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Magnus Gabriel De la Gardies donation 
till Uppsala universitetsbibliotek – ett 
350-årsjubileum

Av Johan Sjöberg

Den 14 juni 1669 befann sig universitetets och rikets kansler Magnus Gabriel 
De la Gardie i Uppsala för att överlämna en märkvärdig gåva. De la Gardie 
hade sedan tonåren ett nära förhållande till akademin, som universitetet då 
kallades. Nu stod han i begrepp att i ett slag skänka dess bibliotek sextiofem 
oskattbara handskrifter. Bland dessa märktes den berömda Silverbibeln, Codex 
argenteus, som De la Gardie inköpt i Nederländerna av Isaac Vossius –  tidigare 
drottning Kristinas lärare och bibliotekarie – liksom ett antal gamla isländ-
ska handskrifter som kanslern förvärvat av änkan efter en dansk historiker.

Universitetet och dess bibliotek

Universitetsbiblioteket grundlades i början av 1620-talet genom ett kungligt 
beslut, ett årligt anslag och en donation av böcker och handskrifter, till stor 
del bestående av rester från medeltida svenska klosterbibliotek. Det ägde rum 
i ett skede då det svenska utbildningsväsendet, och särskilt Uppsala univer-
sitet, byggdes ut. Under 1600-talet expanderade den centrala och lokala för-
valtningen i Sverige, och i takt med det växte också behovet av utbildade äm-
betsmän. Universitetet rustades för att möta detta behov, liksom för att förse 
den lutherska statskyrkan med präster och för att skänka glans åt den gryende 
stormakten. Gustav II Adolf donerade år 1624 mer än 300 hemman till uni-
versitetet, en gåva som kom att utgöra en stabil grund för dess ekonomi. Läro-
sätet utrustades ungefär samtidigt med konstitutioner (stadgar), en kansler, 
ett antal nya professurer och en ny huvudbyggnad, nämligen Gustavianum.
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Universitetets bibliotek inhystes till att börja med 
i undermåliga lokaler i ett litet hus bredvid domkyr-
kan. Rummen var fuktiga och illaluktande och inte 
alls lämpade för förvaring av böcker. Inte förrän på 
1690-talet flyttades biblioteket till mer ändamåls-
enliga rum i Gustavianum. Samlingarna växte under 
1600-talet med krigsbyten, donationer och inköp. 
Den dagliga verksamheten för universitetets bibliote-
karier – ofta äldre professorer – och deras medhjälpa-
re, präglades av problem med böcker som var försvun-
na och utlånade böcker som inte återlämnades. Försök 
gjordes därför att begränsa tillträdet till biblioteket, 
och i 1655 års konstitutioner för universitetet står, i 
översättning från latin, att ”den som har släppts in i 
biblioteket för att titta på det, skall lämna sitt följe av 
olärda personer utanför”. Studenter fick komma in och 
läsa böckerna på plats i biblioteket. Verkligt betrodda 
var endast professorerna, men även de var i själva ver-
ket besvärliga låntagare, och bibliotekslånen blev inte 
sällan livslånga. Trots brister i lånedisciplinen ansåg 
De la Gardie att hans handskrifter skulle vara säkrare 
i universitetsbiblioteket än hos honom själv eller hans 
arvingar. Kanslern ville inte låta Silverbibeln stanna i 
familjen, förklarade han, då ”den förendring offta plä-
gar med familierne hända, när en frånfaller, att sådant 
kunde lätteligen bortkomma igen.”

Vid Uppsala universitet fanns ett tjugotal profes-
sorer, och den intellektuella miljön vilade under stora delar av 1600-talet på 
tre grundpelare, nämligen den klassiska humanismen, den lutherska teologin 
och den aristoteliska skolastiska filosofin, som dock ifrågasattes under de så 
kallade cartesianska striderna. Därtill kom ett spirande intresse för jämförande 
språkforskning och för fornforskning, vilket var av särskild betydelse för De 
la Gardies donation. Den fosterländska ”götiska” historieskrivningen skulle ge 

Uppsala universitetsbiblioteks äldsta byggnad vid Dom-
kyrkan. U 65, Uppsala universitetsbibliotek. Framför allt 
det nedre planet var drabbat av fukt; ”[B]öckerne äre så 
fulle med mögel och oreenligheet, att ingen dem kan till 
sine titler beskrifwa”. Akademiska konsistoriets protokoll 
den 5 juli 1676. 
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Sverige ett förflutet värdigt en stormakt. Anspråk på en ärorik historia och en 
kungalängd som började strax efter syndafloden hade i Sverige uttalats sedan 
medel tiden, men göticismens storhetstid var 1600-talet. Parallellt förekom 
också mer empiriskt inriktad historieskrivning, liksom kartläggning och do-
kumentation av källor. Runstenar ritades av, och medeltida lagar, krönikor och 
urkunder gavs ut i tryck. Isländska sagor och liknande texter var eftertraktade 
– här gjorde De la Gardie en väsentlig insats med sin donation. Sagorna betrak-
tades som en viktig källa till Nordens och Sveriges fornhistoria, och de över-
sattes med islänningars hjälp. Allt detta uppmuntrades såväl av statsmakten 
som av högadliga gynnare, särskilt Magnus Gabriel De la Gardie, vilken som 
rikskansler 1666 genomdrev att alla fasta fornlämningar fridlystes som kro-
nans egendom. Samma år grundades på hans initiativ Antikvitetskollegium, 
med ansvar för alla svenska fornminnen.

Flera av universitetets lärare och tjänstemän ägnade sig med liv och lust åt 
fornforskningen. Johan Hadorph var inte bara akademisekreterare utan dess-
utom Antikvitetskollegiets drivande kraft. Professorn i ”fäderneslandets an-
tikviteter”, Olof Verelius, blev en auktoritet vad gällde de isländska sagorna. 
Redan före 1669 hade han både lånat Silverbibeln och kastat sig över De la 
Gardies isländska handskrifter. Verelius grälade med sin kollega, filologen och 
Skytteanske professorn Johannes Schefferus, om det gamla hednatemplets 
läge. Med den mångsysslande medicinprofessorn Olof Rudbeck nådde göti-
cismen ett slags höjdpunkt, då han i sin ryktbara Atlantica hävdade att  Platons 
sjunkna Atlantis i själva verket var Sverige, och att Atlantis’ huvudstad var 
Gamla Uppsala.

Då som nu dominerades Uppsalas stadsbild av slottet och domkyrkan, 
 medan bebyggelsen i övrigt mest bestod av låga hus med torvtak. Fähus låg 
inbäddade bland bostadshusen, och djur sprang kors och tvärs på gatorna. Av 
stadens ungefär tre tusen invånare lydde de knappt ett tusen närvarande stu-
denterna liksom de akademiska lärarna och tjänstemännen och deras hushåll 
ekonomiskt och juridiskt under det akademiska konsistoriet – universitetets 
styrelse – som en stad i staden. Överläggningarna om universitetets drift av 
sina gods var oändliga, och konsistoriets protokoll myllrar av juridiska pro-
cesser: lägersmål, slagsmål och enstaka dråp- och mordutredningar. Uppdel-
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ningen av stadsbefolkningen i olika privilegierade rättskretsar hade sitt ur-
sprung i medel tiden. Detta förhållande reglerades noggrant under 1600-talet 
och  skulle inte komma att upphöra förrän vid den allmänna upplösningen av 
gamla skrå- och ståndsprivilegier under 1800-talet.

All denna lärdom, administration och juridik skulle övervakas av univer-
sitetets kansler, som också hade rätt att ändra konsistoriets och rektors be-
slut. Hans uppgift var dubbel och ibland motsägelsefull. Å ena sidan skulle 
han bevaka universitetets intressen och se till att majestätet inte påverkades 
av illvilliga och ibland sanna rykten om dess tillstånd. Å andra sidan var han 
kungens man vid universitetet och skulle som sådan kontrollera att centrala 
beslut efterlevdes. 

Uppsala på kopparstick i Erik Dahlbergh, Suecia Antiqua et Hodierna, 1660–1715. 
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Studenten

De la Gardie hade varit Uppsalastudent under åren 1635–40. Han var upp-
fostrad med sikte på det ideal som forskarna kallat ”den litterate adelsmannen” 
och som fick sitt genombrott just under De la Gardies ungdomstid. Högre äm-
beten var reserverade för adelsmän, och under inspiration från renässans och 
humanism blev boklig lärdom en adlig dygd, allt i takt med att den växande 
stormakten fick ett större behov av utbildade ämbetsmän. Dagen innan han 
skrevs in i universitetets matrikel hade den då trettonårige Magnus Gabriel 
talat i Gustavianum – på latin – om Uppsala akademi och dess historia. Inför 
en publik bestående av såväl fadern Jacob De la Gardie som professorer och 
andra studenter prisade han då livet bland de lärde, men visade sig samtidigt 
vara på det klara med att det inte var så han skulle komma att framleva sitt liv. 
Högadliga ynglingar som Magnus Gabriel skulle i stället förberedas för mili-
tära uppdrag, höga ämbeten och hovliv. Liksom de flesta av sina ståndsbröder 
studerade Magnus Gabriel avskild från de ofrälse studenterna och utan att ha 
någon särskild examen som mål. Adliga ynglingar ansågs med tanke på fram-
tida diplomatiska uppdrag vara i särskilt behov av utbildning i statskunskap 
och språk. En adelsman skulle därtill kunna dansa, rida och fäkta. Han skulle 
vara encyklopediskt bildad med åtminstone ytliga kunskaper inom de flesta 
områden, medan det framför allt var karriärlystna unga män ur de lägre stån-
den som behövde nå akademiska examina för att erhålla tjänster inom stats-
förvaltningen.

Flertalet studenter vid universitetet var ofrälse, och merparten levde an-
språkslöst och under enkla omständigheter. Man kan knappast överskatta 
ståndsskillnadernas betydelse i 1600-talets Sverige. Exempelvis hanterades 
de unga adelsmännen vid universitetet med silkesvantar då de begått något 
brott (vilket inte tycks ha varit särskilt ovanligt). Och när De la Gardie var 
student utsågs han på grund av sin högadliga härkomst till rector illustris. Det 
innebar att han blev en sorts hedersrektor – den egentlige rektorn kallades då 
i stället prorektor. Vid promotionen 1640 gick således den blott artonårige 
rektorn/studenten i den akademiska processionens tät. Genom valet av De la 
Gardie försäkrade sig universitetet om den mäktiga De la Gardieska familjens 
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 välvilja. På samma sätt hade unga män ur ätten Oxenstierna innehaft ämbetet 
före De la Gardie. Den unge Magnus Gabriel tog hur som helst sitt ämbete på 
stort allvar och deltog flitigt i konsistoriets överläggningar.

En ung aristokrat skulle helst också genomföra en bildningsresa utomlands 
innan hans utbildning ansågs vara fullbordad. Under resan skulle han tillägna 
sig världsmannens vanor, utöka sitt kontaktnät och helst vistas vid något be-
römt universitet. Magnus Gabriel tillbringade sålunda några år i Holland och 
Frankrike. Efter hemkomsten blev han drottning Kristinas gunstling, gifte in 
sig i kungafamiljen och överöstes med ämbeten och gods, att lägga till dem han 
redan ägde. De la Gardie hamnade sedan i onåd under en tid, men han åter-
kom till maktens centrum efter Kristinas abdikation och utnämndes 1660 till 
rikskansler. I den egenskapen ledde han förmyndarregeringen under Karl XI:s 
minderårighet.

Kanslern överlämnade sin gåva under ett konsistoriemöte i Gustavianum. 
Samtliga professorer närvarade, och vi kan följa ceremonin i sammanträdes-
protokollet. De la Gardie talade till konsistoriet med ett personligt tilltal och 
enligt retorikforskaren Leif Åslund troligen utan manuskript. Åslund pekar 
också på talets intima karaktär. Kanslern ville här framstå som professorernas 
vän och beskyddare. Då föll det sig naturligt att han inledningsvis erinrade om 
den egna studenttiden.

Kanslern

Vid tiden för donationen 1669 stod den fyrtiosexårige De la Gardie på höjden 
av sin makt, och han var universitetets kansler sedan nästan femton år. Efter 
att han i talet till konsistoriet berört sina studentår tog han upp sitt kanslers-
uppdrag. Han bad om ursäkt för att de många andra plikterna i rikets tjänst 
nog inte låtit honom besöka Uppsala så ofta som han borde, men han lovade 
att alltid arbeta för universitetets bästa. Han gladde sig åt akademins goda till-
stånd, om vilket han skulle berätta för den unge kungen. Vidare försäkrade han 
professorerna fortsatt beskydd och kungligt stöd så länge de förkovrade ungdo-
men och skötte sina sysslor. De la Gardie framhöll att han sedan studenttiden 
allt mer funnit sig ”tilltaga i affection emot denne Academien”.

Magnus Gabriel De la Gardies 
mor Ebba Brahe (1596–1674) 
hade stort inflytande över sonens 
karriär. Som änka drev hon en 
omfattande affärsrörelse och 
anlade staden Jakobstad i Öster-
botten. Kopparstick av Johan 
Straus, 1674. Cr. 9:41 fol. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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De la Gardie verkade som universitetskansler från 1655 till sin död 1686. 
Han besökte universitetet något så när regelbundet och höll sig underrättad 
om dess angelägenheter även då han var på annan ort. De la Gardie, som hys-
te ett verkligt intresse för lärda studier, kunde enligt lärdomshistorikern Sten 
Lindroth fylla sitt ämbete som universitetskansler ”med levande innehåll, och 
med nästan rörande iver ägnade han sig under sin långa kanslerstid åt stort och 
smått vid Uppsala universitet”.

Under sina besök i Uppsala hade kanslern händerna fulla med att bilägga 
tvister inom konsistoriet. Det hände visserligen att han tog ställning i akade-
miska sakfrågor – han försvarade till exempel gärna sin favorit Olof Rudbeck 
– men hans främsta mål tycks alltid ha varit att i möjligaste mån avstyra själva 
grälen, eller åtminstone förhindra att de blev kända utanför universitetet. Det 
gällde att till varje pris undvika att någon grälsjuk akademiker orsakade oro, 
eller ”exiterade turbas”. Konflikter vid universitetet inverkade negativt på dess 
rykte och kunde i värsta fall störa friden även i det omgivande samhället, och 
De la Gardie hade alltid det bevarade samhällslugnet för ögonen.

De la Gardies kanslersgärning är intimt sammanvävd med hans mångåriga 
samarbete med Olof Rudbeck. Framför allt Rudbeck hade omfattande planer 
för universitetets och hela stadens omdanande. Han byggde bland mycket an-
nat den anatomiska teatern i Gustavianum och anlade den botaniska trädgår-
den vid Svartbäcksgatan (nuvarande Linnéträdgården). De la Gardie stöttade 
nästan alltid den egensinnige professorn, vilken i sin tur troget stod vid kans-
lerns sida då denne i slutet av sitt liv utsattes för den ena förödmjukelsen efter 
den andra. Rudbeck förordade en studiegång som var mer yrkesinriktad och 
specialiserad än den som universitetet erbjöd, och han fick medhåll av kans-
lern, vars ställningstaganden också präglades av omsorg om adelns särställning. 
De la Gardie stödde helhjärtat de övningar vid universitetet som var särskilt 
anpassade till adelns behov av kunskaper i dans, ridning, fäktning, moderna 
språk och ritning. För att ge dessa så kallade exercitier en fast plattform i Upp-
sala byggde Rudbeck på kanslerns initiativ en särskild exercitiegård på den 
plats där universitetshuset i dag ligger.
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Magnus Gabriel De la Gardies donationsbrev. Uppsala universitetsbibliotek.
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Gåvan
Efter att i talet till konsistoriet sålunda ha berört sin egen studie- och kans-
lerstid, kom De la Gardie till sitt egentliga ärende. För att ytterligare stärka 
sina band till akademin ville han till dess bibliotek ”skänkia och testamente-
ra någre gamble och rare böker, som mäst wåra swenska antiquiteter anröra”. 
Främst bland dessa var enligt De la Gardie Codex argenteus, ”silverboken”, en 
benämning som syftar på den silverskrift som dominerar textytan. Sedermera 
har den blivit känd under namnet Silverbibeln, och den utgör den huvudsak-
liga källan till vår kunskap om det utdöda språket gotiska. Evangelierna över-
sattes från grekiska till gotiska under 300-talet av biskop Wulfila, som också 
utformade det gotiska alfabetet. De la Gardie hävdade i konsistoriet att det 
rörde sig om Wulfilas originalmanuskript, men det har visat sig att Silver bibeln 
är skriven under tidigt 500-tal i Norditalien, förmodligen i Ravenna för den 
ostrogotiske kungen Theoderik den store.

Enligt kanslern och många av hans samtida var goterna svenskarnas förfäder 
och Sverige goternas urhem. Den tanken var central i den götiska traditionen. 
Goterna sades, enligt den gotiske historieskrivaren Jordanes på 500-talet, ha 
utvandrat från ön Scandza, vilket tolkades som skandinaviska halvön, och i 
enstaka senare texter förekommer identifikationen goter – göter –  svenskar. 
 Detta tankegods utvecklades av Ericus Olai på 1400-talet, av  Johannes  Magnus 
på 1500-talet och av bland andra Verelius och Rudbeck på 1600-talet. Det är 
mot den bakgrunden som man ska förstå De la Gardies glädje i konsistoriet 
över att kunna återlämna Wulfilas verk till fäderneslandet, ”sedan det så månge 
hundrade åhr haf:r i främmandes händer swäfwat”. 

Silverbibeln hade, utan att väcka särskild uppmärksamhet, under en tid re-
dan varit i Sverige, dit den kommit som krigsbyte i trettioåriga krigets slut-
skede. Den följde sedan med drottning Kristinas bibliotekarie, den tidigare 
nämnde Isaac Vossius, till Nederländerna. Vossius hade en morbror, Franciscus 
Junius, som var expert på germanska fornspråk och därför insåg Silver bibelns 
verkliga betydelse. Junius gav sig i kast med handskriften och kunde år 1665 
presentera den första tryckta utgåvan av Wulfilas text. Utgåvan tillägnades 
Magnus Gabriel De la Gardie, som vid det laget redan var Silverbibelns ägare. 
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Band i drivet silver till Codex argenteus (Silverbibeln). Bandet ritades av konstnären David 
Klöcker Ehrenstrahl och tillverkades av hovguldsmeden Hans Bengtsson Sellingh. Frampärmen 
visar hur Tiden, krönt med ett timglas, öppnar graven för Sanningen som i en kvinnas gestalt 
träder fram med Codex argenteus i vänstra handen. Med den högra pekar hon på biskopen 
Wulfila, evangeliets översättare till gotiska. I lagerkransen kan man läsa: Vphila redivivus et 
patriae restitutus cura M G De la Gardie R[egni] S[veciae] Cancellarij Anno 1669 (Wulfila 
återupplivad och återbördad till fäderneslandet genom M. G. De la Gardie, Sveriges rikes 
kansler år 1669). Bakpärmen visar den grevliga ätten De la Gardies vapen.
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I konsistoriet berättade kanslern för professorerna om hur han via mellanhän-
der erfarit att Vossius kunde vara beredd att sälja sin klenod, och om hur han 
till sist kunnat köpa den 1662. Däremot nämnde han inte att Silverbibeln så-
när hade hamnat på havets botten, då det skepp med vilket den skickats från 
Amsterdam till Sverige led skeppsbrott. Handskriften hade dock räddats och 
kom till Sverige vid nästa försök.

De övriga skrifterna i donationen berörde kanslern endast flyktigt i sitt tal. 
Bland dem fanns Snorre Sturlassons Edda, som också kallats den yngre eller 
prosaiska Eddan. Den skrevs på Island i början av 1200-talet som en handled-
ning i skaldekonsten och innehåller episoder ur den nordiska mytologin. Av 

Uppsala-Eddan, handskrift från tidigt 1300-tal. Denna 
teckning, som fyller en annars tom sida i handskriften, 

förmodas vara något yngre men från samma århundrade. 
Den visar ramberättelsen i den del av Eddan som kallas 
Gylfaginning (Hur Gylfe blev lurad). Den svenske sago-

kungen Gylfe kommer till Asgård i förklädnad och under 
namnet Gangleri. Hans avsikt är att avlocka de trollkun-
niga asarna deras hemligheter. Men asarna genomskådar 

Gylfes planer. Genom att förvända hans syn låter de 
honom möta tre hövdingar. Som svar på Gylfes frågor 

beskriver hövdingarna gudarnas värld, och Gylfe börjar 
betrakta asarna som gudar. DG 11. 
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Snorres Edda känner vi till fyra någorlunda fullständiga handskrifter. Av dessa 
antas Uppsala-Eddan vara den äldsta. Den anses ha tillkommit på västra Island 
i början av 1300-talet. Uppsala-Eddan skiljer sig från de övriga handskrifter-
na, bland annat genom att den är kortare. Frågan om hur Uppsala-Eddans text 
förhåller sig till de övriga handskrifternas, och till äldre versioner som inte 
längre finns kvar, har länge diskuterats, stundom med viss hetta. Handskriften 
skänktes år 1639 av en isländsk biskop till den danske historikern och sam-
laren  Stephanus Stephanius, vars änka sålde denna och flera andra nordiska 
handskrifter till Magnus Gabriel De la Gardie.

Norsk handskrift från 1200-talet, som innehåller den så kallade legendariska Olavssagan. Sagorna om 
Olav den helige handlar om Norges nationalhelgon, kung Olav Haraldsson. DG 8 II. 
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Ur Stephanius’ samling kom även en handskrift från 1200-talets Norge, 
innehållande Olav den heliges saga. Olav Haraldsson var kung i Norge under 
sen vikingatid. Det finns flera olika skildringar av hans liv, men just denna, den 
så kallade legendariska Olavssagan, känner vi endast till genom handskriften 
i De la Gardies donation.

I donationen ingick därtill bland mycket annat ett erotiskt drama skrivet 
på isländska (”amorösa saker, en gång avsedda för skämt”, som Johan Hadorph 
beskrev det), ett fragment av Olav Tryggvasons saga, en nederländsk astrono-
misk text från medeltiden och en kinesisk blocktrycksbok med konfucian-
ska texter.

Handskrift från 1200-talet, innehållande fragment av 
Olav Tryggvasons saga. Teckningen av Olav är dock 
av senare datum. Olav Tryggvason var kung i Norge 
i slutet av 900-talet. DG 4. 

Kinesisk blocktrycksbok med konfucianska texter. Blocktryck är det äldsta sättet att 
trycka böcker. Varje textsida skärs ut i ett träblock, som sedan färgas in och trycks mot 
papperet. DG 65. 



22

Allt detta ville kanslern ”denne Academiens Bibliothek consecrera till en 
ewig warande possession”. Konsistoriet tackade Hans Höggrevliga Excellens 
för den generösa gåvan, som utan tvekan skulle skänka kanslern evig beröm-
melse. Bibliotekarien, juristen och historikern Johannes Loccenius tackade 
i särskild ordning, och sekreteraren Hadorph visade upp de donerade skrif-
terna samt läste upp donationsbrevet. Detta var mer högtidligt till sin ut-
formning än talet och skrivet på latin. I brevet återkommer flera teman från 
kanslerns tal, såsom att Silverbibeln kommit hem och att Wulfila nu fanns 
”i sitt fädernesland liksom återuppstånden”. De la Gardie ville att de donera-

Schematisk bild av världsalltet ur en astronomisk 
lärodikt på nederländska från 1200-talet. Hand-
skriften är daterad till tidigt 1400-tal. I mitten 
underjorden (Die Helle), följt av jord, vatten, luft, 
eld, månen, planeterna, solen, firmamentet, him-
melriket och ytterst Gud. DG 56. 

Illuminationer i en medeltida isländsk lagbok, i avskrift 
från sent 1500-tal och tidigt 1600-tal: Bebådelsen, flyk-
ten till Egypten, korsfästelsen och uppståndelsen. DG 9. 
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de  handskrifternas pärmar skulle bära hans namn, följt av en siffra, så att de 
kunde skiljas från bibliotekets övriga samlingar. Det skulle dock inte gälla Sil-
verbibeln, vars särställning i stället markerades av nytillverkade silverpärmar 
och ett skrin, som var särskilt avsett för handskriften.

Konflikt

Rudbeck ansåg sig kunna styra universitetet efter eget huvud, och hans fien-
der i konsistoriet blev med tiden också De la Gardies. Karl XI:s förmyndar-
räfst och reduktion gick hårt åt De la Gardie, som fick bära skulden för rikets 
dåliga finanser. Han förlorade sina gods och sin position i det offentliga livet. 
De la Gardie kunde visserligen kvarstå som kansler för universitetet, men ef-
ter 1675, då hans makt utanför universitetet började avta, fick han finna sig i 
att hans motståndare i konsistoriet blev allt sturskare. Mest problematiskt var 
att ständigt attackeras av teologen Henrik Schütz, ”en bråkmakare av också för 
detta grälsjuka tidevarv enastående mått, alltid upprörd och ilsken, ständigt 
på språng”, för att låna ännu en formulering från Sten Lindroth.

När bibliotekarietjänsten vid universitetet blev ledig lyckades Schütz 1682 
bli utnämnd direkt av kungen, utan att kanslern eller konsistoriet tillfrågats. 
Förfarandet stred mot universitetets konstitutioner, vilka alltså varken Schütz 
eller den enväldige kungen tyckte sig behöva följa. Till råga på allt gav sig 
Schütz på både De la Gardie och Rudbeck – vilken själv velat bli bibliotekarie 
– i framför allt ekonomiska frågor. I ett gräl om biblioteksbyggnaden lät den 
gamle kanslern ”blodet tahla”, som han uttryckte det inför konsistoriet, och 
tycks ha varit nära att ge sig på den uppstudsige Schütz: ”I har trätt min ähra 
så när, att wij skulle spela om öhronen både”. Han lugnade sig, men beklagade 
dem som tvingades sitta i konsistoriet med Schütz och konstaterade att ”jag 
lembnar Eder [Schütz] under Gudz stränga domb.”

Relationen mellan kanslern och bibliotekarien var alltså under Schütz äm-
betstid allt annat än god, och De la Gardie skrev upprört till konsistoriet 1685 
att han hört ryktas att hans donation vansköttes, att handskrifter försvunnit 
och att Silverbibeln skadats av fukt, då den inte tillräckligt ofta vädrats. I dag 
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förefaller det som ett märkligt krav att Silverbibeln skulle vädras, men under 
1600-talet vädrades exempelvis universitetets arkiv regelbundet. Dokumen-
ten togs då ut för torkning i solen, gärna i rektors närvaro. Den av anklagel-
serna djupt kränkte bibliotekarien Schütz menade att Silverbibeln visserligen 
inte kunde vädras på vanligt sätt då den inte tålde solsken, men att han under 
förevarande år redan ”sackta strukit bladen med ett ärmekläde” tre gånger. 
Vid en rannsakning i biblioteket befanns Silverbibeln vara torr och prydlig, 
placerad i sitt skrin, vilket i sin tur låg i en ny och tät ekkista, så att omöjligen 
”något wått kunnat der inkomma”. Det visade sig också att de saknade hand-
skrifterna lånats ut dels till Rudbeck, dels med De la Gardies tillstånd till 
Antikvitetskollegiet.

Det var inte endast de vanliga motståndarna som förmörkade de sista åren 
av De la Gardies kanslerskap. Också skyddslingen Rudbeck tog sig sådana fri-
heter att De la Gardie såg sig föranledd att sätta honom på plats. Den av allt 
att döma oduglige akademiboktryckaren Henrik Curio hade på kanslerns be-
gäran ställts inför rätta (alltså inför konsistoriet) efter att ha misskött såväl 
 tryckeriets ekonomi som det faktiska tryckandet. Han dömdes att frånträda 
sin tjänst och att betala böter till universitetet. Men Curio var tyvärr gift med 
en kusin till Olof Rudbeck, och denne använde all sin uppfinningsrikedom för 
att hjälpa den olycklige boktryckaren. Rudbeck lät bland annat skriva in sig 
under Uppsala stads borgerliga rätt. Syftet var uppenbarligen att i egenskap av 
borgare stående utanför den akademiska jurisdiktionen – universitetets doms-
rätt – driva rättssak mot universitetet i hovrätten. Rudbecks tilltag väckte 
skandal i det ståndsmedvetna Uppsala, och De la Gardie tycks ha tappat fatt-
ningen. ”Wij äre intet lijka goda kåhlsupare wij både”, dundrade han inför kon-
sistoriet och förklarade sig inte vilja ha något ytterligare ”grulm” av Rudbecks 
intriger. Med två månader kvar att leva skrev De la Gardie till universitetet att 
han nu såg fram emot att låta någon annan ta över ämbetet då han ”i 30 år av 
edra procedere är vorden uttröttad”. Han dog bitter och utmanövrerad 1686.
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Arvet

Alla gräl och beskyllningar om slösaktighet till trots var det få som betvivlade 
De la Gardies uppriktiga omsorg om universitetet, som han under sitt återstå-
ende liv hade fortsatt att gynna. Biblioteket fick inte endast 1669 års ovärder-
liga donation. Det var också De la Gardies önskan, att hela hans privatbiblio-
tek, troligen landets största, skulle tillfalla universitetsbiblioteket. Kanslerns 
bibliotek hade liksom de flesta av hans ägodelar övertagits av kronan i sam-
band med reduktionen, men på denna punkt gjorde kungen honom till viljes, 
och efter De la Gardies död överfördes de 4 700 volymerna till Uppsala. Detta 
tillskott till samlingarna blev också den direkta anledningen till att nya och 
bättre bibliotekslokaler iordningsställdes i Gustavianum. Där blev biblioteket 
kvar tills Carolina Rediviva togs i bruk på 1840-talet.

Gustavianum med omgivning. 
Kopparstick ur Erik Dahlbergh, 
Suecia Antiqua et Hodierna, 
1660–1715. På 1690-talet flyt-
tades universitetsbiblioteket till 
Gustavianum från det gamla 
bibliotekshuset, som här syns 
längst till vänster. I förgrunden 
ruinen av kanonrundeln tillhörig 
Biskopsgården (Styrbiskop). 
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I den katastrofala branden 1702, som ödelade tre fjärdedelar av Uppsala, 
blev två handskrifter från 1669 års donation lågornas rov. Olof Rudbeck hade 
lånat hem dem, och de brann upp med alla hans ägodelar. De övriga sextiotre 
skrifterna är kvar i biblioteket. Där har de bevarats och i varierande utsträck-
ning stått till forskningens förfogande i 350 år. Nyligen har flertalet digitalise-
rats och gjorts fritt tillgängliga i Alvin, en plattform för digitaliserat kulturarv. 
Efter att delar av Carolina Rediviva renoverats öppnar den nya utställnings-
salen den 14 juni 2019, på 350-årsdagen av De la Gardies donation. Under en 
begränsad tid visas då också en särskild utställning med ett urval av kanslerns 
gåvor. De la Gardies gåvor var viktiga för universitetsbibliotekets uppbyggnad, 
men han är inte ensam om att ha bidragit på detta sätt. Biblioteket har under 
flera hundra år samarbetat med privata donatorer, och den nya utställnings-
salens basutställning innehåller handskrifter, tryckta böcker, kartor och bilder 
som till stora delar tillförts biblioteket genom donationer.

Litteratur i urval

Magnus Gabriel De la Gardies donationsbrev i original från 1669, återgivet 
ovan på sidan 16, tillhör Uppsala universitetsbibliotek och innehåller en för-
teckning över de donerade skrifterna. Johan Hadorph gav ut brevet med kom-
mentarer 1672, och det intogs med Hadorphs kommentarer i Olof Cel sius den 
yngres Bibliothecæ Upsaliensis historia från 1745. Detta verk återutgavs 1971 
som Uppsala universitetsbiblioteks historia, med översättning till svenska av 
Sten Hedberg. Citat från donationsbrevet är hämtade ur Hedbergs översätt-
ning. Se även Vilhelm Gödel, Upsala universitets biblioteks fornisländska och 
fornnorska handskrifter (Uppsala, 1892).

Silverbibeln och dess historia har i flera publikationer behandlats av Lars 
Munk hammar, se till exempel Silverbibeln. Theoderiks bok (Stockholm, 1998). 
Munkhammar har generöst ställt sitt manuskript till den kommande boken 
 Konungslig klenod. Silverbibelns symbolkraft till förfogande. Av särskilt intres-
se i detta sammanhang är även Anders Grape, ”Magnus Gabriel De la Gardie, 
Isaac Vossius och Codex Argenteus”, i Symbola litteraria. Hyllningsskrift till 
Uppsala universitet vid jubelfesten 1927 (Uppsala, 1927).
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Av De la Gardies isländska och fornnorska handskrifter har särskilt Uppsala- 
Eddan tilldragit sig intresse. Se till exempel Anders Grape, Snorre Sturlasons 
Edda. Uppsala-handskriften DG 11. Historisk inledning (Stockholm, 1962), 
Henrik Williams, ”Projektet Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda? 
Studier i Codex Upsaliensis. Ett forskningsprogram”, i Scripta Islandica 2007, 
Heimir Pálssons introduktion i utgåvan Snorri Sturluson. The Uppsala Edda. 
DG 11 4to (London, 2012), Daniel Sävborg, ”Snorra Edda and the Uppsala 
Edda”, i den av Heinrich Beck med flera utgivna Snorri Sturluson – Histori-
ker, Dichter, Politiker (Berlin, 2013) och Maja Bäckvall, Skriva fel och läsa rätt. 
 Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett användarperspektiv (Uppsala, 2013).

Akademiska konsistoriets protokoll från 1600-talet är utgivna av Hans Sal-
lander (1–22, Uppsala, 1968–1977). De la Gardies tal till konsistoriet vid do-
nationstillfället i del 8, hans uppsträckning av Rudbeck i del 11, hans gräl med 
Schütz i del 17. Citat rörande det fuktiga bibliotekshuset i del 12. Citerade är 
även ”1655 års konstitutioner”, i översättning från latin till svenska av Krister 
Östlund, i Per Ström (redaktör), Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 2005 
(Uppsala, 2005).

Uppsala universitetsbiblioteks historia under 1600-talet behandlas i Claes 
Annerstedt, Upsala universitetsbiblioteks historia intill 1702 (Stockholm, 1894), 
Margarete Andersson-Schmitt, ”Biblioteksdebatten i Akademiska konsisto-
riet 1627–1694” i Gert Hornwall (redaktör) I universitetets tjänst. Studier rö-
rande Uppsala universitetsbiblioteks historia (Uppsala, 1977), Gert Hornwall, 
”Uppsala universitetsbiblioteks äldsta uppställnings- och klassifikationssys-
tem”, i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 56 (1969), Emma Hagström 
 Molin, Krigsbytets biografi: byten i Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och 
Skokloster slott under 1600-talet (Göteborg, 2015) och densammas, ”Krigs byten 
i Uppsala universitetsbibliotek under 1600-talet. Inte bara en bibliotekshis-
toria”, i den av Peter Sjökvist ederade Bevara för framtiden. Texter från en semi-
narieserie om specialsamlingar (Uppsala, 2016).

Standardverken om universitetets historia under den aktuella perioden 
är Claes Annerstedt, Upsala universitets historia I–II (Uppsala, 1877–1909) 
och Sten Lindroth, Uppsala universitet 1477–1977 (Uppsala, 1976). Rolf Lind-
borg, Descartes i Uppsala. Striderna om den ”nya filosofin” 1663–1689 (Stock-



28

holm, 1965) och Gunnar Eriksson, Rudbeck 1630–1702. Liv, lärdom och dröm 
i barockens Sverige (Stockholm, 2002) är grundliga studier av universitetet 
under 1600-talet. Göticismens historia tecknas i bland annat Johan Nord-
ström,  Johannes Magnus och den götiska romantiken. Akademiska föreläsningar 
1929 (Stockholm, 1975), Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Stormaktsti-
den (Stockholm, 1975), Gun Nilsson, ”Den isländska litteraturen i stormakts-
tidens Sverige”, i Scripta Islandica 1954, Ola W. Jensen, Forntid i historien. En 
arkeologi historsk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från med-
eltiden till och med förupplysningen (Göteborg, 2002), Anna Wallette, Sagans 
svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år (Malmö, 
2004), Kurt Johannesson och Hans Helander, Johannes Magnus. Goternas och 
svearnas historia. Kommentar (Stockholm, 2018) samt flera uppsatser i antolo-
gin Svenska historiker från medeltid tid våra dagar (Stockholm, 2009), utgiven 
av Ragnar Björk och Alf W. Johansson. Se Lars Geschwind, Stökiga studenter. 
Social kontroll och identifikation vid universiteten i Uppsala, Dorpat och Åbo 
under 1600-talet ( Uppsala, 2001) om studentlivet, och om adelns utbildning 
senast Ola  Winberg, Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1610–1680 
(Uppsala, 2018). Universitetskanslersämbetets historia behandlas i  Torgny 
Nevéus, Vägen till UHÄ. Ett nytt ämbetsverks föregångare ( Uppsala, 1976). 
Se även Johan Sjöberg, ”Universitetskanslern Magnus Gabriel De la  Gardie 
– ett 350-årsminne”, i Per Ström (redaktör), Promotionsfesten i Uppsala den 28 
 januari 2005 (Uppsala, 2005).

Förutom Rudolf Fåhreus biografi Magnus Gabriel De la Gardie (Stockholm, 
1936) och Peter Ullgrens En makalös historia. Magnus Gabriel De la Gardies 
uppgång och fall (Stockholm, 2015) finns gott om litteratur som belyser olika 
sidor av huvudpersonens verksamhet. Särskilt viktiga i det här sammanhang-
et är Sven Edlund, M. G. De la Gardies inrikespolitiska program 1655. Ett bi-
drag till den ståndspolitiska och pedagogiska debatten under 1600-talet (Lund, 
1954) och Leif Åslund, Magnus Gabriel och vältaligheten (Uppsala, 1992). 
De la Gardies utbildningspolitiska åsikter sätts in i ett vidare ideologiskt sam-
manhang i  Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhäl-
let under stormaktstiden (Stockholm, 1989).

För samtliga fotografiska reproduktioner av skrifter, ritningar och doku-
ment i uppsatsen har Uppsala universitetsbibliotek svarat.
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Minnen från Norrlands nation

Av Stig Strömholm
Med inledning av Carl Frängsmyr

Inledning

Den 24 mars 2019 talade Stig Strömholm i Inre läs på Norrlands nation om sina 
minnen från de sjuttio år som har förflutit sedan han som recentior inskrevs 
vid densamma. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet var Ström-
holm djupt engagerad i uppförandet av den nyare delen av nationshuset inne på 
gården. År 1978 efterträdde han Torgny T. Segerstedt som nationens inspektor, 
vilket ämbete han sedan innehade under ett kvarts århundrade. Strömholms 
föredrag, som hölls inom ramen för föreningen Norrländska Uppsalakamra-
ter (NUK), rörde främst hans äldre nationsminnen, särskilt från inskrivningen 
1949 och från hans läsår som förste kurator 1956/57. Skildringen ger en både 
personlig och allmängiltig tidsbild av det akademiska livet i Uppsala vid mit-
ten av förra seklet, inte minst av den betydelsefulla roll som nationerna spe-
lade vid dåtidens universitet. Redaktionen tackar Stig Strömholm som gene-
röst ställt sitt manuskript till förfogande och lämnat tillåtelse till publicering 
i detta sammanhang.



Stig Strömholm som förste kurator för Norrlands nation då första spadtaget för Norrlandsgårdarna togs 28 december 
1956. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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Minnen från Norrlands nation
”Tief ist der Brunnen der Zeit”, säger Thomas Mann i romansviten om Joseph 
och hans bröder. Det är inte så ofta man i sin dagliga tillvaro ägnar någon tan-
ke åt tidsbrunnens svindlande djup, men jag skall medge att när jag satte mig 
vid skrivbordet för att överväga vad jag skulle säga här i kväll slog den tanken 
ned på mig med oväntad kraft. Det handlar förvisso inte om några gammal-
testamentliga årtusenden. Men det handlar om en tidrymd som det plötsligt 
kändes övermäktigt att försöka fånga och hålla i handen.

Det är i år sjuttio år sedan jag parkerade min cykel i ett av de cykelställ som 
fanns utmed det rangliga gjutjärnsräcket mot Fyrisån mitt emot det norrländ-
ska nationspalatset och med ganska dröjande steg och mitt studentbetyg i han-
den första gången trädde in den halvdunkla pelargången framför husets fasad, 
vidare in i den imposanta trapphallen, som med sina stora fönster mot väster 
badade i ett varmt och uppmuntrande ljus denna klara sensommardag år 1949, 
därefter till vänster, in i en smal halvmörk gång som föreföll oändligt lång men 
som ändå slutade med en hemlighetsfull och suggestiv järntrappa upp mot 
okända höjder; till slut ännu en vänstersväng, in genom den första öppna dör-
ren. Innanför den en smula ljus igen, men ganska sparsamt; det kom från ett 
fönster mot öster och lyste på ett stort skrivbord som dominerade rummet, 
en partners’ desk, där två vördnadsbjudande gestalter satt mitt emot varandra, 
båda sysselsatta med pappershögar – viktiga papper, det såg man från början. 
Den mest vördnadsbjudande, som satt närmast innanför dörren, hälsade mig 
med några vänligt mumlade ord och hänvisade mig med en handrörelse till 
nästa rum, som öppnade sig bakom ryggen på hans partner. Där vilade en mäk-
tig foliant på ett något mindre bord och en mörkhyad och mörkhårig medelål-
ders man med skarpskurna drag och smidiga rörelser tycktes vaka över voly-
men. Han tog emot mig med saklig vänlighet och visade hur jag skulle föra in 
mina personalia, inklusive valda delar av studentbetyget, i den stora liggaren. 
Det var nationens matrikel. Det bord där folianten vilade skulle visa sig – men 
det skulle dröja sju år innan jag kom den hemligheten på spåren – höra till gil-
levärdens domäner; i den låda som fanns i bordet förvarades ett antal mot-
böcker, donerade av landsmaninnor och landsmän som avsvurit sig drycken-
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Trapphallen i Norrlands nations 
hus, såsom den tedde sig vid mitten 
av 1900-talet. Foto grafiet är taget 
av Gunnar Sundgren och tillhör 
Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.

skap för egen räkning men inte tvekat att bidraga till sina kamraters fördärv 
genom att ställa dessa nycklar till Systembolagets skatter till deras förfogande. 

Jag har inte något klart minne av hur jag fick kunskap om dessa mina förs-
ta mänskliga kontakters identitet. Mannen vid skrivbordet, som var lång och 
gänglig, visade sig emellertid vara nationens förste kurator, juris studeranden 
Christer af Winklerfelt – därom upplyste den tryckta katalogen. Han stam-
made från Östersund, hade året dessförinnan valts till ordförande i den illustra 
föreningen Jamtamot och skulle med tiden avsluta en hedersam ämbetsmanna-
bana som kanslichef vid Regeringsrätten. När jag skrev denna text, i februari 
2019, var han ännu i livet, nittiofem år gammal. En dödsannons i Stockholms-
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tidningarna för fjorton dagar sedan, den 10 mars detta år, upplyste emellertid 
om att han avlidit den första dagen i månaden.

Märkligt nog har jag ingen minnesbild av den unge mannen på skrivbordets 
andra sida, som var andre kurator och inte engagerad i hanteringen av nykom-
lingar. Den mörkhårige, som vakade över matrikeln och vägledde noviserna 
vid dess nyttjande, var nationens mångbetrodde vaktmästare, herr Nyström. 
Så kallades han år 1949. Vid den tiden hade han i sex år verkat i huset, där 
han och hans familj hade sin bostad på bottenvåningen, innanför en dörr i den 
mörka gången mot järntrappan, mitt emot dörren till kuratorsrummet. Herr 
Nyström skulle sju år senare i min värld förvandlas till Göte, han och hans 
Svea skulle stanna i huset i ytterligare tjugoett år, och båda skulle med tiden 
kallas till hedersledamöter vid nationen. I mina memoarer från år 2014 kon-
staterar jag att Göte Nyströms jordfästning i Helga Trefaldighetskyrkan på 
våren 1976 nog var den mest emotionsfyllda begravning jag bevistat. Tiotals 
norrlänningar grät öppet. Det var sin ungdoms ljusa år som de mindes och be-
grät i Götes symbolgestalt.

Jag har redan ett par gånger hänvisat till händelser och insikter som låg sju år 
fram i tiden från den här sensommardagen 1949. Det har sin naturliga förkla-
ring. Under perioden 1949–56 var mina kontakter med nationen få och obe-
tydliga. Det hade inte varit självklart att jag skulle bli medlem av Norrlands 
nation. Jag var förvisso född på Garnisonssjukhuset i Boden, men från två års 
ålder hade jag bott i Uppsala, alla mina kamrater från gymnasiet vid Katedral-
skolan i Uppsala gick till Uplands eller Västmanlands-Dala nationer, mina för-
fäder hade varit lundensare från början av 1700-talet till slutet av 1800-talet, 
när de inte hade gått på Karlberg, och jag hade såvitt jag minns aldrig satt min 
fot norr om Gävle. Det blev så att jag kom överens med min bror Sten, som var 
ett år äldre än jag, om att vi skulle välja olika nationer; han valde Uplands och 
jag bestämde mig för Norrlands. Förutom födelseorten fanns det motivet att 
min enda närmare släkting, min farbror, kemiprofessorn Daniel Strömholm, 
som kommit till Uppsala som sjuttonåring 1888, hade växt upp i Jämtland och 
var hedersledamot vid nationen. 

När jag började kände jag inte en katt bland mina jämnåriga. Vid recentiors-
gasken, som jag plikttroget besökte, blev det klart för mig att nationen – helt 
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naturligt, för övrigt – dominerades av kamratgäng från de stora Norrlands-
läroverken: Härnösand, Östersund, Sundsvall, Umeå och Luleå, där alla kän-
de alla. Recentiorsgasken år 1949, som givetvis hölls i stora salen, var för öv-
rigt en tämligen civiliserad historia. På Norrlands som nog var en föregångare i 
det hänseendet, fanns knappast något kvar av de barbariska riter som kallades 
”skändning” av recentiorerna. Det som i dag kallas ”nollning”, och som jag avstår 
från att karakterisera, kom till Uppsala på 1980- eller kanske 1990-talet, när 
universitetet började utbilda ingenjörer och teknologistudenterna ville visa 
sig lika karlaktiga som de tekniska högskolornas adepter. Det enda som drab-
bade oss recentiorer på Norrlands år 1949 var att en i övrigt fridsam funktio-
när med en vanlig gummistämpel tryckte ordet ”recentior” i vår panna. Det 
var allt. Bortsett från det majestätiska honnörsbordet, som sträckte sig längs 
stora salens fönster och som pryddes av det sedvanliga garnityret av pampar, 
var det dukat med åtta- eller tiomannabord. Nykter, blyg och ung – liksom min 
farbror hade jag inte fyllt arton vid inskrivningen – satt jag tyst vid en bords-
ända närmast en av dörrarna mot trapphallen. Kvällen kändes tämligen lång. I 
min övergivenhet vände jag mig så småningom till en bordsgranne som också 
föreföll isolerad. ”Är du också ny här?”, frågade jag försiktigt. ”Jag disputerade 
för teologie doktorsgraden i våras”, blev svaret, sakligt men inte ovänligt. Tyst-
nad inträdde åter vid vår hörna, medan bordet i övrigt blev allt muntrare. Nå-
got lyckat inträde i ett aktivt nationsliv hade gasken inte varit. Jag fortsatte att 
umgås med mina gamla skolkamrater, och bortsett från enstaka evenemang 
för en mer allmän publik var jag aldrig på nationen. Jag levde för övrigt helt 
allmänt ett mycket utpräglat stilla plugghästliv. År 1952 tog jag en fil. kand. 
Sedan följde värnplikt ute på gamla I 8 på Polacksbacken, reservofficersutbild-
ning och juridiska studier. Ett av ämnena i min fil. kand. var nordiska språk, ett 
ämne där det fanns gott om norrlänningar. Den kontaktytan skulle få oväntade, 
dramatiska och livsavgörande konsekvenser för min del.

En aprilkväll år 1956 ringde en av kamraterna från nordiska språkstudier-
na, Einar Hedquist, upp mig och frågade om jag var villig att ställa upp som 
kandidat till förste kuratorsposten vid det landskap som skulle äga rum ett 
par veckor senare. Frågan slog ned som en kanonkula i det tysta rum där jag 
som vanligt satt med en bok. Jag minns det tydligt. Det var tidigt i april, en 

Daniel Strömholm, sedermera 
professor i kemi vid Uppsala 
universitet, inskrevs vid  Norrlands 
nation 1888 och blev hedersleda-
mot därstädes tjugo år  senare. 
Fotografiet tillhör Uppsala 
 universitetsbibliotek.
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av dessa klara vårkvällar med en ljusblå 
skymning som känns pockande på ett 
obestämt sätt, som ställer oroande krav 
på ett slags känslomässig uppbrottsbe-
redskap. Jag besvarade frågan bestämt 
nekande. Jag hade drygt en termin kvar 
på min jur. kand., och sedan skulle ju det 
riktiga livet börja, inte något tramsigt 
studentliv. Einar gav sig inte, och till slut 
lovade jag att fundera ett par dagar. Det 
gjorde jag. Fortsättningen har jag berät-
tat och skrivit om tiotals gånger, och jag 
skall inte upprepa det här. Jag nöjer mig 
med att hänvisa till boken Resonerande 
katalog. Minnen 1958–2003 (2014). Jag 
tog råd av en klok och pålitlig gammal 
vän, resultatet blev att jag ställde upp, 
blev vald, mötte nationens sekreterare, 
jur. stud. Gunilla Forslund, och hur det 
sedan gick framgår av den just nämnda 
boken. 

Att vara förste kurator på vad som re-
dan då, hösten 1956, var Uppsalas största nation, visade sig snart vara mer än 
ett uppdrag, ja mer än ett yrke – det var en livsform, och jag tror att alla som är 
försedda med en någorlunda utvecklad sensibilitet upplever de mest krävande 
och tidskrävande nationsbefattningarna på det viset. Där fanns från första bör-
jan oväntade upplevelser. Till traditionerna hörde en fest i en begränsad krets – 
den kallades funktionärsgask – som hölls alldeles i början av höstterminen. Där 
vankades, fick jag till min förfäran veta, surströmming utan pardon. Det var 
min första – och jag måste erkänna hittills sista – kontakt med denna raffinera-
de rätt. Jag insåg att här gällde det att hålla stiff upper lip, vilket på grund av mitt 
självvalda främlingskap för de starkaste dryckerna var extra krävande. Många 
hävdade att det var brännvinet som hjälpte dem genom doftvallen. Med upp-

Surströmmingsfester var ett återkommande inslag på Norrlands nation. 
Här förbereds servering av den norrländska delikatessen på Klubb 
Norrlandia 1963. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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bjudande av god vilja och fast beslutsam-
het och med hjälp av floder av den tidens 
pilsner kom jag dock igenom denna höga 
vall och fann för övrigt den fisk som dol-
des därbakom läcker på ett raffinerat och 
en smula depraverat sätt, ungefär som en 
mycket mogen stiltonost. Det gällde att 
äta med ett leende. Stränga blickar vila-
de på en nyvald förste kurator som ingen 
egentligen visste något om. Särskilt res-
pektingivande var de höga – och som jag 
tyckte gamla – herrarna i den mäktiga 
förvaltningsnämnden, nationens verkli-
ga styrelse, där andre kurator förde or-
det. Andre kurator, min opposite partner 
i kuratorsrummet, var under hösttermi-
nen 1956 Härnösandssonen och nordis-
ten Erik ”Ecke” Forssberg, sångare och 
en vänlig och glad garçon som på intet 
sätt bidrog till att göra mitt liv proble-
matiskt. Tvärtom: efter att lugnt ha kon-
staterat att jag talade väldigt fort och var 
en smula hemfallen åt klädsnobberi be-

handlade han mig som en vän och broder. Och vänner blev vi också. 
Under vårterminen 1957 var Gunilla Forslund andre kurator – den första 

kvinnan på posten i nationens historia. Vi kom således att varje dag sitta mitt 
emot varandra vid det stora skrivbordet i kuratorsrummet. Uppenbarligen såg 
vi oss inte mätta på varandra. Vid terminens slut förlovade vi oss.

Gunilla hade med sin ungdomliga charm, sin lugna vänlighet och sitt klara 
huvud påfallande lätt att hantera den bistra förvaltningsnämnden. De leda-
möter av denna areopag som jag betraktade med särskild vördnad var de två 
jämtarna Arne Semb och Vidar Reinhammar. Den senare hade varit förste ku-
rator några år tidigare, och som novis i ämbetet kom jag nog att se honom som 

Gunilla Strömholm, född Forslund, med sin företrädare som andre 
kurator Erik ”Ecke” Forssberg. Efter studietiden blev Forssberg lärare och 
rektor i Skellefteå. Han avled 2016. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/
Upplandsmuseet.
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en förebild. Hans stränga rättrådig-
het, parad med en kärv humor, fö-
reföll mig som en idealisk utrust-
ning för ett uppdrag som ganska 
ofta ställde innehavaren inför de-
likata mänskliga frågor. Det hän-
de nog att jag inför dessa två och 
de andra gamla rävarna i förvalt-
ningsnämnden kände mig som en 
färggrann exotisk fjäril som råkat 
fladdra in i en församling av mörkt 
och sävligt brummande humlor. 
Överhumlan var i detta fall skatt-
mästaren, läroverksadjunkten 
 Rudolf Aldskogius, som jag kände 
från Uppsala högre allmänna lä-
roverk. Han var teolog och skul-
le med sitt lidelsefulla intresse för 
byggnader och byggande ha varit 
en lysande konstfrämjande kardi-
nal i renässansens Italien. Han cite-
rade mycket riktigt ofta vår svens-
ka storbyggmästare på 1500-talet, kung Johan III: ”Att bygga är min högsta 
lust”. Rulles insatser för Norrlands nation och framför allt för tillkomsten och 
utvecklingen av Norrlandsgårdarna kan inte överskattas. Han var kärv, men 
man kunde komma överens med honom. 

Problemfritt och för det allra mesta genuint roligt blev samarbetet med 
gille verket. Gillevärd var Pitepojken den blivande kände och omtyckte radio-
mannen Thord Carlsson, jämngammal med mig, död 2003. Biträdande var 
Gunnar Eriksson, en stillsam odlare av den underfundiga humorns gåva. Det 
hände att vi i våra överläggningar om kommande djärva projekt överskred 
gränsen för det rimliga och möjliga, till exempel när vi planerade att störa en 
högtidlig men impopulär porträttavtäckning i Inre läs genom att under cere-

Förste kurator Stig Strömholm övervakar första spadtaget till Norrlandsgårdar-
na 28 december 1956. Skattmästaren Rudolf ”Rulle” Aldskogius håller i spa-
den. I mitten syns stadsfullmäktiges ordförande, juris professor Åke Malmström, 
vilken några år senare skulle fungera som Strömholms handledare. Fotografiet 
tillhör Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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monin med hjälp av lyftkran genom det stora fönstret mot gatan införa och ge-
nom rummet leda en häst. Projektet föll av flera skäl men beredde oss ett lika 
barnsligt som ogement nöje under den detaljdiskussion som vi ägnade oändlig 
tid åt. Gillevärdinna var numera docenten Maj Reinhammar, biträdande var 
Anna Lena Wik, senare gift Thorsell, journalist i Stockholm, där hon nådde 
en ledande befattning i Svenska Dagbladet, död 2016. Förutom de vanliga vär-
dinneuppgifterna vid nationens fester ledde flickorna ett eget hemlighetsfullt 
imperium, som bekantgjordes för yttervärlden genom det julspex som fram-
fördes vid Lussegasken och som bland annat innehöll allehanda tämligen fräna 
respektlösheter om och mot makthavarna, inklusive såväl förste kurator som 

Maj Söderlind (Reinhammar) och Vidar Reinhammar blåser i märgpiporna under en renbens-
middag på Norrlands nation 1 februari 1958. De gifte sig senare samma år. Fotografiet tillhör 
Norrlands nation.
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vaktmästaren. Till de nyheter som Maj och Anna Lena introducerade hörde 
en institution som visat obegränsad livskraft, nämligen Lördagskaffet. Det vi-
sade sig snart att det fyllde en funktion.

En annan nationsaktivitet som engagerade gillevärdinnorna, som bedrivits 
i ett antal år och som skulle fortsätta länge var de vårliga mannekänguppvis-
ningarna, där landsmaninnan Margareta Fahlén, som hade ett förflutet som 
mannekäng, gjorde de unga norrländskorna utomordentliga tjänster med sin 
erfarenhet och sina kontakter i modebranschen. Uppvisningarna var myck-

Under 1950-talets andra hälft förekom välbesökta mannekänguppvis-
ningar på Norrlands nation. Skådespelerskan Margareta Fahlén (bilden 
till vänster), sedermera hedersledamot vid nationen, spelade en viktig roll 
i detta sammanhang såsom förmedlare av kontakter inom modebranschen. 
Fotografierna tillhör Uppsala-Bild/Upplandsmuseet. Affischen finns i 
Norrlands nations arkiv.
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et uppskattade av stadens damer, 
de var välbesökta och de gav un-
der några vårdagar de ståtliga men 
onekligen en smula farbrorsmurri-
ga nationslokalerna en air av elegant 
flärd och beredde de studentskor 
som uppträdde i säsongens flottaste 
kreationer – med en klok dragning 
åt det stilfullt korrekta – tillfälle 
att visa sin ungdomliga grace och 
att träna sig i offentligt uppträdan-
de.  Margareta Fahlén belönades på 
hösten 1963 med hedersledamot-
skap, det tvåhundrafemtionde i ra-
den efter den samlade norrländska 
nationens tillkomst 1827.

Gunnar Blix, professor i medi-
cinsk kemi och nationens inspek-
tor sedan 1943, var inte någon ny 
bekantskap för mig. Med sin an-

språkslöshet och sin lugna vänlighet kändes han från början som en stödjande 
mentor snarare än en granskande överhetsperson. Det var påtagligt att de of-
fentliga framträdanden som ingick i rollen besvärade honom, och hans tale-
konst var av det lågmälda slaget, men hans insatser i samband med tillkomsten 
av Norrlandsgårdarna var högst betydande.

Vid sidan av min rumsgranne andre kurator var utan tvivel vaktmästaren 
den aktör på den norrländska scenen som jag hade den tätaste kontakten med. 
Till hans uppgifter förutom den dagliga vården av hus och gård hörde den att 
hämta ankommande post på huvudpostkontoret, som då låg i hörnet av Kungs-
ängs- och Bangårdsgatorna, och att vid femtiden på eftermiddagen där avlämna 
utgående post. Det var med den då rådande arbetsfördelningen självklart att 
det uppdraget ankom på vaktmästaren och inte på någon av herrar kuratorer. 
Relationerna var i princip klara – vaktmästaren var otvivelaktigt en anställd 

Inspektor Gunnar Blix i mitten under ett sammanträde i Norrlands nations 
byggnadskommitté i december 1956. Övriga är från vänster Aron Bergmark, 
Rudolf Aldskogius, Arne Semb och Carl-Martin Edsman. Fotografiet tillhör 
Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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tjänare – men ett stycke in på 50-talet hade den traditionella strukturen bör-
jat upplösas. En klok äldre landsman – det kan ha varit Vidar Reinhammar – 
rådde mig att så snart som möjligt stöka undan titelfrågan med herr Nyström, 
som fyllde femtio under min andra kuratorstermin, medan jag var tjugofem. 
Jag minns inte i detalj hur det gick till, men med några vagt mumlande ord 
fick jag fram att vi väl gärna kunde använda förnamn i vårt dagliga umgänge. 
Så blev det, men när Göte firade sin femtioårsdag med en magnifik middag i 
stora salen var det alltjämt självklart att förste kurator tackade för maten, yngst 
bland festföremålets grånade kamrater i den upsaliensiska fotbolls- och hand-
bollsvärlden, där Göte var en högt aktad medborgare.

Norrlands nations legendariske vaktmästare Göte Nyström med trästicka i handen under 
nationens renbensmiddag 1 februari 1958. Till vänster i bild sitter Ulla Gradin (Håkanson), 
sedermera gift med Ingvar Håkanson, som var nationens andre kurator 1958. Fotografiet 
tillhör Norrlands nation.



42

Låt mig dröja vid tre episoder från kurators-
året. Jag har förvisso många minnen från åren 
1957–78, framför allt från den heroiska och tid-
vis ganska mödosamma tiggare- och byggarpe-
rioden 1967–72, och från de tjugofem inspek-
torsåren 1978–2003, men det kan inte hjälpas, 
att om någon tid i livet finns ristad i minnet med 
glödande runor, som skalden säger, så är det de 
tidiga åren. 

I november 1956 gällde det Ungern, och pro-
testerna, som kom till uttryck i ovanligt skarpa 
formuleringar, bland annat av universitetets rek-
tor Torgny Segerstedt, gällde inte enbart över-
grepp mot universitetsvärlden utan också Sov-
jetunionens väpnade angrepp på hela det ung-
erska samhället. Den 5 november 1956 demon-
strerade Uppsala universitets studenter liksom 
universitetets rektor och dess lärare mot Sov-
jetunionens väpnade angrepp mot det ungerska 
samhälle som trevande sökte sig ut ur den kom-
munistiska tvångsregimen. I Ungerndemonstra-
tionen, som ägde rum i universitetets aula, var jag 
med, tillsammans med många hundra norrlän-
ningar, och jag minns levande den starka spän-
ningen och intensiva stämningen när vi studen-
ter gav vårt bifall till den resolution som var sam-
mankomstens konkreta resultat. 

Det känns fortfarande, drygt sextio år efteråt, som om 1950-talets studen-
ter, i principiell harmoni med universitetets lärare, i all vår trohjärtade naivitet 
representerade förnuft och humanitet, den demokratiska rättsstatens bärande 
ideologiska underlag, när vi gick kvinna och man ur huse för att protestera mot 
den kommunistiska vålds- och tvångsregimens framfart i Ungern. 

Affisch med kallelse till allmän studentsammankomst i univer-
sitetsaulan med anledning av Sovjetunionens intåg i Ungern 
1956. Affischen tillhör Uppsala universitetsbibliotek.
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Den 1 januari 1957 tillträdde Gunilla Forslund posten som andre kurator. 
Då trädde också en kunglig förordning i kraft, som ålade alla arbetsgivare att 
till skattemyndigheten uppge vilken lön deras anställda uppbar. Det var sys-
temet med skatt vid källan som började fungera, med verkningar som inte 
skall kommenteras här. En mulen januarimorgon kallade andra kurator, som 
ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, in vaktmästare Göte Nyström 
för att berätta för honom att hon var skyldig att före månadens utgång lämna 
föreskrivna uppgifter om honom till skatteförvaltningen. Jag tror mig aldrig 
förr eller senare ha bevittnat ett så plötsligt och grandiost raseriutbrott som 
Götes reaktion på det meddelandet. Han formligen lyfte från marken, liksom 
tjuren Ferdinand, stungen av en humla, stammade en rad osammanhängande 
ord, varav några mycket fula, och rusade ut ur rummet. Andra kurator, tjugo-
ett år gammal, och förste, tjugofem, såg häpna och rådlösa på varandra. Hur 
skulle detta sluta? Morgonen förflöt under dyster tystnad, men till slut börja-
de vi försöka granska situationen. Den måste lösas på något sätt. Efter långva-
rig rådplägning tyckte vi oss förstå. Gunillas anmälningsplikt måste rimligt-
vis inskränka sig till vaktmästarens kontantlön från nationen, som var mycket 
blygsam, några tusen om året, och hans bostadsförmån. Hans många och bety-
dande inkomster från alla de evenemang – alltifrån bröllopsmiddagar till be-
gravningskaffe – som han med stor flit och framgång arrangerade i nationens 
lokaler måste falla utanför arbetsgivarens upplysningsskyldighet. Tillsammans 
författade Gunilla och jag ett dokument av denna innebörd och stoppade in 
det under dörren till vaktmästarbostaden – vi vågade inte ringa på – varefter 
vi utmattade slank iväg till smörgåslunch på ett närbeläget konditori. Efter-
middagen förflöt under hotfull tystnad. Vid halv femtiden kom Göte in i kura-
torsrummet, hämtade som vanligt utgående post på den stol där den brukade 
läggas och tog den med sig. Inte ett ord växlades. Krisen var över. Vår lättnad 
var obeskrivlig. Det kändes som om det bombanfall som gjort grannhuset till 
ruiner av en nyckfull nåd hade skonat oss. På kvällen den dagen gick vi på bio.

Förmodligen är Valborgsmässoafton fortfarande en av kuratorsårets mest 
prövande stunder, både genom sina anspråk på oändlig obruten vakenhet och 
genom sina krav på en blandning av aldrig sviktande disciplinär fasthet och en 
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lika osviklig diplomatisk smidighet, det hela inlindat i ständigt beredd yster 
vältalighet. År 1957 levde ännu traditionen att till gasken på Valborgsmässo-
afton inbjuda hedersledamöter och andra dignitärer. Bara några år senare hade 
den kulturella utvecklingen gjort sådana framsteg att dylika inbjudningar inte 
längre ansågs möjliga. Det enda disciplinära maktmedel som förste kurator för-
fogade över vid sådana tillfällen var sånganföraren, som om han var tillräckligt 
kraftfull och energisk kunde leda larmandet vid balkanska orosbord in på den 
någorlunda ordnade sångens i bästa fall något jämnare vägar.

Hedersgäst vid valborgsmässoafton 1957 var den sjuttiosexårige författa-
ren Gustav Hedenvind-Eriksson, som hade promoverats till hedersdoktor året 
dessförinnan. Han hade i yngre år gjort sig känd som Jämtlands starkaste karl, 
och hans handslag var en björnkram som riskerade att medföra smärre frak-
turer i ovana händer. Han anlände starkt försenad till gasken, inte helt oberörd 
av en föregående måltid, och ursäktade sig med hes stämma hos förste kurator: 
”Jag vet att du vill att jag skall tala. Det är väl därför jag är här. Men jag kan inte, 
det hör du väl.” Det hördes förvisso, och han slapp. Däremot räckte hans kraf-
ter till för att hålla honom uppe natten lång. Han tronade i en krets landsmän 
i Gula salongen. En av dem hade inbjudit honom att kinesa i sitt studentrum 
men han föll upprepade gånger i sömn, varje gång ganska hårdhänt väckt av 
Hedenvind med en käpp som denne stödde sig på. Vid tretiden smög jag iväg 
hem, skamsen men besluten att behålla en smula fräschör vid majmiddagen 
som var tidig, då som nu, för att bereda tillresta äldre landsmän med NUK-
dignitärerna Georg Styrman och John Hägglund i spetsen möjlighet att hinna 
med niotåget till Stockholm. 

Till majmiddagen infann sig helt oväntat Gustav Hedenvind-Eriksson, som 
blivit kvar i staden och funnit behag i nationslivet. Snabb och diskret omduk-
ning och omplacering ägde rum. På menyn stod vårkyckling, en exklusiv de-
likatess av vilken huset inte hade några överexemplar. Det blev gillevärden 
som fick släppa till sin kyckling åt Hedenvind och själv stilla sin hunger med 
pyttipanna. Middagen avåts, kaffet dracks, dignitärerna avtågade, en efter en, 
men Hedenvind blev kvar. Med en omgivning av yngre nationsaktiva förflyt-
tade han sig till inre läsrummet. Det blev sent. Några av de yngre slank ut i 
stora salen, där de till låg grammofonmusik plägade stillsam dans. Det blev 
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mycket sent. I samråd med gillevärdarna fick jag de 
dansande att stå stilla och stänga av musiken. ”Nu är 
det slut, Gustav”, förkunnade jag och försökte leda 
den något vinglige bjässen mot yttre läsrummet för 
vidare befordran till trapphallen, men han tog några 
beslutsamma steg rätt ut i stora salen, där paren stod 
som stenstoder på golvet. ”De dansar ju, inte är det 
slut”, konstaterade Hedenvind och återtog sin plats i 
en länstol i Inre läs.

En halvtimme förflöt. Nästa avhysningsförsök blev 
mer framgångsrikt. ”Taxibilen väntar”, var nu mitt 
budskap, och den väldige reste sig. Med en stark karl 
framför honom i trappan och med mig under armen 
nådde han bottenvåningen. Jag följde honom i tax-
in, nu till docent Karl-Hampus Dahlstedts villa på 
Luthagen, där gästen hade sitt nattlogi. Klockan var 
tre, och den oändligt blide Karl-Hampus öppnade i 
morgonrock. ”Kan du förlåta mig, Karl-Hampus?” ro-
pade Hedenvind, ostadig på benen men nu klar i rös-
ten. Han förläts och fördes in i huset.

Den 2 maj sökte en bankdirektör i Uppsala Heden-
vind på nationen; de båda herrarna hade av misstag 
bytt ytterrock på Flustret under  Valborgsmässokvällen.  Efterforskningar in-
leddes, och Hedenvind spårades till Flustret, där han tydligen i gott skick åt 
lunch med en god vän. Han var inte bara outtröttlig, han var också oförglömlig.

Fjorton dagar senare var det vårbal. Andra och förste kurator inledde den 
första valsen. De var då nyförlovade. Och en vecka senare hölls vårterminens 
sista landskap. Den tunga klubban och kuratorsinsignierna överlämnades i 
vänskap och förtroende till jämten, medicine kandidaten, Sture Lidén, med 
tiden professor vid Karolinska Institutet, nu död sedan tjugo år. Jag minns 
fortfarande den sugande tomhet jag kände dagen därpå när jag insåg att jag 
inte längre skulle gå till kuratorsrummet på Norrlands. Jag hade inte något 
där att göra. Det var slut. Jag ställde mig i god tro och på fullt allvar frågan 

Gustav Hedenvind-Eriksson öppnar dörren till sin stuga 
i Jämtland på 1950-talet.
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hur jag skulle kunna leva vidare när nu denna härlighet var över. Fanns det 
verkligen ett liv värt att leva efter Norrlands, efter dagarna med Gunilla på 
andra sidan skrivbordet? Det gjorde det uppenbarligen, men det tog tid att 
upptäcka det.
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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 hålls av Farmaceutiska fakultetens promotor, professor Margareta 
 Hammarlund-Udenaes över ämnet Läkemedel under femtio år.

Promotion inom samtliga nio fakulteter. Under promotionerna utförs musik 
komponerad av J.F.C. Hæffner, J.A. Josephson, S. Karpe, L.-E. Larsson, H. Pur-
cell, D. Wirén med flera. Efter promotionerna inom teologisk, juridisk, medi-
cinsk och farmaceutisk fakultet uttalas minnesord över de avlidna bland 1969 
års promoti av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens promotor, professor Jon 
Ågren. Därefter vidtar promotionen inom de filosofiska fakulteterna.



48

Hyllning till årets jubeldoktorer framförs av Uppsala studentkårs ordförande, 
jur. stud. Ludvig Lundgren, sthlm.

Anförande av filosofie jubeldoktorn, professor Adam Taube, vg.

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. Kuratorskonventets presidium, ordförande och vice ordförande vid student-

kårerna 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
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12. Övriga inbjudna gäster
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 ur aulan äger rum på sätt som anges i det särskilt utgivna programmet.

Promotionsarrangemang

Ceremonimästare Per Ström, promotionsövermarskalk Annika Windahl 
 Pontén, bitr. promotionsövermarskalkar Gabriella Almqvist, Anna  Hamberg, 
Jakob Piehl och Sarah Havrén Schütz, Uppsalastudenternas övermarskalk 
 Martin Nordqvist, pedell Martin Andersson, cursorer Claes Andersson och 
 Anders Westin, pressansvarig Anneli Waara, ansvariga för universitets huset 
Maurice Hart, Jorge Herrera och Hermon Tesfai, administration  Gabriella 
 Almqvist, Mica Håll och Jakob Piehl.

Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling.
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Blomsterarrangemang av Uppsala Linneanska trädgårdar, Botaniska trädgår-
den.

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.

Vid tjänlig väderlek uppvaktar på borggården vid gästernas ankomst till ban-
ketten ryttare från Uppsala Akademiska Ridklubb med hästar från Akademi-
stallet samt studentbeväring från Sällskapet Karl Filip av Vasa.
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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. De får här möta den unga generationens 
forskare som i många fall byggt vidare på deras verk och som, liksom vid vin-
terpromotionen, anmält sig i stort antal.

Detta år uppmärksammas trehundrafemtioårsminnet av kanslerns, greve 
Magnus Gabriel De la Gardie, betydelsefulla donation till universitetsbiblio-
teket innefattande bland annat Silverbibeln och Uppsala-Eddan. Det sker sam-
tidigt som  Carolina Rediviva, efter en omfattande renovering, öppnas på nytt 
förnyat. Donationen behandlas i Johan Sjöbergs bifogade uppsats. Ett femtio-
årsjubileum begår Farmaceutiska fakulteten som 1969, året efter sin etablering 
i Uppsala, kunde promovera sina första farmacie doktorer vid Uppsala univer-
sitet. Ett annat sorts femtioårsjubileum inträffar vid halvårsskiftet, nämligen 
införandet av studentrepresentanter och företrädare för andra anställda än 
lärarna i konsistoriet. Dess första sammanträde med deltagande av studenter 
och tjänstemän som ledamöter hölls den sjätte oktober detta år.
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Doktorspromotionen är alltsedan 1935 ett tillfälle då universitetets mång-
fald och enhet manifesterar sig i det att alla fakulteter firar sin högtid tillsam-
mans. Den bredd och det djup som universitetet uppvisar framstår tydligt 
när man läser förteckningarna över såväl jubeldoktorers som nyexaminerade 
doktorers forskningsämnen och avhandlingstitlar. De unga promovendi har 
bakom sig en doktorandtid 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 un-
der 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
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Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala universitets aula fredagen den 24 maj 2019 
får härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas 
vägnar, inbjuda:

Statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Anna Ekström, 
statsrådet, ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, 
ärke biskopen i Uppsala Antje Jackelén, landshövdingen i Uppsala län Göran 
 Enander, generaldirektören för Universitetskanslersämbetet, professor Anders 
Söderholm, vikarierande rektorn vid Sveriges lantbruksuniversitet, professor 
Karin Holmgren, samt universitetets förutvarande rektorer, professorerna Stig 
Strömholm, Bo Sundqvist och Anders Hallberg.

Vi hälsar även konsistoriets ordförande professor Gudmund Hernes och in-
bjuder vidare cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband, styrel-
ser och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter, 
universitetets förutvarande och nuvarande lärare och tjänstemän, i Uppsala 
närvarande jubeldoktorer och doktorer av alla fakulteter, anhöriga till pro-
movendi, universitetets 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 2019

För Uppsala universitet
Eva Åkesson

 För Teologiska fakulteten För Juridiska fakulteten
 Mattias Martinson Mattias Dahlberg

 För Medicinska fakulteten För Farmaceutiska fakulteten
 Eva Tiensuu Jansson Margareta Hammarlund-Udenaes

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

 För Samhällsvetenskapliga För Utbildningsvetenskapliga
 fakulteten fakulteten
 Mats Edenius Elisabet Nihlfors

För Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Johan Tysk





Processionen på väg in i aulan vid promotionen 1969. I förgrunden syns pedellen Karl Gustaf Eriksson 
med staven och cursorerna Nils Backman och Sten Andersson med spirorna. Därefter följer dåvarande 
Lantbrukshögskolans rektor Lennart Hjelm, landshövdingen Ragnar Edenman och universitetets rektor 
Torgny Segerstedt. Bakom dem syns den tillträdande universitetskanslern Hans Löwbeer. Fotografiet 
tillhör Uppsala-Bild/Uppsala universitetsbibliotek.
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Promoti vid Uppsala universitet år 1969
Av Carl Gustaf Spangenberg *

Lördagen den 31 maj 1969 förrättades i Uppsala universitets aula doktorspro-
motioner inom sju av universitetets då existerande fakulteter, däribland för 
första gången i den nyinrättade Farmaceutiska fakulteten.

Promotorer var i Teologiska fakulteten Ragnar Holte (född 1927), profes-
sor i teologisk etik med religionsfilosofi; i Juridiska fakulteten Stig Jägerskiöld 
(1911–97), professor i offentlig rätt med folkrätt; i Medicinska fakulteten 
 Gunnar Ström (1922–2006), professor i klinisk fysiologi; i Farmaceutiska fa-
kulteten Richard Dahlbom (1918–94), professor i organisk kemi; i Humanis-
tiska fakulteten Sten Lindroth (1914–80), professor i idé- och lärdomshistoria; 
i Samhällsvetenskapliga fakulteten Gunnar Johansson (1911–98), professor i 
psykologi; i Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Lennart Carleson (född 
1928), professor i matematik.

Promotionsföreläsningen hölls av Lennart Carleson över ämnet ”Om den 
matematiska sanningens natur”. Föreläsningen återgavs i Upsala Nya Tidning 
2 juni 1969. 

Sammanlagt promoverades sextiosex unga doktorer – tre inom Teologis-
ka fakulteten, en inom Juridiska fakulteten, arton inom Medicinska fakulte-
ten, tre inom Farmaceutiska fakulteten, tio inom Humanistiska fakulteten, 
sju inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och tjugofyra inom Matematisk-
Naturvetenskapliga fakulteten.

Vid högtidligheten kreerades fem jubeldoktorer. Vid Humanistiska fa-
kulteten Erik Rooth (1889–1986), professor emeritus i tyska vid Lunds uni-

* Carl Frängsmyr har författat biografin över Tore Frängsmyr på sidorna 84–86.
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versitet, och Otto Strandberg (1891–1972), förutvarande lektor. Vid Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten Rütger Essén (1891–1972), redaktör, Ernst Höijer 
(1884–1974), förutvarande överdirektör, och Karl Gustav Jonsson (1879–1981), 
förutvarande rektor.

Till hedersdoktorer promoverades fjorton personer. Vid Teologiska fakul-
teten: Nils Söderlind (1904–1971), teologie licentiat och lektor i Örebro. Vid 
Juridiska fakulteten: Gösta Hasselberg (1909–79), professor i rätthistoria, Adolf 
F. Schnitzer (1889–1989), tysk rättslärd med inriktning på internationell pri-
vaträtt och komparativ rätt, och Tor Wistrand (1895–1983), ambassadör. Vid 
Medicinska fakulteten: Åke Gyllensvärd (1920–84), framstående barnläkare, 

Universitetsaulans podium sett från höger under promotionsceremonin 1969.  
Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Uppsala universitetsbibliotek.
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Heders- och jubeldoktorerna 1969 uppvaktas utanför universi-
tetshuset av Allmänna Sången och studentkårens ordförande 
Bo Legelius. Fotografierna tillhör Uppsala-Bild/Uppsala 
universitetsbibliotek.
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och Gunnar Wennström (1929–2017), medicinalråd med ansvar för utbild-
ningsfrågor, senare även hedersdoktor vid Umeå universitet. Vid Farmaceu-
tiska fakulteten: Karl Folkers (1906–97), amerikansk professor och läkeme-
delsforskare, och Håkan Rydin (1902–1985), tidigare rektor för Farmaceutiska 
Institutet och sedan Farmaceutiska fakultetens förste dekanus. Vid Huma-
nistiska fakulteten: Kaj Birket-Smith (1893–1997), dansk geograf och etnograf, 
Mogens Brøndsted (1918–2006), professor och dansk litteraturhistoriker, Josef 
Paul Hodin (1905–95), juris utriusque doktor och tjeckoslavisk konstkritiker, 
och Harold Orton (1898–1975), professor och engelsk dialektforskare. Vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten: Lorentz Larsson (1894–1981), rektor och 
främjare av de svenska skolbiblioteken. Vid Matematisk-Naturvetenskapliga 
fakulteten: Gustaf Sandberg (1908–83), filosofie licentiat, botanist och utveck-
lare av Abisko naturvetenskapliga station vars föreståndare han var 1949–73.

Under promotionsakten framförde Akademiska kapellet Lars-Erik Lars-
sons specialkomponerade promotionsmusik, under ledning av director mu-
sices Carl Rune Larsson (1923–89). Vid studentkårens hyllning av jubel- och 
 hedersdoktorerna sjöng Allmänna Sången. Studentkårens ordförande Bo 
 Legelius (född 1941) talade, och den nyblivne jubeldoktorn Ernst Höijer tacka-

De nypromoverade införskaf-
far sina respektive kanonhyl-
sor efter högtiden. Fotografiet 

tillhör Uppsala-Bild/Upp-
sala universitetsbibliotek.
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de för studenternas uppvaktning. Talarna berörde de förestående förändring-
arna av den högre utbildningen och enades i försvaret för ett obundet och fritt 
universitet. 

Reformen av forskarutbildningen kommenterades även i fakulteternas in-
bjudningsskrifter. Innebar avskaffandet av doktorsgraden och införandet av 
doktorsexamen att promotionerna nu skulle upphöra? ”Högtidliga ceremo-
nier och ålderdomliga riter” kanske inte är tidsenliga, konstaterade Humanis-
tiska fakultetens promotor, Sten Lindroth, som dock profeterade att ”sådant 
kan ändra sig”. När det gällde ”själva skådespelet” så låg ”redan i dess umbärlig-
het ett skäl för att behålla det”, ansåg han. ”Den akademiska vardagen behöver 
sina ögonblick av fest och glans, envar må därvid tillmäta de yttre formerna 
den betydelse man behagar”. Även vid kvällens bankett på Uppsala slott åter-
kom talarna till den förestående förändringen. Universitetets rektor, professor 
 Torgny Segerstedt (1908–99), menade att det låg ”en skugga av vemod” över 
festen och han befarade att den var ”början på slutet” för en lång tradition. 
Landshövdingen Ragnar Edenman (1914–98) hoppades dock att promotions-
högtiden skulle bevaras: ”Just i tider med stora förändringar behövs traditioner 
som håller uppe kontinuiteten”.

Publiken i universitetsaulan 
under 1969 års promotions-
högtid. Fotografiet tillhör 
Uppsala-Bild/Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Teologiska fakulteten

Jan Bergman, Östgöta nation, var född 2 juni 1933. Han avlade studentexa-
men 1952 och skrevs följande år in vid Uppsala universitet där han avlade 
filosofie ämbetsexamen 1955 och teologie kandidatexamen 1959. Bergman 

prästvigdes för Linköpings stift 1960 och 
blev sedan teologie licentiat 1963. Han dis-
puterade för doktorsgraden 30 november 
1968 på avhandlingen Ich bin Isis. Studien 
zum memphitischen Hintergrund der griechi-
schen Isisaretalogien. Bergman blev därefter 
docent i religionshistoria med religionspsy-
kologi vid Uppsala universitet. Avhandling-
en behandlade på ett banbrytande sätt det 
komplicerade spänningsfältet mellan forn-
egyptisk och hellenistisk kultur, samt hur 
senare antikens interpretation av egyptiska 
motiv var baserade på autentiska traditio-
ner. Arbetet återspeglade den breda kom-
petens som skulle bli Bergmans signum. 
Ett par år senare utkom ytterligare en vik-
tig studie inom samma forskningsområde, 
Isis-Seele und Osiris-Ei. Zwei Ägyptologische 

 Studien zu Diodorus Siculus I 27, 4-5 (1970). Bergman kom därefter att inter-
nationellt betraktas som samtidens främste expert på gudinnan Isis. Han fick 
också uppdraget att skriva en omfattande artikel om henne i det stora stan-
dardverket Lexikon der Ägyptologie. Han tillträdde 1975 Kalsenianska profes-
suren i religionshistoria med religionspsykologi vid Uppsala universitet med 
inriktning mot Främre orientens religioner i historia och nutid. Lärostolen 
hade tidigare innehafts av bland andra Nathan Söderblom, Tor Andrae och 
Geo Widengren. Under åren 1969–87 förestod han även Religionsvetenskap-
liga institutet i Linköping. Bergman fortsatte under sin livstid att skriva flera 
artiklar, inte minst inom egyptologi, med fortsatt betydelse inom detta fält. 
Därtill medverkade han med religionshistoriska artiklar i bland annat Theolo-

Ragnar Holte promoverar Jan Bergman, sedermera siste innehavare 
av Kalsenianska lärostolen i religionshistoria med religionspsykologi. 
Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Uppsala universitetsbibliotek.
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gische  Realenzyklopädie och Nationalencyklopedin. Trots sin breda filologiska 
bas skulle han med tiden även intressera sig för ikonografi, något som återspeg-
las i flera av hans skrifter. Som föreläsare och lärare lämnade Bergman ingen 
oberörd. Hans entusiasm och breda kunnande, kombinerat med en viss fal-
lenhet som estradör, gör att minnet av honom förblivit levande hos många. Jan 
Bergman avled 27 augusti 1999.

Ingemar Furberg, Norrlands nation, var född 9 maj 1924. Efter studentexamen 
1943 skrevs han samma år in vid Uppsala universitet. Teologie kandidatexa-
men avlade han vid Lunds universitet 1947 och teologie licentiatexamen vid 
Uppsala universitet 1964. Furberg disputerade för doktorsgraden 31 novem-
ber 1968 på avhandlingen Das Pater noster in der Messe. Furberg var först verk-
sam som präst i Svenska kyrkan och knöts därefter till Stiftelsen Biblicum, där 
han arbetade med bibelöversättning (Nya testamentet) och med undervisning. 
Han har bland annat författat skrifterna Bibelkommissionens betänkande ”Bi-
belsyn och bibelbruk” i ljuset av upplysningsteologiskt, liberalteologiskt och exis-
tentialistiskt teologiskt tänkesätt (1972) och Bibelkritiken och kristologin (1984). 
Ingemar Furberg avled 28 september 1998.

Magnus Ottosson, Östgöta nation, var född 17 juni 1929. Han avlade student-
examen 1950 och skrevs in vid Uppsala universitet 1952. Där avlade han teo-
logie-filosofie kandidatexamen 1953, teologie kandidatexamen 1956 och teo-
logie licentiatexamen 1962. Året därpå blev han även filosofie kandidat. Ot-
tosson disputerade för doktorsgraden 23 maj 1969 på avhandlingen Gilead. 
Tradition and History. Han blev därefter docent i Gamla testamentets exege-
tik vid Uppsala universitet. Under avhandlingsarbetet undervisade Ottosson 
i  hebreiska på dåvarande Fjellstedtska skolan, där han var en uppskattad pe-
dagog. Eleverna fick även följa med till lägerskolor i Israel för besök på olika 
arkeologiska platser. Han hade redan 1960 deltagit vid utgrävningar i Israel 
tillsammans med den israeliske arkeologen (militären och politikern)  Yigael 
Yadin. Ottosson var även aktiv vid Tell es-Sa‘idiyeh i Jordanien under led-
ning av den amerikanske arkeologen James B. Pritchard. Vid början av 1990- 
talet ledde han en egen utgrävning vid Tell el-Fukhar i norra Jordanien. Åren 
1961–63 var Ottosson sekreterare i Svenska Jerusalemsföreningen och aktiv 
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när denna förening flyttade över sin verksamhet från Jerusalem till Betlehem. 
Ottosson var gästprofessor vid Åbo akademi våren 1973, och åren 1976 och 
1977 var han i ett par perioder vikarierande föreståndare vid Svenska Teo-
logiska Institutet i Jerusalem. Samtidigt som Ottosson 1983 utnämndes till 
professor i Gamla testamentet exegetik i Uppsala erhöll han en professur i 
Oslo. Han valde till att börja med befattningen i Oslo men återvände 1986 till 
Uppsala, där han stannade fram till pensioneringen 1994. Hans vetenskapliga 
produktion hade sin tyngdpunkt på arkeologi och historia. Viktiga arbeten är 
Temples and Cult Places (1980) och Josuaboken. En programskrift för davidisk 
restauration (1991). Ottosson var känd som en inspirerande lärare och handle-
dare. Även efter pensioneringen fortsatte han att delta i exegetiska och andra 
akademiska sammanhang. Magnus Ottosson avled 7 april 2016.

Ragnar Holte, professor i teologisk etik med religionsfilosofi, promoverar Magnus Ottosson, 
sedermera professor i Gamla testamentets exegetik. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Juridiska fakulteten

Nils Jareborg, Uplands nation, är född 20 mars 1938 och avlade studentexa-
men 1958. Han skrevs in vid Lunds universitet 1959 och avlade juris kandi-
datexamen 1963. Efter att ha påbörjat doktorandstudier i Lund skrevs han 
in vid Uppsala universitet 1966. Han avlade juris licentiatexamen 1968 och 
disputerade för juris doktorsgraden vid 
Uppsala universitet 14 maj 1969 med av-
handlingen Handling och uppsåt. En under-
sökning rörande doluslärans underlag. Av-
handlingen gällde den filosofiska och juri-
diska teoribildningen rörande straffrättens 
uppsåtsbegrepp. Han blev därefter docent 
i straffrätt vid Uppsala universitet. Jare-
borg innehade 1971−77 tjänst som forska-
re i rättsvetenskaplig begreppsbildning vid 
Statens råd för samhällsforskning. Han har 
även under kortare perioder varit anställd 
vid Riksåklagarens kansli och vid Justitie-
departementet. År 1984 utnämndes Ja-
reborg till professor i allmän rättslära och 
1985 till professor i straffrätt, i båda fal-
len vid Uppsala universitet. Efter pensione-
ringen 2003 har han fortsatt att medverka 
i Juridiska fakultetens verksamhet. Bland 
många uppdrag inom och utom universi-
tetsvärlden kan nämnas att han var deka-
nus för Juridiska fakulteten 1985−89 och ledamot av Uppsala universitets 
disciplinnämnd 1985−2002 samt att han under mer än trettio år har medver-
kat i statliga utredningar med straffrättslig anknytning. Han har också inne-
haft uppdrag inom Europarådet (1986−92) och EG-kommissionen (1996−99). 
 Jareborgs vetenskapliga produktion omfattar ett par hundra artiklar och tret-
tio böcker rörande framför allt grundläggande frågor inom straffrätt och all-
män rättsteori, genomgående med särskilt beaktande av värderingars inne-

Juridiska fakultetens promotor Stig Jägerskiöld, professor i offentlig 
rätt med folkrätt, promoverar hedersdoktorn, professor Gösta Hassel-
berg. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Uppsala universitetsbibliotek.
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börd, funktion och rationalitet. Han har 
även utgivit tjugo böcker som redaktör och 
arrangerat femton internationella konfe-
renser eller symposier. Jareborg är sedan 
1992 ledamot av Kungl. Humanistiska 
 Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Han har 
av Uppsala universitet belönats med Års-
räntan av Oscar II:s jubelfest donation 1976 
och den så kallade äldre Gustaf Adolfsme-
daljen 2003, av Emil Heijnes stiftelse för 
rättsvetenskaplig forskning med ett pris 
för ”Högst förtjänt författarskap” 2001 
och av Kungl. Vetenskapsakademien med 
 Söderbergska priset i rättsvetenskap 2005. 
Han kreerades 2000 till juris hedersdok-
tor vid Juridiska fakulteten i Helsingfors 
och är – som ende nordiske rättsvetenska-
pare – Fellow of the British Academy se-
dan 2001.

Stig Jägerskiöld promoverar Nils Jareborg. Fotografiet tillhör Uppsala-
Bild/Uppsala universitetsbibliotek.
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Medicinska fakulteten

Göran P. D. Adolfsson, Östgöta nation, var född 8 april 1930. Efter studentexa-
men 1949 skrevs han följande år in vid Karolinska Institutet, där han 1952 av-
lade medicine kandidatexamen. Samma år inskrevs han vid Göteborgs univer-
sitet och blev medicine licentiat 1957. Adolfsson kom sedan till Uppsala uni-
versitet 1962 och disputerade för doktorsgraden 9 maj 1969 på avhandlingen 
Circulatory and Respiratory Function in Relation to Physical Activity in Female 
Patients before and after Cholecystectomy. Adolfsson arbetade först som läkare 
vid Enköpings lasaretts kirurgklinik och sedan vid Kalmar lasarett. Därefter 
var han verksam som företagsöverläkare, idrottsläkare och som privatprakti-
serande. Vid sidan av sin läkargärning författade Adolfsson flera historiska och 
lokalhistoriska skrifter, däribland Ölandsposten till lands, till sjöss och i luften 
(1981), Manskörssång i Kalmarbygd (1982), Ölands järnvägar (1987), Hänt och 
känt kring Kalmarsund (1988), Kalmarsunds vita båtar. Passagerarfarten under 
150 år (1990), och Jeanssondynastin – storfinans med Kalmardominans (1993). 
Göran P. D. Adolfsson avled 19 september 1998.

Torsten Berg, Stockholms nation, föddes i Stockholm 13 maj 1934 och av-
lade studentexamen vid Högre Realläroverket (Norra Real) i Stockholm 1952. 
Samma år skrevs han in vid Karolinska Institutet i Stockholm, där han 1955 
avlade medicine kandidatexamen och 1959 blev medicine licentiat och legi-
timerad läkare. Efter tjänstgöring på barnklinikerna i Västerås och i Uppsala 
samt på infektionskliniken och blodcentralen i Uppsala disputerade Berg för 
doktorsgraden 14 maj 1969 på avhandlingen Serum Levels of Immunoglobulins 
in Infancy and Childhood. A Study of the Normal Development of IgG, IgA, IgM, 
IgD and IgE and of the IgE Levels in Children with Atopic Diseases. Berg blev 
därefter docent i pediatrik vid Uppsala universitet. Forskningsarbetet om im-
munglobuliner hos barn i olika åldrar samt om det då nyligen upptäckta im-
munglobulinet IgE hos barn med atopisk sjukdom genomfördes i samarbete 
mellan barnkliniken och blodcentralen på Akademiska Sjukhuset. Särskilt bör 
nämnas forskningssamarbetet med S. Gunnar O. Johansson, sedermera pro-
fessor i immunologi vid Karolinska Institutet i Stockholm (se biografi nedan). 
Torsten Berg blev 1971 biträdande överläkare och klinisk lärare vid barnklini-
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ken på Akademiska sjukhuset. År 1972 tillträdde Berg en tjänst som överläka-
re och klinikchef vid barnmedicinska kliniken på centrallasarettet i Västerås, 
där han var klinikchef till 1988. Under sin tjänstgöring i Västerås publicerade 
han skrifter i pediatrik och allergologi och förvärvade behörighet, sedermera 
specialistkompetens, i barn- och ungdomsallergologi 1978/1993. Torsten Berg 
var ordförande i Svenska Barnläkarföreningen 1977–79 samt under två år se-
kreterare och skattmästare i Svenska Föreningen för Allergologi. 

Kjell Bergström, Norrlands nation, var född 3 maj 1929. Han avlade studentexa-
men 1948 och skrevs följande år in vid Uppsala universitet, där han blev medi-
cine kandidat 1951. Därefter skrevs han 1957 in vid Karolinska Institutet där 
han samma år blev medicine licentiat. Han disputerade för doktorsgraden 25 
april 1969 på avhandlingen Röntgenologisk hjärtvolymsbestämning. Inverkan av 
olika faktorer vid undersökning av hjärtmodeller och försökspersoner. Han blev 
därefter docent i röntgendiagnostik vid Uppsala universitet och överläkare 
vid institutionen för röntgendiagnostik. År 1988 utnämndes Bergström till 
professor i neuroradiologi vid universitet. Han såg tidigt möjligheterna med 
datortomografi, magnetkamera och positronkamera och verkade för Akade-
miska sjukhusets inköp av sådan utrustning. Tillsammans med Martin H:son 
Holmdahl var han en drivande kraft bakom etableringen av Akademiska sjuk-
husets PET-centrum. Med tillgång till de nya diagnostiska verktygen kunde 
många tidigare olösta problem angripas. Forskningen i Uppsala kunde därmed 
hålla en hög internationell klass och aktualitet. Genom sitt internationella 
nätverk gjorde han det också möjligt för medarbetare att få utbildning utom-
lands. Bergström var en inspirerande och entusiasmerande forskningsledare 
och gjorde även betydande insatser för Svensk förening för neuroradiologi. Ef-
ter pensioneringen från professuren i Uppsala blev han ansvarig för Magnet-
kameradivisionen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Under hans ledning 
utvecklades verksamheten där till en av landets största enheter för modern 
bilddiagnostik. Kjell Bergström avled 9 mars 2002.

Bo G. Danielson, Värmlands nation, var född 13 april 1938 och avlade student-
examen 1956. Han skrevs samma år in vid Uppsala universitet, där han blev 
medicine kandidat 1958 och medicine licentiat 1968. Han var Medicinska 
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 fakultetens dittills yngste disputant när han 10 oktober 1964 försvarade sin 
doktorsavhandling The Distribution of Some Electrolytes in the Heart. Studies on 
Normal and Vagus-Stimulated Hearts. Han blev därefter docent i invärtesmedi-
cin vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhusets medi-
cinklinik men promoverades således först 1969. Som professor i invärtesmedi-
cin och nefrologi (njurmedi-
cin) vid Uppsala universitet 
1993–2000 ledde Danielson 
ett tjugotal forskare till av-
handling och slutförde ett 
stort antal medicinska pro-
jekt inom dialys- och anemi-
behandling. Han gjorde i det 
sammanhanget viktiga pi-
onjärinsatser som gav många 
patienter större livsmöjlig-
heter. Under 1980-talet eta-
blerade han en stor forskar-
grupp som studerade orsa-
ker till och förebyggande be-
handling av njursvikt. I sitt 
arbete med njursjuka kom 
han att särskilt intressera sig 
för intravenösa järnpreparat. Insikten om att järn var oumbärligt vid anemibe-
handlingen vid njursten ledde till framtagandet av kombinationen järnsacka-
rat och hormonproteinet EPO. Möjligheten att nå fler patienter med denna 
kunskap, och fortsätta bedriva klinisk forskning blev anledningen till att han 
2000 startade företaget Renapharma AB. Bo G. Danielson avled 12 mars 2010.

Jon Gjessing var född 23 augusti 1923 och skrevs 1945 in vid Oslo universitet. 
Han skrevs följande år in vid Islands universitet, där han 1953 blev medicine 
licentiat. Under 1950-talet tjänstgjorde han som läkare i både Norge och Sve-
rige, bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Gjessing disputerade 
för doktorsgraden vid Uppsala universitet 2 april 1969 på avhandlingen Stu-

Medicinska fakultetens promovendi på väg in till universitetsaulan vid 1969 års pro-
motion. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Uppsala universitetsbibliotek.
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dies of Peritoneal Dialysis. Han blev därefter docent i anestesiologi vid Uppsala 
universitet. Gjessing räknas som en av pionjärerna när det gäller smärtlind-
ring i Sverige. Sedan 1960 var han överläkare vid anestesiologiavdelningen vid 
Sundsvalls sjukhus. Jon Gjessing avled 24 maj 1983.

Lars Grimelius, Västmanlands-Dala nation, föddes 7 april 1933 och avlade 
studentexamen vid Uppsala högre läroverk 1953. Samma år skrevs han in vid 
Uppsala universitet, där han blev medicine kandidat 1956 och medicine li-
centiat och legitimerad läkare 1961. Grimelius disputerade för doktorsgraden 
12 april 1969 på avhandlingen Studies of Adult Human Pancreatic Islet Cells 
with a New Silver Nitrate Stain. Han blev samma år docent i experimentell pa-
tologi vid Uppsala universitet. Den histotekniska färgmetoden, som beskrivs 
i avhandlingen, kunde i vävnadssnitt snabbt och säkert identifiera en speciell 
celltyp, de neuroendokrina cellerna, som visade sig vara spridda i ett flertal 
kroppsorgan och som kunde ge upphov till benigna och maligna tumörfor-
mer. Denna celltyp kunde tidigare endast påvisas med elektronmikroskopisk 
teknik. Färgningstekniken fick världsvid spridning som rutinmetod vid pato-
logavdelningarna för identifiering av neuroendokrina tumörer. Alla fyra del-
arbetena i avhandlingen, varav tre med Grimelius som ensam författare, pub-
licerades i Acta Societatis Medicorum Upsaliensis. Det första delarbetet med 
titeln ”A silver nitrate stain for A2 cells in human pancreatic islets” har citerats 
912 gånger, enligt Thomson Reuters databas och den fick 1984 utmärkelsen 
”Citation Classic”. Fram till 1972 innehade Grimelius en klinisk lärartjänst vid 
Patologiska institutionen och 1972–78 en extra ordinarie docenttjänst vid Me-
dicinska fakulteten. Han var 1974–75 gästforskare vid Department of Histo-
chemistry, Royal Postgraduate Medical School (Imperial College) i London. 
Under perioden 1978–82 innehade Grimelius en forskartjänst vid Medicin-
ska forskningsrådet inom ämnet Endokrinologisk cytopatologi. Grimelius ut-
nämndes 1982 till professor i patologi, särskilt endokrin patologi, vid Lunds 
universitet, tillika överläkare vid klinisk-patologiska avdelningen vid Malmö 
allmänna sjukhus. År 1985 utnämndes Grimelius till innehavare av en nyinrät-
tad professur i endokrinologisk patologi, vid Uppsala universitet. Han var sam-
tidigt konsult vid patologavdelningarna vid Akademiska sjukhuset och Karo-
linska sjukhuset; den förra konsulttjänsten innehade han till 2015. Grimelius 
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var 1985–91 ledamot av Medicinska forskningsrådets morfologiska priorite-
ringsgrupp. Han har publicerat över 300 vetenskapliga artiklar i medicinska 
tidskrifter och handlett ett tjugotal doktorander. I den medicinska tidskrif-
ten The Lancet publicerades 1975 en artikel med titeln ”Growth-Hormone 
 Release-Inhibiting Hormone in Gastrointestinal and Pancreatic D cells” med 
Grimelius som medförfattare; denna artikel belönades också med utmärkelsen 
”Citation Classic”. Grimelius är medförfattare i WHO:s tumöratlas Tumours in 
Endocrine Organs (2004), som ingår i serien WHO Classification of Tumours. 
Han har varit föreläsare vid många internationella kongresser och som lärare 
vid nationella och internationella kurser. Grimelius erhöll 2004 Uppsala uni-
versitets utmärkelse Gustaf Adolfs-medaljen i guld. Han fick 2007 Olof Rud-
beckpriset, instiftat av Uppsala Läkareförening för insatser inom medicinsk 
grundforskning med stor klinisk betydelse. Samma år fick han även den inter-
nationella utmärkelsen Life Achivement Award av European Neuroendocrine 
Tumor Society i Barcelona.

Krister Hellsing, Värmlands nation, var född 4 maj 1935 och avlade student-
examen 1953. Han skrevs samma år in vid dåvarande Stockholms högskola och 
följande år vid Uppsala universitet, där han blev medicine kandidat 1956 och 
medicine licentiat 1963. Hellsing disputerade för doktorsgraden 12 november 
1968 på avhandlingen On the Solubility of Antgen-Antibody Complexes in the 
Presence of Dextran and some Glycosaminoglycans from Connective Tissue. Av-
handlingen rörde löslighetsförhållanden hos immunkomplex där han kunde 
visa att polymera substanser påskyndade utfällningen av immunkomplexen. 
Efter disputationen blev Hellsing docent i medicinsk kemi och överläkare vid 
Avdelningen för klinisk kemi vid Akademiska sjukhuset. Han kom att spela 
en viktig roll vid laboratoriets övergång under 1980-talet från manuella ana-
lyser till en storskalig automatisering. Hellsing deltog också i olika nationella 
och nordiska projekt inom den kliniska kemin och var även engagerad i Svensk 
förening för klinisk kemi. Under tjugofem år var han redaktör för den av ho-
nom grundade tidskriften Klinisk kemi. Tidskriften blev ett samlande organ 
för landets kliniska kemister och en informationskälla för den vardagliga kli-
niska verksamheten. Under 1990-talet kom Hellsing att engageras i frågan om 
fristående extern kvalitetssäkring av den klinisk-kemiska analysverksamhe-
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ten. Han blev då verkställande direktör för Equalis (Extern kvalitetssäkring 
inom laboratoriemedicin i Sverige), där han bland annat tog initiativ till ett 
stort antal expertgrupper. Han arbetade även för samarbete för kvalitetssäk-
ring på nordisk och europeisk nivå. Krister Hellsing avled 14 mars 2000.

Magnus Hjelm, Västmanlands-Dala nation, är född 15 juli 1933 och avlade stu-
dentexamen vid Falu högre allmänna läroverket 1952. Följande år skrevs han 
in vid Uppsala universitet, där han blev medicine kandidat 1955 och medicine 
licentiat och legitimerad läkare 1960. Hjelm disputerade för doktorsgraden 
27 maj 1969 på avhandlingen The Content of some Glycolytic Intermediates and 
Cofactors in Human Erythrocytes from Adults and Neonates with Special Refe-
rence to the Correlation with the Haemoglobin Concentration in Blood. Magnus 
Hjelm var först underläkare och sedan – mellan 1969 och 1972 – biträdande 
överläkare vid Centrallaboratoriet, Akademiska sjukhuset. Hjelm blev 1972 
professor och överläkare vid Odense Universitet/Odense Sygehus. Från 1980 
var han verksam vid Institute of Child Health (University of London)/Great 
Ormond Street Hospital for Sick Children, London. Från 1995 och fram till 
1999 vid Chinese University of Hong Kong/Prince of Wales Hospital, Hong 
Kong. Hjelm har bidragit till karakteriseringen av den biokemiska kontrollen 
av upptag och avgivning av syre, biokemiska åldersförändring och läkeme-
delsinducerad methaemoglobinaemia i röda blodkroppar. Han har vidare eta-
blerat en service för diagnostik av medfödda enzymbristtillstånd i röda blod-
kroppar samt utarbetat ett leverfunktionsprov baserat på försvinnandekur-
van av galaktos i blod efter intravenös tillförsel. Hjelm har också medarbetat 
vid utvecklingen av förbättrade metoder för korttids- och långtidsförvaring 
av blodkonserver i ett projekt under Carl-Henrik de Verdier vid Akademis-
ka sjukhuset. Under ledning av Gunnar Wallenius och Anders Grönvall har 
han medverkat vid utvecklingen av elektronisk databehandling vid Central-
laboratoriet, Akademiska sjukhuset, och till införandet av det upsaliensiska 
systemet inom svensk och europeisk laboratoriemedicin. Som medlem av 
den Nordiska kommittén för referensvärden och som tjänsteman vid EU:s 
byrå för referensmaterial (BCR) har Hjelm under perioden 1969–79 bidragit 
till utveckling av referensmetoder och referensmaterial för kvalitetskontroll 
av kliniska laboratoriemetoder. I samarbete med Torgny Groth, Uppsala, Per 
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Hyltoft Pedersen, Odense, och Jim Seakins, London, har han utvecklat mate-
matiska modeller för karakteristik av de-novo-omsättningen av akuta faspro-
teiner, aminosyror och metaboliter i den så kallade ureacykeln. Han har även 
uvecklat ett telemedicinskt sjukhussystem för integrering av sluten och öp-
pen vård vid Prince of Wales Hospital i Hong Kong. Hjelm blev 1997 profes-
sor (honoris causa) vid Shihezi Medical University, Xinjiang, Kina, och Fellow 
(honoris causa) vid Royal Society of Medicine, Edingburgh 1999. Han är en av 
sex instiftande ur-phonar i nationsorkestern Phontrattarne och blev sångare 
i Orphei Drängar 1958.

Yngve Hofvander, Södermanlands-Nerikes nation, föddes 4 september 1928 
och avlade studentexamen vid Strängnäs högre allmänna läroverk 1947. Han 
skrevs samma år in vid Uppsala universitet, där han blev medicine kandidat 
1950 och medicine licentiat 1956. Under en termin var han amanuens vid 
 Patologiska institutionen. Hofvander disputerade för doktorsgraden 26 okto-
ber 1968 på avhandlingen Hematological Investigations in Ethiopia. With Spe-
cial Reference to a High Iron Intake. Han utnämndes därefter till docent i pe-
diatrik vid Uppsala universitet. Hofvander var från 1977 fram till sin emeri-
tering 1993 professor i internationell barnhälsovård vid Uppsala universitet. 
År 1958 påbörjade Hofvander en internationell verksamhet. Han var under 
fem år biträdande överläkare vid det då nyupprättade Ethio-Swedish Pedia-
tric Clinic (understött av SIDA), Addis Abeba, Etiopien. Sjukhuset kom att 
utgöra ett mönster för många afrikanska länder, inte minst för undervisning 
och forskning. Några år senare etablerades på samma plats Childrens Nutri-
tion Unit (CNU), för vilket Hofvander var chef 1965–67. Vid CNU gjordes 
en omfattande kartläggning av olika folkgruppers nutritionella status, vilket 
var av betydelse vid svältkatastrofer. Parallellt utvecklades en näringsrik barn-
matsgröt baserad på lokala produkter (FAFFA, ”Växa sig stor och stark”). La-
boratorieprodukten ledde till fabrikstillverkning i mycket stor skala och med 
stor användning vid svältkatastrofer. Hofvander och medarbetare initierade 
och genomförde ett stort antal fältundersökningar vilka sammanfattades i 
drygt hundra publikationer (i den så kallade CNU-serien). Hofvander hade 
även flera uppdrag för WHO, UNICEF, Socialstyrelsen och SIDA med fokus 
på undervisning och publikationer, till exempel Manual on Feeding Infants and 
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Young Children (översatt till bland annat tyska, franska, spanska, hindu och 
kinesiska ). När UNICEF initierade en omfattande kampanj med världsvid in-
riktning kallad Baby Friendly Hospitals Initiative för att förbättra kunskapen 
om amning, uppdrog Socialstyrelsen åt Hofvander att genomföra program-
mets svenska del. Under tiden 1980–90 var han engagerad i utvecklingen och 
stödet till det nyupprättade barnsjukhuset i Hanoi, Vietnam, inkluderande 
även utbildning i Sverige. På motsvarande sätt deltog han under flera år i Pe-
king med vidareutbildning av kinesisk pediatrisk personal. Hofvander är le-
damot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, i Svenska Läkarsällskapet 
och i Societas Intellectualis Seniorum Uppsaliensis (SISU). Yngve Hofvander 
fick 2004 Nils Rosén von Rosensteins medalj för sina insatser inom pediatriken.

Elof Johansson, Västgöta nation, föddes 6 september 1936. Han avlade student-
examen 1957 och skrevs följande år in vid Uppsala universitet. Han bedrev 
studier och forskning vid University of Arkansas 1957–58 och University of 
Pittsburgh 1966–67. Under studietiden var Johansson bland annat biträdan-
de sekreterare för universitets- och högskoleutredningen. Han blev medicine 
kandidat vid Uppsala universitet 1960 och medicine licentiat 1965. Johansson 
disputerade för doktorsgraden 19 maj 1969 på avhandlingen Plasma Progeste-
rone Levels During Ovulation and the Luteal Phase of the Menstrual  Cycle and 
During Pregnancy, Measured by a Rapid Competitive Protein Binding Technique. 
Han blev därefter docent i obstetrik och gynekologi vid  Uppsala universitet. 
Efter att ha varit biträdande överläkare vid kvinnokliniken på  Akademiska 
sjukhuset från 1974 blev han professor i obstetrik och  gynekologi vid  Uppsala 
universitet 1976 och samtidigt klinikchef. Från 1984 var han forsknings-
direktör på Pharmacia AB och vice verkställande direktör fram till 1990. Han 
blev därefter medlem av direktionen för Procordia AB Teknik och forskning. 
 Johansson har under många år haft ledande uppdrag i The  International Com-
mittee for Contraception Research (ICCR). Han har varit ordförande i Svensk 
gynekologisk förening (1980–82) och ledamot av konsistoriet vid Uppsala 
universitet (1988–94). Han var även med och grundade The Family Planning 
Foundation (Familjeplaneringsfonden) i Uppsala. Elof Johansson har författat 
ett stort antal skrifter angående hormonell diagnostik och preventivmedel. 
Hans senaste publikationer är The Future of Contraception. Presented at the 40th 
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Anniversary of the Pill in Europe (2001) och Preventing Unintended Pregnancy: 
Advances in Hormonal Contraception (2001).

S. Gunnar O. Johansson, Västmanlands-Dala nation, föddes i Mora 15 septem-
ber 1938 och avlade studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Uppsala 
1958. Han skrevs samma år in vid Uppsala universitet, där han blev medicine 
kandidat 1960 och medicine licentiat samt legitimerad läkare 1968. Johans-
son disputerade för doktorsgraden 29 maj 1968 på avhandlingen Immunoglo-
bulin ND (IgE). Clinical and Immunological Studies. Han blev därefter docent 
i immunologi vid Uppsala universitet. I avhandlingen beskrivs upptäckten av 
det femte immunglobulinet, IgE, dess struktur, funktion och betydelse för 
allergiska sjukdomar. Johansson bedrev fortsatt forskning vid Akademiska 
sjukhusets institution för klinisk kemi, vid Blodcentralen och med ett nätverk 
av läkare, av vilka flera blev doktorander i olika områden inom allergi. Han 
var biträdande överläkare och från 1976 biträdande professor i experimen-
tell allergi och klinisk immunologi vid Uppsala universitet. Johansson blev 
1980 professor i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet och var verk-
sam där till 2005. Internationellt har Johansson bedrivit forskning och utbild-
ning inom allergi, bland annat som gästprofessor vid University of Cincinnati, 
USA, 1972–73. Johansson har författat ett omkring 600 vetenskapliga artik-
lar. Han har varit styrelseordförande i specialistföreningen för klinisk immu-
nologi i Sverige 1981–87; ordförande i Svensk förening för allergologi (SFFA) 
1985–88 och 1991–92, och ordförande för European Academy of Allergology 
and Clinical Immunology (EAACI) 1995–98. I den senare initierade han tid-
skriften  ALLERGY. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, vars 
huvudredaktör han var 1992–2002. Johansson grundade 1997 World Allergy 
Organization (WAO) och var dess ordförande 1997–2000. Han är hedersmed-
lem i tjugovå nationella allergiföreningar, till exempel de nordiska ländernas, 
två amerikanska, den engelska, tyska och den australienska. Åren 1995–2000 
var han medlem av Drottning Silvias fond för forskning av barns handikapp. 
Johansson har erhållit ett tjugotal nationella och internationella utmärkelser, 
däribland Anders Jahre Medical Award 1969, Paul Erlich Medal 1996, Kungl. 
Vetenskapsakademins medicinpris 2002, Charles Blackley Medal 2006 och 
Karolinska Institutets stora silvermedalj 2015. Johansson blev 2015 heders-
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doktor vid CEU, Universidad San Pablo, Madrid, Spanien, och bestods 2017 
samma ära av Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Carl-Eric Lindholm, Gotlands nation, var född i Klintehamn 19 februari 1931. 
Efter studentexamen i Visby 1952 skrevs han samma år in vid Uppsala univer-
sitet och avlade där medicine kandidatexamen 1954 och medicine licentiat-
examen 1960. Han tjänstgjorde som underläkare vid Akademiska sjukhuset 
och 1968–70 som biträdande överläkare vid Visby lasarett. Med Martin H:son 
Holmdahl som handledare disputerade Lindholm för doktorsgraden 28 mars 
1969 på avhandlingen Prolonged Endotracheal Intubation. A Clinical Investiga-
tion with Special Reference to its Consequences for the Larynx and Trachea and 
to its Place as an Alternative to Intubation through a Tracheostomy. Han blev 
därefter docent i öron-, näs- och halssjukdomar vid Uppsala universitet. I sin 
avhandling kunde Lindholm visa hur stämbanden och luftstrupen påverka-
des av narkostuben, framför allt vid långtidsintubation. Det visade sig att tu-
berna kunde ge mycket allvarliga trycksårsskador och han utvecklade därför 
en helt ny form av narkostub, den så kallade Lindholmstuben. Därefter kom 
han även att studera så kallade lungatelektaser och gjorde flera konstruktioner 
som underlättade vården av öronpatienter. Lindholm deltog gärna i utveck-
lingsarbete och i den kunskapsöverföring som universitetet i Uppsala månar 
om. Under en period var han verksam vid University of Pittsburgh, USA, och 
vid Trondheims universitet. Vid Akademiska sjukhusets öron-, näs- och hals-
klinik var Lindholm biträdande överläkare 1970–79 och sedan överläkare. År 
1991 utnämndes han till professor i laryngologi och bronchologi vid Uppsala 
universitet. Han var synnerligen händig och tillverkade prototyper till me-
dicinska instrument i sin egen välutrustade verkstad. De sista åren av sin kli-
niska verksamhet utvecklade han en framgångsrik halskirurgisk verksamhet 
i Örebro, som då blev ett centrum för denna form av tumörkirurgi. Tillsam-
mans med en kollega hade han en tid mottagning på Harley Street i London. 
Carl-Eric Lindholm avled 24 januari 2018.

Horace Micheli är född 7 maj 1931. Han avlade motsvarande studentexamen 
1951 och skrevs samma år in vid universitetet i Genève, där han studerade 
klassiska språk. Vid Institut Pasteur i Paris avlade han 1959 examen i immu-
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nologi och serologi. Micheli disputerade för doktorsgraden vid Uppsala uni-
versitet 13 maj 1969 med avhandlingen Lipolysis in Rabbit, Dog, and Human 
Adipose Tissue. Effects of Noradrenaline, ACTH, Theophylline, Nicotinic Acid, 
Prostaglandin E1, and Age. Micheli återvände därefter till Genève, där han var 
verksam som läkare vid universitetssjukhuset. Han ägnade sig främst åt pa-
tienter med höga kolesterolvärden. Från 1978 fram till 1989 drev han en egen 
läkar praktik. Horace Micheli har författat flera artiklar inom sitt ämnesom-
råde. 

Hans Renck, Södermanlands-Nerikes nation, var född 29 maj 1937. Han avlade 
studentexamen 1955 och skrevs samma år in vid Uppsala universitet där han 
blev medicine kandidat 1958 och medicine licentiat 1963. Renck disputera-
de för doktorsgraden 26 april 1969 på avhandlingen The Elderly Patient after 
Anaesthesia and Surgery. With Special Regard to Certain Respiratory, Circula-
tory, Metabolic, and Muscular Functions. Han blev därefter docent i anestesio-
logi med intensivvård vid Uppsala universitet. Vid University of Miami, USA, 
var han gästprofessor 1971–72, och han blev sedan professor i anestesiologi vid 
universitetet i Tromsø. Där introducerade han anestesiologin som specialist-
område och var handledare för den förste som disputerade i ämnet. Renck var 
därefter 1975–78 läkare vid Medicinska avdelningen vid Pharmacia AB och 
från 1982 överläkare vid Malmö allmänna sjukhus. Han blev professor i anes-
tesiologi vid Lunds universitet 1982. Hans Renck engagerade sig framför allt i 
utvecklingen av regionalanalgesien, en verksamhet som berör skilda former av 
lokalbedövning. Han var författare till flera viktiga publikationer inom detta 
område, men även inom intensivvården. Handboken Svikt av vitala funktio-
ner har utgivits i många upplagor sedan 1998. Renck var en empatisk läkare 
vilket gjorde honom aktad och respekterad av sina patienter. Hans Renck av-
led 26 oktober 2011.

Ulf Sjöstrand, Smålands nation, var född 3 maj 1936 och avlade studentexamen 
1955. Han skrevs följande år in vid Uppsala universitet där han blev medicine 
kandidat 1958 och medicine licentiat 1968. Sjöstrand disputerade för dok-
torsgraden 19 maj 1964 på avhandlingen Analysis of Ionic  Tracer  Movements 
During Single Heart Cycles, och blev därefter docent i fysiologi vid Uppsala 
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 universitet. Hans forskarintresse var riktat mot cirkulationen och möjlig heten 
att stabilisera denna med olika former av mekanisk ventilation. Han blev in-
ternationellt känd för högfrekvensventilation (HFPPV). Från 1972 var han 
verksam som forskningsaktiv anestesiolog i Örebro och var även divisionschef 
och klinikchef vid Regionsjukhuset där. Efter en tid som gästforskare i San 
Antonio, Texas, USA, blev han 1985 professor i anestesiologi vid Göteborgs 
universitet. Sjöstrand blev året därpå överläkare vid Akademiska sjukhusets 
institution för anestesiologi och var sedan professor i samma ämne vid Upp-
sala universitet fram till 2001. Hans kliniska verksamhet på sjukhuset var ofta 
förlagd till brännskadeavdelningen. Sjöstrand var även ansvarig för medicin-
studenternas utbildning i anestesiologi och intensivvård. Han fullföljde sin 
forskningslinje med att framför allt experimentellt studera respirationsfysio-
login i samband med intensivvården. Ulf Sjöstrand avled 12 november 2014.

Bertil Tengström, Västgöta nation, var född 13 november 1930. Han avlade 
studentexamen 1949 och skrevs samma år in vid Uppsala universitet, där han 
blev medicine kandidat 1951 och medicine licentiat 1958. Tengström dispute-
rade för doktorsgraden 28 april 1969 på avhandlingen Studies on the Turnover 
of Galactose in Man. With Special Reference to Its Renal and Hepatic Elimina-
tion. Efter disputationen blev han docent i klinisk kemi vid Uppsala universi-
tet. Tengström gav 1972 ut skriften Leverfunktion och leverprover. Han var från 
1972 verksam som överläkare vid det nyinvigda Kärnsjukhuset i Skövde och 
chef för de klinisk-kemiska laboratorierna i Skaraborgs län (sjukhusen i Skövde, 
Lidköping, Falköping och Mariestad). Laboratorierna övergick 1994 till Nova 
Medical AB, vilket genom Tengströms insatser ackrediterades 1995 av den 
nationella ackrediteringsmyndigheten Swedac som det andra klinisk-kemiska 
 laboratoriet i Sverige efter Sahlgrenska. Bertil  Tengström avled 29 januari 
2005.

Per-Erik Wålinder, Norrlands nation, föddes 22 maj 1935 och avlade student-
examen vid Sundsvalls högre allmänna läroverk 1954. Samma år skrevs han in 
vid Uppsala universitet, där han blev medicine kandidat 1956 och medicine 
licentiat samt legitimerad läkare 1961. Wålinder disputerade för doktorsgra-
den 1 november 1968 på avhandlingen Aspects on Aqueous Humor Formation. 
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Studies on the Accumulation of Iodopyracet, Iodide and Alpha Aminoisobutyric 
Acid by Rabbit Ciliary Processes and on the Aqueous Humor in Monkeys. Av-
handlingen handlade om vätskecirkulationen i ögat vilket har betydelse vid 
ögonssjukdomen glaukom. Forskningen i Uppsala på 1960-talet skapade stort 
intresse för denna ögonsjukdom, vilket sedan upprätthölls i den kliniska verk-
samheten. Även om man numera har kommit långt när det gäller att förbättra 
diagnos och behandling av sjukdomen har man dock ännu inte lyckats förklara 
dess orsak. Efter disputationen blev Wålinder docent i oftalmiatrik vid Upp-
sala universitet och biträdande överläkare vid Akademiska sjukhusets ögon-
klinik. Han tjänstgjorde sedan vid ögonklinikerna i Örebro och Umeå, innan 
han 1971 blev överläkare och klinikchef vid ögonkliniken i Sundsvall, där han 
var verksam fram till sin pensionering 2000. Han hade under den tiden även 
administrativt ansvar för ögonsjukvården i Härnösand och Sollefteå och var 
ordförande för klinikchefskollegiet i Sundsvall. Wålinder har även deltagit i så 
kallade SPUR-inspektioner för att kontrollera att underläkare får en adekvat 
utbildning vid landets olika ögonkliniker. Sedan många år är Per-Erik  Wålinder 
medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

Hans Åberg, Västmanlands-Dala nation, föddes 9 november 1934. Han avla-
de studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Ludvika 1954 och skrevs 
1956 in vid Uppsala universitet där han blev medicine kandidat 1958. Åberg 
avlade medicine licentiatexamen som den första vid den Medicinska högsko-
lan i Umeå och blev legitimerad läkare 1962. Han fick därefter stipendium för 
att arbeta ett år vid Bethesda Lutheran Hospital, St. Paul, Minnesota. Åberg 
avlade dessförinnan (1964) särskild läkarexamen ordnad av The Educational 
Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG-examen). Under året 
ingick vistelse på andra sjukhus i Twin City, liksom på Mayokliniken. Efter att 
han fått kontakt med Samuel Bellet, framstående chef för Cardiology, Phila-
delphia General Hospital, Pennsylvania, blev Åberg kvar ytterligare ett år för 
att utföra ett delprojekt i avhandlingen. Vid hemkomsten 1966 började han 
som underläkare på Medicinska kliniken vid Akademiska sjukhuset. Åberg 
disputerade för doktorsgraden 11 april 1969 på avhandlingen Some Aspects on 
Atrial Fibrillation, Etiology, Treatment, Complications, and Fibrillatory Waves, 
och blev därefter docent i praktisk medicin vid Uppsala universitet. Åberg var 
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biträdande överläkare 1970–79 och överläkare 1980–83 med ansvar för angio-
logiska sektionen. Forskningsinriktningen var hjärt-och kärlsjukdomar och 
deras prevention där blodtryck och behandling dominerade. Många nya blod-
trycksmedel, som betablockerare och ACE-hämmare, kom under 1970-talet. 
Åberg startade 1971 en särskild blodtrycksmottagning och utförde många stu-
dier av betablockerarna tillsammans med Lennart Hansson i Göteborg och 
Bengt Karlberg i Linköping. På blodtrycksmottagningen gjordes också den 
första studien i landet med en ACE-hämmare. Åberg var ledamot i Medicin-
ska fakultetens utbildningsnämnd i flera år, varav några år som vice ordföran-
de. Under 1983–87 var han klinisk lärare i allmänmedicin. Tillsammans med 
Gösta Tibblin startade han en studie över icke farmakologisk behandling av 
högt blodtryck med patienter från olika vårdcentraler. Åberg blev professor i 
allmänmedicin vid Umeå universitet 1986. Han var prefekt vid institutionen 
och ledamot i Samverkansnämnden inom hälso- och sjukvården i Norra Re-
gionen (utdelning av forskningsmedel till nya ämnen vid universitetet). Åberg 
flyttade 1987 till Karolinska Institutet och den nyinrättade professuren i all-
mänmedicin. Han var prefekt vid allmänmedicinska institutionen därstädes 
och när storinstitutioner infördes 1992 blev han ställföreträdande prefekt. Un-
der höstterminen 1996 var han gästprofessor vid Family Practice and Commu-
nity Health, University of Minnesota, Minneapolis, USA. Åberg blev emeritus 
1999. Han har bland annat varit ledamot av biverkningsnämnden vid Social-
styrelsens läkemedelsavdelning 1979–86, ordförande i Karolinska Institutets 
antagningskommitté 1991–99, vetenskapligt råd i Socialstyrelsen för allmän-
medicin 1994–99, ledamot i provrådet vid Högskoleverket och vice ordföran-
de 1997–2000, ledamot av Svenska Läkaresällskapets nämnd 1988–93, och 
medlem av redaktionskommittén för Läkemedelsboken 1989–03. Hans Åberg 
var därtill huvudredaktör för Bonniers Läkarbok 2000.
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Farmaceutiska fakulteten

Sven-Olof Eriksson var född 12 oktober 1923 och avlade studentexamen 1945. 
Vid Kungl. Farmaceutiska Institutet i Stockholm avlade han sedan apotekar-
examen 1952 och blev farmacie licentiat 1960. Han disputerade för farmacie 
doktorsgrad vid den då nybildade Farmaceutiska fakulteten 28 maj 1969 på av-
handlingen Hydrolysis and Aminolysis of Anilides and Hydrolysis of  Barbituric 
Acids. Han blev därefter docent i oorganisk och fysikalisk kemi vid Uppsala 
universitet. Året därpå blev han universitetslektor vid Institutionen för oor-
ganisk och fysikalisk famaceutisk kemi vid Farmaceutiska fakulteten. Eriks-
son fortsatte att vara knuten till denna institution även efter att han 1976 
hade utnämnts till apotekschef vid Ulleråkers sjukhusapotek Liljan, där han 
var verksam fram till sin pensionering. Eriksson var även verksam i professor 
Lars Gunnes metadonprojekt. Han var medicinhistoriskt intresserad och un-
der många år mycket engagerad i verksamheten vid Medicinhistoriska museet 
i Uppsala. Han var hedersledamot av Apotekarsocietetens norra Mälarkrets. 
Sven-Olof Eriksson avled 21 juni 2012.

Farmaceutiska fakultetens 
promotor, professor Richard 
Dahlbom, farmacie doktor 
Lars G. Nilsson och till 
väns ter director musices Carl 
Rune Larsson. Fotografiet 
tillhör Uppsala-Bild/Upp-
sala universitetsbibliotek.
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Lars G. Nilsson, var född 26 maj 1937 och avlade studentexamen 1957. Efter 
apotekarexamen 1963 blev han farmacie licentiat 1966 vid Kungl. Farmaceu-
tiska Institutet i Stockholm. Nilsson disputerade sedan för doktorsgraden vid 
den nybildade Farmaceutiska fakulteten 28 mars 1969 på avhandlingen Stu-
dies of Tocopherols and Related Chromanols. Han blev därefter docent i orga-
nisk kemi vid Uppsala universitet. Nilsson var 1971–73 Apotekarsocietetens 
förste verkställande direktör samt forskningschef för AB Hässle (dotterbolag 
till Astra AB) i Mölndal. Därefter utnämndes han 1976 till apotekschef vid 
Karolinska apoteket vid Karolinska sjukhuset. Nilsson blev 1981 chef för Apo-
tekens Centrallaboratorium i Solna och 1985 chef för dess läkemedelstillverk-
ning. Han ansvarade bland annat för forskningen vid landets sjukhusapotek. 
Nilsson engagerade sig för en bättre läkemedelsanvändning i samverkan mel-
lan vård och apotek. Han utnämndes 1977 till adjungerad professor i läkeme-
delskemi vid Uppsala universitet och var knuten till Institutionen för organisk 
farmaceutisk kemi. Under flera år var han också verksam som ordförande och 
medlem av Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI). Stiftelsen 
inrättades genom ett riksdagsbeslut 1993 med syftet att främja forskning och 
utveckling främst inom områdena läkemedelsinformation, läkemedelsepide-
miologi och läkemedelsekonomi. Under senare år var Nilsson mycket engage-
rad som läkemedelssakkunnig hos Sveriges Pensionärsförbund (SPF), där han 
bland annat drev projektet ”Koll på läkemedel”. Han erhöll The Distinguished 
Practice Award av den internationella farmaceutiska federationen (FIP) 1994. 
Lars G. Nilsson avled 12 april 2014.

Lennart Paalzow är född 25 januari 1934 och avlade studentexamen 1954 vid 
Sigtunaskolan. Han skrevs in vid Kungl. Farmaceutiska Institutet i Stockholm 
1958 och avlade apotekarexamen 1964 och farmacie licentiatexamen 1967. 
Under åren 1963–69 var han amanuens och assistent vid institutets avdelning 
för farmakodynamik och toxikologi. Han disputerade för doktorsgraden vid 
den nybildade Farmaceutiska fakulteten 14 maj 1969 på avhandlingen Studies 
of Analgesic and Anticonvulsant Activity in Mice by High-Frequency Electrical 
Stimulation. Genom att använda noggrant standardiserade elektriska fyrkants-
vågor kunde reaktioner framkallas hos försöksdjur för studier av läkemedels 
smärtstillande och kramphämmande effekter samt deras specifika verknings-
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mekanismer. Samma år blev han docent i farmakologi vid Uppsala universi-
tet. Efter postdoktorala studier i klinisk farmakologi i USA blev Paalzow 1971 
universitetslektor i farmakologi vid institutionen för farmaceutisk farmako-
logi, Uppsala universitet. Under åren 1965–1976 var han parallellt sektions-
chef vid Apotekens Centrallaboratorium i Solna. År 1977 utnämndes Paalzow 
till adjungerad professor i farmakokinetik vid Uppsala universitet och 1980 
till professor i biofarmaci och farmakokinetik, Sveriges första professur i äm-
net. Paalzow var sedan prefekt för den nyinrättade Institutionen för biofar-
maci fram till sin pensionering 1999. Från 1989 till 1999 var han dekanus vid 
Farmaceutiska fakulteten. Paalzow har publicerat mer än 250 vetenskapliga 
arbeten inom farmakodynamik och farmakokinetik. För sin pionjärforskning 
över sambanden mellan läkemedels kinetik och effekt erhöll han 1999 den 
internationella farmaceutfederationens (FIP) Lifetime Achievement Award. 
Han var även under flera år medlem och president för EU-kommissionens 
kommitté för farmaceutisk utbildning. Lennart Paalzow är medlem av Kungl. 
Vetenskaps-Societeten i Uppsala och den kungliga spanska vetenskapsaka-
demin samt hedersdoktor vid universiteten i Helsingfors och Shenyang, Kina.
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Humanistiska fakulteten

Sven Danielsson, Norrlands nation, föddes 1 oktober 1939. Efter studentexa-
men 1959 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet. Där blev han fi-
losofie kandidat 1963 och filosofie licentiat 1966. Han disputerade 3 januari 
1969 för filosofie doktorsgraden med avhandlingen Preference and Obligation. 
Studies in the Logic of Ethics. Sven Danielsson blev därefter docent i praktisk 
filosofi vid Uppsala universitet. Han har varit verksam som lektor, och från 
1989 som professor, vid Filosofiska institutionens avdelning för praktisk filoso-
fi. Sven Danielssons forskning har huvudsakligen varit inriktad på beslutsteori 
och moralfilosofi. Bland hans publikationer kan nämnas Filosofiska invändning-
ar. Sju kritiska uppsatser (1986) och Filosofiska utredningar. Om modus, tempus 
och moral (1988). Han tillägnades 1989 festskriften In so Many Words. Philo-
sophical Essays Dedicated to Sven Danielsson. 

Tore Frängsmyr, Norrlands nation, var född 8 juli 1938. Efter studentexamen 
vid läroverket i Skellefteå 1958 inskrevs han samma år vid Uppsala universi-
tet. Han avlade filosofie kandidat-examen 1961 och filosofie licentiat-examen 
1966, varefter han disputerade för doktorsgraden 20 maj 1969 på avhandling-
en Geologi och skapelsetro. Föreställningar om jordens historia från Hiärne till 
Bergman. Efter disputationen utnämndes han till docent i idé- och lärdoms-
historia vid Uppsala universitet. Under 1970-talet verkade Frängsmyr som 
 extra ordinarie docent och tidvis som tillförordnad professor vid universite-
tet, bortsett från läsåret 1972/73, vilket han tillbringade i Cambridge, Storbri-
tannien. Frängsmyr erhöll 1978 sakkunnigmajoritetens förord till professuren 
i idéhistoria, särskilt den nyare tidens idéhistoria, vid Stockholms universi-
tet och utnämndes 1981 till professor i teknik och social förändring vid Lin-
köpings universitet. Året därpå blev han förste innehavare av en rådsprofessur 
i vetenskapshistoria med placering vid Uppsala universitet; denna befattning 
överfördes 1994 till universitetet. Genom en donation från Lisbet Rausing 
omvandlades lärostolen 2001 till Hans Rausings professur i vetenskapshisto-
ria, vilken Frängsmyr innehade fram till sin emeritering 2007. I sin forskning 
uppmärksammade Frängsmyr särskilt geologins historia, förutom i doktorsav-
handlingen även i Upptäckten av istiden (1976) och i Istid–nutid–istid (1977), 
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den sistnämnda utgiven tillsammans med promotionskamraten Lars-König 
Königsson. Vidare studerade Frängsmyr Wolffianismens genombrott i Uppsala 
(1972), behandlade framtidsbilder och utopier i Framsteg eller förfall (1980) 
och skildrade olika aspekter av vetenskapshistorien i Vetenskapsmannen som 
hjälte (1984). I Sökandet efter upplysningen (1993; senare översatt till franska) 
argumenterade han för att de franska upplysningsidéernas inflytande i Sverige 
hade överskattats i den tidigare forskningen, en tes som ledde till omfattande 
debatt. Sveriges förbindelser med Kina berörde Frängsmyr i Ostindiska kom-
paniet (1976) och i Pekingmänniskan (2006). I tvåbandsverket Svensk idéhisto-
ria (2000) skildrade han svensk bildning och vetenskap under tusen år. Han 

Humanistiska fakultetens promotor Sten Lindroth, professor i idé- och lärdomshistoria, inspek-
tor för Göteborgs nation och en av De Aderton, överlämnar doktorsdiplomet till sin elev Tore 
Frängsmyr, sedermera professor i vetenskapshistoria. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Uppsala 
universitetsbibliotek.
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ledde därefter det återupplivade projektet att fullfölja Claes Annerstedts his-
torik över Uppsala universitet, vilket hade varit vilande sedan Anton Blancks 
död 1951. Frängsmyr, som i början av 1960-talet varit vikarierande redaktör 
för Ragnar Oldbergs kulturtidskrift Perspektiv, utsågs 1979 till förste redaktör 
för tidskriften Tvärsnitt, vilket uppdrag han innehade till 1985. I mitten av 
1980-talet avböjde Frängsmyr ett erbjudande om att bli chefredaktör för Na-
tionalencyklopedin men ingick 1986–96 som ordförande i dess vetenskapliga 
råd. Frängsmyr var ledamot av en rad akademier och lärda sällskap, däribland 
American Philosophical Society, Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Kungl. Ingenjörsveten-
skapsakademien. Åren 1989 till 1993 var han generalsekreterare i The Inter-
national Union of History and Philosophy of Science. Frängsmyr bestods fest-
skrifterna Kunskapens trädgårdar (1988) och Aurora Torealis (2008). År 1987 
grundades på hans initiativ Sällskapet för 1700-talsstudier, vilket han som 
ordförande ledde fram till 1990. Likaledes på Frängsmyrs initiativ inrättades 
1988 Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien, vars 
föreståndare han var fram till 2006. Frängsmyr utsågs 1988 till hedersleda-
mot av Norrlands nation och var nationens inspektor 2003–11. Vidare var han 
ordförande i Alf Henrikson-sällskapet 2003–06. I samband med Uppsala uni-
versitets Linnéjubileum 2007 höll Frängsmyr högtidsföreläsningen ”Carl von 
Linné – paradoxernas vetenskapsman”, varvid han belönades med sitt Alma 
maters Linnémedalj i guld. I vårpromotionsskriften för två år sedan införde 
han sitt sista arbete, en uppsats om sin föregångare som  lärdomshistoriker, 
 Johan Nordström. Tore Frängsmyr avled 28 augusti 2017.

Karl Axel Holmberg, Värmlands nation, var född 4 mars 1930. Han avlade stu-
dentexamen 1951 och skrevs följande år in vid Uppsala universitet. Där avlade 
han filosofie kandidatexamen 1954 och blev filosofie magister 1956 samt filo-
sofie licentiat 1963. Holmberg disputerade för doktorsgraden 15 februari 1969 
med avhandlingen De svenska tuna-namnen, i vilken han drev tesen att ”tuna” 
hade betytt ”inhängnat område” eller ”inhägnad”. Senare studerade han bland 
annat hörselskadade barns språkfärdighet. Efter disputationen blev Holmberg 
docent i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, vid Uppsala universitet 
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Han var därefter universitetslektor vid universitetets institution för nordiska 
språk fram till sin pensionering 1995. Däremellan var Holmberg 1975–81 bi-
trädande professor i nordisk filologi vid Åbo universitet. Han har bland annat 
utgivit Mål och bygd i Sideby (1986) och Siibooan berättar (1990). Karl Axel 
Holmberg avled 3 januari 2000.

Bure Holmbäck, Norrlands nation, var född 18 mars 1923. Efter studentexa-
men 1942 skrevs han 1944 in vid Uppsala universitet. Där blev han filosofie 
kandidat 1952 och filosofie licentiat 1959. Holmbäck disputerade för doktors-
graden 23 maj 1969 på avhandlingen Det lekfulla allvaret. Studier över erotiska 
och polemiska motiv i Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken mot 
bakgrund av hans tidigare författarskap. Holmbäck blev därefter docent i lit-
teraturvetenskap vid Uppsala universitet. Redan från 1960 var han verksam 
som bibliotekarie vid Kungliga biblioteket, och han blev 1964 förste biblio-
tekarie och biträdande chef för den centrala administrationen. Holmbäck re-
kryterades 1967 till Sveriges Radio, där han var verksam till 1988, bland annat 
som planeringschef vid radiochefens kansli, kulturchef och radioproducent. 
För televisionen gjorde Holmbäck dokumentärfilmer om Skoklosters slott 
(1968) och om Hjalmar Söderberg (1986). Holmbäcks forskning om  Hjalmar 
Söderberg ledde till ett flertal skrifter. Holmbäck har även publicerat skrifter i 
andra litteraturvetenskapliga, historiska, mediapolitiska och militärhistoriska 
ämnen. Holmbäck var 1985 med och bildade Söderbergsällskapet, och led-
de som ordförande sällskapet fram till 2000. Han skrev flera av verken i dess 
skriftserie och inledde arbetet med att få en staty av Hjalmar Söderberg upp-
satt i Stockholm. Holmbäck var också en av grundarna 1990 till De Litterära 
Sällskapens samarbetsnämnd (DELS), och var dess ordförande 1995–99. Han 
tog även initiativ till sällskapets tidskrift Parnass. Holmbäck var ledamot av 
Norrbottensakademien sedan dess stiftande 1988 och blev 1998 dess heders-
ledamot. Han mottog två gånger (1990 och 2008) pris av Svenska Akademien. 
Bure Holmbäck avled 1 oktober 2013
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Kerstin Eidlitz Kuoljok, Stockholms nation, var född 12 mars 1935. Efter stu-
dentexamen 1955 skrevs hon samma år in vid Uppsala universitet. Där blev 
hon filosofie kandidat 1957 och filosofie licentiat 1962. Hon disputerade 22 
maj 1969 för doktorsgraden på avhandlingen Food and Emergency Food in the 
Circumpolar Area. Därefter blev hon docent i allmän och jämförande etnografi 
vid Uppsala universitet. Avhandlingen gavs senare ut i en populärvetenskaplig 
version på svenska med titeln Föda och nödföda. Hur människan använde vild-
markens tillgångar (1971). Eidlitz Kuoljok skrev ett tiotal böcker om folken i 
norr, östsamisk kultur i Ryssland, nordsamojediska folk och myterna om den 
himmelska renen hos samer på Kolahalvön. Hon såg det som viktigt att skriva 
om samiska förhållanden inifrån och att också använda ryskt arkivmaterial. 
Bland senare skrifter kan nämnas och Bilden av universum bland folken i norr 
(2009) och Den samiska sitan och vinterbyarna. En utmaning (2011). Hon häv-
dade bland annat att sitan (en grupp av renskötande samer) var resultatet av 
rysk statlig påverkan och inte ett urgammalt samiskt fenomen. Kerstin Eidlitz 
Kuoljok avled 30 december 2015.

Hans Landberg, Västmanlands-Dala nation, föddes 11 september 1933. Han 
avlade studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Uppsala 1952 och 
skrevs samma år in vid Uppsala universitet. Där avlade han filosofie kandidat-
examen 1957, filosofie ämbetsexamen 1959 och blev 1963 filosofie licentiat i 
historia. Från 1964 innehade han en befattning som forskarassistent vid Histo-
riska institutionen. Landberg disputerade för doktorsgraden 14 februari 1969 
med avhandlingen Statsfinans och kungamakt. Karl X Gustav inför polska kri-
get. Han blev därefter docent i historia vid Uppsala universitet. Avhandling-
en belönades med Geijerpriset 1971. Landberg blev 1969 universitetslektor 
i historia vid Stockholms universitet och samma år en av forskningsledarna 
i det av Riksbankens Jubileumsfond stödda forskningsprogrammet om Sve-
rige under andra världskriget. År 1972 rekryterades han till sekretariatet i en 
utredning om forskningsrådsorganisationen under utbildningsdepartemen-
tet. Utredningens uppdrag utvidgades 1975 till att gälla mer allmänna forsk-
ningspolitiska frågor om bland annat formerna för en långsiktig forsknings-
planering. Utredningsarbetet som redovisades i två betänkanden avslutades 
1977. I den reformerade forskningsrådsorganisation som skapades samma år 



89

blev Landberg huvudsekreterare och chef för den nyinrättade Forsknings-
rådsnämnden, en befattning han upprätthöll till 1993. Under åren 1993–98 
var han Research Associate vid Stockholm Environment Institute. Forsknings-
rådsnämndens breda uppgift att främja ämnes- och sektorövergripande forsk-
ning och forskningsinformation gav en stor kontaktyta till det svenska forsk-
ningssystemet och medförde skiftande nationella och internationella uppdrag 
i forskningsorganisatoriska frågor och utvärderingar. Landberg var bland annat 
ledamot i svenska Unescorådet 1978–86, i Nordiska ministerrådets rådgivan-
de kommitté för forskning 1978–82, i styrelsen för Internationella institutet 
för tillämpad systemanalys (IIASA) 1985–94 och i styrelsen för Kollegiet för 
samhällsforskning (SCASSS) 1985–95. Från 1993 var han ledamot av Johan 
Gottlieb Gahn-akademien och dess preses 1996–2003. Efter sin pensionering 
återgick Landberg till historisk forskning och 2012 utkom hans bok om Dag 
Hammarskjöld före tiden i FN, På väg. Dag Hammarskjöld som svensk ämbets-
man. Hans Landberg erhöll 1981 professors namn.

Thomas Markey, Östgöta nation, föddes 29 maj 1940. Han blev Bachelor of 
Arts vid Hamilton College 1962 och därefter Master of Arts vid University 
of Chicago 1965. Följande år skrevs han in vid Uppsala universitet, där han 
bedrev studier under ledning av professorn i nordiska språk, Lennart Moberg. 
Efter filosofie licentiatexamen disputerade Markey 23 maj 1969 för doktors-
graden med avhandlingen The Verbs varda and bliva in Scandinavian with Spe-
cial Emphasis on Swedish. Markey var 1969–73 verksam som forskare i tys-
ka och lingvistik vid Harvard University och därefter som gästprofessor vid 
universitet i Wien 1972–73. Sedan påbörjade han en karriär som forskare vid 
University of Michigan, där han slutligen blev professor i tyska och lingvistik 
1978. Markey har handlett två doktorander som sedan blivit professorer. Han 
grundade 1975 den vetenskapliga tidskriften Michigan Germanic Studies och 
var dess redaktör till 1985. Vid ett stort antal utländska lärosäten har Markey 
varit gästprofessor och hållit gästföreläsningar. Han har också mottagit flera 
forskningsstipendier och fått erkännanden av olika slag. I ett projekt var han 
med och utvecklade läroböcker för att bevara språket hos en grupp inom den 
amerikanska ursprungsbefolkningen. Markey har varit medlem i flera lärda 
sällskap, däribland Svenska fornskriftsällskapet. Han är korresponderande le-
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damot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Han har 
utgivit flera skrifter, bland andra H. C. Branner (1973), A North Sea German 
Reader (1976) och Frisian (1980). Han har författat ett hundratal artiklar och 
bland annat översatt texter av Sven Delblanc. Thomas Markey pensionerades 
från sin professur 1987. Han var därefter fram till 1998 styrelseordförande för 
förlaget Karoma Publishers.

Hans Mebius, Gästrike-Hälsinge nation, var född 8 mars 1931. Han avlade stu-
dentexamen 1951 och skrevs samma år in vid Uppsala universitet, där han av-
lade filosofie kandidatexamen 1955 och blev filosofie licentiat 1963. Mebius 
disputerade för doktorsgraden den 23 november 1968 på avhandlingen Stu-
dier i samernas förhistoriska offerrit. Han blev därefter docent i religionshisto-
ria med religionspsykologi vid Uppsala universitet. Mebius kom att ägna hela 
sitt yrkesliv åt folkhögskolor: Medlefors, Grebbestad, Klarälvdalen och Birka 
folkhögskola i Jämtland; under närmare trettio år var han verksam som rek-
tor. Som forskare intresserade han sig för samerna, deras liv och religion. Han 
har författat ett stort antal skrifter i detta ämne, däribland Sjiele. Samiska tra-
ditioner om offer (1972), Offerkult och jaktriter. Några synpunkter på lapsk reli-
gion (1975), Shamanens trumma (1995), Bissie. Studier i samisk religionshistoria 
(2003) och Vaajese. Torkel Tomasson traditionsbärare och forskare (2008). Hans 
Mebius avled 1 oktober 2013.

Christopher Toll, Stockholms nation, var född den 9 mars 1931. Efter student-
examen 1949 skrevs han samma år in vid dåvarande Stockholms högskola, 
där han studerade juridik. Han skrevs sedan in vid Uppsala universitet 1952, 
där han avlade filosofie kandidatexamen 1957 och blev filosofie licentiat 1961. 
Från 1958 var han verksam som den förste läraren i arabiska vid Stockholms 
universitet. Som amanuens vid Institutionen för semitiska språk vid Uppsala 
universitet undervisade han i både arabiska och hebreiska. Med H. S. Nyberg 
som handledare disputerade Toll för doktorsgraden 19 oktober 1968 på av-
handlingen Kitāb al-Ǧauharatain al-ʻatîqatain al-mâʼiʻatain as-ṣafrâʼ wa l̓-baiḍâ. 
Die beiden Edelmetalle Gold und Silber. Einleitung, arabischer Text und Über-
setzung. Avhandligen var en kritisk utgåva av en klassisk arabisk text om me-
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tallurgi och numismatik. Efter sin disputation blev Toll docent i semitiska 
språk vid Uppsala universitet. Han var därefter fram till 1970 tillförordnad 
professor i semitiska språk vid Göteborgs universitet och från 1974 i arabiska 
vid Stockholms universitet. Toll blev 1976 professor i semitisk filologi vid uni-
versitetet i Århus, varefter han 1988 kallades till professuren i samma ämne 
vid Köpenhamns universitet. Där var han verksam fram till sin emeritering 
2000. Toll har bland annat utgivit Den arabiska litteraturen (senaste upplagan 
2002). Åren 1975–92 ledde han Aktionen för politiska fångar i Etiopien och 
1989–2003 var han ordförande för Edita and Ira Morris’ Hiroshima Founda-
tion. Han var ledamot av Sällskapet Pro Fide et Christianismo och medlem av 
styrelsen för Abrahams Barn. Toll var även ledamot av Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab och av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet 
i Uppsala. Christopher Toll avled 17 oktober 2015.

Egil Törnqvist, Östgöta nation, var född 19 december 1932 och avlade stu-
dentexamen 1951. Samma år skrevs han in vid Uppsala universitet, där han 
av lade filosofie kandidatexamen 1954 och blev filosofie magister 1956. Han 
var svensk lektor vid Harvard University, USA, 1957–1958. Törnqvist blev fi-
losofie licentiat 1962 och disputerade för doktorsgraden 17 december 1968 på 
avhandlingen A Drama of Souls. Studies in O’Neill’s Super-Naturalistic Techni-
que. Han blev därefter docent i litteraturvetenskap, särskilt dramaforskning. 
Samma år blev han professor i skandinavistik vid Amsterdams universitet. 
Törnqvist har författat ett stort antal skrifter, däribland Strindbergian Dra-
ma (1982), Filmdiktaren Ingmar Bergman (1993), Ibsen: A Doll’s House (1995), 
Ibsen, Strindberg and the Intimate Theater (1999), Bergman’s Muses. Aesthe-
tic Versatility in Film, Theatre, Television and Radio (2003), Eugene O’Neill. 
A Playwright’s Theatre (2004), och Between Stage and Screen. Ingmar Bergman 
Directs (2008). Törnqvist fick 2004 års Strindbergspris med motiveringen att 
han ”i böcker och föredrag med världen som arena har tydliggjort egenarten i 
Strindbergs dramer och deras inflytande på vår tids dramatiker och filmska-
pare”. Egil Törnqvist avled 9 mars 2015.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sten Bergström, Stockholms nation, är född 10 december 1934 och avlade stu-
dentexamen i Stockholm som privatist 1956. Han skrevs året därpå in vid 
Uppsala universitet och avlade filosofie kandidatexamen 1961 och filosofie li-
centiatexamen 1964. Bergström disputerade för doktorsgraden 21 maj 1969 
på avhandlingen Induced Avoidance Behaviour to Light in the Protozoa tetra-
hymena. Den rörde den då aktuella frågan om huruvida inlärning är ett feno-
men som etableras inom eller mellan celler. Genom att betinga en encellig or-
ganism att undvika ljus, visades att en enkel form av inlärning kunde äga rum 
inom en cell. Under studie- och doktorandtiden hade Bergström anställningar 
som amanuens, assistent, universitetslektor och studierektor vid Psykologiska 
institutionen och Institutionen för tillämpad psykologi. Från 1970 och fram 
till pensioneringen var han ordinarie universitetslektor. Under åren 1969–83 
hade han uppdrag som prefekt vid Psykologiska institutionen och 1972–82 
även vid Institutionen för tillämpad psykologi. Tillsammans med en kollega 
har Bergström utvecklat ett larmsystem för ensamboende gamla och sjuka, för 
vilket ett världspatent erhållits. Han har även skapat en kombinerad sjuksäng 
och rullstol med patenträtt i Sverige, England och USA. Bergström har varit 
medlem i Svenska läkaresällskapet, Svensk Trafikmedicinsk Förening, Psyko-
logiska forskarförbundet och flera andra sällskap. Han har även haft förtroen-
deuppdrag inom Uppsala kommun och Svenska kyrkan. Efter emeriteringen 
har han varit aktiv som föredragshållare i olika ämnen.

Harald Eklund, Stockholms nation, var född 12 augusti 1924 och avlade stu-
dentexamen 1944. Han skrevs 1949 in vid Uppsala universitet och avlade fi-
losofie kandidatexamen 1951 och blev filosofie magister 1954. Efter filosofie 
licentiatexamen 1958 disputerade Eklund för doktorsgraden 30 november 
1968 på avhandlingen Multiple Choice and Retention. An Experimental Study 
Concerning the Effects of Presenting Incorrect Alternatives in Training Situations. 
Han blev därefter docent i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala 
universitet. Vid Lärarhögskolan i Linköping tillträdde Eklund samma år ett 
lektorat i pedagogik, och fortsatte sedan vid Institutionen för beteendeveten-
skap och lärande vid Linköpings universitet. Som handledare i forskarutbild-
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ningen skapade han användbara strukturer både på metanivå och baserade på 
teorier om motivation, lärande och socialpedagogik. Eklund har publicerat ett 
stort antal skrifter på det pedagogiska området, under senare år bland annat 
Svenska doktorsavhandlingar i pedagogik åren 1993–1997: Ämnesområden och 
forskningsmönster (2000). Tillsammans med Maja Witting har han även gett 
ut flera studier om svenskt konstglas. Harald Eklund avled 9 februari 2015.

Gunnar Eliasson, Västmanlands-Dala nation, föddes 4 augusti 1937. Han av-
lade studentexamen 1958 och skrevs 1961 in vid Uppsala universitet där han 
blev filosofie kandidat 1963 och samma år filosofie magister och filosofie poli-
tices magister. Eliasson var 1963–65 forskarassistent vid Konjunkturinstitu-
tet. Efter filosofie licentiatexamen 1967 disputerade han för doktorsgraden 23 
november 1968 på avhandlingen Kreditmarknaden och industrins investeringar 
– en ekonometrisk studie av företagens kortsiktiga investeringsbeteende, varef-
ter han blev docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Eliasson var 
åren 1965–70 verksam som forskare vid Industrins utredningsinstitut, under 
perioden 1970–76 som direktör vid Industriförbundet, och mellan 1977 och 
1994 som chef för Industrins utredningsinstitut (IUI) numera Institutet för 
näringslivsforskning (IFN). Vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala 
universitet, var han 1986–94 adjungerad professor. Gunnar Eliasson blev 1994 
professor i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan. Han emeritera-
des 2005, och har därefter verkat som föreläsare och konsult. Eliasson är sedan 
1978 ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Han är författare till 
ett stort antal artiklar och böcker. Bland dem kan nämnas Business Economic 
Planning (1976), Arbetet – dess betydelse, dess innehåll, dess kvalitet och dess er-
sättning (1992), Högre utbildade i företag (1994), Firm Objectives, Controls, and 
Organization (1996), Svensk sjukvård som en framtida exportindustri (2009) 
och Visible Costs and Invisible Benefits (2017). Sedan 1974 har han byggt en 
företagsbaserad makromodell för den svenska ekonomin. Modellens vidare-
utveckling har under åren publicerats internationellt, med början i American 
Economic Review 1977 och 2018 i The International Journal of Microsimulation. 
Gunnar Eliasson har tillsammans med sin hustru Ulla även utgivit Företagan-
dets konst – om konstproduktionen i renässansens Florens (1997).
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Gunnar Jansson, Östgöta nation, var född 24 februari 1932. Han avlade stu-
dentexamen 1950 och skrevs följande år in vid Uppsala universitet, där han 
blev filosofie kandidat 1956 och filosofie licentiat 1963. Jansson disputerade för 
doktorsgraden 19 maj 1969 på avhandlingen Perceived Rotary Motion. A Study 
of Principles for the Perceptual Analysis of Changing Proximal Stimuli. Efter dis-
putationen blev Jansson docent i psykologi. Han var sedan verksam som uni-
versitetslektor vid Psykologiska institutionen i Uppsala. Gunnar Jansson be-
drev forskning på europeisk nivå om tekniska och digitala hjälpmedel för han-
dikappade, bland annat om hur man kan ”översätta” bilder så att de kan förstås 
med fingertopparna. Han grundade bland annat projektet GUIP ( Graphical 
User Interface for Blind People). Gunnar Jansson avled 15 januari 2011.

Bo Jonsson, Norrlands nation, var född 25 augusti 1935. Han avlade student-
examen 1956 och skrevs samma år in vid Uppsala universitet, där han blev fi-
losofie kandidat 1959 och filosofie licentiat 1964. Jonsson disputerade för dok-
torsgraden 29 mars 1969 på avhandlingen Staten och malmfälten. En studie i 
svensk malmfältspolitik omkring sekelskiftet. Han blev 1971 universitetslektor 
vid Uppsala universitets dåvarande filial i Örebro. I utvecklingen från universi-
tetsfilial till självständig högskola – och sedan till universitet – kom Bo Jonsson 
att spela en viktig roll. Som lärare inspirerade han kunskapssökande studenter 
att i självständiga uppsatsarbeten avhandla ämnen inom ett brett spektrum av 
samhällsfrågor. Hans uppfattning, att högre utbildning måste vara forsknings-
anknuten, bidrog till att sjösätta det första större forskningsprojektet i Öre-
bro. Han var också med och utvecklade praktiknära utbildningar i samarbete 
med landsting, kommuner och Försäkringskassan. Bo Jonsson var också en av 
nyckelpersonerna när det gällde samarbete om forskarkurser med landstinget 
i Örebro. Bo Jonsson avled 15 september 2010.

Guðmundur K. Magnússon, Kalmar nation, föddes i Reykjavik 21 april 1937 
och avlade studentexamen vid Reykjaviks gymnasium 1957. Han studerade 
vid Stockholms högskola 1957–59 och skrevs därefter in vid Uppsala universi-
tet, där han blev filosofie kandidat 1961 och filosofie licentiat 1965. Magnússon 
disputerade för doktorsgraden 22 maj 1969 på avhandlingen Production  under 
Risk. A Theoretical Study. Han var professor i nationalekonomi vid Islands uni-
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versitet (Háskóli Íslands) 1968–2007 och universitetets rektor 1979–1985. 
Hans forskningsområde har huvudsakligen varit risk management och finans- 
och penningpolitik. Magnússon har suttit i styrelsen för Nordisk investerings-
bank 1976–2002 och i styrelsen för Islands riksbank 1986–94. Han var med-
lem av en appellationskommitté på fastighetsmarknaden 1976–2007. Mag-
nússon har haft uppdrag som ordförande för Islands professorsförening 1986–
2000, som medlem av samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1987–93, och 
som medlem av flera nordiska forskningsråd. Vidare har han varit direktör för 
Islands universitets ekonomiska institut 1989–95 och verksam i Menighetsrå-
det i Neskirkja i Reykjavik 1989–2003 samt i Kirkerådet i Island 1997–2002. 
Magnússon har även varit ledamot i styrelsen för Toyota i Island 1994–2002. 
Han deltog 2007–09 i arbetet med att utdela forskningsbidrag från Riksban-
kens Jubileumsfond. Bland Guðmundur K. Magnússons många publikationer 
kan nämnas Isländsk industri och EFTA (1969), Industriell utveckling (1971), 
Disinflation in Iceland (1984), Krisen på Færöarna (1994), Riskgränser (2004), 
Det ekonomiska läget (2004), Evaluering av Finanstilsynet i Danmark (2004).

Adam Taube föddes 12 januari 1932. Efter stu-
dentexamen 1952 skrevs han samma år in vid 
Uppsala universitet, där han blev filosofie kandi-
dat 1957 och filosofie licentiat 1962. Taube dis-
puterade för doktorsgraden 8 april 1969 på av-
handlingen On the Analysis of Matched Retrospec-
tive Studies. A Study in Medical Statistical Practice. 
Han blev därefter docent och universitetslektor 
vid Uppsala universitet. Taubes huvudsakliga in-
riktning de första åren gällde kritik av statistiska 
tillämpningar inom medicinska vetenskapliga ar-
beten. Åren 1970–72 hade han förordnanden som 
prefekt, studierektor och vikarierande professor. 
Inom FN-organet UNESCO har han varit verk-
sam som Senior Statistical Advisor (professor) vid 
Haile Selassie University i Addis Abeba 1972–75, 
åtföljt av ett flertal kortare uppdrag i Tanzania, 

Samhällsvetenskapliga fakultetens promotor, 
professor Gunnar Johansson lagerkröner Adam 
Taube. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Lesotho och Etiopien. Taube har givit ett stort antal statistikkurser för studen-
ter och doktorander vid Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och vid 
veterinärfakulteten vid SLU. Taube innehade 1989–96 en tjänst som biosta-
tistiker vid Cancerfonden. Hans vetenskapliga publikationer gäller framför 
allt statistiska tillämpningar och metodik inom den medicinska sfären. Åren 
1989–99 var han inspektor för Västgöta nation i Uppsala. Taube är ledamot 
av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala. År 1991 tilldelades han av reger-
ingen professors namn. 
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Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Lars-Börge Agenäs, Östgöta nation, var född 7 juni 1937. Han avlade student-
examen 1956 och skrevs 1958 in vid Uppsala universitet. Där blev han filoso-
fie kandidat 1961, filosofie magister 1962 och filosofie licentiat 1965. Agenäs 
disputerade för filosofie doktorsgraden 14 maj 1969 på avhandlingen Studies 
on the Synthesis and Mass Spectra of Aromatic Organoselenium Compounds, Par-
ticularly Indole Derivatives. Han tillhörde Arne Fredgas skola och blev efter 
disputationen docent i organisk kemi. Han fick tjänst som universitetslektor i 
samma ämne och ägnade sig därefter huvudsakligen åt den grundläggande ut-
bildningen och de reformer som då var aktuella. Under perioden 1970–78 var 
han studierektor vid Avdelningen för organisk kemi. Agenäs hade flera upp-
drag inom universitetsorganisationen, bland annat i dåvarande regionstyrelsen 
och fakultets- och sektionsnämnden. Han var även fackligt verksam i Univer-
sitetslärarförbundet. Kort före sin bortgång återvände han till forskningen som 
vikarierande docent. Lars-Börge Agenäs avled 9 november 1979.

Lennart Carleson, promotor 
för Matematisk-naturveten-
skapliga fakulteten, lagerkrö-
ner filosofie hedersdoktorn 
Gustaf Sandberg, mång-
årig föreståndare för Abisko 
naturvetenskapliga station. 
Fotografiet tillhör Uppsala-
Bild/Uppsala universitets-
bibliotek.
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Karl-Fredrik Berggren, Uplands nation, föddes 15 maj 1937. Efter student-
examen vid Enskilda Läroverket (”Skrapan”) i Uppsala 1957 skrevs han sam-
ma år in vid Uppsala universitet. Där avlade han filosofie kandidatexamen 
1960 i ämnena matematik, fysik och teoretisk fysik varefter han var amanu-
ens vid Kvantkemiska laboratoriet och 1965 avlade filosofie licentiatexamen. 
Åren 1966–70 var han förste forskningsingenjör vid Försvarets forskningsan-
stalt (FOA 4) i Stockholm. Med arbetsuppgifterna där som grund disputerade 
Berggren för doktorsgraden 16 maj 1969 på avhandlingen Effects of Electron 
Structure and Correlation on Equations of State of Solids. Avhandlingen rörde 
bland annat magnetiska symmetribrytningar och fasta material under extremt 
höga tryck. Efter disputationen blev Berggren docent i kvantkemi vid Uppsala 
universitet. Han var därefter forskningsstipendiat vid Statliga universitetet i 
Moskva (MGU) och Fria universitetet i Bryssel. Från 1971 har Berggren varit 
verksam som professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet – initialt 
som tillförordnad professor med ansvar för teori och modellering. Hans forsk-
ning är inriktad på bland annat teorin för kondenserad materia, kvantfenomen 
hos lågdimensionella nanostrukturer, kvant- och vågkaos och spridning. Berg-
gren har varit gästforskare vid bland annat Cavendish Laboratory, Storbritan-
nien; Stanford University; Ohio State University; Bell laboratories, USA, och 
vid Technion, Haifa, Israel. Han har under åren haft en rad externa uppdrag, 
bland annat som ledamot av de naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga 
forskningsråden, Rådet för Högpresterande Datorer samt i Vetenskapsrådets 
och Sidas Research Links. Som ordförande har Berggren lett internationella 
utvärderingar av svensk fysik och svensk/nordisk infrastruktur. Han har också 
ingått i flera EU- och nordiska nätverk inom nanofysik. Vid Linköpings uni-
versitet ansvarade Berggren som föreståndare för Nationellt Superdatorcen-
trum vid dess inrättande och uppstartande. Berggren har varit ordförande för 
nämnden för civilingenjörsprogrammet Y för teknisk fysik och elektroteknik 
och lett dess förnyelsearbete inom CDIO (Concieve, Design, Implement, Ope-
rate), ett internationellt initiativ för aktivt lärande genom deltagande i struk-
turerade utvecklingsprojekt liknande sådana en färdig civilingenjör kommer 
att möta inom industrin. Han har undervisat på grund- och doktorandnivå och 
handlett doktorander i teoretisk fysik. Som emeritus har Karl-Fredrik Berg-
gren under en mandatperiod varit ordförande för Svenska Fysikersamfundet 



99

(SFS). Under åren 2003–07 var han anställd som gästprofessor vid Lunds uni-
versitet och projektledare för ESS-S (European Spallation Source-Scandina-
via), ett projekt som förberedde en skandinavisk kandidatur med Sverige som 
värdland. Laboratoriet, som avser neutronspridning för materialforskning i vid 
mening, byggs nu i Lund tillsammans med ett stort antal europeiska länder.

Staffan Bergwall, Norrlands nation, var född 19 juni 1935. Han avlade ingen-
jörsexamen 1956 och skrevs samma år in vid Uppsala universitet. Där blev han 
filosofie kandidat 1961 och filosofie licentiat 1966. Han erhöll 1968 Bergstedt-
ska priset av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Bergwall disputerade för 
doktorsgraden 20 maj 1969 på avhandlingen X-Ray Studies of Band Structure 
and Excitation States in Solids. Han var 1970–71 gästprofessor vid New Mexi-
co State University, USA. Under perioden 1971–87 tjänstgjorde Bergwall som 
adjunkt vid Försvarets gymnasieskola i Uppsala, Katedralskolan i Uppsala och 
Westerlundska gymnasiet i Enköping. Bergwall var sedan verksam som lärare 
vid Luleå tekniska universitet. År 2000 blev han lektor vid Mitthögskolan i 
Härnösand, från vilken tjänst han pensionerades 2004. Bergwall var medlem 
i fysikersamfundet Sigma Pi Sigma. Han har utgivit Sveptunnelmikroskopet: 
Ett nytt sätt att se in i atomernas värld (1989) och Synchrotron Radiation in Soft 
X-Ray and Electron Spectroscopy (1990). Staffan Bergwall avled 7 februari 2018.

Göran Claeson var född 13 september 1926. Efter studentexamen 1946 skrevs 
han 1948 in vid Uppsala universitet. Där avlade han filosofie kandidatexamen 
och filosofie magisterexamen 1953 samt blev filosofie licentiat 1957. Claeson 
disputerade för doktorsgraden 29 april 1969 på avhandlingen Synthesis and Ste-
reochemical Studies on Some Cyclic Sulphides and Disulphides Chemically Rela-
ted to Biologically Active Natural Products. I nära samarbete med forskare från 
Blombäcksgruppen på Karolinska Institutet utvecklade han specifika pep-
tidsubstrat för bestämning av koagulationsfaktorer. Detta ledde till avknopp-
ning och bildandet av två företag: Kabi Diagnostica och Nordic Diagnostica. 
Claeson var även verksam som chef för avdelningen för organisk kemi vid AB 
Bofors och Nobel-Pharmas läkemedelsforskning i Mölndal. Han flyttade se-
nare över till USA. Göran Claeson avled 15 april 1996. 
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Lars Fjellstedt, Smålands nation, var född 15 oktober 1930. Han avla-
de studentexamen 1948 och skrevs samma år in vid Uppsala univer-
sitet. Där blev han filosofie kandidat 1950 och filosofie licentiat 1952. 
Fjellstedt disputerade för doktorsgraden 22 maj 1969 på avhandlingen 
Contributions to some Diophantine Problems. Han blev därefter docent i mate-
matik vid Uppsala universitet. Lars Fjellstedt var därefter verksam som uni-
versitetslektor vid universitetets matematiska institution. Han är även känd 
som pianist och var ackompanjatör till sin hustru, sångaren och musikprofes-
sorn Dorothy Irving. Lars Fjellstedt avled 18 februari 2019.

Jan Hendelberg, Västmanlands-Dala nation, var född 19 september 1933. Efter 
studentexamen 1953 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet. Under 
sin studietid gjorde han, inför en eventuell vattenreglering, en inventering av 
flodpärlmusslan i Pärlälven i Jokkmokk sommaren 1958. Handelberg blev fi-
losofie kandidat 1961, filosofie licentiat 1965 och filosofie magister 1966. Han 
disputerade sedan för doktorsgraden 22 maj 1969 på avhandlingen Flatworm 
Spermiogenesis and Spermatozoa Studied by Light and Electron Microscope Met-
hods. Efter disputationen blev han docent i zoologi vid Uppsala universitet. 
Hendelberg var från 1970 universitetslektor i zoologi vid Göteborgs univer-
sitets zoologiska institution. Sedan 1950-talet var han även verksam vid Ot-
tenby fågelstation. Hans omfattande samling av fågelbilder finns i Göteborgs 
Naturhistoriska Museums digitaliserade fotosamling (digitaltmuseum.se). Jan 
Hendelberg avled 13 augusti 2006.

Yngve Hermodsson, Värmlands nation, är född i Säffle 5 augusti 1929. Efter stu-
dentexamen vid Karlstads högre allmänna läroverk 1949 skrevs han följande år 
in vid Uppsala universitet. Där avlade han filosofie ämbetsexamen 1955. Vid 
Kemiska institutionens oorganiska avdelning blev han amanuens och knöts 
till en forskargrupp som leddes av Ingvar Lindqvist. Där kom Hermodsson 
också att tjänstgöra som assistent och extra universitetslektor. Efter filosofie 
licentiatexamen 1960 utnämndes han 1965 till ordinarie universitetslektor. 
Hermodsson disputerade för doktorsgraden 16 maj 1969 på avhandlingen The 
Structural Chemistry of Some Solid Solvates of the Non-Aqueous Ionizing Solvent 
Seleninyldichloride. Han blev samma år docent i allmän och oorganisk kemi 
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vid Uppsala universitet. Under åren 1969–94 var Hermodsson prefekt vid 
universitets kemiska institution. Han har även varit ledamot av Matematisk- 
naturvetenskapliga fakultetsnämnden 1972–91, och ordförande i linjenämn-
den för kemistlinjen 1976–83. Hermodsson var 1966–67 ansvarig för kemi-
området vid uppbyggnaden av Kenya Science Teachers College i Nairobi. Han 
var en av initiativtagarna till en pedagogikkonferens för svenska universitets-
lärare i kemi, benämnd SPUCK (Sveriges Pedagogiska Universitetslärares Cen-
trala Konferens), som anordnas var tredje sommar. För den första konferen-
sen i Vaxholm 1970 var Hermodsson huvudansvarig. Han har varit ledamot 
av Svenska Kemistsamfundets styrelse och dess utbildningsnämnd 1972–87, 
varav de senare fyra åren som nämndens ordförande. Yngve Hermodsson er-
höll Kemistsamfundets Gunnar Stark-medalj för undervisningsinsatser 1993. 
Han är hedersledamot av Värmlands nation samt var under åren 1952–74 re-
servofficer vid Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn.

Gunnar Kølmark, Skånelandens nation, var född 30 maj 1914. Efter student-
examen 1943 skrevs han samma år in vid Köpenhamns universitet där han av-
lade magisterexamen 1950. Han ägnade sig åt biokemisk mutationsforskning 
och bedrev studier i USA, England och Skottland. Kølmark disputerade för 
doktorsgraden vid Uppsala universitet 23 maj 1969 på avhandlingen Studies of 
Urease Mutants in Neurospora crassa and Ophiostoma multiannulatum. Han 
blev därefter docent i genetik vid Uppsala universitet. Från 1970 var han verk-
sam vid institutionen för genetik vid SLU. Hans expertområde var svampar, 
särskilt deras morfogenes, den för arten karakteristiska formen hos vävnad, 
organ och anatomi. Gunnar Kølmark avled 18 oktober 2000.

Lars-König Königsson, var född den 24 februari 1933. Han avlade studentexa-
men 1956 och skrevs samma år in vid Uppsala universitet. Där blev han fi-
losofie kandidat 1961 och filosofie licentiat 1964. Königsson disputerade för 
doktorsgraden 10 december 1968 på avhandlingen The Holocene History of the 
Great Alvar of Öland. Han blev därefter docent i kvartärgeologi vid Uppsala 
universitet. Hans intresse inom kvartärgeologin var framför allt tiden efter den 
senaste istiden. Efter anställningar vid universitetets kvartärgeologiska insti-
tution, vid Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och vid länsstyrelsen i 
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Gotlands län utnämndes han 1971 till professor i kvartärgeologi vid Uppsala 
universitet. Under hans tid utvecklades den kvartärgeologiska institutionen 
till ett ledande forskningscentrum med omfattande internationella kontakter. 
Ett trettiotal doktorander bedrev sina studier under hans handledning. Flera 
av dem kom från de baltiska staterna och Östeuropa. Königsson publicerade 
en mängd vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom flera forsk-
ningsfält, bland vilka särskilt märks klimat- och landskapsutveckling, studier 
av Östersjöns tidiga historia och bebyggelseutveckling. Det sistnämnda te-
mat ledde till ett omfattande samarbete med arkeologer och andra forskare, 
särskilt i de östra grannländerna. Han initierade flera tvärvetenskapliga sym-
posier, däribland The Origin of Humankind and the Environment vid Kungliga 
Vetenskapsakademien 2000. Königsson var även ordförande i den internatio-
nella kvartärforskarunionens (INQUA) svenska kommitté, och tog initiativ till 
dess nordiska motsvarighet (NORDQUA). Under många år var han redaktör 
för den vetenskapliga tidskriften Geologiska Föreningens Förhandlingar och för 
den pollenanalytiska tidskriften Grana. Han startade även monografiserien 
Striae. Köningsson var inspektor för Kalmar nation i Uppsala 1975–78, under 
vilken tid nationen byggde ett nytt nationshus. Lars-König Königsson avled 
5 december 2001.

Torsten Lundström, Norrlands nation, var född 12 september 1929. Efter stu-
dentexamen 1949 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet. Där avlade 
han filosofie magisterexamen 1955 och blev filosofie licentiat 1961. Lundström 
disputerade för doktorsgraden 23 maj 1969 på avhandlingen Preparation and 
Crystal Chemistry of Some Refractory Borides and Phosphides. Efter disputatio-
nen blev han docent i allmän och oorganisk kemi. Vid Kemiska institutionen 
blev han senare universitetslektor och innehade en docentjänst i oorganisk 
kemi. Lundströms forskning var främst inriktad på att framställa och bestäm-
ma strukturerna hos högsmältande metallföreningar av fosfor och bor och eta-
blerade här ett omfattande internationellt samarbete. Hans senare forskning 
utvidgades bland annat till högtemperatursupraledare och avancerad pulver-
metallurgi. På den nystartade civilingenjörsutbildningen bidrog Lundström 
till utvecklingen av undervisningen inom materialområdet och undervisade 
även på grundkurser i kemi. Han var en kunnig och uppskattad handledare för 
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många doktorander och var studierektor för institutionens forskarutbildning. 
Lundström gav viktiga bidrag till utvecklingen av forskningen inom material-
området vid Uppsala universitet och blev 1994 professor i oorganisk kemi. 
Torsten Lundström avled 3 november 2014.

Örjan Nilsson, Smålands nation, är född 17 november 1940. Efter student-
examen vid gymnasiet i Tranås 1959 skrevs han följande år in vid Upp-
sala universitet, där han studerade matematik och fysik. Han avlade filo-
sofie ämbetsexamen 1963, filosofie licentiatexamen 1966 och disputerade 
för doktorsgraden 6 maj 1969 på avhandlingen Studies of Nuclei and Atoms 
by High Precision Electron Spectroscopy. Samma år genomgick han praktisk- 
pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan i Uppsala. Örjan Nilsson blev 1970 
docent i fysik vid Uppsala universitet. Forskningen bedrevs i professor Kai 
Siegbahns laboratorier för högupplösande elektrospektroskopi. Speciellt äg-
nade sig Nilsson åt utveckling av elektronisk mätutrustning och han belöna-
des för detta av Matematisk-fysiska sektionen vid Uppsala universitet med 
Ångströms premium. På uppdrag av universitetets internationella fysiksemi-
narium genomförde han 1971 ett projekt vid Atomic Energy Establishment 
i Egypten. Örjan Nilsson blev 1972 lektor i fysik och matematik vid Erik 
Dahlbergsgymnasiet i Jönköping och 1977 universitetslektor vid Högskolan 
i Jönköping. Där anställdes han senare som docent i fysik och ägnade sig åt 
utbildning av ingenjörer och utveckling av mätteknik. Nilsson var engage-
rad i flera FoU-projekt med pedagogisk inriktning och deltog i ett stort an-
tal nationella och internationella konferenser om naturvetenskaplig/teknisk 
utbildning. Åren 1987–98 arrangerade han årliga fortbildningskurser i ex-
perimentell fysik, där lärare från landets gymnasieskolor erbjöds möjlighet 
att under en vecka träffas och inspireras till förnyelse av sin undervisning. 
Intresset för utbildningsfrågor medförde bland annat engagemang i Svenska 
Fysikersamfundets undervisningssektion och i Skolverkets grupper för ut-
veckling av kursplaner och centrala prov. Örjan Nilsson tilldelades 2000 ut-
märkelsen Årets lärare av studenterna vid Tekniska högskolan i Jönköping. 
Efter pensioneringen 2007 var han verksam vid Högskolan i Jönköping un-
der ytterligare tio år. Förutom vetenskapliga artiklar om atom- och kärnfysik 
har Örjan Nilsson författat läromedel för ingenjörsutbildning samt artiklar 
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och böcker om användning av mätteknik, simulering och modellering i na-
turvetenskaplig/teknisk utbildning.

Göran Pettersson, Västmanlands-Dala nation, är född 17 mars 1933. Efter stu-
dentexamen 1953 skrevs han följande år in vid Uppsala universitet. Där av-
lade han filosofie kandidatexamen 1959 och filosofie licentiatexamen 1962. 
Pettersson disputerade för doktorsgraden 30 januari 1969 på avhandlingen 
A Cellulolytic Enzyme from Penicillium notatum. Därefter blev han docent 
i biokemi vid Uppsala universitet och universitetslektor vid Biokemiska in-
stitutionen. I projekt som finansierades med medel från den egna fakulteten 
och de naturvetenskapliga och tekniska forskningsråden, har Göran Petters-
son arbetat med cellulaser, huvudsakligen från svampar, men också med vissa 
bakteriecellulaser. De renframställda enzymerna karakteriserades beträffan-
de struktur och funktion. I några fall kunde den tredimensionella strukturen 
bestämmas ända till atomär nivå och därmed kunde katalytiska mekanismer 
presenteras. Arbetet skedde i intensivt samarbete med andra forskargrupper 
inom den egna institutionen och vid Biomedicinskt Centrum (BMC). Även 
utländska grupper var involverade. Inom detta forskningsprojekt fick flera 
doktorander sin utbildning. Pettersson har som universitetslektor undervisat 
på alla nivåer vid Biokemiska institutionen. Under 1980-talet var han också 
engagerad i det internationella seminariet med handledning av utländska sti-
pendiater. Göran Pettersson har även varit ledamot i kemiska sektionsnämn-
den vid Uppsala universitet. 

Lars Ramqvist, Västmanlands-Dala nation, är född 2 november 1938. Han av-
lade studentexamen 1958 och skrevs följande år in vid Uppsala universitet. 
Där blev han filosofie kandidat 1962 och filosofie licentiat 1965. Ramqvist dis-
puterade för doktorsgraden 28 mars 1969 på avhandlingen Preparation, Pro-
perties, and Electronic Structure of Refractory Carbides and Related Compounds. 
Han blev därefter docent i oorganisk kemi vid Uppsala universitet och kom-
petensförklarades 1971 till professor i konstruktionsmaterial vid Linköpings 
universitet. Åren 1965–80 var han verksam vid Axel Johnson Institutet för 
Industriforskning, där han från 1975 till 1980 var chef. Han övergick sedan till 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, där han från 1990 var verkställande direk-
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tör och från 1998 till 2002 ordförande. Verksamheten omfattade ett mycket 
stort antal medarbetare inom FoU, med stora ekonomiska resurser och många 
patentansökningar. Ramqvist blev hedersdoktor i Kiev 1966, i Moskva 1997 
och o Beijing 1996. Han är även hedersmedlem i IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers Inc), i Uppsala teknologkår och i Västmanlands-
Dala nation. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. In-
genjörsvetenskapsakademien. Lars Ramqvist mottog H.M. Konungens medalj 
i 12:e storleken 1997.

Lennart Samuelsson, Östgöta nation, är född 22 juli 1933. Efter folkskollärar-
examen 1954 tjänstgjorde han i tre år som folkskollärare i Norrköping. Han av-
lade studentexamen som privatist vid Hermods i Stockholm 1958 och skrevs 
samma år in vid Uppsala universitet. Där blev han filosofie magister 1961, fi-
losofie kandidat 1962 och filosofie licentiat 1965. Under studieåren tjänstgjor-
de han som amanuens och extra universitetslektor vid Fysiska institutionen. 
År 1968 blev han lektor vid De Geerskolan i Norrköping, men var tjänstledig 
för studier. Samuelsson disputerade för doktorsgraden 9 maj 1969 på avhand-
lingen The Decay of Excited Nuclear States Studied by Electron Directional Cor-
relation Methods. Efter disputationen fick han anställning som extra universi-
tetslektor i fysik vid den nyinrättade universitetsfilialen i Linköping. Parallellt 
med studier och yrkesverksamhet utbildade han sig till officer och blev 1970 
kapten i luftvärnets reserv. Hösten 1970 blev han docent i fysik, och utsågs 
till ordinarie universitetslektor i fysik 1972. Han påbörjade 1975 – samma år 
som Linköpings högskola blev Linköpings universitet – tjänstgöring som stu-
dierektor i fysik vid Institutionen för fysik och mätteknik (IFM). Under fle-
ra år var han medlem i juryn för Svenska Fysikersamfundets fysiktävling för 
gymnasieskolor. Dessutom var Samuelsson under många år engagerad i flera 
internationella kommittéer angående fysikutbildning och medverkade i ett 
årligt europeiskt utbyte av studenter och lärare i fysik. Från 1995 till 2001 var 
Samuelsson chefredaktör för den internationella tidskriften European Journal 
of Physics. I sin forskning utvecklade och publicerade han en ny snabb metod 
att mäta radon i bostäder. På grund av sitt intresse för astronomi utsågs han till 
ordförande i Östergötlands Astronomiska Sällskap och medverkade där till 
uppbyggnaden av Landeryds observatorium. Efter pensioneringen 2001 har 
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Lennart Samuelsson fortsatt att ägna sig åt Östergötlands Astronomiska Säll-
skap och utgav 2018 Stjärnhimlen och vår föränderliga världsbild. 

Erik Sandewall, Uplands nation, är född i Oskarshamn 24 oktober 1945. Han 
avlade studentexamen vid Katedralskolan i Uppsala 1963 och skrevs samma 
år in vid Uppsala universitet. Han avlade filosofie kandidatexamen 1964 med 
matematik och informationsbehandling som huvudämnen. Han var amanu-

ens vid Matematiska institutionen och 
därefter assistent vid Institutionen för 
informationsbehandling. Efter licentiat-
examen 1966 vistades han som dok-
torand vid Stanford University, USA, 
1966–67. Sandewall disputerade för 
doktorsgraden 19 maj 1969 på avhand-
lingen Question-Answering and Problem-
Solving Techniques. Han blev därefter do-
cent i datalogi vid Uppsala universitet. 
Läsåret 1974/75 var han Visiting Asso-
ciate Professor vid MIT:s Artificial In-
telligence Laboratory. År 1975 tillträd-
de Sandewall en professur i datalogi vid 
Linköpings universitet som han inne-
hade till sin pensionering 2012. Han hade 
sabbatsvistelse i  Amherst, USA, vårter-
minen 1984, i Toulouse, Frankrike, läs-
året 1993–94, och vid det franska insti-
tutet INRIA i Paris, vårterminen 2007. 
Han var också gästprofessor vid KTH 

2007–09. Sandewalls vetenskapliga arbete faller huvudsakligen inom områ-
det artificiell intelligens. Bland hans teoretiska bidrag kan nämnas monogra-
fin Features and Fluents (1994) där han analyserar metoder för ickemonotona 
resonemang om handlingar. När det gäller tillämpning var han 1997–2004 
bland annat huvudansvarig för Wallenberg Laboratory for Information Tech-
nology and Autonomous Systems (WITAS), vilket arbetade med artificiell 

Erik Sandewall, som promoverades vid blott tjugotre års ålder, mottar 
lagerkransen i universitetsaulan. Fotografiet tillhör Uppsala-Bild/ 
Uppsala universitetsbibliotek.
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intelligens i drönare. Sandewall är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien 
och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, samt korresponderande ledamot 
av  Marockos akademi för naturvetenskap och teknik. Sandewall är vidare 
Riddare av  Hederslegionen i Frankrike och hedersdoktor vid Université Paul 
Sabatier i Toulouse. Åren 1996–2015 var han ordförande i Association Fran-
co-Suédoise pour la Recherche (Svensk-franska forskningsföreningen). Som 
emeritus har Sandewall bland annat studerat relationen mellan etik och arti-
ficiell intelligens, och även intresserat sig för frågor om kulturella minoriteters 
formella ställning i samhället.

Johan Santesson, Skånelandens nation, var född 18 april 1944. Han avlade stu-
dentexamen 1962 och skrevs samma år in vid Uppsala universitet, där han 
blev filosofie kandidat 1966 och filosofie licentiat 1968. Santesson dispute-
rade 16 april 1969 på avhandlingen Chemical Studies on Lichens. Efter dispu-
tationen fullgjorde han sin värnplikt som forskningstekniker vid Försvarets 
forskningsanstalt (FOA). Inför pågående nedrustningsförhandlingar fick han 
i uppdrag att skriva och förklara det ännu icke definierade begreppet toxiner. 
Nedrustning inom området kemiska stridsmedel blev Johan Santessons spe-
ciella intresse och kom att prägla hela hans yrkesverksamma liv. Han anställ-
des 1975 vid FOA som laborator och blev strax därefter chef för den kemiska 
institutionen. Han bidrog till att FOA:s avdelning för NBC-skydd i Umeå blev 
en internationellt respekterad organisation. Sedan mitten av 1980-talet ver-
kade han som teknisk expert vid nedrustningsförhandlingarna i Genève. Hans 
insatser var särskilt betydelsefulla under de år då Sverige hade ordförandeska-
pet, 1984, 1987 och 1990. Santesson rekryterades sedan till sekretariatet för 
övervakande av kemvapenkonventionens efterlevnad (OPCW). Efter Kuwait-
kriget deltog Santesson i den första FN-ledda vapeninspektionen till Irak och 
deltog även i det fortsatta arbetet att avrusta Irak från kemiska vapen. Johan 
Santesson avled 11 maj 2001. 

Lennart Stenflo, Smålands nation, är född 27 november 1939. Efter student-
examen i Eksjö 1958 skrevs han samma år in vid Lunds universitet och blev 
där filosofie kandidat 1960 och filosofie magister 1961. Därefter skrevs han in 
vid Uppsala universitet 1962 och blev två år senare den förste studenten som 
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avlade civilingenjörsexamen vid Uppsala universitet. Efter filosofie licentiat-
examen 1965 disputerade Stenflo 16 november 1968 på avhandlingen Contri-
butions to the Kinetic Theory of Weakly Ionized Plasmas in an External Constant 
Electric Field. Han blev därefter docent i teoretisk elektroteknik med plasma-
fysik. Från 1964 var han extra universitetslektor vid Fysiska Institutionen i 
Uppsala. Stenflo utnämndes 1971 till professor i plasmafysik vid Umeå univer-
sitet, där han stannade till 2007, för att därefter fortsätta vid Linköpings uni-
versitet. Under olika perioder har han varit gästforskare vid Cornell University, 
New York, USA, vid Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA, 
vid Culham Laboratory, Oxford, Storbritannien, vid International Centre for 
Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italien, samt vid flera institut i Ryssland, 
framför allt Lebedev-institutet i Moskva. Vid ICTP var han 1989–2010 ansva-
rig för tretton forskarkurser. Vid Lebedev-institutet placerades han på sam-
ma forskningsavdelning som den ryske medborgarrättskämpen och blivande 
fredspristagaren Andrej Sacharov. I Minnen från Sovjetunionen (2013) beskri-
ver Stenflo många dramatiska händelser under tiden 1960–91. År 1990 blev 
han invald i Kungl. Vetenskapsakademien och 2006 som utländsk ledamot i 
Rysslands Vetenskapsakademi. Stenflo blev 2004 hedersdoktor i Moskva. Se-
dan 1988 är han ledamot av Kungl. Skytteanska Samfundet. Stenflo har tilläg-
nats tre internationella konferenser. Den största av dessa, ”Nonlinear Plasma 
Science – in Honour of Professor Lennart Stenflo”, ägde rum i Faro, Portugal, 
1999. Där diskuterades hans forskningsområden som rör växelverkan mellan 
laserstrålar och plasmor, kaotiska fenomen i gaser och plasmor, diagnostik av 
jordens jonosfär och magnetosfär, samt energiproduktion genom kärnfusion. 
Lennart Stenflo var 1999–2006 ledamot i Nobelkommitten för fysik.

Olle Sundberg, Norrlands nation, är född 23 november 1934. Efter student-
examen 1956 vid Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk skrevs han föl-
jande år in vid Uppsala universitet. Där blev han filosofie kandidat 1959 och 
filosofie licentiat 1963. Sommaren 1963 deltog han i ett forskningsprojekt vid 
The Enrico Fermi Institute, University of Chicago, USA. Projektet omfatta-
de studier av atomkärnors skalstruktur och hade tidigare påbörjats i Uppsala. 
Sundberg disputerade för doktorsgraden 21 maj 1969 på avhandlingen Expe-
rimental Studies of Nuclear Structure with Medium Energy Protons. Efter dispu-
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tationen blev Sundberg docent i högenergifysik vid Uppsala universitet. Han 
har därefter arbetat som forskare med verksamhet inriktad på atomkärnors 
struktur vid The Svedberg-laboratoriet i Uppsala. Olle Sundberg har under en 
tid varit verksam i styrelsen för Svenska Fysikersamfundet. 

Sören Törnkvist är född 26 september 1936. Han avlade studentexamen 1956 
och skrevs följande år in vid Uppsala universitet och vid Musikhögskolan i 
Stockholm. Han blev filosofie kandidat och filosofie magister 1961 samt filo-
sofie licentiat 1965. Törnkvist disputerade 11 oktober 1968 på avhandlingen 
α-, β- and γ-Spectroscopy. Studies of Some Nuclear Properties and Decay Modes 
of Radioactive Nuclei. Han blev därefter docent i fysik vid Uppsala univer-
sitet. Efter lärarutbildning vid Lärarhögskolan i Uppsala medverkade han i 
projektet ”Television och radio i undervisningen” vid Linköpings tekniska 
högskola. Åren 1969–72 var han gästprofessor i fysik vid East African Uni-
versity i Nairobi samt extern examinator vid University of Khartoum, Sudan. 
Vid Luleå tekniska högskola hade han 1973–74 tjänst som universitetslektor. 
Som UNESCO-expert var han 1974–76 verksam vid University of Botswa-
na, Lesotho and Swaziland. Åren 1976–78 arbetade Törnkvist som lektor vid 
Vilunda gymnasium i Upplands Väsby. Därefter var han fram till 1982 åter 
i UNESCO:s tjänst som professor i fysik vid Bahrain University College. Ef-
ter att ha återvänt till Sverige var Törnkvist åter verksam som gymnasielek-
tor men blev 1986 lektor i fysik och ingenjörspedagogik vid Kungl. Tekniska 
högskolan i Stockholm, där han arbetade fram till 1997. Törnkvist har varit 
generalsekreterare för två internationella konferenser vid KTH och bidragit 
till flera konferenser organiserade av SEFI, European Society for Engineering 
Education. Han har haft konsultuppdrag inom Primary Science Project, La-
hore, Pakistan, vid Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal, samt 
vid Ministry of Education, Amman, Jordanien (för Världsbanken). Han har 
även bidragit till ett symposium vid University of Texas, Austin, USA, 2000. 
Törnkvist har vidare varit sekreterare i Högskoleverkets kvalitetssäkrings-
grupp för Operahögskolan, Stockholm 1997, och har deltagit som medlem 
i en SIDA-finansierad utvärderingsgrupp vid University of Dar es Salaam, 
Tanzania, 1999. Han har även varit examinator i fysik vid European School, 
Bryssel, Belgien,  2014–15. Sören Törnkvist har bland annat utgivit Fysik per 
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vers. En trippel Newton och andra sånger (1999), en framställning av elemen-
tär fysik skriven på blankvers. 

Torgny Unestam, Uplands nation, är född 8 februari 1931. Efter studentexamen 
1951 skrevs han följande år in vid Gymnastiska centralinstitutet, där han 1954 
blev gymnastikdirektör. Året därpå skrevs han in vid Uppsala universitet och 
blev filosofie kandidat 1958 och filosofie licentiat 1964. Han var 1966–68 sti-
pendiat vid University of California, Berkeley, USA. Unestam disputerade för 
doktorsgraden 25 april 1969 på avhandlingen Studies on Aphanomyces astaci, 
Physiology and Parasitic Relationship to the Crayfish. Han blev därefter docent 
i botanik vid Uppsala universitet. Under en tid var han extra biträdande pro-
fessor vid Institutionen för fysiologisk botanik. Unestam blev 1979 professor 
och prefekt vid Institutionen för skoglig mykologi och patologi vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, och emeriterades 1996. Unestams forskning har 
främst rört svampen mykorrhiza. Han har handlett ett tiotal doktorander och 
författat ett stort antal vetenskapliga artiklar. Unestam har varit sakkunnig 
vid tilldelning av forskningmedel från Skogs- och jordbrukets forskningsråd 
(SJFR). Han har även varit medlem i styrelsen för Forskningsetiskt forum vid 
Uppsala universitet och SLU. Torgny Unestam belönades 1974 med Årsräntan 
av Oscar II:s jubelfestdonation från Uppsala universitet.

Lars Wallin, Uplands nation, är född 26 november 1933. Han avlade student-
examen 1952 och skrevs följande år in vid Uppsala universitet där han blev 
filosofie kandidat 1958 och filosofie licentiat 1964. Wallin disputerade 19 maj 
1969 på avhandlingen The Japanese Bat Fauna. A Comparative Study of Choro-
logy, Species Diversity, and Ecological Differentiation. Han blev därefter docent 
i zoologi vid Uppsala universitet. Wallin har varit verksam som förste museiin-
tendent vid universitetets zoologiska museum. Han har utgett flera skrifter rö-
rande vetenskapliga samlingar. Bland annat serien Catalogue of type specimens 
1–4. I Svenska Linnésällskapets årsskrift har Wallin medverkat med artiklar 
om Sillkungen på Linnés Hammarby 1984/85 och om Carl Peter Thunbergs 
insektsamling 1992/93. Han var även en av författarna i Uppsala universitets 
jubileumsbok om Linnés vetenskapliga samlingar: Låt inte råttor eller mal för-
därva … (2007). Vid sidan av sin yrkesverksamhet har Wallin ägnat sig åt må-
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leri och teckning med djurbilder, realistiska landskapsskildringar och nonfi-
gurativa abstraktioner. Han debuterade med en separatutställning på Uplands 
nation i Uppsala 1956, som åtföljdes av flera utställningar. Konstverk av Lars 
Wallin finns bland annat på Uplands nation i Uppsala.

Göran Zdansky var född 11 augusti 1929, son till den kände paleontologen 
Otto Zdansky. Efter studentexamen 1951 skrevs han samma år in vid Uppsala 
universitet 1955 och blev filosofie kandidat 1957 och filosofie licentiat 1964. 
Zdansky disputerade för doktorsgraden 23 september 1968 på avhandlingen 
Studies in the Synthesis of Selenoamino Acids. Han blev därefter docent i orga-
nisk kemi och extra universitetslektor vid Uppsala universitet. Efter disputa-
tionen fortsatte han sina studier inom selenområdet, vilket resulterade i några 
arbeten. Den av honom författade Handledning i kemisk laboratorieteknik har 
utkommit i flera upplagor. Vid sidan av sin vetenskapliga och pedagogiska gär-
ning utvecklade han ett stort intresse för mekaniska studier, bland annat för 
reparation av olika sorters klockor och urverk. Han anlitades bland annat för 
att reparera klockor på officiella byggnader i Uppsala och valdes också in som 
medlem i en engelsk organisation för specialister på klockor. Göran Zdansky 
avled 25 september 2014.

Jörgen Öhman, Gästrike-Hälsinge nation, är född 22 juni 1938 och avlade stu-
dentexamen 1957. Han skrevs samma år in vid Uppsala universitet och blev 
filosofie kandidat 1960 och filosofie licentiat 1964. Öhman disputerade för 
doktorsgraden 12 maj 1969 på avhandlingen Light Scattering Studies of Cellu-
lose Derivatives in Solution. Vid tiden före disputationen var han verksam som 
forskningsingenjör vid Försvarets forskningsanstalt (FOA 1). Öhman bedrev 
därefter postdoktorala studier i biofysik vid Oregon State University, Cor-
vallis, USA. Åren 1970–79 var han utvecklingschef vid LKB-Produkter AB 
och LKB-Clinicon AB med ansvar för företagets applikationslaboratorier och 
utbildning. Arbetet innebar utvärderingar av analysmetoder och utvecklings-
projekt inom klinisk, biokemisk och analytisk kemi. I samarbeten med bland 
andra Boehringer Mannheim, Syva/Syntex Co, Wallac Oy och Pharmacia AB 
utvecklade han nya analysmetoder. Öhman var 1979–92 verkställande direk-
tör för Syva Scandinavia och projektchef för Syva International för marknads-
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utveckling av nya analysmetoder. Från 1992 har han arbetat som konsult i eget 
företag med huvudsaklig inriktning på biomedicinsk teknik, bioteknologi, 
in vitro-diagnostik och läkemedelsutveckling. Han har bland annat arbetat på 
uppdrag från OptoQ AB (projektledning för ett intensivvårdssystem), LFTP 
(regionalt samverkansprogram inom hälso- och sjukvård), Kompetensbron 
Life Science, NUTEK (biomedicinska samverkansprogrammet), Biovator AB 
(känslighetstest för läkemedel) och Absorber AB (system för xenotransplan-
tation). Han är författare till ett tjugotal vetenskapliga uppsatser om samband 
mellan molekylstrukturer och fysikaliska egenskaper hos polymerer och bind-
ningar mellan proteiner och DNA-molekyler. Jörgen Öhman har även förfat-
tat ett stort antal uppsatser i metodutveckling inom klinisk analytisk kemi. 
Som konsult har han arbetat med att sammanföra forskare med företag och 
utveckla samverkan i nätverk. 

Bo Östman, Norrlands nation, var född 5 juni 1938. Efter studentexamen vid 
Örnsköldsviks högre allmänna läroverk 1958 skrevs han samma år in vid Upp-
sala universitet och blev filosofie kandidat 1961 och sedan amanuens vid Fy-
siska institutionen. Där var han sedan 1965–70 assistent vid forskningsgrup-
pen för geokosmofysik. Han var även handledare för utländska stipendiater vid 
det internationella seminariet. Östman avlade filosofie licentiatexamen 1966 
och disputerade för doktorsgraden 25 april 1969 på avhandlingen Cosmic-Ray 
Records and Intensity Variations during Cosmic Ray Storms. Han var 1969–
70 verksam som forskare vid den Europeiska rymdforskningsorganisationen 
ESRO med placering vid Imperial College of Science and Technology i London. 
Efter filosofie magister-examen 1971 och tjänstgöring vid olika gymnasiesko-
lor blev Östman 1972 lektor i fysik vid Tannbergsskolan i Lycksele och före-
ståndare för dess fysiska institution. Han var även lärare vid den kommunala 
vuxenutbildningen och hade under flera år förordnanden som skolledare. År 
1987 blev han studierektor vid Tannbergskolan. Östman var också förordnad 
som huvudhandledare för studerande inom ämneslärarutbildningen vid lärar-
högskolan i Umeå. Han flyttade därefter tillbaka till sin födelsestad Örnskölds-
vik och var mellan 1994 och 2000 lärare i matematik och fysik vid Parkskolan. 
Där blev han även biträdande rektor med ansvar för de naturvetenskapliga och 
tekniska områdena. Bo Östman avled 18 april 2011.
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Promotorernas presentationer

Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten sänder en särskild hälsning till sin tidigare kollega och 
dekanus, professor Ragnar Holte, vilken för femtio år sedan fullgjorde promo-
tors uppdrag men nu beklagligtvis, på grund av annat engagemang, är förhin-
drad att fungera som jubelpromotor: ad multos annos! 

Fakulteten minns sina två bortgångna kolleger och deras promotionskamrat, 
vilka 1969 besteg parnassen och, tillsammans med övriga promoti det året, 
presenteras på annan plats i denna skrift.

Teologiska fakulteten lyckönskar slutligen de forskare som nu skall promove-
ras efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i de-
ras kommande verksamheter.

Elena Namli
Professor i teologisk etik
Promotor
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Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten hyllar vid denna promotion sin forne kollega Nils Jareborg 
som promoveras till jubeldoktor.

Fakulteten har också glädjen att lyckönska två yngre forskare som promoveras 
efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras 
fortsatta verksamhet.

Kaj Hobér
Professor i internationell investerings- och handelsrätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Av Medicinska fakultetens promoti från 1969 års promotion, vilka samtliga 
presenteras på annan plats i denna skrift, har fakulteten glädjen att nu kunna 
hälsa nio, vilka skall promoveras till jubeldoktorer. Fakulteten tackar jubilarer-
na 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.

Carl-Henrik Heldin
Professor i molekylär cellbiologi
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 dok-
torerna vid Uppsala universitet promoverades året därpå. Vårens promotion 
innebär således ännu ett femtioårsjubileum för fakulteten.

Farmaceutiska fakulteten hälsar sin forne kollega och dekanus Lennart Paal-
zow och gläds åt att promovera honom som sin första egna jubeldoktor. Fakul-
teten minns samtidigt med tacksamhet hans båda bortgångna promotions-
kamrater. Alla tre presenteras på annan plats i denna skrift liksom övriga dok-
torer promoverade 1969.

Fakulteten hyllar även de forskare som nu promoveras efter avlagda prov och 
önskar dem tillfredsställelse och skicklighet i deras framtida verksamheter.

Margareta Hammarlund-Udenaes
Professor i farmakokinetik med farmakodynamik, dekanus
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten hälsar med glädje två av 1969 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.

Britt-Inger Johansson
Professor i konstvetenskap
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Bland 1969 års promoti inom dåvarande Humanistiska fakulteten var tre 
hörande till det språkvetenskapliga området. Språkvetenskapliga fakulteten 
har nu glädjen att hälsa en av dessa som jubeldoktor, professor Thomas L. 
 Markey. Han presenteras tillsammans med sina promotionskamrater på an-
nan plats i denna skrift.

Fakulteten lyckönskar också sin nya doktor efter avlagda prov och önskar hen-
ne all framgång i hennes kommande verksamhet.

Veturliði Óskarsson
Professor i nordiska språk, särskilt isländska
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har glädjen att hälsa fyra av 1969 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.

Li Bennich-Björkman
Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap
Promotor
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Fakulteten för utbildningsvetenskaper lyckönskar två nya doktorer efter av-
lagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras kom-
mande verksamhet.

Jonas Almqvist
Professor i didaktik
Promotor
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kan vid årets vårpromotion hylla fjor-
ton av 1969 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.

En särskild varm och hjärtlig hälsning sänder fakulteten till sin forne kollega 
professor Lennart Carleson vilken för femtio år sedan promoverade dagens 
 jubeldoktorer: Ad multos annos!

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.

Jon Ågren
Professor i ekologisk botanik
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 fakultetssigillet, inneslutet i en svarvad trä-
dosa med ett band i vederbörande fakultets färger. 

Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska 
doctor iuvenis, pluralis 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 så kallade högre fakulteterna, det vill säga 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.
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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 (hist-fil) 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
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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?
2017-2 Ulf Landegren (med) Molekylära verktyg för att se hur vi mår
2018-1 Gunnar Ingelman (tekn-nat) Tänka fritt är stort, men mäta rätt är större
2018-2 Birgitta Meurling (hist-fil) Krinolin, korsett, kaftan – om kläder, genus 

och kulturanalys
2019-1 Lars Magnusson (samh) Är oro för finansiella krascher befogad?
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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 2019

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromo-
tionen den 24 maj 2019, i den ordning de promoveras.

Avh = disputationsavhandling. Det måste framhållas, att avhandlingstit-
larna här återges i enlighet med redaktionens språkliga principer.

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 promovendi 
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 Elena Namli

Doktorer efter avlagda prov:
Evelina Lundmark, smål, religionssociologi
Avh: “This is the Face of an Atheist”. Performing Private Truths in Precarious 
Publics.

Yukako Nahlbom, g-h, religionspsykologi
Avh: Existential Meaning-Making in the Midst of Meaninglessness and Suf-
fering. Studying the Function of Religion and Religious Organizations in the 
Reconstruction and Development of Existential Meaning and Psychosocial 
Well-Being After the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami.

Johanna Ohlsson, s-n, smål, etik
Avh: On the Ethics of External States in Peacebuilding. A Critical Study of 
Justification.

Åsa Schumann, religionspsykologi
Avh: Vilken mening!? En blandad metodstudie i religionspsykologi av 
 meningsskapandets betydelse för skolungdomar.

Anita Yadala Suneson, smål, missionsvetenskap
Avh: Indian Protestants and Their Religious Others. Views of Religious Diver-
sity Among Christians in Bangalore.
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Juridiska fakulteten

Promotor:
Professor Kaj Hobér

Jubeldoktor:
Nils Jareborg, upl, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Joel Dahlquist Cullborg, smål, folkrätt
Avh: The Use of “non-ICSID” Arbitration Rules in Investment Treaty  Disputes. 
Domestic Courts, Commercial Arbitration Institutions, and Arbitral Tribu-
nal Jurisdiction.

Caroline Johansson, civilrätt
Avh: Tjänstepensionen möter EU-rätten. Om relationen mellan svenska 
 kollektivavtal och den inre marknaden.
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Medicinska fakulteten

Promotor:
Professor Carl-Henrik Heldin

Jubeldoktorer:
Torsten Berg, sthlm, docent
Lars Grimelius, v-d, professor
Magnus Hjelm, v-d, professor
Yngve Hofvander, s-n, professor
Elof Johansson, vg, professor
S. G. O. Johansson, v-d, professor
Horace Micheli, läkare
Per-Erik Wålinder, norrl, docent
Hans Åberg, v-d, professor

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i medicinsk vetenskap:
Rasel Abdullah Al-Amin, v-d
Avh: Molecular Approaches to Explore Drug-Target Interactions.

Susanne Hellerstedt Börjesson
Avh: Taxane-Induced Pain. Experiences of Women with Breast Cancer and 
Nurses Providing Their Care.

Lars Carlsson
Avh: Healthcare and Patient Factors Affecting Sick Leave. From a Primary 
Health Care Perspective.

Arianna Cocco, v-d
Avh: The γ-Aminobutyric Acid and Proton Signaling Systems in the Zebrafish 
Brain. Characterization and Effect of Stress.

Johan Dahlberg, v-d
Avh: Genetic Cartography at Massively Parallel Scale.
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Jennifer Drevin
Avh: Measuring Pregnancy Planning and the Effect of Childhood Abuse on 
Reproductive Health.

Åsa Edvinsson
Avh: Biological Aspects of Peripartum Depression.

Christoffer Ehrstedt
Avh: Glioneuronal Tumours in Childhood. Clinical Picture, Long-Term 
 Outcome, and Possible New Treatments.

Daniel Espes, g-h
Avh: Engraftment of Pancreatic Islets in Alternative Transplantation Sites and 
the Feasibility of in vivo Monitoring of Native and Transplanted Beta-Cell 
Mass.

Grammatiki Fotaki, v-d
Avh: Allogeneic Dendritic Cells as Adjuvants in Cancer Immunotherapy.

Eva Garmendia Espinosa, smål
Avh: A Unified Multitude. Experimental Studies of Bacterial Chromosome 
Organization.

Kleopatra Georgantzi, v-d
Avh: On the Diagnostics of Neuroblastoma. Clinical and Experimental 
 Studies.

Olivia Grip, s-n
Avh: Acute Limb Ischaemia. Treatment, Outcome, and Time Trends.

Sanna Gudmundsson, smål
Avh: Translational Research of Mendelian Disorders. Applications of Cutting-
Edge Sequencing Techniques and Molecular Tools.
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Anna-Karin Haylock
Avh: Targeting Molecules for Diagnostics of Head and Neck Squamous Cell 
Carcinoma.

Benedikt von der Heyde, ög
Avh: Translating Cardiac and Cardiometabolic GWAS Using Zebrafish.

Rebecka Husdal
Avh: Key Features for Successful Swedish Primary Diabetes Care—Reality or 
Fiction? Nationwide Studies of Longitudinal Follow-Up, HbA1c Levels and 
All-Cause Mortality in an Organizational Context.

Jennifer Viberg Johansson
Avh: Individual Genetic Research Results. Uncertainties, Conceptions, and 
Preferences.

Inger Wahlström Johnsson
Avh: Long-Term Metabolic Effects of a High Birth Weight.

Katja Junus
Avh: Preeclampsia—Studies on the Placenta and B-Type Natriuretic Peptide.

Sofia Jönsson, norrl, smål
Avh: The Role of Angiotensin II in Experimental Acute Kidney Injury and 
Cardiorenal Failure.

Prasad Kamble
Avh: Role of Nuclear Receptors in the Regulation of Human Adipose Tissue 
Metabolism.

Tanja Kero
Avh: Methodological Aspects of Quantitative Cardiac Molecular Imaging.
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Freddy Kitutu, gotl
Avh: Towards a Functioning Retail Health Market. Evaluating the  Integrated 
Community Case Management Intervention for Pediatric Febrile Illness in 
Drug Shops in Rural South Western Uganda.

Malte Kühnemund, ög
Avh: Single Molecule Detection. Microfluidic Automation and Digital Quanti-
fication.

Karin E. Lindgren
Avh: The Histidine-Rich Glycoprotein in Reproduction.

Linda Lindström
Avh: Born Small for Gestational Age. Beyond Size at Birth.

Marcus Lundberg, upl
Avh: Characterization of the Pancreas in Type 1 and Type 2 Diabetes.

Caroline Lundqvist-Jansson, upl
Avh: Experience of Miscarriage.

Amal Matar
Avh: Considering a Baby? Responsible Screening for the Future. Ethical and 
Social Implications for Implementation and Use of Preconception Expanded 
Carrier Screening in Sweden.

Susanne Mattsson
Avh: Health-Related Internet Use and Screening for Emotional Distress in 
 People with Cancer.

Sibone Manuel Mocumbi
Avh: ‘How Good is Good?’. Studies of Facility-Based Childbirth Care in South-
ern Mozambique, from the Perspectives of Women and Health Providers.
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Christopher Månsson
Avh: Irreversible Electroporation of Pancreatic Adenocarcinoma.

Karl Wilhelm Olsson, kalm
Avh: Persistent ductus arteriosus in Extremely Preterm Infants.

Mona Pettersson
Avh: Competence and Communication. Do Not Resuscitate Decisions in 
 Cancer Care.

Giulia Pilia, v-d
Avh: Novel Roles of the Ack1 Kinase in Epithelial Biology.

Mohanraj Ramachandran
Avh: Cancer Immunotherapy. Evolving Oncolytic Viruses and CAR T-Cells.

Nisha Rana
Avh: Delayed Cord Clamping in Nepal—Evidence for Implementation.

Kenney Roy Roodakker, sthlm
Avh: Towards New Tools for Clinical Evaluation and Visualization of Tumor 
Growth in Patients with Glioma.

Ana Rosa Saez Ibáñez, norrl
Avh: Novel Roles of ErbB3 Receptor Tyrosine Kinase in Vesicular Trafficking.

Maya Salomonsson, gbg, vg
Avh: New Aspects of Mast Cell Progenitors in Health and Disease.

Nadine Schart-Morén
Avh: The Human Cochlea and Cochlear Implantation. Morphological Charac-
teristics and Clinical Correlations.
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Aglaia Schiza
Avh: Experimental Treatment of Patients with Disseminated Malignant 
 Melanoma.

Mahsa Shahidi Dadras
Avh: Regulation of Cell Polarity and Invasion by TGF-β and BMP Signaling.

Kailash Singh
Avh: Regulatory T Cells in Type 1 Diabetes. The Role of IL-35 in Counter-
acting the Disease.

Isak Sundberg, värml
Avh: Exploring Links Between Melatonin, Inflammation, and Depression.

Lisa Söderström
Avh: Nutritional Screening of Older Adults. Risk Factors for and Consequenc-
es of Malnutrition.

Olga E. Titova
Avh: Metabolic Health and Cognitive Function. The Roles of Lifestyle and 
Shift Work.

Maria Tsioumpekou, v-d
Avh: Studies of PDGF Receptor Signaling in vitro and in vivo.

Nikolaos Tsolakis
Avh: Study of Biomarkers for Improved Diagnosis and Therapy Monitoring in 
Young Asthmatics.

Hanqian Zhang, v-d
Avh: Congenital Recessive Ichthyosis. Studies of Gene Expressions Related to 
Keratinocyte Differentiation and Skin Barrier Repair.
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Farmaceutiska fakulteten

Promotor:
Professor Margareta Hammarlund-Udenaes

Jubeldoktor:
Lennart Paalzow, professor

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i farmaceutisk vetenskap:
Emelie Ahnfelt
Avh: In vitro Evaluation of Formulations used in the Treatment of Hepato-
cellular Carcinoma.

Salim Bouchene
Avh: Physiologically Based Pharmacometric Models for Colistin and the 
 Immune Response to Bacterial Infection.

Anne-Gaëlle Dosne, smål
Avh: Improved Methods for Pharmacometric Model-Based Decision-Making 
in Clinical Drug Development.

Yang Hu, v-d, smål
Avh: Drug Delivery to the Brain by Liposomes. Understanding Factors 
 Governing Delivery Outcomes in vivo.

Henrik Jonsson, v-d
Avh: Confined Compression of Single Particles. Development of a Novel 
 Triaxial Testing Instrument and Particle-Scale Modelling.

Ana M. Novakovic
Avh: Longitudinal Models for Quantifying Disease and Therapeutic Response 
in Multiple Sclerosis.
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Lina Nyström, smål
Avh: Microgels as Carriers for Antimicrobial Peptides. Surface-Bound Micro-
gels, and Factors Affecting Peptide Interactions.

Samaneh Pazesh, ög
Avh: Process-Induced Disorder of Pharmaceutical Materials. Mechanisms and 
Quantification of Disorder.

Carl Roos, smål
Avh: Intestinal Absorption of Drugs. The Impact of Regional Permeability, 
Nanoparticles, and Absorption-Modifying Excipients.

Emilie Schindler
Avh: Pharmacometrics to Improve Clinical Benefit Assessment in Oncology.

Robin Svensson, värml, smål
Avh: Pharmacometric Models to Improve the Treatment and Development of 
Drugs Against Tuberculosis.

Andrea Rosmarie Treyer, smål
Avh: Characterization of Parameters Influencing Intracellular Bioavailability 
and Prediction of Intracellular Drug Exposure.
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Historisk-filosofiska fakulteten

Promotor:
Professor Britt-Inger Johansson

Jubeldoktorer:
Sven Danielsson, norrl, professor
Hans Landberg, v-d, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Lovisa Andén, teoretisk filosofi
Avh: Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och 
Stendhal.

Nik Petek, smål, arkeologi
Avh: Archaeological Perspectives on Risk and Community Resilience in the 
Baringo Lowlands, Kenya.

Christopher Thompson, historia
Avh: Norges Våpen. Cultural Memory and Uses of History in Norwegian 
Black Metal.
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Språkvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Veturliði Óskarsson

Jubeldoktor:
Thomas L. Markey, ög, professor

Doktor efter avlagda prov:
Constanze Ackermann-Boström, smål, tyska
Avh: Gelebte Mehrsprachigkeit im Plattenbau. Untersuchungen von Narrati-
ven und Praktiken russlanddeutscher junger Erwachsener.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Li Bennich-Björkman

Jubeldoktorer:
Sten R. Bergström, sthlm, universitetslektor
Gunnar Eliasson, v-d, professor
Guðmundur K. Magnússon, kalm, professor, fv rektor
Adam Taube, vg, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Marta Rozalia Bakker, psykologi
Avh: How Hands Shape the Mind. The P400 as an Index of Manual Actions 
and Gesture Perception.

Niklas Bomark, företagsekonomi
Avh: Drawing Lines in the Sand. Organizational Responses to Evaluations in 
a Swedish University.

Martyna A. Galazka, norrl, psykologi
Avh: Social Causality in Motion. Visual Bias and Categorization of Social 
 Interactions During the Observation of Chasing in Infancy.

Michael Grant, företagsekonomi
Avh: Making Acquisitions.

Hedvig Gröndal, sociologi
Avh: Unpacking Rational Use of Antibiotics. Policy in Medical Practice and 
the Medical Debate.

Jenny Jans, nationalekonomi
Avh: Causes and Consequences of Early-Life Conditions. Alcohol, Pollution, 
and Parental Leave Policies.
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Måns Jansson, norrl, ekonomisk historia
Avh: Making Metal Making. Circulation and Workshop Practices in the Swed-
ish Metal Trades, 1730–1775.

Elisabeth Nilsson Jobs, psykologi
Avh: Recognizing Disability and Ability in Young Autistic Children.

Lingshuang Kong, smål, företagsekonomi
Avh: The Modern Journey to the West. Exploring Key Factors Influencing 
 Reverse Knowledge Transfer in Emerging-Market Multinationals.

Inti Lammi, norrl, företagsekonomi
Avh: A Practice Theory in Practice. Analytical Consequences in the Study of 
Organization and Socio-Technical Change.

Anna Launberg, företagsekonomi
Avh: Creating Value from Science. Interaction Between Academia, Business, 
and Healthcare in the Uppsala PET Centre Case.

Daniel Lövgren, värml, medie- och kommunikationsvetenskap
Avh: Dancing Together Alone. Inconsistencies and Contradictions of Strategic 
Communication in Swedish Universities.

Ylva Moberg, nationalekonomi
Avh: Gender, Incentives, and the Division of Labor.

Lena Noreland, statskunskap
Avh: Laga efter läge. Statsråds föreställningar om styrning i Regeringskansliet.

Anna Norén, nationalekonomi
Avh: Caring, Sharing, and Childbearing. Essays on Labor Supply, Infant Health, 
and Family Policies.
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Görkem Paçacı, smål, informationssystem
Avh: Representations of Compositional Relational Programs.

Emilene Reis Leite, smål, företagsekonomi
Avh: Complexity in the ‘Extended’ Business Network. A Study of Business, 
Social, and Political Relationships in Smart City Solutions.

Laura Stavroula Sakka, smål, psykologi
Avh: Affective Responses to Music in Depressed Individuals. Aesthetic 
Judgments, Emotions, and the Impact of Music-Evoked Autobiographical 
 Memories.

Cong Su, smål, v-d, företagsekonomi
Avh: The Conundrum of Home-Country Political Embeddedness. Impact on 
Reverse Knowledge Transfer in Emerging-Market Multinationals.

Sofia Wagrell, företagsekonomi
Avh: Drivers and Hindrances to Med-Tech Innovation. A Device’s Guide to 
the Swedish Healthcare Galaxy.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Jonas Almqvist

Doktorer efter avlagda prov:
Gabriella Gejard, pedagogik
Avh: Matematiserande i förskolan. Geometri i multimodal interaktion.

Hanna Hofverberg, didaktik
Avh: Crafting Sustainable Development. Studies of Teaching and Learning 
Craft in Environmental and Sustainability Education.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Jon Ågren

Jubeldoktorer:
Karl-Fredrik Berggren, upl, professor
Yngve Hermodsson, värml, docent 
Örjan Nilsson, smål, docent
Lars Göran Pettersson, v-d, docent
Lars Ramqvist, v-d, docent, direktör
Lennart Samuelsson, ög, docent
Erik Sandewall, upl, professor
Lennart Stenflo, smål, professor
Olle Sundberg, norrl, docent
Sören Törnkvist, professor
Torgny Unestam, upl, professor
Lars Wallin, upl, docent
Jörgen Öhman, g-h, direktör

Doktorer efter avlagda prov:
Alex Basu, smål, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funk-

tionella material
Avh: Ion-Crosslinked Nanocellulose Hydrogels for Advanced Wound Care 
Applications.

Björn Rune Helmer Blomqvist, norrl, sthlm, tillämpad matematik och statistik
Avh: Gaussian Process Models of Social Change.

Oskar Bremer, smål, biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi
Avh: Silurian Vertebrates of Gotland (Sweden) and the Baltic Basin.
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German Ceballos, värml, datavetenskap
Avh: Understanding Task Parallelism. Providing Insight into Scheduling, Mem-
ory, and Performance for CPUs and Graphics.

Maria Angeliki Chatzigiannakou, smål, teknisk fysik med inriktning mot elek-
tricitetslära

Avh: Efficiency and Safety Evaluation of the Offshore Deployments of Wave 
Energy Converters, Marine Substations, and Marine Current Energy Con-
verters.

Jonathan Chico, smål, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och konden-
serade materiens fysik

Avh: Magnetization Dynamics on the Nanoscale. From First Principles to Ato-
mistic Spin Dynamics.

Oscar Javier Diaz Cardenas, smål, teknisk fysik med inriktning mot atmosfä-
riska urladdningar

Avh: Numerical Modelling of Positive Electrical Discharges in Long Air Gaps.

Petter Eklund, v-d, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Design of Rare Earth Free Permanent Magnet Generators.

Per Fors, v-d, teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik
Avh: Problematizing Sustainable ICT.

Johan Forslund, smål, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Studies of a Vertical Axis Turbine for Marine Current Energy Conver-
sion. Electrical System and Turbine Performance.

Francisco Gemo Albino Francisco, norrl, teknisk fysik med inriktning mot elek-
tricitetslära

Avh: Adapting Sonar Systems for Monitoring Ocean Energy Technologies.
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Christopher Frisk, v-d, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: Modeling and Electrical Characterization of Cu(In,Ga)Se2 and Cu2ZnSnS4 
Solar Cells.

Simon Gustafsson, g-h, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och 
funktionella material

Avh: Mille-feuille Filter. A Non-Woven Nano-Cellulose Based Virus Removal 
Filter for Bioprocessing.

Henning Hammar, smål, fysik
Avh: Dynamics of Magnetic Molecules Under Electrical Control.

Anna Lee Jerve, biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi
Avh: Development and Three-Dimensional Histology of Vertebrate Dermal 
Fin Spines.

Fabian Jeschull, kalm, kemi med inriktning mot materialkemi
Avh: Polymers at the Electrode-Electrolyte Interface. Negative Electrode 
 Binders for Lithium-Ion Batteries.

Wangshu Jiang, biologi med inriktning mot strukturbiologi
Avh: Of Spiders, Bugs, and Men. Structural and Functional Studies of Proteins 
Involved in Assembly.

Andreas Johlander, fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik
Avh: Ion Dynamics and Structure of Collisionless Shocks in Space.

Ulrika Lagerqvist, s-n, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Solution-Chemical Synthesis of Cobalt and Iron:Zinc Oxide Nanocom-
posite Films.
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Xin Li, kemi med inriktning mot mikrobiell kemi
Avh: Development of Robust Cyanobacterial Strains for  Biotechnological 
 Applications. Stress Tolerance and Cell-Specific Expression in Hetero-
cyst-Forming Cyanobacteria.

Zhen Liao, biologi med inriktning mot mikrobiologi
Avh: A Small Amoeba at the Crossroads of the Big RNAi World. MicroRNA 
Biogenesis and Argonaute Function in Dictyostelium discoideum.

Sofie Liljegren, norrl, fysik med inriktning mot astrofysik
Avh: Stellar Winds of Cool Giants. Investigating the Mass-Loss Mechanism 
of AGB Stars.

Sara Lindgren, smål, astronomi
Avh: Metallicity Determination of M Dwarfs.

Chenjuan Liu, kemi med inriktning mot materialkemi
Avh: Exploration of Non-Aqueous Metal-O2 Batteries via in operando X-Ray 
Diffraction.

Rasmus Luthander, smål, teknisk fysik
Avh: Self-Consumption of Photovoltaic Electricity in Residential Buildings.

Mayank Mahajan, g-h, biologi med inriktning mot molykulär evolution
Avh: Evolution of Cellular Complexity and Other Remarkable Features in 
Gemmataceae. Complex Bacterial Lineages Defy Prokaryotic Trends.

Victor Mendoza, smål, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Aerodynamic Studies of Vertical Axis Wind Turbines Using the Actu-
ator Line Model.

Rui Miao, g-h, kemi med inriktning mot mikrobiell kemi
Avh: Metabolic Engineering of Synechocystis PCC 6803 for Butanol Produc-
tion.
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Ritwik Mondal, smål, fysik
Avh: Relativistic Theory of Laser-Induced Magnetization Dynamics.

Arshi Mustafa, biologi med inriktning mot jämförande fysiologi
Avh: Neuromolecular and Behavioural Profile of Teleosts—Effects of Bold-
ness, Agonistic Interaction, and Reproductive Status.

Tim Nordh, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: A Quest for the Unseen. Surface Layer Formation on Li4Ti5O12 Li-Ion 
Battery Anodes.

Thomas Nordlander, astronomi
Avh: Galactic Archaeology with Metal-Poor Stars.

Mariia Pavliuk, v-d, kemi med inriktning mot fysikalisk kemi 
Avh: Accumulative Charge Separation in Photocatalysis. From Molecules to 
Nanoparticle.

Joachim Pettersson, norrl, fysik med inriktning mot kärnfysik
Avh: From Strange to Charm. Meson Production in Electron-Positron Colli-
sions.

Dibya Phuyal, smål, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och konden-
serade materiens fysik

Avh: An X-Ray Spectroscopic Study of Perovskites Oxides and Halides for 
Emerging Devices.

Alberto Pietrini, fysik med inriktning mot biofysik
Avh: Statistical Processing of Flash X-Ray Imaging of Protein Complexes.

Flore Remouit, smål, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Automation of Underwater Operations on Wave Energy Converters 
 Using Remotely Operated Vehicles.
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Saleh Rezaeiravesh, smål, beräkningsvetenskap med inriktning mot nume-
risk analys

Avh: Application of Uncertainty Quantification Techniques to Studies of 
Wall-Bounded Turbulent Flows.

Céline Robo, smål, teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Avh: Bone-Compliant Cements for Vertebral Augmentation.

Vivekanand Shukla, smål, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kon-
denserade materiens fysik

Avh: Computational Studies of 2D Materials. Application to Energy Storage 
and Electron Transport in Nanoscale Devices.

Jakob Spiegelberg, norrl, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kon-
denserade materiens fysik

Avh: Signal Processing Tools for Electron Microscopy.

Karl Peter Sturesson, norrl, teknisk fysik med inriktning mot mikrosystem-
teknik

Avh: Sense, Actuate, and Survive. Ceramic Microsystems for High-Tempera-
ture Aerospace Applications.

Annika Söderholm, biologi med inriktning mot strukturbiologi
Avh: The Importance of Being Promiscuous. Understanding Enzyme Func-
tion, Specificity, and Evolution Through Structure.

Ernesto Vargas Catalan, teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Avh: Microfabrication of Optical Components in Synthetic Diamond. Infrared 
Optics for Applications in Astronomy and Spectroscopy.

Sarina Veldman, smål, biologi med inriktning mot systematik
Avh: Markets, Mixtures, and Molecular Methods. Investigating Medicinal 
Plant and Edible Orchid Diversity in Tanzania and Zambia.
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Vasudha Verma, fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik
Avh: Development of a Neutron Flux Monitoring System for Sodium-Cooled 
Fast Reactors.

Junxin Wang, smål, teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
Avh: Angle Dependent Light Scattering of Functional Nanoparticle Compo-
sites.

Shujiang Wang, kemi med inriktning mot polymerkemi
Avh: Insights into Dynamic Covalent Chemistry for Bioconjugation Appli-
cations.

Ishtiaq Hassan Wani, smål, teknisk fysik med inriktning mot materialanalys
Avh: Fabrication, Functionalization, and Electrical Conductance Modulation 
of Nanoparticle Based Molecular Electronic Nano-Devices.

Erik Widén, teoretisk fysik
Avh: Exact Results in Supersymmetric Field Theories.

Simon Widmark, elektroteknik med inriktning mot reglerteknik
Avh: Causal MMSE Filters for Personal Audio. A Polynomial Matrix Approach.
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