sitt huvudområde immunologin och hudens försvar mot infektio-
ner bedrev han framgångsrik forskning och han främjade även hudsjukvårdens 
utveckling genom uppdrag i olika nationella och internationella organisationer. 
Sture Lidén avled 18 april 1997.

Juhani Linna, Uplands nation
Avhandling: Transport of Lymphoid Cell DNA from the Thymus to Other  Organs, 
studied by Means of Local Labelling with Tritiated Thymidine. 
Disputation: 19 maj 1967.

Juhani Linna är född i Tavastkyro, Finland, 16 mars 1937. Efter studentexamen 
1957 skrevs han samma år in vid Uppsala universitet. Han avlade medicine 
kandidatexamen 1959 och medicine licentiatexamen 1965. Efter disputatio-
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nen blev han docent i histologi och var därefter 1967–71 biträdande professor 
i samma ämne. Linna blev sedan biträdande professor (1971–78) och sedan 
professor (1978–89) vid institutionen för mikrobiologi och immunologi vid 
Temple University School of Medicin, Philadelphia, USA. Under 1978–79 var 
han även expert hos WHO:s program för forskning och utbildning om tropiska 
sjukdomar, Genève. Linna har även haft flera uppdrag som forskningsledare 
inom läkemedelsindustrin (E. I. du Pont de Neumors & Co, Applied Immune 
Sciences, Syntex, Roche Pharmaceuticals).

Alvaro Macieira-Coelho
Avhandling: Kinetics of the Proliferation of Fibroblasts in vitro. 
Disputation: 10 maj 1967.

Alvaro Macieira-Coelho är född i Lissabon 26 maj 1932. Efter studentexamen 
1950 skrevs han samma år in vid Lissabons universitet, där han avlade medi-
cine doktorsexamen 1959. Fram till 1961 praktiserade han som läkare vid 
universitetssjukhuset i Lissabon. Åren 1961–64 bedrev han forskarstudier 
vid Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphia, USA, och åren 
1964–67 vid Uppsala universitet. Hans forskning kom att bidra till utveck-
landet av metoder för att odla mänskliga celler utanför kroppen. Efter dispu-
tationen 1967 blev han chef för cellpatologiska avdelningen vid institutet för 
forskning om cancer och immungenetik, Villejuif, Frankrike. Från 1973 fram 
till 1998 var han forskningschef vid det nationella franska hälsoinstitutet In-
stitut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Med hjälp 
av odlade celler har professor Macieira-Coelho arbetat med sådana funda-
mentala biologiska och medicinska problem som exempelvis frågan om vilka 
mekanismer som ligger bakom den rubbade celltillväxten vid åldrande och 
vid cancer. Under åren 1986–89 var han gästforskare vid Linköpings univer-
sitet, och var med när Hälsouniversitet startade. Han gjorde då stora insatser i 
samband med uppbyggnaden av Institutionen för cellbiologi, och hans omfat-
tande kunskaper inom cellodlingsområdet var till nytta vid utbildningen av 
nya forskarstuderande. Macieira-Coelho blev hedersdoktor vid Medicinska 
fakulteten, Linköpings universitet, 1995. Han har mottagit flera vetenskap-
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liga priser och hedersutmärkelser och är även medlem i flera akademier och 
vetenskapliga organisationer.

Lars Olding, Östgöta nation
Avhandling: Bacterial Infection in Cases of Perinatal Death. A Morphological 
and Bacteriological Study Based on 264 Autopsies. Disputation: 21 januari 1967.

Lars Olding är född 23 oktober 1929 i Linköping. Han avlade studentexamen 
i hemstaden 1948 och inskrevs vid Medicinska fakulteten i Uppsala 1950. Ol-
ding blev medicine licentiat och legitimerad läkare l959. Efter disputationen 
1967 blev han docent i patologi. Under åren 1971–75 var han foreign investi-
gator vid Scripps Clinic & Research Foundation, La Jolla, Kalifornien och vid 
Department of Obstetrics & Gynaecology, University of California, San Diego 
(UCSD). Oldings forskningsprojekt omfattade graviditets- och fosterimmu-
nologi med den övergripande frågeställningen varför fostret – delvis genetiskt 
främmande för modern – ej regelbundet avstötes. Primärupptäckten var att 
aktiverade immunceller från det nyfödda barnet (suppressor-lymfocyter) i 
vävnadsodling starkt hämmar delning och expansion av moderns immuncel-
ler (lymfocyter) delvis via ett prostaglandin. Detta kan vara en av flera tänk-
bara faktorer som skyddar fostret mot avstötning (spontan abort). Ett annat 
projekt var latenta virusinfektioner, det vill säga förmågan hos vissa virus att 
efter primärinfektion försvinna i ett ”dolt” stadium (latens), för att senare re-
aktiveras och eventuellt orsaka sjukdom. Detta kan ske vid lågt immunförsvar 
och konfrontation mellan vävnad innehållande latent virus och främmande 
(allogen) vävnad till exempel vid graviditet och organtransplantation. Olding 
undersökte experimentellt cytomegalovirus – ett mycket vanligt virus inom 
herpesvirus-familjen – med hänsyn till vilka immunceller som härbärgerar 
detta virus latent och betingelserna för allogen stimulering och reaktivering. 
Under åren 1977–85 arbetade han som klinisk lärare vid patologiska institu-
tionen Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset. Tillsammans 
med en grupp doktorander fortsatte han där fördjupade studier av den fetala 
suppressoraktiviteten samt studier av habituella aborter (upprepade konse-
kutiva spontana missfall utan levande barn).
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Oldings vetenskapliga produktion omfattar ett hundratal publikationer. 
Han var 1983–87 ordförande för Svenska patologföreningen. År 1986 utnämn-
des han till en professur i patologi vid Karolinska Institutet förenad med tjäns-
ten som överläkare, klinikchef och prefekt vid patologavdelningen vid Karo-
linska universitetssjukhuset, Huddinge. Olding blev emeritus 1994.

Birger Petersson, Östgöta nation
Avhandling: Studies on the Islets of Langerhans in Guinea-Pigs with Special 
 Reference to the Two Types of A-Cells. Disputation: 10 december 1966.

Birger Petersson är född i 1932 i Loxbo, Södra Vi socken, Kalmar län. Han avla-
de studentexamen vid Uppsala enskilda läroverk 1956 och inskrevs samma år 
vid Uppsala universitet. Där avlade han medicine kandidatexamen 1959 samt 
blev medicine licentiat och legitimerad läkare 1964. Efter disputationen ver-
kade han som forskarassistent och universitetslektor. Han blev ordinarie uni-
versitetslektor 1970, biträdande professor 1996. Birger Petersson var prefekt 
för Institutionen för medicinsk cellbiologi från 1980 till 1997 och var under 
en period ställföreträdande föreståndare för BMC. Hans vetenskapliga förfat-
tarskap rör Diabetes mellitus, särskilt de Langherhanska öarnas morfologi och 
fysiologi. Han har varit ledamot av Akademiska sjukhusets direktion samt vice 
ordförande och sedan ordförande i Akademiska sjukhusets direktion. Efter 
emeriteringen 1997 var han under tolv år revisor i Uppsala läns landsting och 
nämndeman i Stockholms kammarrätt.

P. Owe Petersson, Göteborgs nation
Avhandling: Atrial Septal Defect of Secundum Type. A Clinical Study Before and 
After Operation with Special Reference to Haemodynamic Function. 
Disputation: 17 mars 1967.

P. Owe Petersson är född 21 september 1929 i Uddevalla. Han avlade student-
examen vid Högre allmänna läroverket i Uddevalla 1948 och inskrevs följan-
de år vid Uppsala universitet, där han avlade medicine licentiatexamen 1958. 
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 Efter disputationen 1967 verkade han som läkare vid Barnkliniken, Akade-
miska sjukhuset fram till 1975 för att därefter bli chefläkare och 1978 sjuk-
husdirektör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. År 1983 utnämndes han till 
Director for Health Services vid WHO:s Europakontor i Köpenhamn. Från 
1987 fram till pensioneringen 1991 var han chef för divisionen Health Pro-
motion and Health Policy med övergripande ansvar för den hälsopolitiska ut-
vecklingen i WHO:s Europaregion. Han blev därefter överläkare och chef för 
den nyetablerade Samhällsmedicinska avdelning, Göteborg kommun – kom-
binerad med verksamhet som allmänpraktiserande läkare. Petersson var åren 
1992–97 adjungerad professor i internationellt folkhälsoarbete vid Nordiska 
Hälsovårdshögskolan, Göteborg. Fram till år 2004 var han medlem av WHO:s 
expertgrupp i Genéve. Under 1990-talet hade han konsultuppdrag för Hög-
skoleverket angående vårdutbildningar, läkarutbildningen, kiropraktorers och 
naprapaters högskolemässighet och utvärdering av kvalitetsarbetet inom Ka-
rolinska Institutet och Lunds universitet. Han har även på uppdrag av WHO 
undervisat svenska distriktsläkare om folkhälsoarbete och primärvård i ett 
internationellt perspektiv. Petersson har författat ett stort antal arbeten inom 
områdena kardiologi, barnsjukvård och barnhälsovård samt översikter inom 
nationell och internationell hälso- och sjukvårdspolitik, framför allt i Europa.

Helge Semb, Norrlands nation
Avhandling: Disuse Osteoporosis. An Experimental Study in Rabbits and Dogs.
Disputation: 4 november 1966.

Helge Semb var född i Jämtland 15 mars 1931. Efter några år som skogsarbe-
tare läste han per korrespondens in realexamen, tenterade sedan in på gym-
nasiets andra ring och avlade studentexamen 1953. Året därpå skrevs han in 
vid Uppsala universitet, där han avlade medicine kandidatexamen 1956 och 
medicine licentiatexamen 1961. Hans önskan att få arbeta mer med händerna 
förde sedan över honom till kirurgin och doktorsavhandlingen 1966 innehöll 
en experimental studie om benskörhet. Helge Semb flyttade sedan över till 
Lunds universitet där han blev docent i ortopedi. Han var därefter klinikchef 
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i Karlstad innan han 1981 återvände till Östersund, där han kom att stärka 
kompetensen vid länssjukhusets ortopediklinik. Helge Semb var också med 
och skapade en särskild ryggsektion, vilken sedan överfördes till försäkringsbo-
laget Folksam genom dotterföretaget Hälsoinvest. Han avled 13 januari 2012.

Erik Stålberg, Norrlands nation
Avhandling: Propagation Velocity in Human Muscle Fibers in situ. 
Disputation: 26 november 1966.

Erik Stålberg är född 21 april 1936 i Skellefteå. Han avlade studentexamen 
1955 och inskrevs samma år vid Uppsala universitet. Där avlade han medicine 
kandidatexamen 1957 och medicine licentiatexamen 1963. Under medicinar-
studierna påbörjade Stålberg sina doktorandstudier vid Farmakologiska insti-
tutionen i Uppsala med avsikt att studera muskulär trötthet. Detta utmyn-
nade i en avhandling 1966 om elektrofysiologiska studier av neuromuskulär 
transmission. Den metod, som då utvecklades tillsammans med J. Ekstedt, 
har blivit klinisk rutin världen över vid diagnostik av så kallade myasthena 
tillstånd och är efter femtio år fortfarande den metod, som anses mest käns-
lig för att upptäcka denna grupp av sjukdomar. Efter disputationen övergick 
Stålberg till den relativt nya institutionen för klinisk neurofysiologi vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala, där han dels implementerade denna metod, dels 
utvecklade nya. Många av dem har spritts internationellt. Stålberg utnämndes 
till professor i klinisk neurofysiologi 1991 i Uppsala. Hans forskning har fram-
för allt gällt perifera nervsystemets sjukdomar. Redan i början av 1960-talet 
uppmärksammade han datorns användning inom medicinen, bland annat för 
signalanalys och som hjälpmedel för kommunikation över långa avstånd, te-
lemedicin. Dessa idéer infördes i Uppsala som en viktig del i klinisk rutin och 
användes till exempel när han var med om att vidareutveckla klinisk neuro-
fysiologi i de baltiska länderna. Stålberg har lett ett stort antal internationella 
kurser inom ämnet både i Uppsala och utomlands. Han är hedersmedlem i 
flera internationella sällskap.
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Göran Törnqvist, Uplands nation
Avhandling: Accomodation in Monkeys. Some Pharmacological and Physiologi-
cal Aspects. Disputation: 25 februari 1967.

Göran Törnqvist är född i Uppsala 1 maj 1935. Efter studentexamen vid  Högre 
allmänna läroverket 1954 inskrevs han samma år vid Uppsala universitet. Han 
avlade medicine kandidatexamen 1956 och medicine licentiatexamen 1962. 
Efter disputationen 1967 fullföljde Törnqvist specialiseringsstudier vid ögon-
kliniken vid Umeå universitet och blev sedan docent vid Medicinska fakul-
teten i Umeå. Han utnämndes 1972 till överläkare och klinikchef vid ögon-
kliniken på det nystartade centrallasarettet i Skaraborgs län (Kärnsjukhuset i 
Skövde). Förutom kliniskt arbete och undervisning utförde han även kliniska 
studier rörande ögonsjukdomar, främst glaukom (grön starr). Efter sin pensio-
nering har Göran Törnqvist intresserat sig för patientsäkerhet och medverkat 
i patientnämndsarbetet i Västra Götalands region.

Ole M. Ugland, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Electrical Burns. A Clinical and Experimental Study with Special 
Reference to Peripheral Nerve Injury. Disputation: 11 maj 1967.

Ole M. Ugland var född 13 februari 1924. Efter studentexamen i Oslo 1944 
skrevs han 1947 in vid Oslo universitet, där han avlade medicine ämbets-
examen 1950. Han specialiserade sig först i allmänkirurgi men kom sedan 
att intressera sig för plastikkirurgin. Ole M. Ugland sökte sig därför till Upp-
sala universitet som elev till professor Tord Skoog, vars framgångsrika pion-
järverksamhet vid Akademiska sjukhusets plastikkirurgiska klinik hade bli-
vit internationellt uppmärksammad. Ugland blev där förste underläkare och 
hans avhandling rörde elektriska brandskador. På detta område har han också 
publicerat ett stort antal skrifter. Han återvände sedan till Norge, där han ef-
ter en tid vid centralsjukhuset i Akershus, var med om att etablera en plastik-
kirurgisk avdelning vid Röda korsets klinik i Oslo. Där blev han även över-
läkare. Verksamheten överfördes senare till Ullevåls sjukhus där han 1994 
pensionerades. Ole M. Ugland var medlem av Tord Skoog Society of Plastic 
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Surgeons,  International Society for Burn Injuries och hedersledamot i Norsk 
plastikkirurgisk forening. Han avled 30 april 2005.

Gunnar Wallin, Värmlands nation
Avhandling: Internal Ion Concentrations and Relative Ion Permeabilities in Cray-
fish Axons; Their Relation to the External Potassium Concentration. 
Disputation: 20 maj 1967.

Gunnar Wallin är född 26 oktober 1936 i Karlstad. Han avlade studentexa-
men 1955 vid läroverket i Åmål och inskrevs samma år vid Uppsala univer-
sitet. Han avlade medicine kandidatexamen 1957 och medicine licentiatexa-
men 1963, då han även blev legitimerad läkare. Åren 1963–64 studerade han 
vid University of California i San Fransisco. Efter disputationen 1967 blev han 
docent i fysiologi. Han arbetade sedan som assistent vid Fysiologiska institutio-
nen i Uppsala till och med 1968. Därefter fortsatte han sin utbildning i klinisk 
neurofysiologi vid Akademiska sjukhuset och blev specialist och docent i äm-
net år 1973. Åren 1973–84 hade han olika läkartjänster vid sjukhuset.  Wallin 
var 1984–2001 professor i klinisk neurofysiologi vid Göteborgs universitet 
och fortsatte sedan att forska som emeritus. Hans forskning har fokuserats 
på sympatiska nervsystemets funktion och han redovisar cirka 210 original-
publikationer, varav ett trettiotal har tillkommit under emeritustiden. Gunnar 
Wallin har omfattande internationella kontakter och har varit gästprofessor 
vid institutioner i USA, Australien och Japan. Under emeritustiden har han 
även sysslat med hembygdsforskning, vilket resulterat i flera kulturhistoriska 
böcker och andra publikationer.
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Humanistiska fakulteten

Birgitta Bergquist, Norrlands nation
Avhandling: The Archaic Greek Temenos. A Study of Structure and Function.
Disputation: 24 maj 1967.

Birgitta Bergquist var född i Uppsala 25 maj 1935. Efter studentexamen 1954 
skrevs hon samma år in vid Uppsala universitet, där hon avlade filosofie kan-
didatexamen 1958 och filosofie licentiatexamen 1962. Efter disputationen var 
hon docent i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Uppsala universi-
tet. Hon utnämndes 1975 till innehavare av Viktor Rydbergs professur i anti-
kens kultur och samhällsliv vid Stockholm universitet. Hennes forskning avsåg 
främst antika grekiska helgedomar, kulter och kultbruk. Avhandlingen var en 
systematisk studie av grekiska helgedomsområden, så kallade temene, utifrån 
en analys av strukturer och funktioner. Hon visade på vad sätt grekiska helge-
domar från arkaisk tid skilde sig från helgedomar i det gamla Egypten, i Meso-
potamien och i äldre bronsålderskulturer i Medelhavsområdet, men även från 
grekiska helgedomar under senare perioder. I en studie av en enskild grekisk 
helgedom till Herakles på ön Thasos – Herakles on Thasos. The Archaeological, 
Literary and Epigraphic Evidence for His Sanctuary, Status and Cult Reconside-
red – borrade hon djupt i en tidigare grävningspublikation för att sedan lansera 
en ny tolkning av helgedomens byggnadshistoria på basis av arkeologiskt och 
epigrafiskt material. Under arbetet med denna bok lade hon grunden till ett 
förblivande intresse för grekiska bankettsalar, så kallade hestiatoria.

Den studie som Birgitta Bergquist publicerade om byggnadstypen och dess 
funktion hamnade mitt i en forskningsfront om det grekiska symposiet. Hen-
nes studier av brännoffer i Medelhavsvärlden och Främre Orienten i tidiga pe-
rioder blev likaså uppmärksammade. Alla dessa vetenskapliga insatser gjorde 
henne till ett aktat namn i den internationella forskningen om antik grekisk 
religion. Bland många uppdrag kan nämnas att hon var redaktör för Svenska In-
stitutets Athenserier 1970–72 och sektionsdekan vid Stockholms universitet 
1977–83. Hon var även ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala, 
Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och Nathan Söder-
blom-Sällskapet. Birgitta Bergquist avled 22 november 1998.
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Klaus Richard Böhme, Skånelandens nation
Avhandling: Bremisch-Verdische Staatsfinanzen 1645–1676. Die schwedische 
Krone als deutsche Landesherrin. Disputation: 23 maj 1967. 

Klaus Richard Böhme var född i Tilsit, i dåvarande Ostpreussen, 12 juli 1935. 
Efter studentexamen 1956 skrevs han samma år in vid Kiels universitet, där 
han 1961 blev doctor philosophiae (Dr. Phil.) på en avhandling om den svens-
ka ockupationen av Weichseldeltat 1626–35. Han skrevs in vid Uppsala uni-
versitet 1961 och avlade filosofie kandidatexamen 1963. Efter disputationen 
1967 om Bremen-Verdens statsfinanser under svensktiden, tjänstgjorde Klaus 
Richard Böhme vid Riksarkivet och vid Historiska institutionen, Stockholms 
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universitet. Från 1972 arbetade han sedan som forskare vid militärhistoriska 
avdelningen vid dåvarande Militärhögskolan. Hans forskning berörde bland 
annat det svenska flygvapnets historia, Sverige under andra världskriget och 
officerskårens ställning i DDR. Hans sista manuskript behandlade svenska un-
derrättelsedokument från krigsåren. Tillsammans med Hjalmar Mårtensson 
och Alf W. Johansson översatte han 1991 Carl von Clausewitz verk Om kriget. 
Klaus Richard Böhme var under många år redaktör för Militärhistorisk tid-
skrift. Han var även ledamot av flera militärhistoriska sällskap och kommis-
sioner och hade omfattande internationella kontakter. Vid sin pensionering 
2000 förärades han festskriften Historia, krig och statskonst. Klaus Richard 
Böhme avled 7 juli 2005.

Stig Ekman, Gästrike-Hälsinge nation
Avhandling: Slutstriden om representationsreformen. 
Disputation: 2 december 1966.

Stig Ekman är född i Gävle 12 september 1930. Efter studentexamen 1949 
skrevs han samma år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kan-
didatexamen 1952, filosofie ämbetsexamen 1953 och filosofie licentiatexamen 
1958. Efter disputationen 1967 om det politiska spelet bakom en av de vik-
tigaste reformerna på väg mot demokratin blev Stig Ekman docent i historia 
vid universitetet. Under åren 1966–78 var han ledare för det av Riksbankens 
jubileumsfond finansierade forskningsprojektet Sverige under andra världskri-
get (SUAV), knutet till Historiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Projektet resulterade bland annat i ett tjugotal doktorsavhandlingar. Bland Ek-
mans skrifter i detta ämne kan nämnas Jämställdheten mellan man och kvinna i 
beredskapsårens Sverige (1980) och Den militära underrättelsetjänsten. Fem kri-
ser under det kalla kriget. (Den senare kunde på grund av sitt sekretessbelagda 
innehåll publiceras först 2000.) Efter SUAV-projektet blev Ekman docent och 
sedan universitetslektor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. 
Han var ordförande i Projekt 2005, vilket samordnade forskning om relationen 
mellan Sverige och Norge 1814–1905. Han har även varit ordförande i Eyvind 
Johnson-sällskapet. Stig Ekman tilldelades professors namn 2000.
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Nils-Erik Hansegård, Gästrike-Hälsinge nation
Avhandling: Recent Finnish Loanwords in Jukkasjärvi Lappish. 
Disputation: 24 maj 1967.

Nils-Erik Hansegård var född 24 juni 1918. Efter studentexamen 1944 skrevs 
han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatex-
amen 1949 och filosofie ämbetsexamen 1953. Han var 1953–67 adjunkt vid 
Kiruna läroverk. Vid sidan av lärartjänstgöringen bedrev han forskning inom 
sitt specialområde, finsk-ugriska språk och avlade filosofie licentiatexamen 
1961. Avhandlingen 1967 om finska lånord i samiskan ledde fram till en do-
centur vid universitetet 1967–75. Nils-Erik Hansegård blev därefter vid Umeå 
universitet innehavare av Sveriges första professur i samiska (1975–79). Han 
engagerade sig i samernas och tornedalsfinnarnas situation, speciellt när det 
gällde den språkliga miljön och relationen mellan hemspråk och riksspråks-
skolspråk. Hans intresse gällde även tvåspråksfrågor generellt, vilket han ut-
vecklade i skriften Tvåspråkighet eller halvspråkighet (första upplagan 1968). 
Nils-Erik Hansegård avled 4 februari 2002.

Bertil Hedevind, Norrlands nation
Avhandling: The Dialect of Dentdale in the West Riding of Yorkshire. 
Disputation: 12 maj 1967.

Bertil Hedevind var född 17 februari 1920. Efter studentexamen 1940 skrevs 
han 1943 in vid dåvarande Stockholms högskola, där han avlade filosofie kandi-
datexamen 1946 och filosofie ämbetsexamen 1948. Han blev sedan läroverks-
adjunkt och senare lektor vid Brännkyrka läroverk. Han inskrevs vid Uppsala 
universitet 1951 och därefter vid University of Leeds där han blev Doctor of 
Philosophy (Ph. D.) 1957. I Uppsala avlade Hedevind filosofie licentiatexa-
men 1958 och disputerade 1967 på en avhandling om engelska dialekter, vil-
ken blev internationellt uppmärksammad och gav honom docentkompetens. 
I samtida recensioner beskrivs avhandlingen som mönsterbildande genom att 
den behandlade dialekten både mot dess historiska bakgrund och dess nu-
tida gestalt och samhälleliga funktion. Han blev 1967  universitetslektor vid 
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 Engelska institutionen och var under åren 1968–71 även studierektor där. 
 Bertil Hedevind avled 24 november 1989.

Gunnar Herrström, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: 1927 års skolreform. En studie i svensk skolpolitik 1918–1927.
Disputation: 11 februari 1967.

Gunnar Herrström var född 27 mars 1918. Efter studentexamen 1936 skrevs 
han samma år in vid Lunds universitet, där han avlade teologie kandidatexa-
men 1941 och filosofie kandidatexamen 1942. Han inskrevs sedan vid Upp-
sala universitet 1959 och avlade där filosofie licentiatexamen 1964. Gunnar 
Herrström blev metodiklektor i historia vid lärarhögskolan och deltog aktivt 
vid uppbyggandet av verksamheten där, bland annat när det gällde formerna 
för samverkan med Uppsala universitet. Under en tid var han också biträdande 
prefekt. Som sakkunnig i dåvarande Skolöverstyrelsen och Ecklesiastikdepar-
tementet deltog Gunnar Herrström vid förberedandet av olika skolreformer. 
Han var även fackligt verksam i Läroverkslärarnas riksförbund. Tillsammans 
med Gunhild Kyle författade han 1972 Två studier i den svenska flickskolans 
historia. Gunnar Herrström avled 20 november 1994.

Olov Isaksson, Norrlands nation
Avhandling: Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands 
kustbyar. Om samspelet mellan lokal tradition och central påverkan. 
Disputation: 18 maj 1967.

Olov Isaksson var född i Nederkalix 14 juni 1931. Efter studentexamen 1952 
skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kan-
didatexamen 1957 och filosofie licentiatexamen 1961. Han var först amanuens 
vid Norrbottens museum och från 1963 chef för Sundsvalls museum. Efter 
disputationen blev Olov Isaksson museidirektör vid Statens historiska mu-
seum i Stockholm och sedan museichef fram till 1988. Han kom särskilt att 
intressera sig för emigranthistoria, bland annat manifesterat i en bok om den 
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av väckelsefolk från Norrland grundade kolonin Bishop Hill 1969. Olov Isaks-
son spelade därför en ledande roll i samband med den svenska utvandringens 
150-årsjubileum 1996. Året innan hade han också behandlat invandringen till 
Sverige i en bok om vallonbruken i Uppland. Till hans intresseområden hörde 
även öar med vikingaanknytning, vilka han beskrev i böcker om Island, Grön-
land, Färöarna, Orkney, Shetland och Irland. Som museiman ville han utveckla 
nya former för utställningsverksamheten och genomförde också flera utställ-
ningar som fick internationellt genomslag. Sina museierfarenheter berättade 
han om i sin bok Äventyr i museibranschen 1990. Han erhöll professors namn 
1991. Olov Isaksson avled 8 januari 1998. 

Bengt R. Jonsson, Västgöta nation
Avhandling: Svensk balladtradition. I. Balladkällor och balladtyper. 
Disputation: 6 maj 1967.

Bengt R. Jonsson var född i Vänersborg 19 mars 1930. Efter studentexamen 
1949 skrevs han samma år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie 
kandidatexamen 1953 och filosofie licentiatexamen 1958. Han rekryterades 
redan i början av 1950 talet till det nystartade Svenskt visarkiv för att biträda 
dåvarande arkivchefen Ulf Peder Olrog. När Jonsson efter tjänstgöring som 
svensk lektor i Aberdeen återvände till Sverige efterträdde han Olrog som chef 
för visarkivet och var sedan verksam där fram till sin pensionering 1995. Bland 
annat gjorde han betydande insatser för systematisering och utgivning av den 
svenska medeltidsballaden (Svenska Medeltida Ballader) och för forskning och 
dokumentation av svensk jazz. För att trygga arkivets fortsatta existens ver-
kade han för visarkivet förstatligande 1970. Han skapade ett stort kontaktnät 
av nordiska och internationella forskare, och initierade utgivningen av Sumlen. 
Årsbok för vis- och folkmusikforskning, vars redaktör han var 1976–95. Jonsson 
fick professors namn och verkade efter pensioneringen som gästprofessor vid 
Köpenhamns universitet. Han tillägnades 1990 festskriften Inte bara visor, Stu-
dier kring folklig diktning och musik. Bengt R. Jonsson avled 30 augusti 2008.
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Jan Ling, Uplands nation
Avhandling: Nyckelharpan. Studier i ett folkligt musikinstrument. 
Disputation: 28 april 1967

Jan Ling var född 12 april 1934 i Örebro. Efter studentexamen 1953 skrevs han 
1955 först in vid Uppsala universitet och sedan vid dåvarande Stockholms hög-
skola 1956. Han studerade också piano vid Musikhögskolan i Stockholm 1955–
58. Vid Stockholms universitet avlade han filosofie kandidatexamen 1959 och 
vid Uppsala universitet filosofie licentiatexamen 1961. Under 1960-talet var 
han anställd vid Svenskt visarkiv och som museilektor vid Musikhistoriska 
museet i Stockholm. Han gav 1964 ut Svensk folkmusik: bondens musik i helg 
och söcken. Jan Lings doktorsavhandling Nyckelharpan. Studier i ett folkligt mu-
sikinstrument (1967) var nyskapande genom sin musiketnologiska ansats och 
försök att återskapa hur instrumentet i fråga inte bara använts utan också låtit. 
Intresset för musikens funktion förde honom in på sociologiska och antropo-
logiska perspektiv i musikforskningen. Det innebar en vändning mot det sam-
tida musiklivet och dess genrer vid sidan av den traditionella konstmusiken. 
Efter disputationen anställdes Jan Ling som lektor vid Göteborgs musikkon-
servatorium. Vid Göteborgs universitet blev han universitetslektor 1971 och 
professor i musikvetenskap 1977. Ett särskilt initiativ var den 1978 designade 
”konstnärligt kreativa forskarutbildningen”, där akademisk forskning skulle 
förenas med musikalisk praktik. Lings idé var en begynnelse till den konst-
närliga forskning som sedan fått spridning runt om i landet. I sin egen forsk-
ning höll sig Ling till musikhistorien, betraktad i ett samhälleligt perspektiv. 
Han skrev om Europas musikhistoria intill 1730 och om folkmusiken mellan 
1780 och 1980, och ägnade specialstudier åt bland andra Franz Liszt. Intresset 
för folkmusiken var symptomatisk för hans breda kontaktyta mot olika slags 
musikkultur och musikutövning utanför akademin och med sin generösa na-
tur var han inspiratör och initiativtagare. Många vittnar om att han påverkat 
livsvalet för dem. Jan Ling var rektor för Göteborgs universitet 1992–97. Han 
avled 3 oktober 2013.
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Göran B. Nilsson, Västgöta nation
Avhandling: Självstyrelsens problematik. Undersökningar i svensk landstingshis-
toria 1839–1928. Disputation: 20 maj 1967.

Göran B. Nilsson är född i Lidköping 9 oktober 1934. Efter studentexamen 
1953 skrevs han samma år in vid Lunds universitet 1953 och sedan vid Upp-
sala universitet 1955, där han avlade filosofie ämbetsexamen 1956 och filoso-
fie licentiatexamen 1961. Efter disputationen blev Nilsson docent i historia. 
Åren 1968–75 var han extra ordinarie docent vid Stockholmsuniversitet och 
från 1975 uppdragsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han utnämn-
des 1984 till professor inom Institutionen för Tema (Tema Teknik och social 
förändring) vid Linköpings universitet. Hans huvudverk som historiker är en 
biografi över André Oscar Wallenberg i tre delar (1984–94). De föregicks av 
specialstudien Banker i brytningstid (1981) och efterföljdes av en sammanfat-
tande volym Grundaren. André Oscar Wallenberg 1816–1886 (andra upplagan 
2006, även engelsk och fransk översättning). Bortsett från hans senaste verk, 
Nytt ljus över Yngre Västgötalagen. Den bestickande teorin om en medeltida lag-
stiftningsprocess (2012), har Nilsson koncentrerat sin historieproduktion till 
det moderna Sverige. Den röda tråden har varit hur landet har lyckats hantera 
allvarliga samhällsproblem – inrikes och utrikes – utan att landa i krig eller re-
volution. Den metod Nilsson på Weibullsk grund tillämpar kräver en kombi-
nation av politik, ekonomi, juridik och ideologi i en retrospektiv processanalys 
av förändringar i samhällets normsystem. Resultaten av hans forskning fram-
går bland annat av tre uppsatssamlingar: Musikprocessen och andra historiska 
processer (1984), Den lycklige humanisten. Tio offensiva essäer (1990), och Dju-
past sett. Tolv tankeväckande essäer (2004). Han var redaktör för Svensk Histo-
risk Tidskrift 1969–73. Göran B. Nilsson är sedan 1987 ledamot av Det Nors-
ke Videnskaps-Akademi och från 1990 av Kungliga Vitterhetsakademien.



77

Sten Rentzhog, Norrlands nation
Avhandling: Stad i trä. Panelarkitekturen. Ett skede i den svenska småstadens 
byggnadshistoria. Disputation den 22 maj 1967.

Sten Rentzhog är född 10 april 1937 i Uppsala och uppvuxen i Östersund. Han 
avlade studentexamen 1956 och inskrevs 1957 vid Uppsala universitet, där 
han blev filosofie kandidat 1961. Samma år blev han Bachelor of Arts vid Uni-
versity of Oregon, USA. Efter byte av huvudämne från historia till konsthis-
toria avlade han filosofie licentiatexamen 1966 vid Uppsala universitet. Efter 
disputationen blev han docent. Samtidigt med avhandlingsarbetet tjänstgjorde 
Rentzhog vid Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet. Han blev sedan 
chef för ämbetets nyinrättade Vårdsektion. År 1968 utnämndes han till lands-
antikvarie i Älvsborgs län och innehade därefter 1971–2002 samma befattning 
i Jämtlands län. Han var 1988–91 styresman för Nordiska museet och därefter 
projektledare för det landsomfattande museiprojektet Den svenska historien. 
Under sin museiverksamhet har han samverkat med universiteten genom kul-
turhistoriska seminarier och forskningsprojekt, utgivit böcker och årsböcker 
och medverkat i samhällsdebatten. Efter pensioneringen tog han initiativ till 
Nordiska museets forskarskola och är numera ordförande i Heimbygda, Jämt-
land Härjedalens hembygdsförbund. Under senare tid har Sten Rentzhog för-
fattat Forskning & museer. En debattskrift (2006), Friluftsmuseerna. En skandi-
navisk idé erövrar världen (2007, även engelsk upplaga), Tänk i tid. Se framåt 
genom att blicka bakåt (2014). 

Göran Rosander, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande 
belysning. Disputation: 23 maj 1967.

Göran Rosander var född 4 januari 1933. Efter studentexamen 1951 skrevs 
han 1953 in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 
1956 och filosofie licentiatexamen 1963. Han disputerade 1967 på en avhand-
ling som behandlade dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar, vilken gav honom 
docentkompetens. Efter disputationen var Göran Rosander  landsantikvarie 
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i Jämtlands län och intendent vid länsmuseet i Östersund (Jamtli). Han blev 
1971 förste intendent vid Nordiska museet och var med och etablerade Sam-
dok 1977. Under 1980- och 1990-talen var Rosander knuten till Norsk etno-
logisk granskning vid universitetet i Oslo. Han verkade även som lärare vid 
etnologiska institutionen i Uppsala, där han under en tid var tillförordnad pro-
fessor. Göran Rosander avled 22 februari 1996.

Gunnar Sorelius, Norrlands nation
Avhandling: ‘The Giant Race Before the Flood’: Pre-Restoration Drama on the 
Stage and in the Criticism of the Restoration. Disputation: 23 september 1966.

Gunnar Sorelius är född 25 februari 1932 i Umeå. Han avlade studentexamen 
vid läroverket där 1952 och inskrevs följande år vid Uppsala universitet. Han 
avlade filosofie magisterexamen 1957 och filosofie licentiatexamen 1962.  Efter 
studier även vid University College och King’s College i London samt vid The 
Folger Shakespeare Library i Washington D.C. disputerade han för doktors-
graden i Uppsala 1966 och utnämndes samma år till docent. Efter tjänstgöring 
som docent och lektor i Umeå och Uppsala samt som vikarierande professor 
i Lund och i Uppsala utnämndes han 1973 till professor i  engelska, särskilt 
engelskspråkig litteratur, vid Stockholm universitet. Följande år kallades han 
till professuren med samma namn i Uppsala, vilken han sedan innehade till 
emeriteringen 1997. Sorelius’ vetenskapliga författarskap inriktade sig först 
mot det inflytande som Shakespeare och hans samtida utövade på 1600-talets 
dramatik och litteraturkritik i England. Ett annat intresseområde, utvecklat 
speciellt i en monografi om Shakespeares tidiga komedier samt i ett antal ar-
tiklar, har varit Shakespeares förhållande till klassisk mytologi och renässan-
sens konstteori, liksom Shakespeares plats i svensk och skandinavisk teater 
och i kultur, vilket senare forskningsfält resulterat i en internationell konferens 
och två samlingar av vetenskapliga artiklar till vilka han även bidragit, samt 
ett antal artiklar skrivna för det kommande stora verket The Stanford Global 
 Shakespeare Encyclopedia. Han har också varit redaktör för Studia Neophilolo-
gica och Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet årsbok. Under sin pro-
fessorstid har han handlett ett trettiotal doktorsavhandlingar fram till examen. 
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Efter emeriteringen har han färdigställt en kritisk textutgåva av Catharine 
Trotter’s drama om Gustaf Vasa kallat The Revolution of Sweden: A Tragedy, 
vilket han också översatt till svenska under titeln Den svenska revolutionen. 
Sorelius har också deltagit och föreläst i ett antal internationella konferenser 
i England, Norge, USA, Frankrike, Italien, Japan och Australien, senast vid 
bildandet 2015 av The Nordic Shakespeare Society vid Kingston University 
i London, där han bidrog med en så kallad keynote lecture om Shakespeare i 
skandinavisk film och television. Sedan 1970 är han medlem i The Internatio-
nal Shakespeare Conference i Stratford-upon-Avon. Under sin tid vid Uppsala 
universitet har Gunnar Sorelius varit prefekt för Engelska institutionen och 
medlem i Uppsala universitetsbiblioteks styrelse samt ordförande för Engel-
ska institutionens English Society.

Johan Sundberg, Stockholms nation
Avhandling: Mensurens betydelse i öppna labialpipor. Studier av resonansegen-
skaper, insvängningsförlopp och stationärt spektrum. 
Disputation: 29 oktober 1966. 

Johan Sundberg är född i Stockholm 25 mars 1936. Han avlade studentexamen 
1955 i Stockholm och skrevs in vid Uppsala universitet samma år. Drabbad av 
ett obändigt musikintresse i tonåren, som ledde till piporgelbygge i hemmet, 
studerade han musikvetenskap och infogade även filosofi, estetik och matema-
tik i sin filosofie kandidatexamen 1961. Han avlade dessförinnan organist- och 
kantorsexamen i Uppsala 1957. Hans licentiatavhandling 1963 och doktors-
avhandling 1966 handlade om orgelpipors akustik, och tillhörande forskning 
utförde han på Kungl. Tekniska högskolan (KTH), där han efter disputationen 
anställdes som forskningsassistent. Året därpå beviljade Riksbankens Jubi-
leumsfond honom ett forskningsanslag som avsåg akustisk analys av sångröster. 
Anslaget följdes senare av andra från humanistiska, natur- och teknikveten-
skapliga forskningsråd för projekt som avsåg röstfunktion och teorin bakom 
musikalisk interpretation. Under sin anställning som forskare vid IRCAM i Pa-
ris tilldelades Sundberg 1979 en personlig professur i musikakustik vid KTH, 
där han etablerade dess musikakustiska forskningsgrupp.
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Sundberg har skrivit mer än 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och 
böcker som översatts till flera språk och har promoverats till hedersdoktor vid 
universiteten i York, Aten och Liège. Som ordförande i Kungliga Musikaliska 
Akademiens musikakustiska nämnd organiserade han ett antal offentliga sym-
posier om skilda aspekter av musikens ljudlära: konsertsalsakustik, sångröst, 
teorin bakom musikaliskt utförande, akustiska förutsättningar för skalor och 
harmonilära. Han har varit handledare eller bihandledare till ett tjugotal dok-
torander, varav många från medicinska fakulteter och från utländska universi-
tet. Efter pensioneringen har han fortsatt sin vetenskapliga produktion, främst 
om akustiska och fysiologiska aspekter av sång i olika genrer. Johan Sundberg 
har initierat ett globalt nätverk för firandet av World Voice Day, som inträffar 
16 april varje år; dagen firades förra året med mer än 700 vokala evenemang i 
ett sextiotal länder. 

Göran Sörbom, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Mimesis and Art. Studies in the Origin and Early Development of 
an Aesthetic Vocabulary. Disputation: 9 december 1966.

Göran Sörbom var född 11 januari 1935. Efter studentexamen 1953 skrevs han 
följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 
1957 och filosofie licentiatexamen 1962. Hans avhandling 1966 blev interna-
tionellt uppmärksammad och citerad inom forskningen om antikens konst-
teori och filosofiska estetik. Sörbom blev docent vid Uppsala universitet och 
verkade från 1969 som universitetslektor fram till att han blev biträdande 
professor 1997 och sedan professor i estetik 1999. Under sina år vid Uppsala 
universitet var han med om att utveckla och befästa estetikämnet som veten-
skaplig disciplin. Sörbom gjorde även stora insatser för det nordiska samarbe-
tet. Han var initiativtagare till och ordförande för Nordiska sällskapet för este-
tik 1988 och till utgivningen av Nordisk estetisk tidskrift, vars redaktör han var 
fram till 1997. För Göran Sörbom var konstens filosofi, konstens historia och 
konstkritiken en integrerad helhet, på samma sätt som den en gång var för Per 
Daniel Amadeus Atterbom, den förste innehavaren av professuren i estetik i 
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Uppsala. Göran Sörbom sista stora arbete, som gällde den grekiska konstrevo-
lutionen, hann aldrig fullbordas innan han avled 6 maj 2013.

Sune Åkerman, Uplands nation
Avhandling: Skattereformen 1810. Ett experiment med progressiv inkomstskatt.
Disputation:19 maj 1967.

Sune Åkerman är född 11 november 1932. Efter studentexamen 1952 skrevs 
han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatex-
amen 1957, filosofie ämbetsexamen 1957 och filosofie licentiatexamen 1960. 
Efter disputationen 1967 blev han docent i historia vid Uppsala universitet. 
Åkerman var 1972–78 forskningsledare för det stora Amerikaprojektet vid 
Historiska institutionen. Han var 1980–85 ordförande i Svensk Demografisk 
Förening och innehade 1980–97 professuren i historia vid Umeå universitet. 
Åkerman var även en av forskningsledarna vid det tvärvetenskapliga Lule-
älvdalsprojektet 1980–90. Han undervisade vid York University i Toronto 
1991–92 och har också varit gästprofessor vid Harvard University, vid franska 
École des Hautes Études en Science Sociales samt vid Cambridge University. 
Under åren 2000–06 var han verksam som handledare och ämnesföreträdare 
vid ämnet historia vid Karlstads universitet. Åkermans insatser som forskare 
har utmärkts av metodisk och teoretisk medvetenhet och ämnesmässig ny-
orientering (till exempel oral history). Han har haft omfattande internationel-
la kontakter och gav tillsammans med Jack L. Granatstein ut Welfare States 
in Trouble (1994). Sune Åkerman har även gett ut Historiker i brytningstid, en 
biografi om sin lärare Sten Carlsson (2010).
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sten Sture Bergström, Norrlands nation
Avhandling: A Paradox in the Perception of Luminance Gradients. 
Disputation: 29 april 1967.

Sten Sture Bergström var född Bäckåker utanför Lycksele 13 februari 1930. Ef-
ter realskola, läroverk och folkskollärarseminarium arbetade han två år som 
folkskollärare i Lövånger. Därefter skrevs han 1953 in vid Uppsala universitet 
för att läsa biologi, zoologi, botanik och geografi, och avlade filosofie kandi-
datexamen 1956. Han anställdes 1957 av den nyblivne professorn i psykologi, 
Gunnar Johansson, pionjär inom perceptionspsykologin, och varvade psyko-
logistudier med forskning och undervisning. Efter filosofie licentiatexamen 
1961 och disputationen 1967 blev han docent och senare biträdande profes-
sor. När Institutionen för tillämpad psykologi bildades vid Umeå universitet 
kallades Bergström dit till en nyinrättad professur. Hans teori och modell gäl-
lande samspelet mellan färg, form, belysning och tredimensionalitet (färgkon-
stans) blev utgångspunkten för hans experimentella forskning, som han fort-
satte långt efter sin pensionering. Han var internationellt respekterad inom sitt 
forskningsområde och samarbetade med kolleger i flera länder. Åren 1982–96 
var han ledamot av Folkuniversitetets förbundsstyrelse. Sten Sture Bergström 
hade han även ledaruppdrag vid sin fakultet och vid sin institution. Han avled 
16 februari 2016.

Göte Hanson, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Dimensions in Speech Sound Perception. An Experimental Study of 
Vowel Perception. Disputation: 23 maj 1967.

Göte Hansson var född 24 juli 1924. Han utbildade sig till folkskollärare och 
sedan dövlärare. Mellan 1952 och 1953 var han föreståndare för dåvarande 
dövlärarseminariet på Manillaskolan. Han var en av de första dövlärare som 
i slutet av 1950 talet förstod betydelsen av att använda teckenspråk i under-
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visningen för att nå goda studieresultat. Hanson skrevs 1954 in vid Uppsala 
universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1957 och filosofie licen-
tiatexamen 1961. Efter disputationen 1967 blev han docent i psykologi, 1969 
universitetslektor och 1972 biträdande professor vid psykologiska institutio-
nen, Stockholms universitet. Vid sidan av sin forskning arbetade Hanson för 
att få teckenspråket erkänt som språk. Han anlitades under 1960-talet av Sve-
riges Dövas Riksförbund (SDR) att leda enkätundersökningar som sedan pub-
licerades med titeln Fakta om den döves situation under och efter skoltiden. Den 
bekräftade att vuxna döva inte hade kunnat tillgodogöra sig stora delar av un-
dervisningen därför att de måste lära sig tala och avläsa dövlärarnas munrö-
relser. För sina insatser belönades han 1995 med SDR:s Kruthmedalj. Hanson 
har författat flera skrifter och rapporter inom sitt ämnesområde, bland annat 
även om finska barns hemspråksundervisning. Han pensionerades 1989 och 
drev därefter ett eget konsultföretag med inriktning på bland annat konflikt-
hantering. Göte Hanson avled 14 augusti 2011.

Lennart Nellbeck, Gästrike-Hälsinge nation
Avhandling: Trävaruexport – distributionsvägar och förbrukning. En distribu-
tionsekonomisk studie över den svenska exporten av sågade och hyvlade trävaror 
till Storbritannien. Disputation: 11 februari 1967.
 
Lennart Nellbeck var född i Iggesund 19 augusti 1936. Efter studentexamen 
vid läroverket i Hudiksvall 1956 skrevs han följande år in vid Uppsala uni-
versitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1960, filosofie-politices ma-
gisterexamen 1961 och filosofie licentiatexamen 1965. Efter disputationen 
1969 kom han att arbeta tillsammans med Björn Wahlström i Svenska Cel-
lulosa Aktiebolaget (SCA), senare vid Iggesunds bruk och därefter som VD 
för Rottneros AB. Nellbeck har författat flera böcker med anknytning till sitt 
arbete inom skogsindustrin, bland annat En skogsindustriman berättar (2008) 
och 25 år med Rottneros AB: 1981–2006 (2009). Under senare år verkade han 
som konsult och ”företagsdoktor” inom skogsindustrin. Lennart Nellbeck av-
led 12 juni 2016.
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Leif Lewin, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Planhushållningsdebatten. Disputation: 20 maj 1967.

Leif Lewin är född den 28 mars 1941 i Örebro, avlade studentexamen 1960, 
påbörjade sina studier vid Uppsala universitet året därpå, avlade filosofie kan-
didatexamen 1963 och filosofie licentiatexamen 1965 samt disputerade 1967. 
Efter fem år som docent i statskunskap tillträdde han 1972 Skytteanska lä-
rostolen i vältalighet och statskunskap, från vilken han emeriterades 2008. Ef-
ter doktorsavhandlingen om planhushållningsdebatten har Lewin publicerat 
ett fyrtiotal böcker på svenska och engelska samt ett stort antal artiklar i ve-
tenskapliga tidskrifter och i dagspressen. Hans forskningsområde kan beskri-
vas som demokratins teori och praktik. Lewin har fört fram närmare hundra 

Leif Lewin med hustrun Barbro 
efter promotionen 1967. Fotograf: 
Sture foto. Privat ägo.
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doktorander till disputation och särskilt engagerat sig för den grundläggande 
undervisningen på A-nivån. Han har varit prefekt (1976–94), dekanus (1991–
99) och vicerektor (1999–2005). Lewin är grundare av Skytteanska priset 
(The Johan Skytte Prize in Political Science). Han har även varit gästprofessor 
vid europeiska, asiatiska och amerikanska universitet, längst vid Johns Hop-
kins, Washington D. C., USA. Som emeritus har Lewin tagit upp frågan om 
en demokratisk världsordning är möjlig med bland annat arbetena Democratic 
Accountability, 2119. The Year Global Democracy Will Be Realized och Global 
demokrati. I år, jubelpromotionsåret, utger han en sjätte, omarbetad och upp-
daterad upplaga av sin bok Ideologi och strategi. Lewin är ledamot av svenska 
och utländska akademier och lärda sällskap, bland andra Kungliga Vetenskaps-
akademien, Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala, Academia Europaea och 
Måltidsakademien. Han har varit styrelseledamot i myndigheter, universitet 
och svenska och internationella forskningsorgan samt varit regeringens rådgi-
vare respektive särskilde utredare för utrikes- och utbildningsdepartementen. 
Leif Lewin har varit ordförande i Sveriges Universitetslärarförbund, inspek-
tor för Södermanlands-Nerikes nation samt även publicerat sig skönlitterärt.

Chris Ottander
Avhandling: On Sensory Interaction in Judgement of Velocity and Its Measure-
ment by Psychophysical Scaling Methods. Disputation: 18 maj 1967.

Chris Ottander är född den 13 december 1933. Efter studentexamen 1953 
skrevs han samma år in vid dåvarande Stockholms högskola, där han avlade fi-
losofie kandidatexamen 1958 och filosofie licentiatexamen 1960. Under tiden 
fram till disputationen arbetade han som amanuens vid Stockholms högsko-
las psykologiska institution, som forskningsassistent vid Karolinska sjukhuset 
och som universitetslektor vid Uppsala universitet. Efter disputationen 1967 
blev han docent i psykologi vid Uppsala universitet. Ottander var under tre 
decennier rektor för Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbild-
ning (IHR) och för Grafiska Institutet (GI). Han blev 1977 rektor för den sam-
manslagna högskolan GI-IHR (som blev en institution vid Stockholms uni-
versitet 1994.) Vid Göteborgs universitet blev han professor i psykologi 1970. 
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Ottander har haft ett flertal uppdrag som expert i statliga kommittéer och i 
FN-organ. Han var 1973–94 ledamot i Pressens Opinionsnämnd. I en tidnings-
intervju 1983 förutspådde Chris Ottander att persondatorer kommer att bli 
”en normal utrustning på de flesta arbetsplatser där det finns universitetsut-
bildad personal” och bli ”lika vanliga som skrivmaskiner eller bandspelare”.

Leon Rappaport, Stockholms nation
Avhandling: Kapitalbildning och befolkningsrörelse. En ekonometrisk modell för 
kapitalbildningsformer beroende av befolkningsrörelse med exempel anknutna 
till kooperativa föreningars kapitalbildning och ATP. Disputation: 11 mars 1967.

Leon Rappaport var född i Warszawa 28 april 1900. Efter studentexamen 1920 
i Vilnius (Wilno) skrevs han följande år in vid Warszawas universitet, där han 
avlade magisterexamen 1932. Efter det tyska anfallet mot Polen befann han sig 
med sin familj på flykt och lyckades slutligen ta sig till Sverige. Han blev efter 
kriget handelsråd vid den polska beskickningen i Stockholm men fängslades i 
samband med ett besök i Polen. Efter fyra års fångenskap kunde han återvän-
da till sin familj i Sverige, där han 1958 anställdes vid KF:s utredningsavdel-
ning. Under fängelsetiden hade han påbörjat boken Determinantan, en bland-
ning av skönlitteratur, filosofi och matematik, som sedan utkom 1962, och 
med en fortsättning 1978. Rappaport skrevs in vid Uppsala universitet 1962 
och avlade filosofie licentiatexamen 1965. Därefter disputerade han 1967 på 
en avhandling som utifrån matematiska och statistiska utgångspunkter kri-
tiskt behandlade ATP-systemet. Han ägnade sitt vetenskapliga intresse åt den 
 matematiska talteorin. I en festskrift 1970 till professor Herman Wold införde 
han begreppet talgitter, vilket han menade var ett bevis för Goldbachs teorem, 
det vill säga att alla jämna heltal kan skrivas som summan av två primtal, vil-
ket är ett klassiskt men olöst problem inom talteorin. Leon Rappaport avled 
10 augusti 1986.
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Lars Rudebeck, Värmlands nation
Avhandling: Party and People. A Study of Political Change in Tunisia. 
Disputation: 24 maj 1967.

Lars Rudebeck är född 10 oktober 1936 i Lund. Han avlade studentexamen i 
Örnsköldsvik 1955 och bedrev sedan studier i USA fram till 1957 då han skrevs 
in vid Uppsala universitet. Där har han haft olika undervisnings- och forskar-
befattningar med början som amanuens i sociologi 1960. Han blev professor i 
statskunskap 2000 och emeritus i december 2003. Rudebeck har därefter varit 
anställd vid Kollegiet för utvecklingsstudier, sedan 2007 Centre for Sustainable 
Development (CSD) vid Uppsala universitet, där han fortfarande är verksam 
som ”seniorvolontär”. Hans främsta intresse inom forskningen har gällt samband 
mellan samhällsutveckling (”development”) och typen av politiskt system, i 
synnerhet demokrati. Han har bearbetat frågan abstrakt-teoretiskt och empi-
riskt-konkret utifrån fältarbeten i olika länder. Rudebecks licentiatavhandling 
(1963) handlade om Mexiko och doktorsavhandlingen (1967) om Tunisien. 
Från omkring 1970 har han haft fokus mot Afrika söder om Sahara med exem-
pel framför allt från Guinea-Bissau och även Moçambique. Han har utvecklat 
vidsträckta internationella kontakter, inte minst i Afrika. Som sidolinje har 
han forskat om de nordiska ländernas biståndspolitik. I en nyligen publicerad 
artikel med titeln Democracy and Development – a Disputed Pair konstaterar 
han att det finns ett klart samband mellan substantiell demokrati och utveck-
ling som befrämjar gemensamma behov och strävanden. För närvarande fung-
erar han bland annat som handledare och granskare inom Uppsala universitets 
MA-program i hållbar utveckling. Genom sin ämnesinriktning har Rudebeck 
rört sig i statsvetenskapens gränsmarker till sociologi, antropologi och histo-
ria och engagerat sig för tvärvetenskap i olika former. Han är grundande med-
lem av AKUT (Arbetsgruppen för kritiska studier av utvecklingsstrategier), 
en forskningsgrupp vid Uppsala universitet 1976–93, med verksamhet också 
vid Stockholms universitet; ordförande för U-forum vid Uppsala universitet 
1987–97; i ledningen för Seminar for Development Studies 1993–2008 och det 
CSD-baserade nationella Development Research Network/DevNet (2008–12). 
Lars Rudebeck tilldelades 2005 republiken Kap Verdes högsta förtjänstorden 
för ”deltagande i den process som (1975) ledde till Kap Verdes självständighet”. 
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Paul Seeger, Smålands nation
Avhandling: Variance Analysis of Complete Designs. Some Practical Aspects.
Disputation: 8 oktober 1966.

Paul Seeger är född 3 juni 1933. Efter studentexamen 1953 skrevs han följande 
år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1958, 
filosofie ämbetsexamen 1961 och filosofie licentiatexamen 1962. Efter dispu-
tationen 1966 blev han docent och 1968 universitetslektor i statistik vid Upp-
sala universitet. Paul Seeger blev därefter biträdande professor i statistik vid 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 1972 och professor i samma ämne 1979. 
Han har författat ett stort antal skrifter inom sitt ämnesområde.

Björn Sjövall, Skånelandens nation
Avhandling: Psychology of Tension. An Analysis of Pierre Janet’s Concept of 
“ tension psychologique” Together with an Historical Aspect. 
Disputation: 22 maj 1967.

Björn Sjövall var född i Kristianstad 16 februari 1916. Efter studentexamen 
1935 skrevs han samma år in vid Lunds universitet. Därefter inskrevs han vid 
dåvarande Göteborgs högskola 1945 och dåvarande Stockholms högskola 1947 
samt vid Uppsala universitet 1966. I Lund avlade han filosofie kandidatexa-
men 1940 och i Stockholm filosofie licentiatexamen 1948. Han var 1945–67 
chef för den psykotekniska avdelningen vid NKI-skolan. Efter disputationen 
var han 1967–76 lektor och huvudlärare i psykologi vid dåvarande Polisskolan i 
Solna. Han blev docent i pedagogik vid Uppsala universitet 1975 och var sedan 
universitetslektor 1976–81. Sjövall har författat ett stort antal skrifter inom 
ämnesområdena pedagogik och psykologi. Tillsammans med Thor Nordin gav 
han 1977 ut Individualism och samhörighet. En vänbok till Wilhelm Sjöstrand. 
Han har även skrivit om Emanuel Swedenborg och Ellen Key samt givit ut 
diktsamlingar och dramatiska verk. Björn Sjövall avled 31 oktober 1997.
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Olof Wennås, Uplands nation
Avhandling: Striden om latinväldet. Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 
1800-talet. Disputation: 4 februari 1967.

Olof Wennås var född 24 februari 1927. Efter studentexamen 1947 skrevs han 
följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatexa-
men 1953, filosofie ämbetsexamen 1956 och filosofie licentiatexamen 1962. 
Olof Wennås kom att inneha många befattningar inom skolväsendet. Han var 
bland annat lektor vid Katedralskolan i Uppsala och rektor vid Paulinska sko-
lan i Strängnäs. Under en tid verkade han även som biträdande skoldirektör 
i Göteborg och hade olika utrednings- och sakkunniguppdrag för dåvarande 
Skolöverstyrelsen (SÖ). Olof Wennås har också författat flera böcker i skol-
frågor, bland annat Rektorsrollen i styrningsperspektiv (1994). Under studie-
tiden engagerade han sig i studentteatern och i den kristna studentrörelsen. 
Inom Missionsförbundet hade han flera uppdrag, bland annat författade han 
dess jubileumsskrift 1978, Liv och frihet. Olof Wennås var också producent 
för flera religions- och utbildningsprogram under televisionens genombrotts-
tid. Under sina sista år ägnade han sig åt studier i arkeologi och arbetade med 
sammanställningen av en doktorsavhandling om kyrkobyggnader. Han avled 
10 maj 2011.

Olle Österling, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: The Efficacy of Special Education. A Comparative Study of Classes 
for Slow Learners. Disputation: 12 maj 1967.

Olle Österling var född 30 april 1925. Efter studentexamen 1945 avlade han 
folkskollärarexamen 1947. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1948, där han 
avlade filosofie kandidatexamen 1951 och filosofie licentiatexamen 1958. Olle 
Österling innehade före sin disputation olika befattningar inom skolväsendet, 
bland annat som länsskolinspektör och lektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm. Han blev efter disputationen docent i pedagogik och sedan rektor 
för Kenya Science Teachers College, ett lärarutbildningsprojekt som  Uppsala 
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universitet initierat i samarbete med dåvarande Nämnden för internationellt 
bistånd (Nib). Om denna verksamhet skrev han (tillsammans med Åke Vin-
terbäck och Olle Bergman) i Kenya Science Teachers College. Återblickar och 
reflexioner (1999). Han blev sedan bland annat chef för Skolöverstyrelsens ro-
tel för skolpsykologi, planerade och utvärderade utbildningar i flera afrikanska 
och asiatiska stater och var en kort tid även verksam som pedagogisk konsult 
vid Uppsala universitet. Olle Österling utnämndes 1974 till rektor för Lärar-
högskolan i Malmö och var även huvudsekreterare för 1974 års lärarutbild-
ningsutredning (LUT). Han blev 1978 chef för Sidas utbildningsavdelning och 
1980 rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Efter sin pensionering ledde han 
under flera år fortbildning av lärare i de baltiska staterna samt uppbyggnaden 
av en lärarutbildning i Pakistan. Olle Österling avled 7 november 2002.
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Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Stig Allenmark, Stockholms nation
Avhandling: Some Aspects of Carboxylic Substituted Sulfoxides. 
Disputation: 11 november 1966.

Stig Allenmark är född 9 februari 1936 i Stockholm. Han avlade studentexa-
men vid Högre allmänna läroverket (Latinskolan) i Malmö 1954 och inskrevs 
följande år vid Lunds universitet, där han blev filosofie kandidat 1959. Han 
avlade filosofie licentiatexamen 1963 och skrevs samma år in vid Uppsala uni-
versitet. Efter disputationen 1966 verkade han som docent, biträdande lärare 
och universitetslektor samt ett år (1969/70) som tillförordnad professor vid 
Umeå universitet. Allenmark tillträdde en professur vid Göteborgs univer-
sitet år 1984 och har där varit verksam som forskningshandledare och lärare 
i organisk kemi fram till emeriteringen 2001. Han har varit ledamot i redak-
tionskommittéer för ett antal vetenskapliga tidskrifter inom sitt område och 
organiserade 1995 en EUCHEM-konferens i Sverige. År 1997 erhöll han ett 
stipendium för en dryg månads vistelse i Japan som gästprofessor. Hans veten-
skapliga produktion omfattar drygt 180 arbeten, företrädesvis publicerade i 
internationella tidskrifter. Hans bok Chromatographic Enantioseparation publi-
cerades 1988 och följdes av en andra upplaga 1991. Stig Allenmarks vetenskap-
liga intresse har huvudsakligen rört organisk stereokemi, särskilt bestämning 
av absolut konfiguration, samt intramolekylär katalys. Han utnämndes 2011 
till gästprofessor vid Harbin Engineering University, Kina. 

Gunnar Aronsson, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Minimax Problems for Some Nonlinear Differential Operators.
 Disputation: 12 maj 1967.

Gunnar Aronsson är född i Katrineholm 6 april 1939. Efter studentexamen 
vid Falu högre allmänna läroverk 1957 skrevs han följande år in vid Uppsala 
universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1959 och filosofie licen-
tiatexamen 1962. Efter disputationen 1967 blev han docent i matematik. Han 
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innehade 1971–77 en docenttjänst vid Göteborgs universitet och var 1978–80 
forskare vid Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR). Åren 1981–87 var 
han professor i tillämpad matematik vid högskolan i Luleå. Efter en kort tid 
som forskarlektor vid Linköpings universitet blev han 1988 professor i till-
lämpad matematik vid samma lärosäte. Aronssons forskning har bland annat 
berört icke linjära differentialekvationer, en integralolikhet i Sobolevrum, ex-
tremproblem i maximumnorm, stabilitetsproblem, biomatematik, kontroll-
teori, så kallad optimal kontroll, och differentialekvationer inom mekaniken. 
Han har bland annat upptäckt en helt ny integralolikhet, löst kända problem 

Unga doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer samt promotorer under promotionshögtiden i aulan 1967. Professor Kai Siegbahn 
håller promotionsföreläsning över ämnet ”Krafternas spel”. Fotograf: Uppsala-Bild. Uppsala universitetsbibliotek.
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för p-harmoniska funktioner i planet samt uppställt och analyserat nya teo-
rier för granulära material. Under senare år har han studerat matematisk teori 
för industriell produktionsplanering. Efter pensioneringen 2006 har Gunnar 
Aronsson dessutom verkat som emeritusprofessor inom den vid Linköpings 
universitet 2010, med egna lokaler och resurser, inrättade Emeritusakademin.

 
Valter Axelsson, Uplands nation
Avhandling: The Laitaure Delta. A Study of Deltaic Morphology and Processes.
Disputation: 18 maj 1967.

Valter Axelsson var född i Engelbrekts församling, Stockholm, 30 maj 1924. 
 Efter studentexamen 1945 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, 
där han avlade filosofie kandidatexamen 1951 och filosofie licentiatexamen 
1957. Valter Axelsson disputerade på en avhandling om Laitauredeltat och 
Rapa älven i Sareks nationalpark och fortsatte därmed den vetenskapliga tra-
ditionen i Sarekområdet, initierad av professorn i geografi vid Uppsala uni-
versitet, Axel Hamberg. Vetenskapligt inspirerades Valter Axelsson av sin lä-
rare professor Filip Hjulström. Efter disputationen blev han docent i geografi, 
särskilt naturgeografi. Han innehade sedan 1974 en forskartjänst i sedimento-
logi, särskilt i lakustrin miljö, vid Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR). 
Forskartjänsten ledde till betydande undersökningar av sjöars sedimentologi 
och miljöproblem relaterade till kvicksilverföroreningar, samt till en metodut-
veckling för provtagning och efterföljande röntgenanalys. Han arbetade tidigt 
med datorer och skrev egna program för studier av sediment och röntgenbil-
der. Förutom i svenska vattendrag och längs den svenska kusten tillämpade 
Valter Axelsson sin analysteknik vid undersökningar av tropiska vattendrag 
bland annat i Laos och Costa Rica. Han tjänstgjorde även som lärare och pre-
fekt vid universitetets dåvarande naturgeografiska institution och var dessut-
om en mycket uppskattad och inspirerande handledare. 

Valter Axelsson var även sakkunnig i flera vattendomstolsförhandlingar i 
Sverige. Hans ”deltaforskning” var internationellt känd och han har författat 
flera skrifter och vetenskapliga rapporter inom detta område. Valter Axels-
son avled 24 oktober 2007.
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Francis J. Bonner, Värmlands nation
Avhandling: A Study of Macromolecular Thermal Diffusion. 
Disputation: 24 maj 1967.

Francis J. Bonner är född i Wilmington, USA, 4 juni 1934. Efter High School 
Diploma 1951 blev han Bachelor of Science 1955 och Master of Science 1956 
vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) samt Doctor of Philosophy 
(Ph. D.) 1964 vid University of Delaware. Hans avhandling hade titeln The 
High Temperature Oxidation of Nickel Steels. Bonner skrevs in vid Uppsala uni-
versitet 1964, där han sedan avlade filosofie licentiatexamen 1967 och dispute-
rade samma år. Han återvände sedan till USA och var under några år forskare 
vid Princeton University. Åren 1972–81 var han assisterande professor vid den 
tekniska högskolan ETH i Zürich. Bonner var 1981–86 professor vid Vander-
bilt University, Nashville, Tennessee, och från 1987 professor vid University 
of Massachusetts Lowell. Han har författat ett stort antal artiklar och skrifter 
inom sitt ämnesområde och utvecklat flera patent. Francis J. Bonner är också 
ledamot i flera lärda sällskap: American Chemical Society, American Institute 
of Chemical Engineers, New York Academy of Sciences och Sigma Xi.

Anders Bäcklin, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Nuclear Levels Excited in Neutron Capture Reactions and Radio-
active Decays. Disputation: 24 maj 1967.

Anders Bäcklin är född 25 december 1934 i Uppsala. Efter studentexamen 
1953 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie 
magisterexamen 1958 och filosofie licentiatexamen 1963. Mellan 1958 och 
1971 var han assistent vid Fysiska institutionen i Uppsala och vid dåvarande 
Statens råd för atomforskning, med arbetsplats vid Studsvikslaboratoriet. Ef-
ter disputationen 1967 blev han docent i fysik vid Uppsala universitet och 
1971–99 var han anställd som docent och lektor vid universitetet. Bäcklin be-
fordrades till professor i fysik 1999. Han var research associate vid University 
of Rochester, N.Y., USA, 1982–83, avdelningsdirektör vid Energiforsknings-



95

nämnden 1985–86 och vetenskaplig rådgivare vid Gammadata AB 1987–94. 
Bäcklins grundforskning har i stort varit inriktad på att med hjälp av kärnre-
aktioner söka finna energinivåsystem i atomkärnor med koppling till olika geo-
metrisk form av samma kärna, så kallad co-existens, vilket resulterat i ett 50-
tal publikationer. Från 1990-talet inriktades hans arbete mer på tillämpningar 
av den mätteknik som använts i grundforskningen. Bland annat utvecklade han 
tillsammans med medarbetare metoder för att mäta utbränningsgraden i an-
vänt kärnbränsle och metoder för mätning av radioaktivt innehåll i livsmedel 
efter olyckan i Tjernobyl. Anders Bäcklin har också verkat som studierektor 
och prefekt för Strålningsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 

Efter promotionen kunde 
promoti på traditionellt 
sätt hämta patronhylsan 
från sitt eget hyllningsskott 
av artilleristerna utanför 
Universitetshuset. Fotograf: 
Uppsala-Bild. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Lars Dahlgren, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: On the Nuclear Distribution of RNA and DNA and on the Ultra-
Structure of Nuclei and Adjacent Cytoplasm of the Foraminifers Ovammina opaca 
Dahlgren, Hippocrepinella alba Heron-Allen and Earland, and Globobu limina 
turgida (Bailey). Disputation: 23 maj 1967.

Lars Dahlgren var född i Östra Vingåker 22 januari 1924. Efter studentexamen 
1945 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filoso-
fie kandidatexamen 1953, filosofie ämbetsexamen 1954 och filosofie licenti-
atexamen 1961. Dahlgrens forskning gällde foraminiferer, encelliga djur nära 
relaterade till de mer kända amöborna. De är mycket vanliga i haven och fö-
rekommer där företrädesvis som bottenorganismer. I avhandlingen 1967 be-
skrev han en art, tillhörande de enkamriga foraminifererna, det vill säga såda-
na med plasman innesluten i ett enda rum, en kammare. Efter disputationen 
blev Dahlgren docent vid Uppsala universitet. Där var han för övrigt verksam 
som amanuens, assistent, biträdande lärare och sedan universitetslektor. Han 
var en mycket omtyckt lärare och framstående forskare inom sitt område. Lars 
Dahlgren bedrev forskning vid Klubbans zoologiska station på västkusten när 
han hastigt avled 4 november 1970.

Olga A. Dryanovska, Skånelandens nation
Avhandling: Cytogenetical Studies on Fertilization, Embryogeny, and Chromo-
somal Abberrations with Irridiated Pollen in Higher Plants. 
Disputation: 19 oktober 1966.

Olga Dryanovska var född i Byala, norra Bulgarien, 5 oktober 1919. Under 
gymnasietiden var hon ordförande i olika föreningar, bland annat för steno-
grafi och för litteratur. Hon avlade studentexamen 1938 i Baba Tonka-gym-
nasiet i staden Ruse (vid Donau i norra Bulgarien). Därefter började hon stu-
dera vid Fysisk-matematiska fakulteten på Kliment Ochridski-universitetet 
i Sofia 1938. Där avlade hon 1942 en motsvarande filosofie kandidatexamen i 
naturvetenskapliga ämnen. Olga Dryanovska var redan under gymnasietiden 
aktiv i Arbetarnas ungdomsförbund (”ungkommunisterna”) och fortsatte att 
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vara det som student i Sofia. Efter att Bulgarien anslutit sig på Tysklands sida 
i andra världskriget arresterades hon 1942 och dömdes till femton års fäng-
else. När den sovjetiska Röda armén intagit Bulgarien frisläpptes hon i sep-
tember 1944. Som erkännande för sina umbäranden under fängelsetiden fick 
Olga Dryanovska senare (1959) titeln ”Aktiv kämpe mot fascismen och ka-
pitalismen”. Hon blev 1945 assistent på zoologiska institutionen vid Kliment 
Ochridski-universitetet och 1949 assistent på institutionen för ”Darwinism 
och genetik” vid Högre institutet för lantbruk i Sofia. Hon disputerade 1950 
och sändes sedan till Leningrad för vidare utbildning. Efter docentavhand-
ling 1953 återvände hon till Sofia 1954. Där byggde hon upp ett laboratorium 
i cytogenetik på jordbruksdepartementets forskningsinstitut, och blev 1960 
prefekt på avdelningen för cytogenetik. Under 1950- och 1960-talen vista-
des hon som forskare i Tjeckoslovakien, Östtyskland, Polen, Sovjetunionen, 
Österrike och Sverige. Hon skrevs 1966 in vid Uppsala universitet och avlade 
filosofie licentiatexamen 1966 och disputerade samma år på en avhandling 
om metoder att förändra fruktbarhetsprocessen hos vissa växter genom rönt-
genbestrålning. Hennes forskningsresultat ansågs vara av betydelse för fram-
tida växtförädling. Olga Dryanovska återvände sedan till Bulgarien men kom 
senare även att vistas som forskare i England och Ungern. Hon var 1972 or-
ganisatör och ordförande för en konferens i cytogenetik i Sofia och blev 1973 
grundare av centrallaboratoriet i allmän genetik vid Bulgariska vetenskaps-
akademin. Även efter sin pensionering var hon aktiv som forskare och förfat-
tade ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskaplig böcker och artiklar. 
Olga Dryanovska avled 2012.

Seweryn Duda, Värmlands nation
Avhandling: Erdbebenserien im Licht rheologischer Eigenschaften der orogeneti-
schen Schicht. Disputation: 1 oktober 1966.

Seweryn J. Duda är född i Chorzów, Polen, 20 april 1933. Efter studentexa-
men 1951 skrevs han samma år in vid Warszawas universitet, där han  avlade 
magisterexamen 1955. Vid Uppsala universitet skrevs han in 1961 och av-
lade samma år filosofie licentiatexamen. Hans forskarsstudier bedrevs vid 
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S eismologiska institutionen under ledning av dåvarande laboratorn Markus 
Båth. Avhandlingen 1966 gällde efterskalv vid jordbävningar och Duda ut-
vecklade flera metodiska förbättringar vid studiet av efterskalv. I avhandling-
en fanns även den då mest kompletta katalogen över större jordbävningar i 
världen från 1897 till 1964. Efter disputationen var han först biträdande pro-
fessor och sedan professor vid S:t Louisʼ universitet, USA. Duda var därefter 
(1974–98) professor i geofysik vid universitetet i Hamburg, Tyskland. Han har 
även haft expertuppdrag för FN i Tokyo och varit gästprofessor vid flera ut-
ländska universitet. Seweryn J. Duda är ledamot av och hedersledamot i flera 
geofysiska och seismologiska lärda sällskap.

Ove Eriksson, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Studies on Graminicolous Pyrenomycetes from Fennoscandia. 
Disputation: 17 maj 1967.

Ove Eriksson är född i Stockholm den 6 juli 1935. Efter studentexamen vid 
läroverket i Hedemora 1955 skrevs han 1957 in vid Uppsala universitet, där 
han avlade filosofie kandidatexamen och filosofie ämbetsexamen 1960 samt 
filosofie licentiatexamen 1965. Efter disputationen 1967 tjänstgjorde han som 
universitetslektor i systematisk botanik vid Umeå universitet fram till 1984, 
då han vid sidan av lektorstjänstgöringen övergick till deltidstjänst som forska-
re med anslag från Naturvetenskapliga forskningsrådet. Sedan 1990 arbetade 
Eriksson, tillsammans med doktorander, med sekvensering och fylogenetisk 
analys av ribosomalt RNA från svampgruppen Ascomycetes. Han startade 1982 
tidskriften Systema Ascomycetum för utvärdering av egna och andras publice-
rade uppgifter om gruppens släktskap och klassificering. Från och med 1985 
bedrevs detta i samarbete med professor David L. Hawksworth, Common-
wealth Mycological Institute, Storbritannien. Publiceringen av ett nytt asco-
mycetsystem fortsatte sedan på Internet under namnet Myconet, med Eriksson 
som redaktör. Det system som utvecklades utgör basen för det i dag allmänt 
använda systemet. Vid flera internationella symposier har det presenterats och 
diskuterats under Ove Erikssons ledning.
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Tage Eriksson, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Physiological and Cytological Studies on Cell Cultures of Haplopa-
pus gracilis. Disputation: 24 maj 1967.

Tage Eriksson är född 30 mars 1926. Efter lantmannaskola och folkhögskola 
tog han sedan studentexamen och folkskollärarexamen 1954. Han arbetade 
en tid inom jordbruket och dess organisationer och som högstadielärare. Vid 
Uppsala universitet skrevs han in 1956. Där avlade han filosofie ämbetsexa-
men 1958 och filosofie licentiatexamen 1962. Under fem somrar gjorde han 
fältundersökningar vid flera norrländska oreglerade älvar. Som ämne för dok-
torandstudierna i fysiologisk botanik valde han cell- och vävnadsodling från 
fröväxter. Eriksson disputerade 1967 på ett forskningsmaterial som utgjordes 
av cell- och vävnadskulturer från en växt hemmahörande i västra Nordameri-
kas ökenområde. Efter disputationen blev han docent i botanik och utnämn-
des 1978 till professor i detta ämne vid Uppsala universitet. Han har även varit 
gästprofessor i Kanada, USA, Tyskland och Japan. Under flera år var han pre-
fekt vid Institutionen för fysiologisk botanik. Han har under åren handlett ett 
stort antal doktorander. Tage Eriksson är ledamot av Vetenskapsakademien. 

Tom Flensburg, Stockholms nation
Avhandling: Desmids and Other Benthic Algæ of Lake Kävsjön and Store Mosse, 
SW Sweden. Disputation: 16 maj 1967.

Tom Flensburg var född 24 juli 1924. Efter studentexamen 1944 började han 
samma år studera vid dåvarande Stockholms högskola, där han avlade filoso-
fie kandidatexamen 1948 och filosofie ämbetsexamen 1949. Flensburg skrevs 
sedan in vid Uppsala universitet 1959 och avlade där filosofie licentiatexamen 
1962. I sin avhandling 1967 beskrev han den mikroskopiska algvegetationen, 
särskilt desmidieer (stjärnalger) i fågelsjön Kävsjön, norr om Värnamo, och 
den omgivande Store Mosse, södra Sveriges största myrområde. Han kunde 
bland annat påvisa hur algvegetationen påverkades av olika miljöfaktorer. Ef-
ter disputationen var han verksam inom biblioteksväsendet, bland annat som 
lärare vid Bibliotekshögskolan i Borås. Tom Flensburg avled 11 november 1995.



Allmänna Sången uppvaktar promoverade jubel- och hedersdoktorer med traditionell sång efter promotionshögtiden. Sångar-
hyllningen brukade äga rum på universitetshusets trappa men på grund av indragande åskväder flyttades den till trapphal-
len inne i universitetshuset. Fotograf: Uppsala-Bild. Uppsala universitetsbibliotek.
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Lennart Gidholm, Östgöta nation
Avhandling: Studies on Reproduction, Morphology, and Taxonomy in Autolyti-
nae (Syllydae, Polychaeta). Disputation: 14 december 1966.

Lennart Gidholm är född i Linköping 19 september 1928. Efter studentexamen 
1947 skrevs han 1949 in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kan-
didatexamen 1952 och filosofie licentiatexamen i zoologi 1960. Efter dispu-
tationen 1966 blev han docent i zoologi och biträdande lärare i samma ämne 
vid universitetet. Åren 1969 till 1971 var han föreståndare för Klubbans Bio-
logiska Station i Fiskebäckskil. År 1968 var han tillförordnad professor i zoo-
logi. Han innehade docenttjänst 1967–72 och ägnade sig då åt forskning inom 
avhandlingsområdet, bland annat har nya arter beskrivits. Gidholm har gjort 
forskningsresor vid svenska västkusten och i Norge, Frankrike och USA. Han 
utnämndes 1972 till ordinarie universitetslektor i biologi vid högskolan (se-
nare universitetet) i sin barndomsstad Linköping. Där deltog han bland annat i 
uppbyggandet av den tvärvetenskapliga forskningsorganisationen TEMA. Som 
emeritus har han sedan framför allt ägnat sig åt populärvetenskap om svampar.

Sven Gustafsson, Värmlands nation
Avhandling: Nuclear Properties from Angular Correlations and Spectroscopic 
Decay Studies. Disputation: 16 maj 1967.

Sven Gustafsson är född 4 september 1932 i Eda församling, Värmlands län. 
Efter studentexamen vid läroverket i Arvika 1951 skrevs han samma år in vid 
Uppsala universitet där han avlade en filosofie kandidatexamen 1956 och filo-
sofie ämbetsexamen 1957. Han blev sedan anställd som assistent hos professor 
Rolf Sievert vid Karolinska sjukhuset, Stockholm. I ett strålningsfritt bergrum 
på Söder i Stockholm spårade forskargruppen radioaktivitet i torrmjölk, för 
att visa att provsprängningar av kärnvapen orsakade radioaktivt nedfall över 
kornas betesmarker. År 1958 återvände Gustafsson till Uppsala, där han av-
lade filosofie licentiatexamen i kärnfysik för professor Kai Siegbahn. Därefter 
doktorerade han under ledning av sedermera professorn Erik Karlsson. Efter 
disputationen 1967 gick Gustafsson ett år på Lärarhögskolan och verkade se-
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dan som lektor vid universitetsfilialen i Örebro under fem år. Han blev därefter 
lektor i matematik och fysik vid S:t Lars gymnasium i Linköping. Som lärare 
ville han komma bort från den svarta tavlan och kritfysiken. Han höll inte en 
timmes undervisning utan att experimentera, med målet att fördjupa teorin 
och demonstrera fysikens krafter för eleverna. Musik har varit en stor del av 
Gustafssons liv. Han sjöng i Allmänna Sången, och allt från Mozart till Evert 
Taube har strömmat ur hans piano. Uppsalatiden bär han alltid med sig och 
inför studenten fick tredjeårseleverna på gymnasiet ta del Gluntens och Ma-
gisterns äventyr, som inspiration för det som komma skulle. Flera av de forna 
eleverna är i dag verksamma i Uppsala. 

Gustaf Hadders, Smålands nation
Avhandling: Ärftlig variation i plantutveckling hos tall (Pinus silvestris L.).
 Disputation: 17 mars 1967.

Gustaf Hadders var född i Jönköping 5 juli 1920. Han avlade studentexamen 
1942 och genomgick därefter officersutbildning vid K3 i Skövde. Efter utbild-
ning vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg blev Hadders 1949 skogsmäs-
tare. Han skrevs 1954 in vid Uppsala universitet och avlade filosofie kandidat-
examen 1958 samt filosofie licentiatexamen 1961. Efter disputationen 1967 
blev Hadders distriktschef vid dåvarande Föreningen Skogsträdsförädlings 
mellersta distrikt (senare Institutet för skogsforskning) och byggde upp dess 
försöksstation Brunsberg i Värmland. Han har även författat flera skrifter inom 
sitt ämnesområde. Gustaf Hadders avled 6 december 2006.
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Stellan Hjertén, Västgöta nation
Avhandling: Free Zone Electrophoresis. Disputation: 19 maj 1967.

Stellan Hjertén är född i Forshems församling den 2 april 1928. Efter student-
examen 1948 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade 
filosofie kandidatexamen 1954 och filosofie licentiatexamen 1958. Han var 
elev till Nobelpristagaren Arne Tiselius och disputerade 1967 på en avhand-
ling om elektrofores, en metod att separera molekyler och virus och bakte-
rier, i fria buffertar utan sedimentationshindrande tillsatser. Efter disputatio-
nen blev han docent och utnämndes redan 1969 till professor i biokemi vid 
Uppsala universitet. Han har arbetat med utveckla helt nya metoder för att 
separera och isolera proteiner, DNA och andra biomolekyler vilket kan ha 
betydelse för möjligheten att hantera resistenta bakterier. Den forskning han 
bedrev tillsammans med professor Torkel Wadström har bidragit till att de 
kunde formulera en ny typ av antibakteriella och antivirala substanser lik-
som en kompress för infekterade sår. Hjertén har även utarbetat en ekvation 
för beräkning av den elektroforetiska hastigheten och ett ekvationssystem för 
beräkning av vilken experimentell parameter som helst under förutsättning 
att vissa villkor är uppfyllda. Han har också uppfunnit en ny metod för att 
syntetisera artificiella antikroppar mot intakta proteiner, virus och bakterier. 
Forskningen har lett till några patent rörande nya mediciner mot virus- och 
bakterieinfektioner. Stellan Hjertén fick 2009 Tiseliuspriset (Tiselius Award) 
för sin vidareutveckling och teori kring metoder för separation av biologiskt 
och medicinskt intressanta substanser. Han tilldelades 2011 The California 
Separation Science Society’s Scientific Achievement Award med bland annat 
motiveringen: Stellan Hjerténs career is remarkable for the depth and breadth of 
his research. His contributions include work on hydroxyapatite chromatography, 
the application of agarose in chromatography and electrophoresis, and the devel-
opment of polyacrylamide-based continuous beds (monoliths) for chromatography. 
For his development of the first capillary electrophoresis system he is considered 
to be “The Father of CE”.
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Bo Lemcke, Stockholms nation
Avhandling: Double-Driver Shock Tube for Shock-On-Shock Simulation. 
Disputation: 8 maj 1967.

Bo Lemcke var född 6 september 1931. Efter studentexamen 1951 skrevs han 
1955 in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1957 
och filosofie licentiatexamen 1961. Han var verksam vid Försvarets flygtek-
niska anstalt (FFA), där han bland annat var med om att konstruera en ”kanon-
tunnel” inom ramen för den aerodynamiska forskning, som ledde fram till av-
handlingen 1967 om stötvågsverkan på överljudsfarkoster. Han kom sedan att 
bygga upp forskningsinstitutet Cerac (Centre European de Recherches Atlas 
Copco) i Lausanne. Där samlade han ett fyrtiotal medarbetare, varav ett tio-
tal disputerade forskare från USA, Storbritannien, Sverige och Schweiz. Flera 
av dem fick senare professurer vid framstående universitet i Schweiz,  Sverige 
och USA. Viktiga forskningsprojekt under de första åren handlade om att 
 alstra och utnyttja höga tryck och hastigheter i framtida produkter, till ex-
empel bergborrning med kontinuerliga eller pulsade vattenstrålar. Trots sin 
ställning som VD deltog Lemcke aktivt och entusiastiskt i det konkreta forsk-
ningsarbetet. I början av 1980-talet fick han en ledande befattning som teknisk 
direktör vid Atlas Copco MCT i Nacka. Bo Lemcke avled 6 november 1988.

Ingemar Lind, Kalmar nation
Avhandling: Some Problems Related to Iterative Methods in Conformal Mapping.
Disputation: 6 maj 1967.

Ingemar Lind var född i Kalmar 3 januari 1934. Efter studentexamen 1952 
skrevs han samma år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kan-
didatexamen 1955 och filosofie licentiatexamen 1960. Han var 1955–59 byrå-
sekreterare vid Försvarets radioanstalt (FRA) och 1957–67 biträdande lärare 
i matematik vid Uppsala universitet. Lind var Kalmar nations förste kurator 
1958 och Uppsala studentkårs vice ordförande 1963. Efter disputationen i ma-
tematik 1967 var han fram till 1990 universitetslektor vid Linköpings univer-
sitet och hade olika ledningsuppdrag där under 1970- och 1980-talen. Särskilt 
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ägnade han sig åt att utveckla Temainstitutionen, vilket innebar en betydande 
förstärkning av forskningen vid den filosofiska fakulteten i Linköping. Ingemar 
Lind blev 1990 rektor för Högskolan i Örebro och verkade för dess omvand-
ling till universitet 1999. Han var därefter ensamutredare angående frågan om 
högskoleväsendets styrning. Åren 2001–07 var han ordförande för Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla (Högskolan Väst) och även vice ordförande i Rådet för 
forskning om universitet och högskolor. Tillsammans med Uppsala universi-
tets dåvarande rektor Stig Strömholm, tog han initiativ till bildandet av Sve-
riges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Lind var också med om att 
skapa ett rankningssystem för de största lärosätena i Sverige (Urank). I skrif-
ten Akademisk resa (2005) beskriver han sina erfarenheter av hur det svenska 
universitets- och högskoleväsendet har omvandlats under en femtioårsperiod. 
Ingemar Lind tilldelades professors namn 1999 och fick 2001 Linköpings uni-
versitets förtjänstmedalj. Han avled 3 oktober 2015.

Stig Lindgren, Norrlands nation
Avhandling: Cosmic-Ray Effects of Atmospheric, Geomagnetic, and Interplane-
tary Origin. Disputation: 3 maj 1967.

Stig Lindgren var född i Lycksele 15 december 1929. Efter studentexamen 
1952 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie 
kandidatexamen 1958 med ämnena matematik, teoretisk fysik med mekanik 
och fysik samt filosofie licentiatexamen 1963 i ämnet geokosmofysik. Han dis-
puterade 1967 på en avhandling om tre typer av kosmiska strålningseffekter. 
Samma år höll han provföreläsning för docentur med titeln ”Observationer 
av kosmisk strålning med satelliter och rymdsonder”, varefter han förordna-
des som docent i geokosmofysik. Lindgren forskade därefter under ett år vid 
NASA:s Space Sciences Laboratory i Berkeley. Han sökte sig sedan till Umeå 
universitet 1971 och innehade först ett extra universitetslektorat och från 
1981 ett ordinarie universitetslektorat. Lindgren undervisade inom grundut-
bildningen med huvudvikt på kurser i mekanik, elektricitetslära, astrofysik 
och kosmologi. Han var en mycket omtyckt lärare och speciellt kurserna i ast-
rofysik och kosmologi var mycket uppskattade av studenterna. Han var i pe-
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rioder studierektor för grundutbildningen och även prefekt vid fysikinstitu-
tionen samt med och planerade civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik vid 
Umeå universitet. Stig Lindgren avled plötsligt 13 mars 1990.

Arne Marcström, Norrlands nation
Avhandling: Studies on the Connection Between Physicochemical Properties and 
Stimulating Abilities of Some Sweet and Bitter Compounds. 
Disputation: 5 maj 1967.

Arne Marcström var född i Älvsbyn 30 oktober 1925. Efter studentexamen 
1946 skrevs han 1948 in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie äm-
betsexamen 1953 och filosofie licentiatexamen 1958. Han disputerade på en 
avhandling 1967 i vilken bland annat ingick att bestämma retningströsklarna 
hos människan för ett antal nitro- och/eller hydroxidsubstituerade bensol-
derivat. Efter disputationen blev Marcström docent i zoofysiologi och 1972 
universitetslektor i biologi särskilt zoofysiologi. Vid Zoofysiologiska institu-
tionen hade han bland annat uppdrag som studierektor och som prefekt. Han 
avled 10 januari 2013.

Tarmo Oja, Skånelandens nation
Avhandling: A Study of Galactic Structure in Cassiopeia. 
Disputation: 21 november 1966.

Tarmo Oja är född i Tallinn 21 december 1934. Han började sin skolgång i Est-
land och kom till Sverige 1944 som flykting undan den ryska återockupatio-
nen av Baltikum. Efter studentexamen 1954 vid Högre allmänna läroverket i 
Uppsala skrevs han samma år in vid Uppsala universitet där han avlade filosofie 
kandidatexamen 1956, filosofie licentiatexamen 1963 och filosofie ämbetsexa-
men 1965. Efter disputationen blev Tarmo Oja docent i astronomi vid univer-
sitetet och han utsågs 1970 till professor i samma ämne. Han var föreståndare 
för Uppsala universitets filialobservatorium Kvistaberg i Upplands-Bro. Oja 
har systematiskt studerat Vintergatans struktur i solens omgivning och vinkel-
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rätt på Vintergatsplanet med olika metoder – astrometriska, fotometriska och 
spektrofotometriska – och även bidragit till dessa metoders utveckling. Han 
har också genomfört systematiska studier av variabla stjärnor och asteroider. 
Efter pensioneringen 1999 har han deltagit i ateroidobservationer och gjort 
observationer samt instruerat observatörer vid det Nordiska optiska telesko-
pet (NOT) på La Palma, Kanarieöarna. Under en period var han även prefekt 
vid sin institution. Under hela sin verksamma tid har Tarmo Oja introducerat 
många unga astronomer i observationskonsten och handlett ett antal dokto-
rander. Asteroiden 5080 Oja har fått sitt namn efter honom.

Promotionsbanketten i Rikssalen 1967. Fotograf: Uppsala-Bild. Uppsala universitetsbibliotek.
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Svante Ross, Östgöta nation
Avhandling: Compounds Interfering with the Metabolism, Uptake, and Storage of 
Catecholamines and 5-Hydroxytryptamine. Disputation: 4 mars 1967.

Svante Ross var född i Kärna socken i Östergötland 8 juni 1929. Efter student-
examen 1949 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet där han stude-
rade kemi, botanik och zoologi. Han avlade filosofie ämbetsexamen 1954 och 
filosofie licentiatexamen 1958 och disputerade 1967 vid Zoofysiologiska in-
stitutionen. Under åren 1976–91 var han adjungerad professor vid Karolinska 
Institutet. Ross var en framstående representant för svensk neurofarmaka och 
läkemedelsforskning. Redan 1957 knöts han till AB Astra i Södertälje. Under 
sin verksamhet där kom han bland annat att bygga upp företagets forskning 
kring sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS). Hans vetenskapliga upptäck-
ter ledde till nya uppslag för behandlingen av psykiska sjukdomar. Han kun-
de tidigt visa att det finns en mekanism i nerverna, en membranpump som 
transporterar serotonin. Detta spelade en central roll när Astra utvecklade lä-
kemedel mot depression som verkar via blockad av serotoninupptaget. Enligt 
denna princip verkar i stort sett alla dagens läkemedel mot depression. Svante 
Ross avled 18 maj 2016.

Surendra K. Saxena, Värmlands nation
Avhandling: Chemical Study of Coexisting Rock-Forming Silicates. A Thermo-
dynamic Approach to Crystal Chemistry, Distribution of Cations and Their 
 Relation in Mix-Crystals. Disputation: 22 maj 1967.

Surendra K. Saxena är född 4 oktober 1936 i Indien. Efter grundläggande skol-
gång och akademiska studier avlade han 1960 examen som Master of Science 
vid Jabalpurs universitet Indien. Han skrevs 1963 in som doktorand vid Upp-
sala universitets geologiska institution. Genom inflytande från den nytillträd-
de ämnesföreträdaren, professor Hans Ramberg, inriktade han sina studier 
på mineralkemiska jämvikter i den kristallina berggrunden. Hans avhandling 
behandlade element-fördelningen mellan olika samexisterande mineral som 
funktion av rådande tryck och temperatur vid bildandet av olika kristallina 
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bergarter. Dessa resultat har kunnat utnyttjas som så kallade geo-termometrar 
och geo-barometrar vid studier av olika slags bergarters genes. Några år ef-
ter disputationen fick Saxena möjlighet att i USA fortsätta sin uppmärksam-
made forskning, bland annat som forskare vid NASA, Greenbelt, Maryland 
1969–71 och vid VPI (Virginia Polytechnic Institute and State University) 
1971–72, där han utvecklade sina mineralkemiska system genom termodyna-
misk modellering. Influerad av NASA:s verksamhet kom han även att intres-
sera sig för planetär geologi. Moon – An Albite Depleted Giant Skeergard är en 
spekulativ diskussion om månens ursprung. Åren 1973–86 verkade Saxena 
som professor vid Brooklyn College, New York State University. Termody-
namisk behandling av mineralfasers stabilitet utvecklades nu ytterligare ge-
nom en konstruktion av fasdiagram som kan användas som geo-termometrar 
i kristallina bergarter. De djupliggande, oåtkomliga, delarna i jorden kom att 
intressera honom på grund av möjligheten till termodynamisk beräkningar. 
Den tekniska utvecklingen gjorde det även möjligt att experimentellt uppnå 
de tryck och temperaturer som råder ner till cirka 600 kilometers djup i man-
teln. Med hjälp av diamant-celler (DAC) där provet pressas mellan två slipade 
parallella diamanter med hjälp av DAC och samtidig uppvärmning med laser-
ljus kan man nå långt ned i manteln där täta mineralstrukturer, ej kända på 
jordytan, kan identifieras. Saxena innehade 1989–2001 en av NFR finansierad 
professur i teoretisk geokemi vid Uppsala universitet där han byggde upp en 
stor forskargrupp med betydande forskningsfaciliteter. Forskningen bedrevs 
både med experimentella, och teoretiska metoder. Gruppen uppmärksam-
mades främst för smältning av metaller (Fe, Ni) under tryck motsvarande den 
yttre flytande kärnan i jordens inre. Fram till sin emeritering 2016 var Saxena 
director och professor vid Center for Study of Matter at Extreme Conditions 
vid Florida International University, Miami. Här fortsatte den experimen-
tella forskningen, nu med mer fokus på tekniska material. Saxena har haft en 
omfattande internationell karriär, har mottagit många utmärkelser och varit 
gästprofessor vid flera universitet (Padova, Umeå, USA och Indien), samt va-
rit ordförande för CODATA Task Group on Geothermodynamic Data, i Paris. 
Han är även utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Surendra 
K. Saxena erhöll 2006 Uppsala universitets Rudbeckmedalj. 
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Vedene H. Smith Jr., Värmlands nation
Avhandling: Some Aspects of the Quantum Theory of Matter. Independent 
 Particle Models and Correlation. Disputation: 22 maj 1967.

Vedene H. Smith Jr. var född i Syracuse, New York, 19 april 1935. Han skrevs 
1935 in vid Emory University 1951 där han 1955 blev Bachelor of Science. 
Samma år inskrevs han vid Georgia Institute of Technology, där han blev Mas-
ter of Science 1957 och sedan Doctor of Philosophy (PhD) i fysik 1960. Smith 
skrevs in vid Uppsala universitet 1964 för studier hos Per-Olow Löwdin och 
hans forskargrupp i kvantkemi och avlade filosofie licentiatexamen 1967.  Efter 
disputationen samma år blev Smith docent i kvantkemi. Han rekryterades se-
dan till den kemiska fakulteten vid Queens University, Kingston, Kanada. Han 
blev där 1970 professor och sedan även prefekt för den kemiska institutionen. 
Smith har också varit ordförande för The Canadian Society for Chemistry. 
Hans vetenskapliga produktion omfattar över 300 artiklar och spänner över 
flera ämnesområden. Han var intresserad av vetenskapshistoria och till sitt 
eget vetenskapliga stamträd räknade han fysiker som Ludwig Boltzmann, Paul 
Ehrenfest och George Uhlenbeck, kemister som Wilhelm Ostwald, Kasimir 
Fajans och Justus von Liebig, samt matematiker som Joseph Petzval och Carl 
Johan Malmsten. Vedene H. Smith Jr. avled 30 september 2005.

Åke G. Svensson, Norrlands nation
Avhandling: Studies on the Connection Between Physicochemical from Perturbed 
Angular Correlations. Disputation: 17 maj 1967.

Åke G. Svensson var född 6 maj 1937. Efter studentexamen 1957 skrevs han 
följande år in vid Uppsala universitet där han avlade filosofie kandidatexamen 
och filosofie ämbetsexamen 1961 samt filosofie licentiatexamen 1965. Efter 
disputationen 1967 blev han universitetslektor vid institutionen för fysik vid 
Umeå universitet. Genom sitt intresse för ämnesövergripande och pedago-
giska frågor blev Svensson utbildningsledare vid universitetet, en av landets 
första i den befattningen. Därefter utsågs han 1979 till chef för utbildningsby-
rån och arbetade från 1990 i rektorsämbetets kansli. Till hans arbetsuppgif-
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ter hörde universitets internationalisering, bland annat genom olika utbytes-
avtal. Samarbetet med universitetet i Würzburg utvecklas senare till en vän-
ortförbindelse mellan städerna Würzburg och Umeå. Åke G. Svensson avled 
22 november 2011.

Gösta Wahde, Östgöta nation
Avhandling: Problems in the Theory of Quasi-Analytical and Non-Quasi- 
Analytical Classes of Functions. Disputation: 25 maj 1967

Gösta Wahde var född i Borås 16 september 1932. Från mitten av 1960-talet 
fram till pensionen 1997 var han universitetslektor i matematik vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg. Han författade ett flertal böcker inom områdena 
matematisk analys och algebra, vilka under många år användes både vid Chal-
mers och andra lärosäten. Wahde hade dessutom ett stort intresse för veten-
skapshistoria, ett område som han ägnade mycket tid åt efter pensioneringen. 
Tillsammans med sin fru Monica översatte han flera franska böcker om mate-
matikens och fysikens historia till svenska. Han avled 6 juli 2010.

John Vallin, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Experimental and Theoretical Determination of the Elastic Con-
stants of some Ionic Crystals. Disputation: 23 maj 1967.

John Vallin är född i Malung 12 maj 1935. Han avlade 1954 ingenjörsexamen 
vid Tekniska gymnasiet i Örebro. Året därpå blev han telemästare vid Ma-
rinens radarskola på Skeppsholmen i Stockholm och inskrevs samma år vid 
Uppsala universitet. Där avlade han filosofie ämbetsexamen 1958 och arbe-
tade från samma år som assistent vid Fysikum i Uppsala. Han studerade även 
tre terminer vid Lärarhögskolan i Stockholm. Vallin blev 1963 filosofie licen-
tiat och vistades sedan som stipendiat vid Physics departement, University of 
Penn, Philadelphia, USA. Efter disputationen i Uppsala 1967 blev han docent 
i fysik. Åren 1967–70 hade han en post-doc-tjänst vid General Electric Re-
search and development center, Schenectady, New York. Vallin förordnades 
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1970 som universitetslektor vid Chalmers i Göteborg, och hade även förord-
nanden som biträdande professor. Under ett sabbatsår 1975–76 bedrev han 
forskning (Ramanspektroskopi) vid Tekniska högskolan i Lausanne. Han var 
även 1980–82 verksam med forsknings- och utvecklingsarbete gällande op-
tisk detektering av elektriska och magnetiska fält, vid ASEA i Västerås. Un-
der 1986–88 samarbetade han med Statens provningsanstalt för utveckling av 
en motståndsnormal baserad på kvant Hall effekt. John Vallin flyttade sedan 
(1995–1997) över sin universitetstjänst till Kungl. Tekniska högskolan (Insti-
tutionen för fasta tillståndets elektronik) i Kista och sedan (1997–2000) till 
Mälardalens högskola i Västerås. Där byggde han upp ett laboratorium för un-
dersökning av defekter i isolatorer och halvledare.

Olof B. Widlund
Avhandling: Studies on Parabolic and Alternating-Direction-Implicit Difference 
Schemes. Disputation: 15 oktober 1966.

Olof B. Widlund är född i Stockholm 11 februari 1938. Efter studentexamen 
1956 skrevs han samma år in vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, där 
han avlade civilingenjörsexamen 1960 och teknologie licentiatexamen 1964. 
Under studietiden hade han även uppdrag som amanuens. Han var forsknings-
assistent vid Chalmers tekniska högskola 1964–65. Efter disputationen vid 
Uppsala universitet 1966 blev han docent i numerisk analys. Widlund har va-
rit gästforskare i Uppsala 1972–73 och 1976, vid University of California, Ber-
keley, 1966, 1968, 1986, 1990 och vid IRIA, Le Chesnay, Frankrike, 1977, vid 
Paris VI 1994, vid Institut Mittag-Leffler i Djursholm våren 1998, och vid flera 
tillfällen sedan 2010 vid Chinese University of Hong Kong. Under sammanlagt 
femtio år har han forskat och undervisat vid Courant Institute of Mathema-
tical Sciences i New York City, först som gästforskare läsåret 1965–1966 och 
våren 1968, och som fakultetsmedlem från september 1968. Han blev sedan 
professor där 1975 och chef för dess computer science-institution 1980–86. 
Från 2011 fram till emeriteringen 2017 var han Silver Professor of Mathematics 
and Computer Science vid samma universitet. Widlund har koncentrerat sig 
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på numeriska metoder för partiella differentialekvationer. Huvudintresset har 
varit nya algoritmer och matematiska metoder för analys av algoritmerna, och 
han har författat ett stort antal skrifter och artiklar inom sitt ämnesområde. 
Olof B. Widlund har även handlett trettiotvå doktorander som framgångsrikt 
har skrivit avhandlingar. 

Kjell-Ove Widman, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: On the Boundary Behavior of Solutions to a Class of Elliptic Partial 
Differential Equations. Disputation: 12 november 1966. 

Kjell-Ove Widman föddes i Björkvik, Södermanlands län, 26 mars 1940. Efter 
studentexamen 1960 i Eskilstuna avlade han vid Uppsala universitet filosofie 
kandidatexamen 1962 och filosofie licentiatexamen 1963. Efter disputatio-
nen verkade han som docent i matematik vid universitetet fram till utnäm-
ningen som professor i tillämpad matematik vid Högskolan i Linköping 1972. 
Åren 1980–94 ägnade han sig åt industriell verksamhet i utlandet varefter han 
återvände till Sverige och blev professor och föreståndare vid Institut Mittag- 
Leffler fram till emeriteringen 2005. Den vetenskapliga verksamheten har hu-
vudsakligen ägnats partiella differentialekvationer och variationskalkyl och 
har inkluderat längre gästforskar- och gästprofessorsvistelser vid Courant In-
stitute (New York University), University of Minnesota, Stanford och UCLA, 
såväl som universiteten i Mainz, Bonn och Ferrara. Vidare har Widman bedri-
vit konsultverksamhet i tillämpad matematik åt industri och statliga organisa-
tioner. Till de administrativa uppgifterna har hört ledamotskap i två omgångar 
vid Naturvetenskapliga forskningsrådet, redaktörs- och utgivaruppdrag för de 
av Institut Mittag-Leffler utgivna tidskrifterna Acta Matematica och Arkiv för 
matematik Han har även haft sakkunniguppdrag och arbetat med forsknings-
utvärderingar i de nordiska länderna. Kjell-Ove Widman har bland annat er-
hållit Edlundska belöningen (1977) och Linnémedaljen i guld (2005), båda från 
Kungliga Vetenskapsakademien.
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Olof Vingsbo, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Studies of the Deformation of Cubic Metals, with Special Emphasis 
on Fatigue and Cleavage. Disputation: 18 maj 1967.

Olof Vingsbo var född 10 juni 1931. Efter studentexamen 1950 skrevs han 1958 
in vid Uppsala universitet där han avlade filosofie ämbetsexamen 1961 och 
 filosofie licentiatexamen 1967. Under studietiden var han assistent vid Fysiska 
institutionen. Hans huvudämne blev fasta tillståndets fysik, där han ägnade 
sig åt egenskaper hos metaller, vilka studerades i elektronmikroskop. Efter 
ett studieår i Toulouse disputerade han 1967 och blev docent i fasta tillstån-
dets fysik. Han samlade en forskargrupp som under 1970-talet blev en egen 
forskningsavdelning och ett examensämne med många doktorander. Den egna 
specialiseringen gällde tribologi (läran om friktion, nötning och smörjning). 
Vingsbo kom även att bygga upp ett omfattande samarbete med industrin 
och tog initiativet till att knyta industridoktorander till verksamheten. I hans 
internationella engagemang ingick också att ordna plats för utländska stipen- 
diater. Vingsbo utnämndes 1981 till professor i materialvetenskap och var även 
professor i Houston, USA. Under många år delade han sin tid mellan sina båda 
lärosäten. Olof Vingsbo avled 6 januari 2003.

Karl-Eric Öberg, Norrlands nation
Avhandling: On the Mode of Action of Rotenone Upon the Cell Respiration and 
the Structural Pattern of the Chloride Cells of the Gills of the Rotenone-Poisoned 
Marine Teleost Gadus callarias L. Disputation: 28 april 1967.

Karl-Eric Öberg var född i Domsjö 17 december 1925. Efter studentexamen 
1949 vid Örnsköldsviks läroverk skrevs han följande år in vid Uppsala univer-
sitet, där han studerade geografi, geologi och biologi. Han avlade filosofie kan-
didatexamen 1953, filosofie ämbetsexamen 1954 och filosofie licentiatexa-
men 1961. Under forskartiden var han universitetslektor vid zoofysiologiska 
institutionen. Hans avhandling 1967 byggde på undersökningar som bland an-
nat hade utförts vid Kristinebergs zoologiska station i Fiskebäckskil och avsåg 
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 effekterna på fisk av bekämpningsmedlet rotenon. Medlet användes för att slå 
ut vissa fiskarter för att i stället kunna plantera ut så kallad ädelfisk. Efter dis-
putationen i zoofysiologi återvände han till Fagersta, där han 1962 hade blivit 
lektor i geografi och biologi med hälsolära vid Fagersta gymnasium. Öberg för-
fattade även läroböcker i naturkunskap. Han avled 15 september 1994.
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Kungliga Farmaceutiska Institutet, Stockholm

Ingvar Sjöholm
Avhandling: Biochemical Studies on Oxytocin and Oxytocinase. 
Disputation: 28 april 1967.
 
Ingvar Sjöholm föddes i Stockholm 23 mars 1933 och avlade studentexamen 
vid Högre allmänna läroverket i Halmstad 1952. Han antogs samma år till då-
varande Farmaceutiska Institutet i Stockholm, där han blev legitimerad apo-
tekare 1960, farmacie licentiat 1964 och farmakologie doktor och docent i 
 farmaceutisk biokemi 1967. Forskarutbildningen började han vid Institutio-
nen för kemi II (professor Eric Jorpes), Karolinska Institutet och Institutionen 
för farmakognosi (professor Finn Sandberg), Farmaceutiska Institutet. Efter 
disputationen 1967 fortsatte han sin utbildning som post. doc. 1968–69 i bio-
fysikalisk kemi i Berkeley (professor Schachman) och vid Hormone  Research 
Laboratory i San Francisco (professor Cho Hao Li), där strukturen hos humant 
tillväxthormon (HGH) just hade fastställts. Sjöholms uppgift var att under-
söka HGH:s dimera form med moderna fysikalkemiska metoder, bland annat 
spektropolarimetri (circulär dichroism). I samband med inrättandet av en ny 
biokemisk institution vid flyttningen av Farmaceutiska fakulteten till Upp-
sala blev Sjöholm universitetslektor i biokemi 1970. Han och hans forsknings-
grupp använde circulär dichroism för studier av proteiners tredimensionella 
struktur och proteiners interaktioner bland annat med läkemedel. I samband 
med dessa studier utvecklade han fastfas-metoder baserade på mikropartik-
lar av polyakrylamid för att bestämma lågmolekylära läkemedels bindning till 
human serumalbumin. Sjöholm var extra ordinarie docent 1970–78 och vi-
karierade som tillförordnad professor i biokemi vid fakulteten 1973–75 och 
i bio farmaci 1979–1980. Han blev därefter chefsapotekare på Akademiska 
apoteket vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sjöholm blev 1982 profes-
sor och chef för den Farmaceutiska enheten vid Socialstyrelsens läkemedels-
avdelning, sedermera Läkemedelsverket. Åren 1990–96 var han också ställ-
företrädande generaldirektör. Han har samtidigt bedrivit egen forskning med 
hjälp av externa forskningsanslag. Efter pensioneringen 1996 återvände han 
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med sin forskargrupp till  Farmaceutiska fakulteten och Institutionen för far-
maci som gästprofessor fram till 2009. Under åren 1982–2002 var Sjöholm 
engagerad i utvecklingen av den  Europeiska farmakopén som ledamot i far-
makopékommissionen i Strasbourg och var dess vice ordförande 1989–92. 
Han var även ordförande i arbetsgruppen 6B ( Human Blood and Blood Pro-
ducts) 1986–2001 och för allergener 1992–95. Som svensk expert tog han ini-
tiativet till bildandet av ett med Europeiska  Unionen gemensamt ”Biological 
Standardisation Program” för att undersöka möjligheterna att ersätta djurför-
sök för haltbestämning av biologiska läkemedel med alternativa metoder och 
var ordförande i dess styrgrupp åren 1989–99. Sjöholm erhöll 1965 Scheele-
priset och 2008 Gunnar Källrots pris. Han var inspektor för Farmaceutiska 
Fakultetsföreningen 1977–80 och ordförande i IF:s Stiftelse för farmaceutisk 
forskning 1992–2014. Ingvar Sjöholm är hedersledamot i Farmaceutiska stu-
dentkåren och Apotekarsocieteten.
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Promotorernas presentationer

Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten har glädjen att till jubeldoktor promovera en av sina 
gamla kolleger vilken promoverades för femtio år sedan. Denne presenteras 
tillsammans med sina bortgångna promotionskamrater och jubelpromovendi 
inom andra fakulteter på annan plats i denna skrift.

Teologiska fakulteten lyckönskar vidare de forskare som nu skall promoveras 
efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras 
kommande verksamheter.

Magnus Lundberg
Professor i Kyrko- och missionsstudier
Promotor
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Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten minns med tacksamhet sin ende promotus 1967 vilken 
med andra som promoverades det året presenteras på annan plats i inbjud-
ningsskriften.

Fakulteten har emellertid vid denna promotion glädjen att lyckönska fem yng-
re forskare som promoveras efter avlagda prov och önskar dem all framgång 
och tillfredsställelse i sin fortsatta verksamhet.

Daniel Stattin
Professor i civilrätt, särskilt associationsrätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Av Medicinska fakultetens promoti från 1967 års promotion, vilka samtliga 
presenteras på annan plats i denna skrift, har fakulteten glädjen att nu kunna 
hälsa ej mindre än tolv personer vilka skall promoveras till jubeldoktorer. Fa-
kulteten tackar jubilarerna för deras insatser i forskningens och hälsans tjänst 
och och lyckönskar dem.

Samtidigt gratulerar fakulteten de många forskare som promoveras efter av-
lagda prov och önskar dem framgång och tillfredsställelse i deras kommande, 
viktiga verksamheter.

Ulf Landegren
Professor i molekylärmedicin
Promotor
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Farmaceutiska fakulteten

Den första disputationen för farmacie doktorsgrad genomfördes 1956 vid då-
varande Kungl. Farmaceutiska Institutet i Stockholm. Det farmaceutiska in-
stitutet införlivades 1968 i Uppsala universitets forsknings- och utbildnings-
gemenskap i form av en farmaceutisk fakultet, och de första farmacie dokto-
rerna vid Uppsala universitet promoverades året därefter. 

Farmaceutiska fakulteten hälsar nu den forskare som mottog farmacie dok-
torsgraden 1967 vid Kungl. Farmaceutiska Institutets promotion i Stockholms 
stadshus och tackar honom för hans gärning. Han nämns på annan plats i denna 
skrift tillsammans med Uppsala universitets promoti från samma år.

Farmaceutiska fakulteten hyllar de forskare som nu promoveras efter avlagda 
prov och önskar dem tillfredsställelse och skicklighet i deras framtida verk-
samheter.

Ulrika Simonsson
Professor i farmakokinetik
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten hälsar med glädje fem av 1967 års promoti 
inom dess discipliner som jubeldoktorer. De presenteras tillsammans med 
detta års övriga promoti på annan plats i denna skrift.

Fakulteten har också glädjen att lyckönska de forskare som nu skall promo-
veras efter avlagda prov och önskar dem lycka och framgång i deras framtida 
verksamheter.

Sabine Sten
Professor i osteoarkeologi
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Bland 1967 års promoti inom dåvarande Humanistiska fakulteten var fyra 
hörande till det språkvetenskapliga området. Språkvetenskapliga fakulteten 
har nu glädjen att hälsa en av dessa som jubeldoktor. Denne presenteras till-
sammans med sina promotionskamrater på annan plats i denna skrift.

Fakulteten lyckönskar också sina doktorer efter avlagda prov och önskar dem 
all framgång i deras kommande verksamhet.

Joakim Enwall
Professor i kinesiska
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har glädjen att hälsa fyra av 1967 års pro-
moti som sina jubeldoktorer med tacksamhet för deras gärning. De presenteras 
med övriga av det årets promoverade doktorer på annan plats i denna skrift.

Fakulteten lyckönskar också sina doktorer efter avlagda prov och önskar dem 
all framgång och tillfredsställelse i deras kommande verksamhet.

Irene Molina
Professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse
Promotor
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kan vid årets vårpromotion hylla fem-
ton av 1967 års promoti inom området som jubeldoktorer. Fakulteten gläds 
med dem och hälsar dem med värme. De presenteras på särskild plats i denna 
inbjudan liksom övriga promoverade det året. Fakulteten minns också med 
tacksamhet de bortgångna bland dessa.

Därtill lyckönskar fakulteten sina många unga forskare som nu promoveras 
som doktorer efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfreds-
ställelse i deras kommande verksamhet.

Tord Johansson
Professor i kärnfysik med inriktning mot experimentell hadronfysik
Promotor
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Kortfattat promotionslexikon

Absens betyder frånvarande. Vissa jubeldoktorer har inte möjlighet att deltaga 
i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.

Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som till-
kom de promoverade, utdelas till samtliga promovendi. Det är alltid avfattat 
på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa med 
ett band i vederbörande fakultets färger. 

Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska 
doctor iuvenis, pl. doctores iuvenes som också ofta används.

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och  veckad. 
Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den även guld-
spänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom 
de s.k. högre fakulteterna, d.v.s. de teologiska, juridiska, medicinska och farma-
ceutiska.

Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakul-
teterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till 
sin forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung 1839, då den förste heders-
magistern, som det då hette, promoverades i Uppsala. Årets hedersdoktorer 
promoverades i januari.



136

Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala uni-
versitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom Medicinska fakulte-
ten år 1804. 

Jubelpromotor är den professor som för femtio år sedan fungerade som pro-
motor.

Katedern kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte bara 
är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en promo-
verad av promotor förs över parnassen, vill det ge uttryck åt att han/hon från 
och med nu ges rättighet att meddela akademisk undervisning.

Lagerkransen. Lagern var Apollos träd. Kransen utdelas av promotorerna 
inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekom-
mer endast i Sverige och Finland.

Promotor är den som promoverar; han/hon utses av vederbörande fakultet 
och skall vara professor samt själv doktor. 

Promovendus/a kallas den som skall promoveras, pl. promovendi; promotus/a 
benämns den som är promoverad, pl. promoti. 

Promotionsspråket är antingen latin eller svenska, vilket promotor själv väl-
jer. 

Promotionsvägrare kallas traditionellt den som förklarar sig icke vilja deltaga 
i promotionen. Han/hon upptas inte i promotionsskrifterna. Akten är dock 
(numera) helt frivillig.

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen; de olika fakul-
teterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonien utdelas den en-
dast till hedersdoktorerna; doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om de 
vill skaffa ring eller ej.

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott. Se-
dan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de 
sammanlagt med tre skott om de är fler än tre, annars med individuellt en-
kelskott.
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Promotionsföreläsningar från och med 1935

Efter föreläsarens namn anges hans/hennes fakultetstillhörighet.

1935 Vilhelm Lundstedt (jur) Skuldregeln i skadeståndsrätten
1936 Emanuel Linderholm (teol) Gnosticism och urkristendom i den nutida 

forskningen
1937 Johan Melander (fil) Homonymiens betydelse för ordförrådet, med 

några exempel från Frankrikes språk
1938 Fredrik Berg (med) Några socialhygienska synpunkter på ögonsjuk-

domarna
1939 Johan Nordström (fil) Vältaligheten i stormaktstidens Uppsala
1940 Björn Collinder (fil) Språken som föremål för värdeomdömen
1941 Gunnar Rudberg (fil) En antik karaktär
1942 Anders Karitz (fil) Sanning, makt och världsfred
1943 Gunnar Westin (teol) Uppsala möte och Uppsala universitet
1944 Gösta Thörnell (fil) Ord som förbliva
1945 Nils von Hofsten (rektor) Uppsala universitets återupprättande 

1593–1595
1946 Natan Lindqvist (fil) Skiftande språkdrag i Fredmans epistlar
1947 E. Louis Backman (med) Livsfientliga ämnen i läkekonstens tjänst
1948 Erik Lindahl (jur) Penningvärdets förändringar
1949 Bodvar Liljegren (fil) Några resultat av nyare Miltonforskning
1950 Erik Lönnroth (fil) Gustaf III och krigsutbrottet 1788
1951 Henrik Munktell (jur) Rättsliga symboler
1952 Bernhard Jacobowsky (med) Struktur, funktion, moral
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1953 Ivan Engnell (teol) Höga visan
1954 Gudmund Björck (fil) Sagan och sångaren
1955 Olle Hulthén (med) Medicinska framsteg och följderna för samhället
1956 Tord Palander (sam) Penningvärdet och socialvetenskaperna
1957 Sven Hörstadius (mat-nat) Linné, djuren och människan
1958 Konrad Marc-Wogau (hum) Filosofin i Sovjetryssland
1959 Victor Svanberg (hum) Penningens romantik
1960 Hjalmar Lindroth (teol) Gratiae veritas naturae – devisen i Uppsala 

universitets sigill i idéhistorisk belysning
1961 Carl Arvid Hessler (sam) Dagens socialdemokrati och morgondagens 

kyrka
1962 Folke Knutsson (med) Om Röntgens upptäckt och röntgendiagnosti-

kens upptakt i Uppsala
1963 Ingemar Hedenius (hum) Om vedergällning
1964 Bo Vahlquist (med) Barnläkekonst förr och nu – några reflexioner med 

anledning av Rosén von Rosenstein-jubileet
1965 Arne Furumark (hum) Sophokles och Demostenes
1966 Per Olof Ekelöf (jur) Semantik och juridik
1967 Kai Siegbahn (mat-nat) Om krafternas spel och ursprung
1968 Sven A. Nilsson (hum) De gustavianska arvegodsen
1969 Lennart Carleson (mat-nat) Om den matematiska sanningens natur
1970 Gunnar Arpi (sam) Lokalisering av akademisk utbildning
1971 Göran Schill (farm) Den analytiska kemin i samhällets tjänst
1972 Wilhelm Rodhe (mat-nat) Kretslopp och balans i biosfären
1973 Geo Widengren (teol) Studiet av religionshistoria i en religionsveten-

skaplig fakultet
1974 Stig Strömholm (jur) Vad är sakens natur?
1975 Martin H:son Holmdahl (med) Smärtlindring eller kirurgiska ingrepp
1976 Leif Lewin (sam) Två myter om den fackliga demokratin
1977-1 Hans Ramberg (mat-nat) Vår dynamiske jordklode
1977-2 Torvard C. Laurent (med) Modern läkekonst är baserad på grundforsk-

ning
1978 Bertil Almgren (hum) Till den akademiska festdräktens förhistoria
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1979 Nils Elvander (sam) Skandinavisk arbetarrörelse och ”ekonomisk 
demo krati”

1980 Henry Danielsson (farm) Biomedicinsk forskning och forskningspolitik 
i Sverige

1981 Lennart Philipson (mat-nat) En revolution inom biologin
1982 Torgny Håstad (jur) Traditionens betydelse
1983 Carl Göran Andræ (hum) Siare och Nationalmonument (Historikern 

Erik Gustaf Geijer 1783–1847)
1984 Carl F. Hallencreutz (teol) Adam av Bremen, Rimbert och Uppsala-

templet
1985 Kerstin Lindahl-Kiessling (mat-nat) Om djur, människor och den star-

kares rätt
1986 Björn-Erik Roos (med) Om sömn och sömnrubbningar
1987 Finn Sandberg (farm) Farmakognosi i u-land
1988 Karl-Georg Ahlström (sam) Högskolan och lärarutbildningen
1989 Martin H:son Holmdahl (rektor) Forskning, utbildning och sjukvårds-

politik
1990 Lars Hartman (teol) Privatbrevet som blev en bibelbok
1991 Lars-Gunnar Larsson (hum) ”Ta och prata om ringfingret”. Om  

begränsningar i den jämförande språkforskningens möjlighet
1992 Ragnar Holte (teol) Skall samhällets etiska grund vara kristen?
1993 John O. Norrman (mat-nat) Naturgeografin inom vetenskap, skola och 

samhälle
1994 Erik Wallin (sam) Socrates, Leonardo – och undervisningen i den högre 

skolan
1995 Lars-Olof Sundelöf (farm) På tröskel till tid som flyr
1996 Carl Hemström (jur) De ideella föreningarnas rättsliga ställning
1997 Yngve Olsson (med) Människans hjärna – det sårbara organet med de 

stora möjligheterna
1998 Kurt Johannesson (hum) Om den akademiska föreläsningen
1999 Lena Marcusson (jur) Demokratins idéer och den akademiska friheten. 

En rättslig utgångspunkt
2000-1 Leif Lewin (sam) Om konsten att skylla ifrån sig
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2000-2 Kurt Nordström (tekn-nat) Den biologiska revolutionen
2001-1 Hans Lithell (med) Hälsa och sjukdom vid hög ålder
2001-2 Anders Hultgård (teol) ”Gudars skymning” – Ragnarök i ett religions-

historiskt perspektiv
2002-1 Peter Wallensteen (sam) Kriget, freden och Förenta Nationerna
2002-2 Maarit Jänterä-Jareborg (jur) Familjerättslig mångfald i dagens Sverige
2003-1 Merja Kytö (språk) Talet och skriften – olika språk?
2003-2 Karin Johannisson (hist-fil) Om kreativitet och genialitet
2004-1 Ulf Lindahl (med) Behöver vi kolhydrater?
2004-2 Gunilla Lindmark (med) Kvinnors status och rättigheter i ett hälso-

perspektiv
2005-1 Marie-Christine Skuncke (språk) Frihet, jämlikhet, offentlighet – 

 demokratikampen i 1700-talets Sverige
2005-2 Lilli Alanen (hist-fil) Om självkunskapens möjlighet
2006-1 Erik Kjellberg (hist-fil) Uppsala universitet och 1600-talets europeiska 

konsert
2006-2 Ingrid Nylander (farm) Varför dricker vi alkohol? Om belöning och 

 beroende
2007-1 Gernot Müller (språk) Språkets makt och vanmakt
2007-2 Sven-Erik Brodd (teol) Den mångdimensionella lärdomen – Linné-

minnet ur ett universitetsperspektiv
2008-1 Leif Lewin (sam) Blir man snällare av att samarbeta?
2008-2 Lars Burman (hist-fil) Metaforernas makt – exemplet ”Tosca”
2009-1 Maria Ågren (hist-fil) ”Alt tyks som stå i fara för oss” – problem och 

möjligheter för svenska kvinnor i 1700-talets samhälle
2009-2 Lars Wallentin (med) Friskare hjärta – om forskning för livet
2010-1 Claes von Hofsten (sam) Tänkandets gryning
2010-2 Peter Engström (tekn-nat) Biologi och biologism – i går, i dag och  

i  morgon
2011-1 Per Artursson (farm) Forskning om läkemedel för bättre mediciner
2011-2 Fred Nyberg (farm) Tvärvetenskap och gränsytor i beroendeforskning
2012-1 Ulla Riis (utb) Har universitetslärare glädje av pedagogik?
2012-2 Olga Botner (tekn-nat) Universums gäckande kurirer



141

2013-1 Kjell Öberg (med) Målstyrd cancerbehandling – utopi eller verklighet?
2013-2 Hans Siegbahn (tekn-nat) Vetenskaplig intuition – förnuft och mag-

känsla
2014-1 Bertil Wiman (jur) Att dela en tårta – den internationella skatterättens 

utmaningar
2014-2 Mia Lövheim (teol) Religion i den politiska diskussionen – ledartexter 

1975–2010
2015-1 Anna Williams (hist-fil) Det fria ordet
2015-2 Eva Forsberg (utb) Livets läroplan – curriculum vitæ
2016-1 Gunnel Ekroth (hist-fil) ”Släng inga ben i helgedomen!” Om (heliga) 

 sopor i antik grekisk religion
2016-2 Tor Broström (hist-fil) Klimat och kulturarv
2017-1 Margareta Brattström (jur) Äktenskapet – ett vinstdelningssystem?
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Promotionsdiplomen

Diplomen är, som ovan nämnts, alltid avfattade på latin.
På de följande sidorna återges tre olika exempel på diplomtexter för olika 

doktorskategorier och olika fakulteter. Det första exemplet är en bild på ett 
originaldiplom, de två följande är – för informationens skull – diplomtexter 
översatta till svenska respektive till engelska. Dessa illustrationer ger läsaren 
en uppfattning om diplomtexterna men är alltså inte i övrigt rättvisande av-
bildningar av diplomen.
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1. Diplom för jubeldoktor inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
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2. Diplom för hedersdoktor inom Teologiska fakulteten – översatt till svenska.
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3. Diplom för doctor iuvenis inom Medicinska fakulteten – översatt till engelska.
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Promovendi 24 maj 2017

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromo-
tionen den 24 maj 2017, i den ordning de promoveras.

Avh = disputationsavhandling. Det måste framhållas, att avhandlingstitlar-
na här återges i enlighet med de uppgifter som i anmälan har givits av pro-
movendi själva. Författaren kan således ha gjort smärre ändringar – särskilt i 
slutskedet – som inte kommit till redaktionens kännedom. Redaktionen har 
även genomfört viss språklig normalisering. För fullt korrekta bibliografiska 
upplysningar i sammanhanget hänvisas därför till Universitetsbiblioteket, 
Uppsala.

Det bör slutligen observeras, att förteckningen endast upptar de nya dok-
torer som anmält sig till deltagande i promotionen. Övriga, så kallade promo-
tionsvägrare, förtecknas inte här. Det bör också nämnas, att bland promoven-
di finns sådana personer som disputerat för ett eller flera år sedan men som av 
olika skäl inte haft möjlighet att promoveras förrän nu. Av allt detta följer, att 
listorna inte kan användas som pålitligt underlag för statistiska beräkningar 
rörande antalet doktorsexamina etc. vid Uppsala universitet.
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Teologiska fakulteten

Promotor:
Professor Magnus Lundberg

Jubeldoktor:
Harry Lenhammar, smål, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Teresa Callewaert, smål, etik
Avh: Theologies Speak of Justice. A Study of Islamic and Christian Social 
 Ethics.

Francis Jonbäck, ög, religionsfilosofi
Avh: The God Who Seeks but Seems to Hide.

Fredrik Santell, sthlm, kyrkohistoria
Avh: Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst, organisation 
och verksamhet intill 1938.
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Juridiska fakulteten

Promotor:
Professor Daniel Stattin

Doktorer efter avlagda prov:
Henrik Bellander, s-n, processrätt
Avh: Rättegångskostnader. Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål.

Jari Burmeister, finansrätt
Avh: Internprissättning och omkarakterisering. En studie av möjligheten att 
omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen.

Anna Lewander, ög, företagsrätt
Avh: Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning.

Melina Malafry, norrl, miljörätt
Avh: Biodiversity Protection in an Aspiring Carbon-Neutral Society. A Legal 
Study on the Relationship Between Renewable Energy and Biodiversity in a 
European Union Context.

Rebecca Söderström, norrl, kapitalmarknadsrätt
Avh: Sound Banking.
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Medicinska fakulteten

Promotor:
Professor Ulf Landegren

Jubeldoktorer:
Arne Hamfelt, s-n, docent
Lars Håkan Hermodsson, värml, docent
Svante Hermodsson, värml, docent
Rudolf K. Lemperg, professor
Jhani Linna, upl, professor
Alvaro Mecieira-Coelho, forskningschef
Lars Olding, ög, professor
Birger Petersson, ög, professor
P. Owe Petersson, gbg, divisionschef WHO
Erik Stålberg, norrl, professor
Göran Törnqvist, upl, docent
Gunnar Wallin, värml, professor

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i medicinsk vetenskap då inget 
annat anges:
Maria Annerbo
Avh: Calcium Homeostasis in Patients with Graves’ Disease.

Anne Björk 
Avh: Aspects of Vitamin D. Prevalence of Deficiency and Impact on Musculo-
skeletal Parameters.

Thomas Cars, ög 
Avh: Real-Time Monitoring of Healthcare Interventions in Routine Care. 
 Effectiveness and Safety of Newly Introduced Medicines.
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Albert Christersson, ortopedi
Avh: Fractures of the Distal Radius. Factors Related to Radiographic Evalua-
tion, Conservative Treatment, and Fracture Healing.

Evangelia Elenis, gbg
Avh: Genetic and Epidemiological Aspects of Implantation Defects. Studies 
on Recurrent Miscarriage, Preeclampsia, and Oocyte Donation.

Amir Farkhooy, medicin
Avh: Lung Function in Relation to Exercise Capacity in Health and Disease.

Xi Fu, v-d
Avh: Self-Rated Health and Respiratory Symptoms among Civil Aviation 
 Pilots—Occupational and Non-Occupational Factors.

David Fällmar
Avh: Visual Assessment of Perfusion and Metabolism in Neurodegenerative 
Dementia.

Anne Garland, ortopedi
Avh: Early Mortality after Total Hip Arthroplasty in Sweden.

Imad Halawa
Avh: Acute Symptomatic Seizures. Clinical and Experimental Studies.

Tammer Hemdan
Avh: Prognostic and Predictive Factors in Bladder Cancer.

Hua Huang
Avh: Endothelial Activation and Inflammation in the Tumor Microenviron-
ment.
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Gry Hulsart-Billström, sthlm
Avh: Bone Regeneration with Cell-Free Injectable Scaffolds.

Staffan Höstman
Avh: Minimal Volume Ventilation in Lung Injury. With Special Reference to 
Apnea and Buffer Treatment.

David Iggman
Avh: Dietary Fatty Acids and Cardiometabolic Risk. Influence on Lipopro-
teins, Insulin Resistance, and Liver Fat.

Juliana Imgenberg-Kreuz, smål
Avh: Epigenetic and Gene Expression Signatures in Systemic Inflammatory 
Autoimmune Diseases.

Ulf Johnson
Avh: Pressure Autoregulation of Cerebral Blood Flow in Traumatic Brain 
 Injury and Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.

Ashish K. C.
Avh: Neonatal Resuscitation. Understanding Challenges and Identifying a 
Strategy for Implementation in Nepal.

Moritz Andreas Kretzschmar
Avh: Ventilation/Perfusion Matching and Its Effect on Volatile Pharmaco-
kinetics.

Su-Chen Li
Avh: Small Intestinal Neuroendocrine Tumor Analysis. Somatostatin Analog 
Effects and MicroRNA Profiling.

Eva Lindell Jonsson
Avh: Biomolecular Markers in Head and Neck Cancer.
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Liza Löf, vg
Avh: Applications of in situ Proximity Ligation Assays for Cancer Research 
and Diagnostics.

Sara Lövenhag
Avh: Substance Use in Swedish Adolescents. The Importance of Co-Occurring 
Psychiatric Symptoms and Psychosocial Risk.

Haisha Ma
Avh: Regulation of Platelet-Derived Growth Factor Receptor Signaling and Its 
Targeting in Cancer Therapy.

Kristina Magnusson, norrl, smål
Avh: Protein Expression Profiling of Cancer Biomarkers.

Johanna Mattsson, norrl
Avh: An Integrative Strategy for Targeted Evaluation of Biomarker Expression 
in Non-Small Cell Lung Cancer.

Andrew Mgaya
Avh: Improving Quality of Caesarean Section in a Low-Resource Setting. An 
Intervention by Criteria-Based Audit at a Tertiary Hospital, Dar es Salaam, 
Tanzania.

Katarina Norlander
Avh: Exercise-Induced Laryngeal Obstruction. Prevalence, Laryngeal Findings, 
and Evaluation of Treatment.

Charlotte Nylander
Avh: Protective Factors, Health-Risk Behaviours, and the Impact of Coexis-
ting ADHD among Adolescents with Diabetes and Other Chronic Conditions.
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Mandira Paul
Avh: Simplifying Reproductive Health in Low-Resource Settings. Access to 
Medical Abortion and Contraceptive Choice, the Importance of Gendered 
Structures in Rajasthan.

Maria Randmaa
Avh: Communication and Patient Safety. Transfer of Information Between 
Healthcare Personnel in Anaesthetic Clinics.

Maria Stålhammar
Avh: Neutrophil Chemotaxis and Respiratory Burst in Term and Preterm 
Newborn Infants.

David Tilly, norrl
Avh: Probabilistic Treatment Planning Based on Dose Coverage. How to 
Quanti fy and Minimize the Effects of Geometric Uncertainties in Radio-
therapy.

Birgit Vahlberg, norrl
Avh: Physical Functioning, Body Composition, and Exercise in Elderly 
 Community-Living Individuals with Stroke.

Svante Wallmark, v-d
Avh: Life After Subarachnoid Hemorrhage.

Anna Wiberg, smål
Avh: Immunopathology of the Pancreas in Type 1 Diabetes.

Johan Wrammert
Avh: Surviving Birth. Studies of a Simplified Neonatal Resuscitation Protocol 
in a Low-Income Context Using a Mixed-Methods Approach.
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Di Yu
Avh: Adenovirus for Cancer Therapy. With a Focus on Its Surface Modifica-
tion.

Behdad Zarnegar
Avh: Mechanisms Triggering the Recruitment of Mast Cell Progenitors to the 
Lung and Regulation of Mast Cell Degranulation.
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Farmaceutiska fakulteten

Promotor:
Professor Ulrika Simonsson

Jubeldoktor:
Ingvar Sjöholm, professor 

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i farmaceutisk vetenskap:
Erika Brolin, smål
Avh: Growth Hormone in the Brain: Focus on Cognitive Function.

Chunli Chen, smål
Avh: Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Evaluations and Experimental 
 Design Recommendations for Preclinical Studies of Anti-Tuberculosis Drugs.

Steve Choy, smål
Avh: Semi-Mechanistic Models of Glucose Homeostasis and Disease Progres-
sion in Type 2 Diabetes.

Åsa Kragh, ög
Avh: Methodology for Handling Missing Data in Nonlinear Mixed Effects 
Modelling.

Kuei-Hung Lai
Avh: Studies on Antileukemic Terpenoids from Medicinal Mushrooms and 
Marine Sponges with ChemGPS-NP-Based Targets Investigation of Lead Com-
pounds.

Hafiz Sohaib Zafar Malik
Avh: Antimicrobial Effects of Cyclotides.
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Sungkyu Park
Avh: Cyclotides Evolve. Studies on Their Natural Distribution, Structural 
 Diversity, and Activity.

Camille Vong, smål
Avh: Model-Based Optimization of Clinical Trial Designs.
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Historisk-filosofiska fakulteten

Promotor:
Professor Sabine Sten

Jubeldoktorer:
Stig Ekman, g-h, professor
Göran B. Nilsson, vg, professor
Sten Rentzhog, norrl, docent
Johan Sundberg, sthlm, professor
Sune Åkerman, upl, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Jens Eriksson, g-h, idé- och lärdomshistoria
Avh: The End of Piracy. Rethinking the History of German Print Piracy in the 
Early Nineteenth Century.

Örjan Hermodsson, upl, arkeologi
Avh: Det arkeologiska landskapet. Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i 
tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder.

Mattias Hessérus, g-h, historia
Avh: Rätten till privatlivet – och moralen bakom omoralen i svensk press 
1920–1980.

Patrik Klingborg, g-h, antikens kultur och samhällsliv
Avh: Greek Cisterns. Water and Risk in Ancient Greece, 600–50 BC.

Iva Lučić, smål, historia
Avh: Im Namen der Nation. Der politische Aufwertungsprozess der Muslime 
im sozialistischen Jugoslawien (1956–1971).

Karin Ojala, sthlm, arkeologi
Avh: I bronsålderns gränsland. Uppland och frågan om östliga kontakter.
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Språkvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Joakim Enwall

Jubeldoktor:
Gunnar Sorelius, norrl, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Agnieszka Backman, g-h, nordiska språk
Avh: Handskriftens materialitet. Studier i den fornsvenska samlingshandskrif-
ten Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3).

Carl Oliver Blomqvist, nordiska språk
Avh: Flerspråkighet eller språkförbistring? Finska segment i svenska medel-
tidsbrev 1350–1526.

Mikael Kalm, nordiska språk
Avh: Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan. En synkron och diakron 
 undersökning.

Tove Larsson, smål, g-h, engelska
Avh: The Introductory It Pattern in Academic Writing by Non-Native- Speaker 
Students, Native-Speaker Students, and Published Writers. A Corpus-Based 
Study.

Anna Sahlée, nordiska språk
Avh: Språket och skolämnet svenska som andraspråk. Om elevers språk och 
skolans språksyn.

Mathias Strandberg, nordiska språk
Avh: De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Irene Molina

Jubeldoktorer:
Leif Lewin, s-n, professor
Chris Ottander, professor
Lars Rudebeck, värml, professor
Olov Paul Seeger, smål, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Linuz Aggeborn, s-n, nationalekonomi
Avh: Essays on Politics and Health Economics.

Rafael Ahlskog, ög, statskunskap
Avh: Essays on the Collective Action Dilemma of Vaccination.

David Andersson, företagsekonomi
Avh: The Emergence of Markets for Technology. Patent Transfers and Patent-
ing in Sweden, 1819–1914.

Gonçalo Barradas, kalm, psykologi
Avh: A Cross-Cultural Approach to Psychological Mechanisms Underlying 
Emotional Reactions to Music.

Mikael Eriksson, smål, företagsekonomi
Avh: The Complex Internationalization Process Unfolded. The Case of Altas 
Copco’s Entry into the Chinese Mid-Market.

Jon Frank, v-d, nationalekonomi
Avh: Essays on Corporate Finance and Asset Pricing.
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Mareike Glöss, människa-datorinteraktion
Avh: Technology Encounters. Exploring the Essence of Ordinary Computing.

Janna Gottwald, norrl, psykologi
Avh: Infants in Control. Prospective Motor Control and Executive Functions 
in Action Development.

Mattias Gradén, vg, kulturgeografi
Avh: Storskalig vindkraft i skogen. Om rationell planering och lokalt motstånd.

Johannes Hagen, nationalekonomi
Avh: Essays on Pensions, Retirement, and Tax Evasion.

Andrea Handl, psykologi
Avh: World of Faces, Words, and Actions. Observations and Neural Linkages 
in Early Life.

Signe Jernberg, företagsekonomi
Avh: En högskola blir till. Beslutsteoretiska perspektiv på organisatoriskt va-
rande.

Kirsti Jylhä, psykologi
Avh: Ideological Roots of Climate Change Denial. Resistance to Change, 
 Acceptance of Inequality, or Both?

Emilia Kvarnström, ög, smål, företagsekonomi
Avh: Institutionella samspel. Om möten mellan en kommersiell och en ide-
ell logik.

Anna Ljung, företagsekonomi
Avh: The Multinational Company and Society. A study of Business Network 
Relationships in Latin America.
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Elin Lövestam, kostvetenskap
Avh: Dietetic Documentation. Content, Language, and the Meaning of 
 Standardization in Swedish Dietitians’ Patient Record Notes.

Åsa Malmström Rognes, ekonomisk historia
Avh: Family Matters. Essays on Families, Firms, and Funding in the Philip-
pines 1850–2014.

Linna Martén, smål, nationalekonomi
Avh: Essays on Politics, Law, and Economics.

Glenn Mickelsson, nationalekonomi
Avh: DSGE Model Estimation and Labor Market Dynamics.

Sarah Linden Pasay, värml, ekonomisk historia
Avh: Stable Media in the Age of Revolutions. Depictions of Economic Matters 
in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820.

Pernilla Sandvik, kostvetenskap
Avh: Rye Bread in Sweden. Health-Related and Sensory Qualities, Consumer 
Perceptions, and Consumption Patterns.

Noomi Weinryb, företagsekonomi
Avh: Free to Conform. A Comparative Study of Philanthropists’ Account-
ability.

Mattias Öhman, s-n, nationalekonomi
Avh: Essays on Cognitive Development and Medical Care.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Tord Johansson

Jubeldoktorer:
Stig Allenmark, sthlm, professor
Gunnar Aronsson, v-d, professor
Francis J. Bonner, professor
Anders Bäcklin, v-d, professor
Seweryn J. Duda, värml, professor
Ove Eriksson, v-d, universitetslektor
Tage Eriksson, v-d, professor
Lennart Gidholm, ög, docent
Sven Gustafsson, värml, lektor
Stellan Hjertén, vg, professor
Tarmo Oja, skånel, professor
Surendra Kumar Saxena, värml, professor
Johan Vallin, v-d, docent
Olof B. Widlund, professor
Kjell-Ove Widman, s-n, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Ingrid Ajaxon, s-n, smål, teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Avh: Can Bone Void Fillers Carry Load? Behaviour of Calcium Phosphate 
 Cements Under Different Loading Scenarios.

Andrej Andrejev, datavetenskap med inriktning mot databasteknik
Avh: Semantic Web Queries Over Scientific Data.
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Kristofer Björnson, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kondense-
rade materiens fysik

Avh: Topological Band Theory and Majorana Fermions. With Focus on Self-
Consistent Lattice Models.

Andreas Blidberg, v-d, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Iron Based Materials for Positive Electrodes in Li-Ion Batteries. Electrode 
Dynamics, Electronic Changes, Structural Transformations.

Iulia Emilia Brumboiu, v-d, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kon-
denserade materiens fysik

Avh: Molecules and Light. A Journey Into the World of Theoretical Spectro-
scopy.

Sonja Buratovic, biologi med inriktning mot ekotoxikologi 
Avh: Low-Dose Ionizing Radiation Induces Neurotoxicity in the Neonate. 
Acute or Fractionated Doses and Interaction with Xenobiotics in Mice.

Eduard Dyachuk, smål, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Aerodynamics of Vertical Axis Wind Turbines. Development of Simu-
lation Tools and Experiments.

Elias Englund, norrl, kemi med inriktning mot mikrobiell kemi
Avh: Metabolic Engineering of Synechocystis sp. PCC 6803 for Terpenoid 
Production.

Nina Fowler, s-n, teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik
Avh: Walking the Plank of the Entrepreneurial University. The Little Spin-
Out that Could?
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Andreas Frisk, smål, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och konden-
serade materiens fysik

Avh: The Importance of Controlling Composition to Tailor the Properties of 
Magnetic Thin Films.

Katja Gabrysch, smål, matematisk statistik
Avh: On Directed Random Graphs and Greedy Walks on Point Processes.

Judith Habicher, s-n, biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi
Avh: Glycosaminoglycan Biosynthesis and Function in Zebrafish Develop-
ment. Sugars Shaping Skeletons.

Carl Peter Halvarsson, norrl, biologi med inriktning mot populationsbiologi
Avh: Host-Parasite Interactions in Natural Populations.

Emil Hamnevik, v-d, biokemi
Avh: Characterization and Directed Evolution of an Alcohol Dehydrogenase. 
A Study Towards Understanding Three Central Aspects of Substrate Selec-
tivity.

Malkolm Hinnemo, g-h, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: On the Road to Graphene Biosensors.

Scott Holcombe, fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik
Avh: Gamma Spectroscopy and Gamma Emission Tomography for Fuel Per-
formance Characterization of Irradiated Nuclear Fuel Assemblies.

Mikael Holm, s-n, biologi med inriktning mot molekylär bioteknik
Avh: A Tale of Two Antibiotics. Fusidic Acid and Viomycin.

Iwona Klimek, fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik
Avh: Modelling and Measurements of MAST Neutron Emission.
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Kristína Lidayová, upl, datoriserad bildbehandling
Avh: Fast Methods for Vascular Segmentation Based on Approximate Skele-
ton Detection.

Inka Locht, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kondenserade ma-
teriens fysik

Avh: Theoretical Methods for the Electronic Structure and Magnetism of 
Strongly Correlated Materials.

Samantha Eryn McFarlane, biologi med inriktning mot zooekologi
Avh: Speciation and Metabolic Rate. Insights from an Avian Hybrid Zone.

Emil Melander, norrl, fysik
Avh: Magnetoplasmonic Nanostructures.

Maryam Montazerolghaem, s-n, teknisk fysik med inriktning mot material-
vetenskap

Avh: Additives Increasing the Bone-Forming Potential Around Calcium 
Phosphate Cements. Statin, Strontium, and Silicon.

Malin Morin Zetterberg, kemi med inriktning mot fysikalisk kemi
Avh: Development and Evaluation of Lipodisks Intended for Use as Biomimet-
ic Membranes and Drug Carriers.

Alina Mostovaya, smål, biologi med inriktning mot limnologi
Avh: Dissolved Organic Matter in Lakes. Chemical Diversity and Continuum 
of Reactivity.

Harbe Muhamad, v-d, geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik
Avh: Geophysical Studies in the Western Part of the Siljan Ring Impact Crater.



167

Johan Oscarsson, norrl, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och konden-
serade materiens fysik

Avh: Towards Mixed Molecular Layers for Dye-Sensitized Solar Cells. A Pho-
toelectron Spectroscopy Study.

David Rehnlund, värml, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Insights into Electrochemical Energy Storage by Use of Nanostructured 
Electrodes.

Karin Reijmar Brunnström, smål, kemi med inriktning mot fysikalisk kemi
Avh: Development of Lipodisks as Carriers for Cationic Amphiphilic Peptides.

Yi Ren, v-d, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: Annealing of Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Films. A Study of Secondary Com-
pounds and Their Effects on Solar Cells.

Lisa Rosén, norrl, astronomi
Avh: Magnetic Fields of Cool Active Stars.

Olow Sande, norrl, matematik
Avh: Boundary Estimates for Solutions to Parabolic Equations.

Andreas Sembrant, upl, datavetenskap
Avh: Hiding and Reducing Memory Latency. Energy-Efficient Pipeline and 
Memory System Techniques.

Stefan Sjökvist, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Demagnetization and Fault Simulations of Permanent Magnet Genera-
tors.



168

Luka Šupraha, smål, geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och 
paleontologi

Avh: Phenotypic Evolution and Adaptive Strategies in Marine Phytoplankton 
(Coccolithophores).

Martin Vannestål, norrl, matematik
Avh: Optimal Timing Decisions in Financial Markets.

Beatriz Villarroel, astronomi
Avh: Active Galactic Nuclei in Galaxy Surveys. Empirical Paths to the Fiery 
Hearts of Cosmic Beasts.

Alexey Vorobyev, norrl, teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik
Avh: Static and Time-Dependent Mechanical Behaviour of Preserved Archaeo-
logical Wood. Case Studies of the Seventeenth Century Warship Vasa.

Hongji Yan, smål, kemi med inriktning mot polymerkemi
Avh: New Insights into Principles of Scaffolds Design for Bone Application.

Henrik Öhman, fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik
Avh: Searches for Higgs Bosons with Hadronically Decaying τ-Leptons. Using 
Grid and Cloud Computing Techniques.
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