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Olof Rudbecks inbjudning till dissektion i Anatomiska teatern 1 maj 1677 
var den första akademiska inbjudningsskriften som författades på svenska.
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Allt sedan 1600-talets början har universitetet utgivit inbjudningsskrifter till 
akademiska högtider, det vill säga professorsinstallationer, promotioner, rek-
torsskiften, jubileer och minnesfester. I äldre tid förekom även motsvarande 
inbjudningar till installationer av universitetskanslerer och parentationspro-
gram till minnet av bortgångna kungligheter och professorer.  Universitetets 
program trycktes ursprungligen alltid på latin, vilket under långliga tider 
 utgjorde de lärdas modersmål. Det väckte följaktligen uppseende när Olof 
Rudbeck den äldre våren 1677 utsände en på svenska avfattad inbjudan till 
offentlig dissektion i Anatomiska teatern i Gustavianum. Rudbecks inbjudan 
utgör den första på svenska författade akademiska inbjudningsskriften. I det 
avseendet var han före sin tid. 

Ännu vid mitten av 1700-talet framstod det som högst uppseendeväckan-
de att ett akademiskt program utgavs på svenska. Så skedde emellertid i feb-
ruari 1749 när Anders Berch utsände en inbjudan till den oration, vilken Olof 
Celsius höll med anledning av att universitetet gästades av kronprins Adolph 
Fredric, som två år tidigare hade utsetts till universitetskansler. Förste biblio-
tekarien vid universitetsbiblioteket Ernst Meyer har citerat Lärda Tidningars 
kommentar till Berchs skrift: ”Utom dess är märkeligt, at detta Program är 
utgifwit på Swenska, hwilket, så wida oss witterligt är, lärer wara det första, 
som wid wåra Academier dristat sig fram i swensk drägt. Ämnets höga wärde 
gjorde glädjen nu så allmän, at den ej borde stängas inom den Latinska werl-
den; wi hafwe ock i händerna en alt för bedröfwelig känning af moders-målets 
förakt, så at det nu är hög tid, at ej låta det sidwördas i nedriga kojor, utan laga 
så, at det jemwäl får wisa sin styrka ibland de Lärde.”

Uppsala universitets inbjudningsskrifter 1844–2019. 
175-årsregister över däri publicerade uppsatser, 
dokument, förordningar och biographica
Sammanställt och försett med inledning av Carl Frängsmyr
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Lärda Tidningars entusiasm till trots skulle det dröja ytterli-
gare ett århundrade innan svenskan på allvar bröt igenom som 
gängse språk för de akademiska programmen. När så skedde vid 
1800-talets mitt bortföll snart bruket av latinet. Den sista på 
latin avfattade inbjudningen utfärdades 1866 av den originelle 
grecisten Johan Spongberg, vilken till två av sina rektorspro-
gram fogade en till romarspråket översatt utgåva av Sofokles’ 
sorgespel Ajas.

Inbjudningsskrifterna undergick även förändring av ett slag 
som rörde innehållet snarare än språkdräkten. Flera av 1700- 
talets rektorer försåg inledningarna till sina inbjudningar med 
vetenskapliga betraktelser och specialstudier. Carl von Linné 
var en av de första att göra så. Han följdes senare av bland andra 
Anders Berch, Johan Ihre, Daniel Solander, Adolph Murray och 
Pehr Niclas Christiernin innan seklet var till ända. Dessa rekto-
rers lärda reflexioner utvecklades av deras efterträdare under 
1800-talets förra hälft till att bli självständiga essäer, studier 
och artiklar. Den vid universitetet ännu levande traditionen att 
förena inbjudningar till akademiska högtider med vetenskap-
liga och universitetshistoriska bidrag kan således föras tillbaka 
till Linnés tid.

Inbjudningsskrifternas utveckling under 1600- och 1700-talen samman-
fattades sålunda av Ernst Meyer i Program utgifna vid Upsala universitet, II. 
1701–1854 (1908): ”Först och främst börja de antaga en mera vetenskaplig 
hållning; de lärda betraktelserna och resonemangen äro icke mera blott for-
mella språköfningar, utan växa gradvis ut till verkliga afhandlingar, för att 
mot midten af 1800-talet lösgöra sig från den egentliga inbjudningsskriften 
och blifva själfständiga arbeten. Detta gäller väl närmast promotionspro-
grammen, men har i viss mån sin tillämpning äfven på de andra. Den som 
gifvit programmen denna värdefulla utveckling är i första rummet Linné, 
speciellt genom hans program af 9/4 1743, men äfven Rosén, Murray, Ihre 
och Berch under 1700- talet, Hwasser, Atterbom och Geijer m. fl. under det 
följande halfseklet.”

Carl von Linnés stilbildande inbjudnings-
skrift från april 1743.
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I den uppflammande historismens tid, 
1800-talets förra hälft, började universite-
tet allt oftare fira akademiska jubelfester. 
Historien blev intressant, eftersom univer-
sitetets karaktär ansågs framstå som klarast 
i ljuset av dess första ursprung och histo-
riska utveckling. I detta sammanhang fick 
inbjudningsskrifterna en viktig betydelse, 
eftersom de förenade och skapade samhö-
righet mellan nuet och det förflutna. Läro-
stolshistoriker och teckningar av företrä-
darnas insatser blev därför viktiga inslag när 
nya professorer skulle installeras. Den nye 
professorn fick gärna bli en nydanare men 
lika viktigt var att han representerade den 
levande traditionen från sina  företrädare. 
Han var ytterst blott en ny länk på en lång 
kedja, som knöt samman nutid och historia. 
Israel Hwassers inbjudningsskrift till anato-
men Fredric Sundewalls installation 1846 
innehöll exempelvis en längre skildring av 
Olof Rudbecks liv och gärning, liksom en förteckning över dem som mellan 
Rudbeck och Sundewall hade innehaft lärostolen i anatomi, fysiologi och 
 forensisk medicin. Den utformning som lärostolshistorikerna fick kring 
1800-talets mitt skulle bestå ända in på 2000-talet.

De rent universitetshistoriska uppsatserna i de akademiska program-
men blev, av samma anledning, allt fler. Vid sitt rektorats nedläggande 1838 
 publicerade Johan Henric Schröder en rektorslängd för Uppsala universitet 
från Laurentius Paulinus Gothus 1572 och framåt. I sin inbjudan till medicine 
doktorspromotionen tre år senare uppmärksammade Israel Hwasser hundra-
årsminnet av årtalet 1741, då Carl von Linné och Nils Rosén von Rosenstein 
gemensamt övertog ansvaret för den medicinska undervisningen och mellan 
sig fördelade de olika ämnena. Hwasser författade med anledning av jubileet 

Läkaren  Israel Hwasser skildrade den medicinska vetenskapens 
framväxt vid Uppsala universitet i ett flertal program och uppsatser. 
Litografi av Carl von Schéele. Uppsala universitetsbibliotek.
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en längre exposé över den svenska medicinens historia, vilken dock till sin ka-
raktär utgör en inledning till högtiden snarare än en självständig uppsats. I in-
bjudningsskriften till 1848 års magisterpromotion införde Elias Fries studien 
”Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina”. I programmet till juris-
ten Isak Landtmansons professorsinstallation, införde kirurgen Carl  Benedict 
Mesterton uppsatsen ”Om Nosocomium Academicum och den kliniska un-
dervisningen i Uppsala” (1869). Några år senare utgav kyrkohistorikern Carl 
Alfred Cornelius ”Några bidrag till Upsala theologiska fakultets historia” I–III 
(1874–75).

År 1844 inträdde inbjudningsskrifterna i ett nytt skede. Svenska språket 
hade brutit igenom samtidigt som rektorernas universitetshistoriska och ve-
tenskapliga inledningar hade antagit formen av självständiga uppsatser med 
egna rubriker. Erik Gustaf Geijers program till Olof Wingqvists och Carl Olof 
Delldéns  installationer innehöll uppsatsen ”Det Europeiska samhällets be-
gynnelser” och kom att bli ett mönster och utgör därför utgångspunkten för 
denna förteckning.

Vid mitten av 1800-talet hade Humboldts uppfattning att universitetet 
skulle förena två uppgifter, undervisning och vetenskaplig forskning, bli-
vit etablerad i Sverige, vilket kom till uttryck i de nya universitetsstatuter 
som utfärdades i april 1852. Vetenskapens förstärkta ställning manifestera-
des genom tillkomsten av nya imposanta institutionsbyggnader såsom Gam-
la  Chemicum, Anatomiska institutionen och Observatoriet. Inbjudnings-
skrifterna avspeglar samma utveckling; bidragens vetenskapliga tyngd blev 
allt större. Genom de akademiska programmen blev vetenskapen och forsk-
ningen närvarande i synnerhet vid installationshögtider. Eftersom rektoratet 
läsårsvis roterade bland professorerna fick de i regel bara få möjligheter att 
författa en installationsinbjudan, ty det sammanlagda antalet lärostolar upp-
gick blott till ett tjugotal, varför endast någon enstaka behövde återbesättas 
under en rektors ämbetstid. Den ständiga rotationen bland innehavarna av 
rektorsämbetet innebar dessutom att de akademiska programmen kom att 
uppvisa ett brett spektrum av ämnen från alla de fyra klassiska fakulteterna. 
Kyrkohistorikern Lars Anton Anjou, sedermera ecklesiastikminister och bi-
skop i Visby, skrev ”Om redaktionen af Upsala mötes beslut år 1593”, medan 
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Juridiska fakultetens mångsidige polyhistor Pehr Erik Bergfalk fördjupade sig 
i ämnet ”De vigtigaste bemödanden för den ständiga freden, under det sis-
ta fjerdedels årtusendet”. Bland övriga exempel kan nämnas fysikern Adolf 
Svanbergs ”Försök att förklara orsaken till den dynamiska thermo-elektrici-
teten”, matematikern Carl Johan Malmstens ”Bidrag till theorien om ellip-
tiska functioner”, lingvisten Carl Wilhelm Böttigers ”Bidrag till kännedomen 
om etruskerna”, teologen och sedermera biskopen Anders Fredrik Beckmans 

Med Erik Gustaf Geijers inbjudan till universitetets professorsinstalla-
tioner våren 1844 fick inbjudningsskrifterna sin moderna form.
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”Om grunderna för den Heliga Skrifts kanonis-
ka anseende” (1859), historikern och sedermera 
ecklesiastikministern F.F. Carlsons ”Om Sveri-
ges inflytande på konungavalet i  Polen 1704”, ju-
risten Knut Olivecronas ”Bidrag till den svenska 
concurslagstiftningens historia” och medicina-
ren August Alméns ”Jemförelse mellan naturli-
ga och konstgjorda helsovatten, sådana de i han-
deln förekomma”.

I mitten av 1870-talet övergavs modellen med 
ett rektorat som roterade läsårsvis mellan uni-
versitetets ordinarie professorer. I stället inför-
des valda rektorer med längre mandatperioder. 
Den professionalisering av rektorsrollen som 
därmed inträdde märktes inte minst på inbjud-
ningsskrifternas karaktär. För rektorerna hand-
lade det inte längre om att författa någon ensta-
ka uppsats under ett kortvarigt rektorat, utan 
om att under en följd av år förse de akademiska 
programmen med vetenskapliga artiklar. Carl 
Yngve Sahlin, den förste valde rektorn, tog den-
na plikt på största allvar. Hans utförliga uppsat-
ser i universitetets inbjudningsskrifter utgjorde 
en betydande del av hans, icke alltid lättillgäng-
liga, filosofiska författarskap. På så sätt framstod 
den Boströmska idealismen som ett slags officiell 

universitetsfilosofi. Sahlin behandlade Boströms statslära och etiska grundtan-
kar men också en rad andra filosofiska ämnen. I samband med Sahlins tillträde 
som rektor skedde en annan viktig förändring av de akademiska programmen. 
Det hävdvunna folioformatet övergavs till förmån för ett konventionellt bok-
format, vilket underströk att inbjudningsskrifterna hade en dubbel funktion 
genom att både vara festprogram och plats för vetenskapliga uppsatser, vilka 
inte sällan var utförliga.

Rektor Carl Yngve Sahlin moderniserade inbjudningsskrifter-
nas format. I dessa program publicerade han ett flertal inträng-
ande filosofiska avhandlingar. Fotografi i Uppsala universitets-
bibliotek.
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Sahlins närmaste efterträdare som rektor, medicinaren Per Hedenius, läm-
nade bidrag av ett helt annat slag till de akademiska programmen. Samtliga 
bidrag som under rektorsåren flöt ur hans penna var delstudier i ett större 
medicinhistoriskt arbete om upptäckten av blodomloppet. Under Hedenius’ 
rektorat blev åter universitetshistorien ett centralt tema, för vilket ändamål 
han – vilket inte hade skett under Sahlins rektorat – i programmen lämnade 
utrymme även för andra skribenter. I inbjudningsskriften till nationalekono-
men David Davidsons installation 1890 publicerade bibliotekarien och uni-
versitetshistorikern Claes Annerstedt den första editionen av ”Uppsala uni-
versitets konstitutioner af år 1655”, vilken dock endast rymde den latinska 
originaltexten, ingen svensk översättning. I andra inbjudningsskrifter publi-
cerade Annerstedt vid denna tid ”Bref af Olof Rudbeck d.ä. rörande Upsala 
universitet”, I–IV (1893–1905).

Thore M. Fries, som var universitetets rektor 1893–99, följde den utstakade 
vägen. Hans bidrag till inbjudningsskrifterna bestod i allt väsentligt av uppsat-
sen ”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné”, vilken utkom i åtta 
delar (1893–98). Dessa delstudier förebådade den stora tvåbandsbiografi över 
Linné, vilken Fries utgav 1903. Fries’ omfattande levnadsteckning förblev un-
der mer än ett århundrade standardverket om Linnés liv. Det dröjde ända till 
2019 innan ett lika ambitiöst arbete publicerades, nämligen lärdomshistori-
kern Gunnar Brobergs Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von 
Linné. För sin inträngande skildring belönas Broberg vid denna vinterpromo-
tion med universitetets Linnémedalj.

Statsvetaren Oscar Alins rektorat kring sekelskiftet 1900 blev kortvarigt. 
Under detsamma inleddes likafullt en desto långvarigare utgivning inom in-
bjudningsskrifternas ram. Från 1900 till 1960 utgavs nämligen i arton delar 
Uppsala universitets matrikel 1595–1817. Redaktionellt ansvariga var Aksel 
Andersson (del I–IV), A.B. Carlsson och Josef Sandström (del V), A.B. Carls-
son (del VI–XVII). För den sista delen, omfattande åren 1801–17 svarade Paul 
Sjögren. Anledningen till att slutpunkten för detta omfattande projekt sat-
tes vid året 1817 var att den första fullständiga studentkatalogen utgavs 1818.

Oscar Alin insjuknade kort efter sitt tillträde som rektor. Till exegeten Erik 
Staves installation i slutet av november 1900 bidrog han med en uppsats om 
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1812 års politik men han förmådde inte att själv utfärda inbjudningen, för vil-
ken i stället filosofen Reinhold Geijer svarade i egenskap av ”tjänstförrättande 
rektor”. Alin avled blott några veckor därefter, på nyårsaftonen 1900. Hans 
 efterträdare som rektor, Olof Hammarsten, författade främst bidrag kring sin 
egen disciplin, den medicinska kemin. Hammarsten beredde dock även ut-
rymme för ytterligare universitetshistoriska bidrag, till exempel del två och 
tre i Claes Annerstedts serie ”Bref af Olof Rudbeck d. ä. rörande Uppsala uni-
versitet”.

Litteraturhistorikern Henrik Schück, rektor åren 1905–18, lämnade en rad 
substantiella bidrag till inbjudningsskrifterna, bland annat studier om Ynglinga- 
tal, Beowulfseposet och Hervararsagan. På Schücks initiativ introducerades 
 vidare serien ”Äldre svenska biografier”. I inledningen till det första numret 
skrev Schück: ”På Upsala universitetsbibliotek förvaras ganska många biogra-
fier öfver män, som tillhört Upsala universitet såsom lärare eller studenter, 
och då dessa biografier äro af ett icke ringa värde för kännedomen om uni-
versitetets äldre historia, synes lämpligt, att de viktigaste offentliggöras.” De 
båda första delarna i serien var Johannes Schefferus’ på latin avfattade själv-
biografi och en mot Johannes Messenius riktad smädeskrift. I serien följde 
under de närmast följande åren ederade självbiografier av Torbern Bergman, 
Carl  Reinhold Berch, Urban Hjärne och Nils Grubb. Bland övriga värdefulla 
bidrag under Schücks tid kan nämnas konsthistorikern och slottsarkivarien 
John Böttigers utförliga studie av ”Gustaf II Adolfs konstskåps öden i Upsala”.

Henrik Schück tillsåg därtill att inbjudningsskrifternas lärostolshistoriker 
blev mer utförliga och ambitiösa i sitt upplägg. Inte sällan kom de att rymma 
uttömmande redogörelser för befordringsärendenas gång, liksom skildringar 
av de olika vetenskapernas framväxt och disciplinformering. Dessa omfångs-
rika ämneshistoriker ingick i bakgrundspresentationen av den nye professorns 
lärostol, varför de inte förtecknas bland uppsatserna nedan. I praktiken var de 
emellertid just stora uppsatser och ämnesteckningar, varför det bör framhållas 
att nedanstående förteckning över inbjudningsskrifternas uppsatser ingalun-
da är en fullständig förteckning över allt av lärdomshistoriskt intresse som de 
rymmer. År 1911  författade Schück exempelvis en sextiosidig historik över lä-
rostolen i astronomi. Fem år senare tecknade han över 140 sidor den teoretisk- 

Oscar Alin, Skytteansk professor 
från 1882 till sin död 1900. Under 
det sista dryga året av sitt liv var 
han även universitetets rektor. 
Fotograf: Henri Osti, Uppsala 
universitetsbibliotek.
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filosofiska lärostolens hävder. Samma år lämnade han en drygt nittiosidig skild-
ring av Skytteanska lärostolen från Skyttes donation till Simon J.  Boëthius’ av-
gång 1915. Schücks program till paleontologen Carl Wimans installation 1911 
rymde en kartläggning av den diskussion om personliga professurer som förts 
allt sedan Snillekommittén avlämnade sitt yttrande 1828. De sammanlagt tret-
tiosex lärostolshistoriker, vilka Schück utgav under sina tretton rektorsår, sam-
lade han under titeln Bidrag till Upsala universitets historia, I–II.

Schücks efterträdare som rektor, historikern Ludvig Stavenow, hade utgivit 
grundliga rundmålningar över frihetstiden och gustavianska tiden. Från dessa 
båda epoker hämtade han stoff även till sina uppsatser och editioner i de aka-
demiska programmen. Stavenow skrev bland annat om 1700-talets parlamen-
tarism och den gustavianska tidens författningar. Under hans rektorat utkom 
ytterligare två delar i företrädarens serie ”Äldre svenska biografier”, nämligen 
självbiografiska skildringar av diplomaten, tillika donatorn bakom  Bysantinska 

Litteraturhistorikerna Henrik 
Schück och Anton Blanck för-
djupade de universitetshistoriska 
bidragen i universitetets inbjud-
ningsskrifter. Här syns de båda 
under gåsmiddagen på Stockholms 
nation 14 november 1934, då 
 Anton Blanck efterträdde Hjalmar 
Psilander som inspektor. Schück 
hade tidigare varit inspektor på 
 nationen. Mellan Schück och 
Blanck sitter andre kurator Gert 
Hornwall, sedermera överbiblio-
tekarie vid Uppsala universitets-
bibliotek åren 1966 till 1977. 
Fotograf: Uppsala-Bild/ 
Upplandsmuseet.
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resestipendiet, Per Olof von Asp och av Jacob Axelsson Lindblom, Skytteansk 
professor och ärkebiskop. Ett annat notabelt bidrag som inflöt under Stave-
nows rektorstid var Claes Annerstedts ”Förteckning å Uppsala universitets-
biblioteks ledare”, publicerad till minnesfesten med anledning av universitets-
bibliotekets trehundraårsjubileum 1921.

Östen Undén, rektor 1929–32, publicerade ett flertal stats- och  folkrättsliga 
studier.  Hans efterträdare, grecisten Otto Lagercrantz, svarade för inbjud-
ningen till Gustaf Adolfs-jubileet 1932 men avgick redan i juni 1933. Däref-
ter följde Thore Engströmer, under vars tioåriga rektorat juridiska specialstu-
dier utgavs omväxlande med universitetsstatuter och förordningar. Till 1941 
års teologie doktorspromotion med anledning av 400-årsminnet av Gustaf 
 Vasas bibel, det senaste tillfället då en fakultet enskilt anställt sådan högtid, 
publicerade missionshistorikern Knut B. Westman en uppsats om Olaus Petri.

Samma mångsidighet utmärkte inbjudningsskrifterna under Nils von Hofs-
tens rektorat åren 1944 till 1947. I likhet med Henrik Schück nedlade Nils von 
Hofsten ett omfattande arbete på lärostolshistorikerna, vilka blev stora upp-
satser med bestående värde. Inbjudningsskriften till Victor Svanbergs profes-
sorsinstallation 1947 rymde exempelvis en femtiofemsidig historik över det 
svenska litteraturhistoriska studiet från Johannes Schefferus’ dagar fram till 
Anton Blacks avgång vid utgången av 1946. Nils von Hofsten följde Schücks 
exempel och samlade sina ämneshistoriker under titeln Bidrag till Uppsala 
universitets historia. Volymen inleds med en promotionshistorik, författad till 
1928 års doktorspromotion, och slutar med ”Historik över rektoratet 1943–
47”, utgiven i inbjudningsskriften vid hans avgång.

Till universitetets minnesfest med anledning av hundraårsminnet av Erik 
Gustaf Geijers död våren 1947 utgav litteraturhistorikern Anton Blanck ett 
urval ”Ur Erik Gustaf Geijers historiska föreläsningar”. Blanck, fick följande 
år förtroendet att fullfölja Claes Annerstedts historik över universitetet, och 
inbjudningsskrifterna visar att han grep sig an projektet med kraft. År 1949 
 publicerade han i inbjudningsskriften till Gunnar Löfströms, Gunnar Tide-
ströms och Ivar Strahls installationer ”Handlingar till Uppsala universitets 
 historia. I. Striden om Carl Peter Thunbergs förslag 1792 rörande de medicinska 
studierna”. En andra del i denna serie, vilken synes vara delresultat av Blancks 
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större arbete om universitetets historia, utkom senare samma år i inbjud-
ningen till Gerd Enequists, Bengt Sundklers, Ernst Báránys och Stig Claes-
sons installationer: ”Handlingar till Uppsala universitets historia. II. Konflikten 
mellan universitetets rektor P.N. Christiernin och studenterna höstterminen 
1795”. Blanck hann även utge ”Handlingar till Uppsala universitets historia. 
III. Utdrag ur konsistoriets protokoll rörande examensväsendet den 10 och 17 
januari 1800”, innan han rycktes bort i januari 1951, varvid det nyss återupp-
livade universitetshistorieprojektet återigen avsomnade för att ånyo återupp-
väckas kring millennieskiftet.

Fredrik Berg, rektor åren 1947 till 1952, bidrog bland annat med en uppsats 
om de gustavianska arvegodsen. Under Bergs tid publicerades 1916 års statuter 
för fjärde gången i en inbjudningsskrift (tidigare 1934, 1940 och 1941), denna 
gång med alla ändringar fram till 1947 införda. Bergs efterträdare Åke Holm-
bäck införde studien ”Dopet vid Kullen. En gammal sjömanstradition i 1667 
års sjölag och i Olaus Rudbecks Atlantica”.

Inbjudningsskrifternas ambitiösa karaktär bestod sedan Torgny T. Seger-
stedt blivit rektor 1955. De nya universitetsstatuterna från 1956 publicerades 
in extenso i inbjudningen till Karl-Axel Ekboms installation 1958. Samma år 
utkom första delen av ”Universitetsförfattningar. Viktigare för universiteten, 
särskilt universitetet i Uppsala, gällande förordningar och andra bestämmel-
ser”. En andra del var planerad – och rentav utlovad på titelsidan till Bo Wick-
mans, Ragnar Berfenstams och Peter Reichards installationer 1962 – men den 
utkom aldrig. År 1960 slutfördes den tidigare nämnda utgivningen av uni-
versitetets matrikel fram till 1817. Därmed sattes även punkt för en hel epok 
i inbjudningsskrifternas historia, varefter en omfattande nyordning trädde i 
kraft genom att en särskild serie inrättades. Sammanfattningsvis kan sägas att 
Uppsala universitets inbjudningsskrifter från 1800-talets slut fram till 1960 
utgör en ymnigt flödande lärdomshistorisk och universitetshistorisk källa. 
Häri finns åtskilliga historiska uppsatser, brev, matriklar, dokument, protokoll 
och förordningar tryckta, många av dem förtjänta att räddas ur glömskan. En 
framtida digitalisering av materialet vore därför angelägen och välkommen.

När utgivningen av Uppsala universitets årsskrift upphörde 1960 skapades 
i stället en rad olika serier under den sammanfattande benämningen Acta 
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Universitatis Upsaliensis (AUU). Inom AUU fick inbjudningsskrifterna en 
egen serie: ”Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet, 
B.  Inbjudningar”. Föreliggande inbjudningsskrift till 2020 års vinterpromotion 
är nummer 192 i denna serie. Samtidigt inrättades serien ”C.  Organisation och 
historia”. Båda dessa serier inom AUU för vidare arvet från de äldre inbjud-
ningsskrifterna. Uppdelningen innebar att de båda funktionerna av festinbju-
dan och publiceringskanal för vetenskapliga och universitetshistoriska upp-
satser skildes från varandra. Under 1960- och 1970-talen publicerades alltjämt 
lärostolshistoriker i inbjudningsskrifterna medan uppsatser och längre spe-
cialstudier således utgavs separat. Skrifterna förblev nära kopplade till varan-
dra och en rad nummer i C-serien utgavs tillsammans med inbjudningar till 
akademiska högtider, vilket framgick av B-seriens titelsidor. Rektor Torgny T. 
Segerstedt underströk denna koppling genom att komplettera sin egen första 
inbjudningsskrift i B-serien med det likaledes av honom utgivna första numret 
i C-serien, Fakulteterna och vetenskapens enhet (1961). Båda skrifterna utgavs 
1961 i samband med inbjudningen till Lars Hermodssons, Lennart Mobergs 
och Carl Gemzells professorsinstallationer. I detta sammanhang kan tilläggas 
att Hermodsson skulle ha installerats som professor i tyska språket redan 1960 
men fick förhinder. Hans namn finns därför med i titeln på två installations-
skrifter i följd, dels den sista i den äldre sviten, dels den första i den nya serien.

Det var huvudsakligen, men ingalunda uteslutande, volymer ur C-serien 
som bifogades inbjudningarna. Även skrifter inom andra AUU-serier kom 
till användning, till exempel flera av Segerstedts egna bidrag i ”Studia Socio-
logica Upsaliensia”. Andra serier som blivit representerade vid akademiska 
inbjudningar är ”Studia Iuridica Upsaliensia”, ”Studia Oeconomiae Negotio-
rum”, ”Folia Historica Upsaliensia”, ”Uppsala Studies in Education” och ”Stu-
dia Historico- Ecclesiastica Upsaliensia”. Bruket att förena inbjudningar med 
utgivning i andra AUU-serier levde kvar under mer än ett kvartssekel. Sista 
gången skedde det vid 1988 års doktorspromotion, då nummer 91 i B-serien 
beledsagades av nummer 56 C-serien, nämligen Karl-Georg Ahlströms The 
University and Teacher Training. Eftersom denna utgivning i andra AUU- serier 
var en del av inbjudningarna har de förtecknats nedan, varvid har angetts i vil-
ken annan serie de har publicerats.
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B-seriens nummer 91 blev det sista som utgavs enligt den formatmall som 
i princip varit densamma sedan Carl Yngve Sahlins tid. Till nummer 92, in-
bjudningsskriften till professorsinstallationerna under läsåret 1988/89, inför-
des en mer kvadratisk form, vars upphovsman var Ingemar Schagerström, för-
lagschef vid universitetets dåvarande fackredaktion. Den grafiska formen har 
sedan dess elaborerats och illustrationsmaterialet blivit rikare och återgivits 
i fyrfärgstryck. Bildmaterialet har i stor utsträckning hämtats från universi-
tetsbibliotekets samlingar och ur universitetets omfattande konstsamlingar. 

Torgny T. Segerstedt var den siste rektor vilken stod som utgivare av universitetets inbjud-
nings skrifter. Han bidrog även med ett flertal originaluppsatser. På bilden ovan förlänar 
han  avgående universitetskanslern Artur Thomson universitetets Gustaf Adolfs-medalj vid 
doktorspromotionen 1958. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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För den grafiska produktionen svarar sedan 2008 faktor Martin Högvall vid 
Grafisk service, Uppsala universitet.

Kring millennieskiftet blev de universitetshistoriska uppsatserna återigen 
viktiga inslag i själva programmet. Traditionen att utge dokument, konstitutio-
ner och förordningar har förts vidare, inte minst genom att 1655 års konstitu-
tioner för första gången gjordes tillgängliga på svenska genom Krister  Östlunds 
grundliga översättning 2005. Till installationsskriften samma år utgav redak-
tören Per Ström uppsatsen ”Om depositionen”, vilken byggde på ett manus 
av E. Louis Backman, som skulle ha publicerats redan 1966, men då utgick 
på grund av författarens bortgång. Såsom ett slags motsvarighet till Henrik 
Schücks serie ”Äldre svenska biografier” kan betraktas de tidigare opublicerade 
självbiografier – i urval eller in extenso av The Svedberg, Eva von Bahr-Bergius, 
Hugo Hildebrandsson och Arvid G. Högbom – vilka har utgivits i B-serien. Till 

Utdrag ur The Svedbergs och Eva von Bahr-Bergius’ självbiografier har publicerats i B-serien 2012 respektive 2015. För att 
markera betydelsen av utgivningen av Svedbergs ”Fragment” utkom 2012 års installationsskrift i ett särskilt format.
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samma genre hör Stig Strömholms minnen från 
Norrlands nation under 1950-talet.

Vår tids inbjudningsskrifter påminner till 
upplägget mer om det tidiga 1900-talets än 
1960- och 1970-talens akademiska program. 
Inom C-serien har utgivningen i huvudsak ut-
vecklats mot stora monografier, vilka om inte 
annat av rent praktiska skäl, svårligen går att 
infoga i inbjudningar. Förändringar även av B- 
seriens upplägg har dock skett även under se-
nare år. Fram till 2001 presenterades jubel-
doktorerna jämte deras framlidna promotions-
kamrater av respektive fakultets promotor. Från 
och med vårpromotionen 2002 har i stället an-
svaret för dessa biografiska presentationer åvi-
lat redaktionen. Jubeldoktorspresentationer-
na har sedan dess författats av Torgny Nevéus 
(till 2015), av Carl Frängsmyr (2016) och av Carl 
Gustaf Spangenberg (från 2017). De utförliga 
lärostolshistoriker, som alltsedan Geijers och 
Hwassers dagar varit centrala och betydelsebärande inslag, förekom fram till 
2015 men har därefter reducerats till att endast förteckna tidigare innehava-
re när så har varit aktuellt. Begreppet professor har förändrats och lärostolar 
i egentlig mening existerar inte längre även om flera fakulteter vill värna den 
historiska kontinuiteten.

B-serien har under åren redigerats av S.H.T. Kihlgren (1961–78), Torgny 
 Nevéus (1978–95), Jöran Rehn (1995–97) samt Per Ström (sedan 1997). I det-
ta arbete har Ström biståtts av Johan Sjöberg (2003–11) och av Carl Frängs-
myr (sedan 2011).

***
I början av 1900-talet utgav Ernst Meyer, förste bibliotekarie vid universitets-
biblioteket, Bibliografi öfver Program utgifna vid Uppsala universitet 1599–1700 

B-seriens förste redaktör, akademisekreteraren S.H.T. Kihlgren, i 
sitt arbetsrum i Universitetshuset med hunden Rusty. Fotografiet 
är taget i maj 1967 av Eva Holmgren.



24

(1905), senare följd av Program utgifna vid Upsala universi-
tet 1701–1854 (1908). Att Meyer drog gränsen år 1854 be-
rodde på att de akademiska programuppsatserna från och 
med 1855 redan hade förtecknats av Aksel G. S. Josephson 
i Afhandlingar ock program utgifna vid svenska och finska 
akademier ock skolor under åren 1855–1890, I–II (1891–97). 

Nedanstående 175-årsregister utgör ingen omedelbar 
motsvarighet till Meyers och Josephsons arbeten, eftersom 
det endast omfattar uppsatser publicerade i inbjudnings-
skrifterna, inte programmen som sådana. Skrifter utan upp-
satser har således ej upptagits. Undertecknad har tidigare 
publicerat en förteckning över uppsatser i inbjudningsskrif-
terna 1978–2018 i Promotionsfesten i Uppsala den 25 januari 
2019. En motsvarande förteckning, sammanställd av Torgny 
Nevéus, över uppsatser publicerade under åren 2000–10 in-
går i Promotionsfesten i Uppsala den 28 januari 2011.

Den mångsidige bibliotekarien Ernst Meyer 
(1854–1914) nedlade ett omfattande arbete för 
att bibliografiskt förteckna Uppsala universitets 
äldre programmata. Fotograf: Henri Osti, Upp-
sala universitetsbibliotek.



25

Uppsatser i universitetets inbjudningsskrifter 1844–2019

En inbjudningsskrift till åhörande af de tal, med hvilka Skytteanske professorn i välta-
lighet och politik, herr magister Olof Wingqvist samt professorn i statsrätt, kyrkorätt, 
krigslagfarenhet och folkrätt, herr magister C. O. Delldén komma att tillträda sina äm-
beten, af Erik Gustaf Geijer, professor i historien, R. N. O., en Sv. Acad., universitetets 
n. v. rector (1844)
“Det Europeiska samhällets begynnelser”, av Erik Gustaf Geijer.

Program till den högtidliga föreläsning, hvarmed professoren i anatomi, physiologi och 
forensisk medicin, herr doctor Fredrik Sundewall kommer att tillträda sitt läroembete, af 
Israel Hwasser, Upsala Kongl. Academies n. v. rector (1846)
”Olof Rudbeck”, av Israel Hwasser.

Inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiska promotion från Upsala universitets 
stiftelse den sjuttiosjunde, af Elias Fries, philosophiae doctor och artium liberalium 
magister, professor i practiska ekonomien, Riddare af Kongl. Nordstjerne-orden och 
Kongl. Dannebrogs-orden, en af De Aderton i Svenska Academien (1848)
”Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina”, av Elias Fries.

Prolusio qua hilaria academica augustos hymenaeos serenissimi principisa c domini 
 Caroli Sueciae et Norvegiae principis successoris et serenissimae principisa c dominae 
Luisae principis hereditariae Nederlandiae celebratura, indicit Regiae Academiae 
 Upsaliensis rector Johannes Henricus Schröder (1850)
”Commerciorum primordia Suecos inter et Batavos”, av Johan Henric Schröder.

Inbjudningsskrift till morgondagens philosophiæ magister promotion som i hans Kongl. 
Höghet kronprinsens, academiens cancellers höga öfvervaro kommer att förrättas, af till-
förordnad promotor Adolf Ferdinand Svanberg, philosophiæ doctor et artium libera-
lium magister, professor i physiken (1851)
”Försök att förklara orsaken till den dynamiska thermo-elektriciteten”, av Adolf 
 Ferdinand Svanberg.

Inbjudningsskrift till de högtidligheter med hvilka Upsala Kongliga Academie d. 12 och 
13 februari firar H.K.H. prinsessan Lovisa Josephina Eugenias födelse, af academiens 
n. v. rector L. A. Anjou (1852)
“Om redaktionen af Upsala mötes beslut år 1593”, av L. A. Anjou.
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Inbjudningsskrift till Upsala universitets sorgefest i anledning af Hans Kongl. Höghet 
hertigen af Upland Frans Gustaf Oscars dödliga frånfälle, af universitetets n. v. rector 
Pehr Erik Bergfalk (1852)
”De vigtigaste bemödanden för den ständiga freden, under det sista fjerdedels årtu-
sendet”, av Pehr Erik Bergfalk.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka utnämnde pro-
fessoren i theoretiska och agrikultur-chemien, Riddaren af Kongl. Nordstjerne-orden, herr 
Lars Fredrik Svanberg, utnämnde professoren i medicinska och physiologiska chemien, 
Riddaren af Kongl. Wasa-orden, ph. mag. medic. Doctorn Elof Wallqvist och utnämnde 
professoren i pastoral-theologien, ph. mag., theol. licentiaten Carl Axel Torén tillträda 
sina embeten, af universitetets n. v. rector Pehr Erik Bergfalk (1853)
”Skall guldåldren återkomma?”, av Pehr Erik Bergfalk.

Inbjudningsskrift till morgondagens philosophiæ magister-promotion som kommer att för-
rättas af tillförordnad promotor Carl Johan Malmsten, professor i matematiken (1854)
”Bidrag till theorien om Elliptiska funktionen”, av Carl Johan Malmsten.

Inbjudningsskrift till morgondagens philosophiæ magister-promotion, af tillförordnad 
promotor Carl Wilhelm Böttiger, philosophiæ doctor et artium liberalum magister, 
professor i estethik och modern litteratur, Riddare af Kongl. Nordstjerne-Orden och 
Kongl. danska Dannebrogs-Orden, en af De Aderton i Svenska Akademien (1857)
”Bidrag till kännedomen om etruskerna”, av Carl Wilhelm Böttiger.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i 
allm. pathologi, patholog. anatomi och allm. hälsovård, med. d:r Per Hedenius, profes-
soren i æsthetik samt litteratur- och konsthistoria, phil. mag. Bernhard Elis Malmström, 
professoren i theol. prænotioner och kyrko-historia th. cand., ph. mag. Henric Gustaf 
Hultman, professoren i nordiska språken ph. mag. Carl Säve tillträda sina embeten, af 
Anders Fredrik Beckman, Upsala Kongl. akademis n. v. rektor (1859)
”Om grunderna för den Heliga Skrifts kanoniska anseende”, av Anders Fredrik Beck-
man.

Inbjudningsskrift till Upsala universitets sorgefest i anledning af den stormägtigste fur-
ste och herre Konung Oscar den förstes dödliga frånfälle, af universitetets n. v. rektor 
 Anders Fredrik Beckman (1859)
”Om landsförvisning såsom påföljd för affall från vår evangeliska lära”, av Anders 
 Fredrik Beckman.
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Inbjudningsskrift till morgondagens philosophiæ magister-promotion, af promotor 
 Fredrik Ferdinand Carlson, professor i historien, en af De Aderton i Svenska Akade-
mien, R. N. O., Ledamot af Kgl. Vetenskaps- och Kgl. Vitterh.-, hist.- och antiqv.-aka-
demierna med flera lärda samfund (1860)
”Om 1680 års riksdag”, av Fredrik Ferdinand Carlson.

De synodis suecanis medii ævi res civiles respicientibus disquisitio historico- ecclesiastica, 
festum simul indicans, quo LVII viri doctores theologiae Upsaliæ creabuntur (1860), av 
Henrik Reuterdahl.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
medicinsk och physiologisk chemi, med. d:r August Almén kommer att tillträda sitt 
embete, af Fredrik Ferdinand Carlson, Upsala Kongl. academies n. v. rector (1861)
”Om Sveriges inflytande på konungavalet i Polen 1704”, av Fredrik Ferdinand Carlson.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, hvarmed Kalsenianske pro-
fessorn i theologiska prænotioner och kyrkohistoria, theologiæ candidaten, philosophiæ 
doctorn Carl Alfred Cornelius kommer att tillträda sitt embete, af Samuel Rudolf Detlof 
Knut Olivecrona, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rector (1862)
”Bidrag till den svenska concurslagstiftningens historia”, av Samuel Rudolf Detlof Knut 
Olivecrona.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, hvarmed professoren i 
 national-ekonomi, närings-, finans-, och politirätt, philosophiæ doctorn, juris  candidaten 
Olof Mathias Theodor Rabenius samt Skytteanske professoren i vältalighet och statskun-
skap, Riddaren af Kongl. Nordstjerne-orden, philosophiæ doctorn Wilhelm Eric Svede-
lius komma att tillträda sina embeten, af Lars Fredrik Svanberg, Kongl. universitetets 
i Upsala n. v. rector (1862)
”Om några nya alunarter, hvaruti organiska baser förefinnas samt om glycocollns sam-
mansättning”, av Lars Fredrik Svanberg.

Sollemnia doctorum philosophiæ creandorum in templo cathedrali A. D. III Calendas 
junias hora X celebranda, indicit dr. Ioannes Spongberg (1863)
“Interpretationis latinæ Thucydides specimen, lib. II, capp. I–XXXIV”.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken e.o. professoren i 
psychiatri med d:r Gustaf Kjellberg kommer att tillträda sitt embete, af Carl Axel  Torén, 
Upsala Kongl. universitets n. v. rector (1863)
”Om den Skottska fria kyrkans uppkomst”, av Carl Axel Torén.
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Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka Professoren i exe-
getisk theologi Claes Adolph Hultkrantz, professoren i ethik och politik Carl Yngve Sahlin 
och professoren i physiologi Alarik Frithiof Holmgren komma att tillträda sina embeten, 
af Wilhelm Lilljeborg, Upsala Kongl. universitets n. v. rector (1864)
”Bidrag till kännedomen om de inom Sverige och Norrige förekommande crustaceer 
af isopodernas underordning och tanaidernas familj”, av Wilhelm Lilljeborg.

Inbjudningsskrift till Upsala universitets fest den 4de november 1864, af Wilhelm Lillje-
borg, Upsala Kongl. universitets n. v. rector
”Bidrag till kännedomen om Pterycombus Brama B. Fries, en fisk af makrillfiskarnes 
familj”, av Wilhelm Lilljeborg.

Inbjudningsskrift till morgondagens philosophiæ doctors-promotion, af promotor 
 Wilhelm Lilljeborg, professor i zoologi, R.N.O., Ledamot af: Kongl. Wetensk.-akade-
mien, Kongl. Wetensk.-societeten i Uppsala, Physiograph. Sällskapet i Lund, Zoolo-
gical Society i London, der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (hedersl.) och K. 
Zoolog. Bot. Gesellschaft zu Wien (1866)
”Systematisk öfversigt af de gnagande däggdjuren, glires”, av Wilhelm Lilljeborg.

Ad orationem audiendam, qua munus suum initurus est Otho Ferdinandus Myrberg, 
phil. d., A.A. L.L. M., theol. cand., exegesis sacræ professor, P.O., invitat Ioannes Spong-
berg, phil d., A.A. L.L. M., Græcarum literarum professor P. O., Academiæ upsalien-
sis rector (1866)
“Ajax Sophoclea, suethicis versibus expressa, P. I, v. 1–865”.

Successionem annuam Magistratus Academici, indicit Ioannes Spongberg, phil. D. AA. 
LL. M., Græcarum literarum professor P. O., Academiæ upsaliensis Rector
“Ajax Sophoclea, suethicis versibus expressa, P. II, v. 866–finis”.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka Professoren i Ro-
mersk Rätt, Juridisk Encyklopedi och Laghistoria Ernst Victor Nordling och Professoren i 
Mathematik Herman Theodor Daug komma att tillträda sina embeten, af Olof Mattias 
Theodor Rabenius, Upsala Universitets n. v. rektor (1867)
”Om näringsfrihetens utveckling”, av Olof Matthias Theodor Rabenius.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken Professoren i Ny-
Europeisk Linguistik och Modern Litteratur Jakob Theodor Hagberg kommer att tillträda 
sitt embete, af Olof Matthias Theodor Rabenius, Upsala Universitets n. v. rektor (1868)
”Om lyxen. En national-ekonomisk betraktelse”, av Olof Matthias Theodor Rabenius.



29

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning hvarmed professorn i romersk 
rätt, juridisk encyklopedi och rättshistoria, philosophiæ doctorn, juris utriusque candida-
ten Isak Sven Landtmanson kommer att tillträda sitt ämbete, af Carl Benedict Mesterton, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rector (1869)
”Om Nosocomium Academicum och den kliniska undervisningen i Uppsala”, av Carl 
Benedict Mesterton.

Inbjudningsskrift till morgondagens philosophie doktors-promotion, af promotor  Wilhelm 
Erik Svedelius, phil. doktor, Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, Ridd. 
af Nordstj.–orden och af norska S:t Olafs-orden, en af De Aderton i Svenska Akade-
mien, ledamot av Kongl. Vetenskaps-, och Kongl. Vitterh.- hist.- och Antiqu.-akade-
mierna (1872)
”Om Finlands landtdagar och landtdagsordningen. Gifven i S:t Petersburg den 15 (3) 
april 1869”, av Wilhelm Erik Svedelius.
 
Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, varmed professorn i me-
chanik, philosophiæ doctorn Tobias Robert Thalén kommer att tillträda sitt ämbete, af 
 August Almén, Kongl. universitetets i Upsala n. .v. Rector (1874)
”Jemförelse mellan naturliga och konstgjorda helsovatten, sådana de i handeln före-
komma”, av August Almén.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, varmed professorn i grekis-
ka språket och litteraturen, philosophiæ doctorn Einar Löfstedt kommer att tillträda sitt 
embete, af C. A. Cornelius, Kongl. Universitetets i Upsala n. v. rector (1874)
”Några bidrag till Upsala theologiska fakultets historia, I”, av C. A. Cornelius.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, varmed professorn i allmän 
och åkerbruks-kemi, philosophiæ doctorn Per Theodor Cleve kommer att tillträda sitt em-
bete, af C. A. Cornelius, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rector (1874)
”Några bidrag till Upsala theologiska fakultets historia, II”, av C. A. Cornelius.

M. B. Swederus Inbjudningsskrift till bevistande af den högtidlighet, hvarmed univer-
sitetets nye rektor skall uti embetet insättas, af C. A. Cornelius, Kongl. universitetets i 
Upsala n. v. rektor (1875)
”Några bidrag till Upsala theologiska fakultets historia, III”, av C. A. Cornelius.

Inbjudningsskrift till den filosofie doktorspromotion som kommer att anställas måndagen 
den 31 maj 1875, af promotor Carl Yngve Sahlin, fil. doktor, professor i praktisk filo-
sofi, Ridd. af K. Nordstjerne-orden
”Om stoiska högmodet”, av Carl Yngve Sahlin.
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Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
latinska språket och litteraturen, philosophiæ doctorn Frans Vilhelm Häggström och pro-
fessoren i mekanik, philosophiæ doctorn Carl Gustaf Lundquist tillträda sina embeten, 
af Herman Ludvig Rydin, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rector. (1875)
”Om 1809–10 års statsrättsliga betydelse för statsregleringen, I”, af Herman Ludvig 
Rydin.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
 semitiska språket, philosophiæ doctorn Johan Teodor Nordling och professoren i svensk 
criminal- och process-rätt, philosophiæ doctorn och jurius utriusque candidaten Per 
 Samuel Ludvig Annerstedt tillträda sina embeten, af Herman Ludvig Rydin, Kongl. 
universitetets i Upsala rector (1876)
”Om 1809–10 års statsrättsliga betydelse för statsregleringen, II”, af Herman Ludvig 
Rydin.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
historia, filosofie doktorn Carl Gustaf Malmström och professoren i botanik och praktisk 
ekonomi, filosofie doktorn Theodor Magnus Fries tillträda sina embeten, af Carl Yngve 
Sahlin, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1877)
”Om ministrarne i den konstitutionela monarkien enligt Boströms statslära”, av Carl 
Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till Upsala universitets fyrahundraårs jubelfest den 2, 6 och 7 septem-
ber 1877, af Carl Yngve Sahlin, f. d:r, prof. i praktisk filosofi, R. N. O., universitetets 
n. v. rektor
”Kants, Schleiermachers och Boströms etiska grundtankar”, af Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
dogmatik och moralteologi, teologie och filosofie doktorn Martin Johansson, professoren i 
nationalekonomi och finansrätt, juris utriusque doktorn Carl Gustaf Hammarskjöld och 
professoren i nordiska språk, filosofie doktorn Mårten Birger Richert tillträda sina embe-
ten, af Carl Yngve Sahlin, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1877)
”Om subjektivt och objektivt betraktelsesätt i filosofien”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till den fest med hvilken Kongl. universitetet i Upsala kommer att fira 
minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död, af universitetets rektor 
(1878)
”Om naturens lif”, av Carl Yngve Sahlin.
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Inbjudningsskrift till den fest som Kongl. universitetet i Upsala kommer att fira till minne 
af Johan Ludvig Runeberg den 6 maj 1878, af universitetets rektor
”Är det sköna rent?”, af Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
astronomi, filosofie doktorn Herman Schultz tillträder sitt embete, af Carl Yngve Sahlin, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1878)
”Om bestämningsgrunders valbarhet”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i teo-
logiska prenotioner och teologisk encyklopedi, teologie och filosofie doktorn Knut  Henning 
Gezelius von Schéele tillträder sitt embete, af Carl Yngve Sahlin, Kongl. universitetets i 
Upsala n. v. rektor (1879)
”Om det inre och det yttre”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till den fest som Kongl. universitetet i Upsala med anledning af H.K.H. 
kronprinsen Oscar Gustaf Adolfs förmälning med H. Sth. H. prinsessan Sophie Marie 
Victoria af Baden kommer att fira den 4 november 1881, af universitetets rektor
”Hvad är det högsta i historien?”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka Skytteanske 
professoren i vältalighet och statskunskap filosofie doktorn Oscar Josef Alin, professoren 
i anatomi, medicine doktorn Edvard Claes Herman Clason och professoren i praktisk 
medicin, medicine doktorn Salomon Eberhard Henschen tillträda sina embeten, af Carl 
Yngve Sahlin, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1882).
”Om logikens uppgift”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till den fest med hvilken Kongl. universitetet i Upsala kommer att fira 
minnet af Konung Gustaf II Adolf på tvåhundrafemtionde årsdagen af han hjeltedöd, af 
universitetets rektor (1882)
”Om personlig storhet”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
historia, filosofie doktorn Sven Fromhold Hammarstrand och professoren i zoologi, filo-
sofie doktorn Tycho Fredrik Hugo Tullberg tillträda sina embeten, af Carl Yngve Sahlin, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1883)
”Om grundformerna i logiken, I”, av Carl Yngve Sahlin.



32

Inbjudningsskrift till den fest som Kongl. universitetet i Upsala kommer att fira till åmin-
nelse af Martin Luther på fyrahundrade årsdagen af hans födelse, af universitetets rek-
tor (1883)
”Om andlig frihet”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
medicinsk och fysiologisk kemi, medicine doktorn Olof Hammarsten tillträder sitt embete, 
af Carl Yngve Sahlin, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1884)
”Om grundformerna i logiken, II”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till den fest som Kongl. universitetet i Upsala kommer att fira till minne 
af Anders Fredrik Regnell den 6 mars 1885, af universitetets rektor
”Om fosterlandskärleken”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
kyrkohistoria, filosofie och teologie kandidaten Uno Robert Ferdinand Sundelin och pro-
fessoren i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi, teologie kandidaten Johan 
August Ekman tillträda sina embeten, af Carl Yngve Sahlin, Kongl. universitetets i Up-
sala n. v. rektor (1887)
”Om positiv och negativ lagbestämdhet”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
nordiska språk, filosofie doktorn Adolf Gotthard Noreen tillträder sitt embete, af Carl 
Yngve Sahlin, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1887)
”Några tankar om menniskan och samhället”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i teo-
retisk filosofi, filosofie doktorn Karl Reinhold Geijer tillträder sitt embete, af Carl Yngve 
Sahlin, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1888)
”Om brytningspunkten i vår tids filosofi”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
kriminalrätt, juris utriusque doktorn Johan Wilhelm Hagströmer och professoren i astro-
nomi, filosofie doktorn Nils Christoffer Dunér tillträda sina embeten, af Carl Yngve 
 Sahlin, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1889)
”Om verldens relativitet, I”, av Carl Yngve Sahlin.

Inbjudningsskrift till bevistande af rektorsombytet vid Kongl. universitetet i Upsala den 
1 juni 1889, af Carl Yngve Sahlin, universitetets n. v. rektor
”Om verldens relativitet, II”, av Carl Yngve Sahlin.
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Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
his toria, filosofie doktorn Harald Gabriel Hjärne tillträder sitt ämbete, af Per Hedenius, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1889)
”Om upptäckten af blodomloppet, I”, av Per Hedenius.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professorn i 
mineralogi och geologi, bergsingeniören Sten Anders Hjalmar Sjögren, professorn i pro-
cessrätt, juris doktorn Ernst Trygger och professorn i matematik, filosofie doktorn Matths 
Falk tillträda sina ämbeten, af Per Hedenius, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rek-
tor (1890)
”Om upptäckten af blodomloppet, II”, av Per Hedenius.

Inbjudning till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i national-
ekonomi och finansrätt David Davidson tillträder sitt ämbete, utfärdad af Per Hedenius, 
Kungl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1890)
”Upsala universitets konstitutioner af år 1655”, för första gången utgivna av Claes An-
nerstedt.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professorn 
i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur Per Adolf Geijer, professorn i dogmatik 
och moralteologi Johan Erik Berggren och professorn i kirurgi och obstetrik Karl Gustaf 
 Lennander tillträda sina ämbeten, af Per Hedenius, Kongl. universitetets i Upsala n. v. 
rektor (1891)
”Om upptäckten af blodomloppet, III”, av Per Hedenius.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i gre-
kiska språket och litteraturen Olof August Danielsson tillträder sitt ämbete, af Per Hede-
nius, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1891)
”Om upptäckten af blodomloppet, IV”, av Per Hedenius.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
 semitiska språk Herman Almkvist tillträder sitt ämbete, af Per Hedenius, Kongl. univer-
sitetets i Upsala n. v. rektor (1892)
”Om upptäckten af blodomloppet, V–VI”, av Per Hedenius.

Inbjudning till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken ordinare professoren 
i exegetik Erik Georg Waldemar Rudin tillträder sitt ämbete, utfärdad af Per Hedenius, 
Kungl. universitetets i Upsala, n. v. rektor (1893)
”Bref af Olof Rudbeck d. ä. rörande Upsala universitet, I, 1661–1670”, utgivna med 
inledning av Claes Annerstedt.
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Inbjudningsskrift till bevistande af rektorsombytet vid Kongl. universitetet i Upsala den 
1 juni 1893, af Per Hedenius, universitetets n. v. rektor
”De sjukliga svulsternas allmänna patologi”, av Per Hedenius.

Inbjudningsskrifter till de högtidligheter hvarmed trehundraårsminnet af Upsala möte 
kommer att firas i Upsala den 5–7 september 1893
”Om den svenska kyrkoreformationen och Upsala möte 1593”, av Anton Niklas Sund-
berg, ärkebiskop.
”Lagsökning för gäld”, av promotor Ernst Trygger.
”Om synbanans anatomi ur diagnostisk synpunkt”, av promotor Salomon Eberhard 
Henschen, medicine doktor, professor i praktisk medicin.
”Om det inre lifvet”, av promotor Carl Yngve Sahlin, filosofie doktor, professor i prak-
tisk filosofi.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
pastoralteologi, teologie doktorn Henry William Tottie och professoren i obstetrik och gy-
nekologi, medicine doktorn Axel Otto Lindfors tillträda sina embeten, af Th. M. Fries, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1893)
”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, I”, av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt, juris och filosofie doktorn Hugo Blomberg tillträder 
sitt embete, af Th. M. Fries, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1894)
”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, II”, av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till den fest hvarmed trehundraårsminnet af Gustaf II Adolfs födelse 
kommer att firas i Upsala universitets aula den 9 december 1894, af Th. M. Fries, Kongl. 
universitetets i Upsala n. v. rektor
”Naturalhistorien i Sverige intill medlet af 1600-talet”, av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
latinska språket och litteraturen, filosofie doktorn Per Persson tillträder sitt embete, af Th. 
M. Fries, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1895)
”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, III”, av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
patologi och allmän helsovård, medicine doktorn Carl Jonas Gustaf Sundberg tillträder 
sitt embete af Th. M. Fries, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1896)
”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, IV”, av Th. M. Fries.
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Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
praktisk filosofi, filosofie doktorn Erik Olof Burman tillträder sitt embete, af Th. M. Fries, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1896)
”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, V”, av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
fysik, filosofie doktorn Knut Johan Ångström och professoren i mineralogi och geologie, 
 filosofie licentiaten Arvid Gustaf Högbom tillträda sina embeten, af Th. M. Fries (1897)
”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, VI”, av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren 
i estetik samt litteratur- och konsthistoria, filosofie doktorn Johan Henrik Emil Schück 
tillträder sitt embete, af Th. M. Fries, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1898)
”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, VII”, av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i 
rättshistoria, filosofie doktorn, juris utriusque kandidaten Karl Johan Vilhelm Sjögren 
samt professoren i kyrkohistoria, teologie och filosofie kandidaten Anders  Herman Lund-
ström tillträda sina embeten, af Th. M. Fries, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rek-
tor (1898)
”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, VIII”, av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i 
anatomi, medicine doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embete, af Th. 
M. Fries, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1899)
”Caroli Linnæi Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar”, av Th. M. Fries.

Inbjudning till bevistande af rektorsombytet vid Kongl. universitetet i Upsala den 1 juni 
1899, af Th. M. Fries, universitetets n. v. rektor
”Bref af Olof Rudbeck d. ä. rörande Upsala universitet, I, 1661–1670”, utgivna med 
inledning av Claes Annerstedt.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
 fysiologi, medicine doktorn Hjalmar August Öhrvall tillträder sitt embete, af Oscar Alin, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1899)
”Ett bidrag till Hans Järtas biografi”, av Oscar Alin.
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Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken Borgströmian-
ske professorn i botanik och praktisk ekonomi, filosofie doktorn Frans Reinhold Kjellman 
tillträder sitt embete, utfärdad af Oscar Alin, Kongl. universitetets i Uppsala n. v. rek-
tor (1900)
”Uppsala universitets matrikel, 1, 1595–1632”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av Aksel Andersson.

Inbjudningsskrift till morgondagens juris utriusque, medicine och filosofie doktorspromo-
tioner, utfärdad af promotorerna (1900)
”Förhandlingarna om allianstraktaten mellan Sverige och Ryssland af den 5 april/24 
mars 1812”, av Oscar Alin.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
exegetik, teologie och filosofie kandidaten Erik Stave tillträder sitt embete, utfärdad af 
 Reinhold Geijer, Kongl. universitetets i Upsala n. v. tjänstförrättande rektor (1900)
”Svenska statsrådets protokoll i frågan om förbundet med Ryssland 1812”, utgivna av 
Oscar Alin.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka Skytteanske 
professorn i vältalighet och statskunskap, filosofie doktorn Simon Johannes Boëthius och 
professorn i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi, teologie doktorn och filosofie 
kandidaten Lars Olof Jonathan Söderblom tillträda sina embeten, af Olof Hammarsten, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1901)
”Om näringsämnenas betydelse för muskelarbetet”, av Olof Hammarsten.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i pas-
toralteologi, teologie och filosofie doktorn Carl Roland Martin tillträder sitt embete, ut-
färdad af Olof Hammarsten, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1902)
”Uppsala universitets matrikel, 2, 1632–1650”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av Aksel Andersson.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i prak-
tisk medicin, medicine doktorn Karl Anders Petrén tillträder sitt embete, af Olof Ham-
marsten, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1902)
”Bidrag till kännedomen om gallans kemiska beståndsdelar”, av Olof Hammarsten.

Inbjudningsskrift till den fest med hvilken Kongl. universitetet i Upsala kommer att fira 
minnet af Olof Rudbeck på tvåhundrade årsdagen af hans död, af Olof Hammarsten, 
Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1902)
”Om levern såsom blodbildande och blodrenande organ”, av Olof Hammarsten.
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Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i pato-
logi och allmän helsovård, medicine doktorn Johan Ulrik Theodor Quensel tillträder sitt 
embete, utfärdad af Olof Hammarsten, Kongl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1902)
”Uppsala universitets matrikel, 3, 1650–1663”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av Aksel Andersson.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
engelska språket, filosofie doktorn Axel Erdmann tillträder sitt ämbete, utfärdad af Olof 
Hammarsten, Kungl. universitetets i Uppsala n. v. rektor (1904)
”Uppsala universitets matrikel, 4, 1665–1680”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av Aksel Andersson.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
 semitiska språk, filosofie doktorn Karl Vilhelm Zetterstéen tillträder sitt ämbete, utfärdad 
af Olof Hammarsten, Kungl. universitetets i Uppsala n. v. rektor (1905)
Bref af Olof Rudbeck d. ä. rörande Upsala universitet, III, 1681–1685”, utgivna med 
inledning av Claes Annerstedt.

Inbjudning till bevistande af rektorsombytet vid Kungl. universitetet i Uppsala den 31 
maj 1905, af Olof Hammarsten, universitetets n. v. rektor
”Bref af Olof Rudbeck d. ä. rörande Upsala universitet, IV, 1686–1702”, utgivna med 
inledning av Claes Annerstedt.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i kemi 
Oskar Widman tillträder sitt embete, af Henrik Schück, Kungl. universitetets i Upsala 
n. v. rektor (1905)
”Studier i Ynglingatal”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
 civilrätt Alfred Ossian Winroth tillträder sitt embete, af Henrik Schück, Kungl. univer-
sitetets i Upsala n. v. rektor (1906).
”Studier i Ynglingatal”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
 matematik Anders Wiman tillträder sitt embete, af Henrik Schück, Kungl. universite-
tets i Upsala n. v. rektor (1907)
”Studier i Ynglingatal”, av Henrik Schück.
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Inbjudning till Uppsala universitets Linnéfest den 23 och 24 maj 1907 utfärdad av uni-
versitetets rektor
”Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflanzen”, utgiven av M. B. Swederus.

Inbjudning till teologie doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 maj 1907, ut-
färdad af promotor J. A. Ekman, teologie och filosofie doktor, ärkebiskop
”Studier öfver Salices i Linnés herbarium”, av S. J. Enander.

Inbjudning till juris utriusque doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 maj 1907, 
utfärdad av promotor Hugo Blomberg, juris utriusque och filosofie doktor, professor
”Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket”, utgivna av Carl Benedicks.

Inbjudning till medicine doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 maj 1907, ut-
färdad af promotor Karl Petrén, medicine doktor, professor i praktisk medicin
”Linnés dietetik på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar: 
Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem och dels lärjungeanteckningar efter 
dessa hans föreläsningar: Collegium diæteticum”, på uppdrag av Medicinska fakulte-
ten i Uppsala ordnad och utgiven av A. O. Lindfors.

Inbjudning till filosofie doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 maj 1907, ut-
färdad af promotor Tycho Tullberg, filosofie doktor, professor i zoologi
”Caroli Linnæi med. botan. & zoolog. cult. Methodus avium Sveticarum”, utgiven av 
Einar Lönnberg.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professorn i spe-
ciell privaträtt Bror Herman Dahlberg och professorn i botanik Hans Oscar Juel tillträ-
da sina embeten, af Henrik Schück, Kungl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1907)
”Folknamnet Geatas i den fornengelska dikten Beowulf”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i zoo-
logi Axel Wirén tillträder sitt embete, af Henrik Schück, Kungl. universitetets i Upsala 
n. v. rektor (1908)
”Bidrag till tolkning af Rök-inskriften”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i 
 romanska språk Erik Schöne Staaff tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. uni-
versitetets i Upsala n. v. rektor (1909)
”Studier i Beowulfssagan”, av Henrik Schück.
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Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
 meteorologi Filip Åkerblom tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. universite-
tets i Upsala n. v. rektor (1909)
”Upsala universitets historia. Bihang II, häft. 1, handlingar 1655–1663”.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
 mekanik och matematisk fysik Carl Wilhelm Oseen tillträder sitt ämbete, af Henrik 
Schück, Kungl. universitetets i Upsala n. v. rektor (1909)
”Upsala universitets historia. Bihang II, häft. 2, handlingar 1663–1671”.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn 
i  kirurgi Johan Gustaf Ekehorn och professorn i obstetrik och gynekologi Carl David 
 Josephson tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück, Kungl. universitetets i Uppsala 
rektor (1910)
”Upsala universitets historia. Bihang II, häft. 3, handlingar 1671–1685”.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
statistik Axel Gustav Sundbärg tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. univer-
sitetets i Upsala rektor (1910)
”Upsala universitets historia. Bihang II, häft. 4, handlingar 1685–1687”.

Inbjudning till filosofie doktorspromotion vid Upsala universitet tisdagen den 31 maj 
1910, af promotor Karl Ferdinand Johansson, filosofie doktor, professor i sanskrit med 
jämförande indoeuropeisk språkforskning
”Solfågeln i Indien. En religionshistorisk-mytologisk studie”, av K. F. Johansson.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
 fysik Per Gustaf David Granqvist tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. uni-
versitetets i Uppsala rektor (1910)
”Birka”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
 pedagogik Bertil Hammer tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. universitetets 
i Uppsala rektor (1910)
”Studier i Ynglingatal”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professorn i jäm-
förande anatomi J. J. A. Appellöf och professorn i rättshistoria K. G. Westman tillträda 
sina ämbeten, af Henrik Schück, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1910)
”Sveriges förkristna konungalängd”, av Henrik Schück.
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Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i 
paleontologi Carl Johan Josef Ernst Wiman och professorn i dogmatik och moralteologi 
Nils Johan Göransson tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück, Kungl. universitetets 
i Uppsala rektor (1911)
”Johann Beckmanns Schwedische Reise 1765–1766, I”, utgiven av Th. M. Fries.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
praktisk filosofi Axel Hägerström tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. uni-
versitetets i Uppsala rektor (1911)
”Upsala universitets historia. Bihang II, häft. 5, handlingar 1687–1694”.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
 pediatrik och praktisk medicin Gunnar Hjalmar Forssner tillträder sitt ämbete, af Hen-
rik Schück, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1911)
”Akademiska afhandlingar vid Sveriges universitet och högskolor läsåren 1890/91–
1909/10 jämte förteckning öfver svenskars akademiska afhandlingar vid utländska 
universitet under samma tid. Bibliografi, häft. 1”, av Axel Nelson.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
astro nomi Östen Bergstrand tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. universite-
tets i Uppsala rektor (1911)
”Johann Beckmanns Schwedische Reise 1765–1766, II”, utgiven av Th. M. Fries.

Inbjudning till teologie doktorspromotion vid Upsala universitet onsdagen den 31 maj 
1911 i Upsala domkyrka, af promotor Nathan Söderblom, teologie doktor, professor i 
teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi (1911)
”Ett bidrag till den kristna uppenbarelsetrons tolkning”, av Nathan Söderblom.

Inbjudning till filosofie doktorspromotion vid Upsala universitet onsdagen den 31 maj 
1911, af promotor Sam Wide, filosofie doktor, professor i klassisk fornkunskap och 
antikens historia
”Pomerium och pelargikon. En religionshistorisk-topografisk undersökning”, av Sam 
Wide.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
engelska språket Erik Björkman tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. univer-
sitetets rektor (1911)
”Uppsala universitets matrikel, 5, 1680–1700”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgifven af A.B. Carlsson och J. Sandström.
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Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
processrätt Thore Engströmer tillträder sitt ämbete, af Oskar Widman, Kungl. universi-
tetets i Upsala prorektor (1912)
”Akademiska afhandlingar vid Sveriges universitet och högskolor läsåren 1890/91–
1909/10 jämte förteckning öfver svenskars akademiska afhandlingar vid utländska 
universitet under samma tid. Bibliografi, häft. 2”, av Axel Nelson.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
praktisk teologi Edvard Magnus Rodhe tillträder sitt ämbete, af Oskar Widman, Kungl. 
universitetets i Upsala prorektor (1912)
”Upsala universitets historia. Bihang III, häft. 1, handlingar 1695–1719”.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
straffrätt och juridisk encyklopedi Folke Gustaf P:son Wetter tillträder sitt ämbete, af 
Henrik Schück, Kungl. universitetets i Upsala rektor (1913)
”Gustaf II Adolfs konstskåps öden i Upsala”, av John Böttiger.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i nord-
isk och jämförande fornkunskap Oscar Almgren och professorn i pediatrik och praktisk 
medicin Isak Ragnar Friberger tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück, Kungl. univer-
sitetets i Upsala rektor (1914)
”Den äldsta kristna kungalängden i Sverige”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i 
 historia Ludvig Vilhelm Albert Stavenow och professorn i botanik Nils Eberhard Svedelius 
tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück, Kungl. universitetets i Upsala rektor (1914)
”Upsala öd”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i 
 civilrätt och romersk rätt Anders Vilhelm Lundstedt samt professorn i hygien och bakte-
riologi Germund Virgin tillträda sina ämbeten, af Oskar Widman, Kungl. universite-
tets i Upsala prorektor (1914)
”Den nya teorien om uppkomsten af chanson de geste”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i 
 oftalmiatrik Carl Fredrik Lindahl tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. uni-
versitetets i Upsala rektor (1915)
”Äldre svenska biografier, 1–2” [”Johannes Schefferi Argentoratensis vita” respektive 
Erik Tegel Jöransson, ”Sweriges Rijkes Laghwuna Meen Edige Ertz Förrädares  Johannes 
Messenii Oredelige Bedriffter, Falska Eeder, och Förrädelige Handlingar, som han emot 
Gudh, Konungen och Rijket, Förehafft, stemplat och Practicert hafwer”.]
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Inbjudning till teologie doktorspromotion vid Upsala universitet måndagen den 31 maj 
1915 i Upsala domkyrka, af promotor Edv. Rodhe, teologie doktor, professor i prak-
tisk teologi
”Doktor Martin Luthers Enchiridion i dess tidigaste kända svenska dräkt”, av  Herman 
Lundström.

Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professor Regius 
et Skytteanus Johan Rudolf Kjellén samt professorn i teologiska prenotioner och teologisk 
encyklopedi Edgar Hans Casimir Reuterskiöld tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück, 
Kungl. universitetets i Upsala rektor (1916)
”Inauguralis actus celebratus in regia & incluta academia ubsaliensi A. D. 5 decembr. 
1625”.

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet onsdagen den 31 
maj 1916, af promotor Otto von Friesen, filosofie doktor, professor i svenska språket
”Lister- och Listerby-stenarna i Blekinge”, av Otto von Friesen.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i 
statistik Nils Wohlin och professorn i pediatrik och praktisk medicin Gustaf Bergmark 
tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück, Kungl. universitetets i Upsala rektor (1916)
”Äldre svenska biografier, 3–4” [”Torbern Bergmans själfbiografi” respektive ”Carl 
Reinhold Berchs själfbiografi”.]

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
teoretisk filosofi Adolf Krister Phalén tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl 
universitetets i Upsala rektor (1916)
”Äldre svenska biografier, 5” [”Urban Hjärnes själfbiografi”.]

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
civilrätt samt internationell privaträtt Östen Undén tillträder sitt ämbete, af Henrik 
Schück, Kungl. universitetets i Upsala rektor (1917)
”Äldre svenska biografier, 6” [”Nils Grubbs själfbiografi”.]

Inbjudning till Upsala universitets reformationsfest den 31 oktober 1917, utfärdad af uni-
versitetets rektor
”1517–1521. Ett bidrag till frågan om Luthers religiösa och teologiska utvecklings-
gång, I”, av Einar Billing.
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Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i konst-
historia August Hahr tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. universitetets i 
Upsala rektor (1918)
”Bokwetts gillets protokoll, I”, utgivna av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
 kirurgi Erik Gustaf Petrén tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück, Kungl. universite-
tets i Upsala rektor (1918)
”Bokwetts gillets protokoll, II”, utgivna av Henrik Schück.

Inbjudning till bevistande af rektorsombytet vid Kungl. universitetet i Upsala den 1 juni 
1918, af Henrik Schück, universitetets rektor
”Studier i Hervararsagan”, av Henrik Schück.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i klas-
sisk fornkunskap och antikens historia Lennart Kjellberg, professorn i fysiologi Gustaf 
Göthlin och professorn i kemi Ludwig Ramberg tillträda sina ämbeten, av Ludvig Stave-
now, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1918)
”Bidrag till den gustavianska tidens författningshistoria, I. Gustav III:s förarbeten och 
planer rörande riksdagens organisation vid begynnelsen av 1778 års riksdag samt åter-
upplivandet av Gustav II Adolfs riddarhusordning”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudan till deltagande i den minnesfest varmed universitetet högtidlighåller tvåhund-
raårsdagen efter konung Karl XII:s död, utfärdad av Ludvig Stavenow, Kungl. univer-
sitetets i Uppsala rektor (1918)
”Det svenska stormaktsväldets uppkomst. En konturteckning av huvudmoment och 
ledande politiska idéer”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i gre-
kiska språket och litteraturen Otto Lagercrantz och professorn i kyrkohistoria Emanuel 
Linderholm tillträda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Upp-
sala rektor (1919)
”Uppsala universitets matrikel, 6, 1700–1710”, på uppdrag af universitetets rektor 
utgifven af A.B. Carlsson.

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet lördagen den 31 maj 
1921, av promotor Gustaf Granqvist, filosofie doktor, professor i fysik
”Bestämningar av solarkonstanten utförda i Uppsala 1918”, av Gustaf Granqvist.
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Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i nord-
iska språk Bengt Hesselman tillträder sitt ämbete, av Ludvig Stavenow, Kungl. univer-
sitetets i Uppsala rektor (1919)
”Bidrag till den gustavianska tidens författningshistoria, II. Ur envoyén P. O. von Asps 
papper till belysning av statsvälvningen 1789”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
astronomi Edvard Hugo von Zeipel tillträder sitt ämbete, av Ludvig Stavenow, Kungl. 
universitetets i Uppsala rektor (1920)
”Uppsala universitets matrikel, 7, 1710–1720”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i sla-
viska språk Richard Ekblom och professorn i jämförande anatomi Nils von Hofsten till-
träda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1921)
”Uppsala universitets matrikel, 8, 1720–1730”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.

Inbjudning till teologie doktorspromotion vid Uppsala universitet tisdagen den 31 maj 
1921 i Uppsala domkyrka, av promotor Edgar Reuterskiöld, teologie och filosofie dok-
tor, professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi
”Den folkliga vidskepelsen och den svenska katekesen. Ett bidrag till kännedom om 
Svenska kyrkans arbete för folkupplysning”, av Edgar Reuterskiöld.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 engelska språket Robert Eugen Zachrisson och professorn i nationalekonomi och finans-
rätt Fritz Per Hansson Brock tillträda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. univer-
sitetets i Uppsala rektor (1921)
”Ur Konung Gustav III:s och statssekreteraren friherre Erik Ruuths brevväxling. Bi-
drag till historien om det svensk-ryska krigets 1788–1790 finansiering, I. Från krigs-
utbrottet 1788 till början av fälttåget 1789”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudan till deltagande i den minnesfest varmed universitetet högtidlighåller trehundra-
årsminnet av Uppsala universitetsbiblioteks grundande, utfärdad av Ludvig Stavenow, 
Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1921)
”Förteckning å Upsala universitetsbiblioteks ledare”, av Claes Annerstedt.
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i prak-
tisk teologi Gustaf Vilhelm Lizell och professorn i kirurgi Erik Gunnar Nyström tillträda 
sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1921)
”Ur Konung Gustav III:s och statssekreteraren friherre Erik Ruuths brevväxling. Bi-
drag till historien om det svensk-ryska krigets 1788–1790 finansiering, II. Under fält-
tåget 1789”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
 litteraturhistoria med poetik Erik Anton Blanck tillträder sitt ämbete, av Ludvig Stave-
now, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1922)
”Uppsala universitets matrikel, 9, 1730–1740”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
 exegetik Gillis P:son Wetter tillträder sitt ämbete, av Ludvig Stavenow, Kungl. universi-
tetets i Uppsala rektor (1923)
”Uppsala universitets matrikel, 10, 1740–1750”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i fysik 
Karl Manne Georg Siegbahn, professorn i dogmatik och moralteologi Arvid J:son Rune-
stam och professorn i pediatrik och praktisk medicin Anders Ivar Thorling tillträda sina 
ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1923)
”Det adertonde århundradets parlamentarism i Sverige”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen torsdagen den 31 maj 1923, av promotor 
 August Hahr, filosofie doktor, professor i konsthistoria med konstteori
”Uppsala universitets konstsamlingars historia i dess huvuddrag”, av August Hahr.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 obstetrik och gynekologi John Olof Olow, Skytteanske professorn i vältalighet och stats-
kunskap Axel Karl Adolf Brusewitz och professorn i historia Georg Johan Veit Wittrock 
tillträda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor 
(1923)
”Bidrag till den gustavianska tidens författningshistoria, III. Till diskussionen om 
 Jacob von Engeströms författningsprogram och dess beroende av franska revolutions-
idéer”, av Ludvig Stavenow.
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Inbjudning till teologie doktorspromotion vid Uppsala universitet lördagen den 31 maj 
1924 i Uppsala domkyrka, av promotor Arvid Runestam, teologie doktor, professor i 
dogmatik och moralteologi
”En katolsk kritik av en Luthersk distinktion”, av Arvid Runestam.

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen lördagen den 31 maj 1924, utfärdad av pro-
motor Nils Svedelius, filosofie doktor, professor i botanik
”Om reduktionsdelningens plats i växternas utvecklingscykel”, av Nils Svedelius.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i geo-
logi med petrografi och mineralogi Helge Götrik Backlund samt professorn i latinska språ-
ket och litteraturen Håkan Sjögren tillträda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. 
universitetets i Uppsala rektor (1924)
”Uppsala universitets åkerlotter – deras uppkomst, ändamål och användning. Histo-
rik”, av Samuel E. Bring.

Inbjudan till deltagande i den minnesfest varmed universitetet högtidlighåller trehund-
raårsminnet av konung Gustaf II Adolfs donation till universitetet, utfärdad av Ludvig 
Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1924)
”Gustaf II Adolfs donation av arvegods och kronotionde till Uppsala universitet 1624. 
Bidrag till dess historia”, av Samuel E. Bring och Oscar Kollberg.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i klas-
sisk fornkunskap och antikens historia Axel Waldemar Persson tillträder sitt ämbete, av 
Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1925)
”Äldre svenska biografier, 7–8” [”P. O. von Asps självbiografi” respektive ”Jacob Axels-
son Lindbloms självbiografiska anteckningar från barndoms- och studieåren”.]

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet lördagen den 30 maj 
1925, av promotor Ludwig Ramberg, filosofie doktor, professor i kemi
”Syra, bas och salt. En blick på gamla och nya föreställningar och teorier”, av Ludwig 
Ramberg. 

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i all-
män och experimentell farmakodynamik samt farmakognosi Eugène Louis Backman till-
träder sitt ämbete, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1925)
”Uppsala universitets matrikel, 11, 1750–1760”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.
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Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i öron-, 
näs- och halssjukdomar Robert Bárány tillträder sitt ämbete, av Ludvig Stavenow, Kungl. 
universitetets i Uppsala rektor (1926)
”Några anteckningar om sjukvårdsanstalternas i Uppsala historia. Med anledning av 
det nya Akademiska sjukhusets invigning den 10 sept. 1926”, av Ulrik Quensel.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i ana-
tomi Erik Agduhr och professorn i speciell privaträtt Åke Ernst Vilhelm Holmbäck till-
träda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1927)
”Ur Konung Gustav III:s och statssekreteraren friherre Erik Ruuths brevväxling. Bi-
drag till historien om det svensk-ryska krigets 1788–1790 finansiering, III. Under fält-
tåget 1790:1”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudan till den fest varmed Uppsala universitet högtidlighåller fyrahundrafemtioårs-
minnet av sitt instiftande, utfärdad av Ludvig Stavenow, universitetets rektor (1927)
”Uppsala universitet samt svensk stat och kultur. En blick på de olika epokerna av 
universitetets liv under de gångna fyrahundrafemtio åren”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala domkyrka fredagen den 16 september 
1927 i samband med Uppsala universitets 450-årsjubileum
”Om döden och livet”, av Edgar Reuterskiöld.
”Kungsådran i den svenska rätten under medeltiden”, av Karl Gustaf Westman.
”Älvablåst och de folkmedicinska riterna vid helbrägdagörandet”, av E. Louis Backman.
”Naturlagarna och de hela talen”, av Manne Siegbahn.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 exegetik Sven Vilhelm Linder och professorn i zoologi Sven Petrus Ekman tillträda sina 
ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1927)
”Uppsala universitets matrikel, 12, 1760–1770”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i nord-
isk och jämförande fornkunskap Sune Lindqvist, professorn i sanskrit med  jämförande 
indo europeisk språkforskning Jarl Charpentier och professorn i oftalmiatrik Johan 
 Wilhelm Nordenson tillträda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets 
i Uppsala rektor (1928)
”Uppsala universitets matrikel, 13, 1770–1776”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i exe-
getik Anton Johnson Fridrichsen och professorn i patologisk anatomi Robin Fåhræus till-
träda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. universitetets i Uppsala rektor (1928)
”Ur Konung Gustav III:s och statssekreteraren friherre Erik Ruuths brevväxling. Bi-
drag till historien om det svensk-ryska krigets 1788–1790 finansiering, III. Under fält-
tåget 1790:2”, av Ludvig Stavenow.

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet torsdagen den 31 maj 
1928, av promotor Nils von Hofsten, filosofie doktor, professor i jämförande anatomi
”Skapelsetro och uralstringshypoteser för Darwin”, av Nils von Hofsten.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i teo-
logiska prenotioner och teologisk encyklopedi Tor Julius Efraim Andræ och professorn i 
geografi John Otto Henrik Frödin tillträda sina ämbeten, av Ludvig Stavenow, Kungl. 
universitetets i Uppsala rektor (1929)
”Uppsala universitets matrikel, 14, 1776–1784”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet fredagen den 31 maj 
1929, av promotor Helge G. Backlund, filosofie doktor, professor i geologi med petro-
grafi och mineralogi
”On Late Palaeozoic Glaciations in the Northern Hemisphere”, av Helge G. Backlund.

Inbjudan till bevistande av rektorsskiftet vid Kungl. universitetet i Uppsala den 1 juni 
1929, av Ludvig Stavenow, universitetets rektor
”Förteckning över Uppsala universitets fasta egendom. Gods och gårdar, fastigheter 
och tomter”, upprättad av Samuel E. Bring och Oscar Kollberg.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i psy-
kiatri Alfred Petrén tillträder sitt ämbete, av Östen Undén, Uppsala universitets rek-
tor (1929)
”Idén om krigets kriminalisering”, av Östen Undén.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i dog-
matik och moralteologi Torsten Bohlin tillträder sitt ämbete, av Östen Undén, Uppsala 
universitets rektor (1930)
”Om begreppet anfallskrig”, av Östen Undén.
”Några ord om Uppsala universitets reservfond”, av Östen Undén.
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Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet lördagen den 31 maj 
1930, av promotor Axel W. Persson, filosofie doktor, professor i klassisk fornkunskap 
och antikens historia
”Schrift und Sprache in Alt-Kreta”, av Axel W. Persson.

Inbjudning till medicine doktorspromotionen vid Kungl. universitetet i Uppsala lördagen 
den 30 maj 1931 i samband med högtidlighållandet av den första medicine doktorspro-
motionen vid universitetet, av promotor Johan Wilhelm Nordenson, medicine och filo-
sofie doktor, professor i oftalmiatrik
”Frågan om synfläckens färg i det levande människoögat”, av J. W. Nordenson.

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet lördagen den 30 maj 
1931, av promotor Sune Lindqvist, filosofie doktor, professor i nordisk och jämföran-
de fornkunskap
”En hjälm från Valsgärde”, av Sune Lindqvist.

Inbjudan till den minnesfest varmed Uppsala universitet högtidlighåller trehundraårs-
minnet av Olof Rudbeck d.ä:s födelse, utfärdad av Östen Undén, universitetets rektor 
(1930)
”Bref af Olof Rudbeck d.ä. rörande Upsala universitet. Efterskörd, I. 1658–1662 ”.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i ana-
tomi David Holmdahl och professorn i medicinsk och fysiologisk kemi Gunnar Blix till-
träda sina ämbeten, av Östen Undén, Uppsala universitets rektor (1930)
”Staters internationella ansvar för domstolsavgöranden”, av Östen Undén.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i mis-
sionshistoria Knut Bernhard Westman och professorn i nordisk ortnamnsforskning Jöran 
Sahlgren tillträda sina ämbeten, av Östen Undén, Uppsala universitets rektor (1930)
”L’Affaire Martini. Une sentence arbitrale internationale”, av Östen Undén.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i bo-
tanik och praktisk ekonomi Elias Melin tillträder sitt ämbete, av Östen Undén, Uppsala 
universitets rektor (1931)
”Urval av för Uppsala universitet gällande stadganden, I”, enligt uppdrag utgivna av 
Carl Häggquist.
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i medi-
cinsk radiologi Hugo Laurell och professorn i matematik Trygve Nagell tillträda sina äm-
beten, av Östen Undén, Uppsala universitets rektor (1931)
”Om vittnen vid fastighetsköp”, av Östen Undén.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
 semitiska språk Henrik Nyberg tillträder sitt ämbete, av Östen Undén, Uppsala univer-
sitets rektor (1932)
”L’Article 181 du Traité de Neuilly (question préalable). Une sentence arbitrale inter-
nationale”, av Östen Undén.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 pedagogik Rudolf Anderberg och professorn i statistik Frans Josua Linders tillträda sina 
ämbeten, av Östen Undén, Uppsala universitets rektor (1932)
”Anteckningar om sanktionsproblemet, I”, av Östen Undén.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 romanska språk Johan Melander och professorn i obstetrik och gynekologi Axel Edvard 
Westman tillträda sina ämbeten, av Östen Undén, Uppsala universitets rektor (1932)
”Från arbetsdomstolens praxis”, av Östen Undén.

Inbjudan till Uppsala universitets Gustav II Adolfs-fest i universitetets aula lördagen den 
5 november 1932 ävensom inbjudningar till doktorspromotionerna samma dag
”Kvinnan och draken i Uppenbarelseboken”, av Otto Lagercrantz.
”Die Frage der religiösen Anlage”, av Tor Andræ.
”Om statsregleringen som svenskt rättsinstitut”, av C. A. Reuterskiöld.
”Die Strömungswiderstand des Blutes in verschiedenen Teilen des Gefässystems”, av 
Robin Fåhræus.
”Brahman. Eine sprachwissenschaftlich exegetisch-religionsgeschichtiche Unter-
suchung, I–II”, av Jarl Charpentier.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i elek-
tricitetslära Harald Norinder, professorn i psykiatri Bernhard Jacobowsky och professorn 
i idé- och lärdomshistoria Johan Nordström tillträda sina ämbeten, av Otto Lagercrantz, 
Uppsala universitets rektor (1933)
”Uppsala universitets matrikel, 15, 1784–1788”, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i oftal-
miatrik Sven Fredrik Berg och professorn i finsk-ugriska språk Björn Collinder tillträda 
sina ämbeten, av Otto Lagercrantz, Uppsala universitets rektor (1933)
”L’Article 181 du Traité de Neuilly (question de fond). Une sentence arbitrale inter-
nationale”, av Östen Undén.

Inbjudan till bevistande av rektorsskiftet vid. Kungl. universitetet i Uppsala den 1 juni 
1933, av Otto Lagercrantz, Uppsala universitets rektor
”Indogermanisches Prädikativ”, av Otto Lagercrantz.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i  hygien 
och bakteriologi John Libert Reenstierna och professorn i grekiska språket och litteratu-
ren Gunnar Rudberg tillträda sina ämbeten, av Thore Engströmer, Uppsala universitets 
rektor (1933)
”Om skyldigheten att förete föremål för syn eller besiktning, I”, av Thore Engströmer.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
 filosofi Anders Karitz tillträder sitt ämbete, av Thore Engströmer, Uppsala universitets 
rektor (1934)
”Om skyldigheten att förete föremål för syn eller besiktning, II”, av Thore Engströmer.

Inbjudning till filosofie doktorspromotionen vid Uppsala universitet torsdagen den 31 
maj 1934
”Texte zum mazdayasnischen Kalender”, av H.S. Nyberg.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i växt-
biologi Gustaf Einar Du Rietz tillträder sitt ämbete, av Thore Engströmer, Uppsala uni-
versitets rektor (1934)
”Universitetsstatuterna av år 1916 med däri vidtagna ändringar t.o.m. den 31 maj 
1934 jämte sakregister”.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 mekanik och matematisk fysik Ivar Waller, professorn i konsthistoria med konstteori 
Gregor Paulsson och professorn i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt Halvar Sundberg 
tillträda sina ämbeten, av Thore Engströmer, Uppsala universitets rektor (1935)
”Några anmärkningar rörande de processuella rättsmedlen”, av Thore Engströmer.
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i tyska 
språket John Holmberg och professorn i latinska språket och litteraturen Per Gustaf Thör-
nell tillträda sina ämbeten, av Thore Engströmer, Uppsala universitets rektor (1935)
”Urval av för Uppsala universitet gällande stadganden, II”, enligt uppdrag utgivna av 
Carl Häggquist.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula fredagen den 31 maj 
1935
”Recruitment at the Royal Swedish Navy with the Aid of Intelligence Tests”, av  Rudolf 
Anderberg.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
 obstetrik och gynekologi John Petrus Næslund tillträder sitt ämbete, av Thore Engströ-
mer, Uppsala universitets rektor (1935)
”Das Schwedische Prozesswesen”, av Thore Engströmer.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula lördagen den 30 maj 
1936
”Teologie doktorspromotioner och doktorsutnämningar 1861–1935”, av A.B. Carlsson.
”Formulas, Tables, and Graphs Concerning the Addition of Two Normal Frequency 
Curves”, av F.J. Linders.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
meteorologi Hilding Köhler, professorn i rasbiologi Gunnar Dahlberg och professorn i 
sanskrit med jämföraned indoeuropeisk språkforskning Helmer Smith tillträda sina äm-
beten, av Thore Engströmer, Uppsala universitets rektor (1936)
”Bilder aus der Geschichte der Universität Uppsala”, av Nils von Hofsten.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 svenska språket Adolf Natanael Lindqvist, professorn i dogmatik och moralteologi 
 Hjalmar Lindroth och professorn i kemi Gunnar Hägg tillträda sina ämbeten, av Thore 
Engströmer, Uppsala universitets rektor (1937)
”Om reformatio in pejus i brottmål, I”, av Thore Engströmer.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula måndagen den 31 
maj 1937
”Tarmvolvulus från ætiologisk, pathogenetisk och diagnostisk synpunkt. Med hän-
synstagande framför allt till S-flexurvolvulus ”, av Hugo Laurell. 
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i fysik 
Axel Edvin Lindh, professorn i matematik Arne Karl-August Beurling och professorn i 
kyrkohistoria Per Gunnar Westin tillträda sina ämbeten, av Thore Engströmer, Uppsala 
universitets rektor (1937)
”Urval av för Uppsala universitet gällande stadganden, III”, enligt uppdrag utgivna av 
Carl Häggquist.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i öron-, 
näs- och halssjukdomar C.–O. Nylén tillträder sitt ämbete, av Thore Engströmer, Upp-
sala universitets rektor (1938)
”Om reformatio in pejus i brottmål, II”, av Thore Engströmer.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula tisdagen den 31 maj 
1938
”Bernstensriddaren och Tacitus. Några anmärkningar om källan för Germ. 44, 45”, 
av Erland Hjärne.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i bio-
kemi Arne Tiselius tillträder sitt ämbete (1938)
”Urkunder och författningar angående donationer och fonder vid Uppsala Kungl. uni-
versitet, III”, utgivna av Carl Häggquist.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i filo-
sofi Torgny Segerstedt tillträder sitt ämbete, av Thore Engströmer, Uppsala universitets 
rektor (1939)
”Urval av för Uppsala universitet gällande stadganden, IV”, enligt uppdrag utgivna 
av Carl Häggquist.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula onsdagen den 31 
maj 1939
”Studies on the Influence of the Corpus Luteum on Lactation and the Like”, av John 
Naeslund.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i astro-
nomi Gunnar Malmquist, professorn i botanik, särskilt systematik och morfologi, John 
Axel Nannfeldt, professorn i kemi Arne Fredga samt professorn i engelska språket Sten 
Bodvar Liljegren tillträda sina ämbeten, av Thore Engströmer, Uppsala universitets rek-
tor (1939)
”Förteckning över köp, försäljningar och andra förändringar berörande Uppsala uni-
versitets fasta egendom åren 1929–1939”, upprättad av Oscar Kollberg.
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Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula fredagen den 31 maj 
1940
”Krig och fred i Nya Testamentet”, av Anton Fridrichsen.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i reli-
gionshistoria med religionspsykologi Geo Widengren samt professorn i fysiologi Torsten 
Teorell tillträda sina ämbeten, av Thore Engströmer, Uppsala universitets rektor (1940)
”Universitetsstatuterna av år 1916 med däri vidtagna ändringar t.o.m. den 14 juni 
1940 jämte sakregister”.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula lördagen den 31 maj 
1941
”A Short Account of an Anti-Leprosy Serum and Its Therapeutic Value”, av John 
Reenstierna.

Inbjudning till teologie doktorspromotionen vid Uppsala universitet fredagen den 31 okto-
ber 1941, av promotor Knut B. Westman, teologie doktor, professor i missionshistoria 
och ostasiatisk religionshistoria
”Reformation och revolution. En Olavus Petri-studie”, av Knut B. Westman.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i nord-
iska språk Erik Noreen samt professorn i praktisk teologi Dick Helander tillträda sina 
ämbeten, av Thore Engströmer, Uppsala universitets rektor (1941)
”Universitetsstatuterna av år 1916 med däri vidtagna ändringar t.o.m. den 28 juni 
1941 jämte sakregister samt bestämmelser ang. vikariearvoden och docentstipendier”.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn 
i  nationalekonomi och finansrätt Erik Lindahl samt professorn i rättshistoria Henrik 
Munktell tillträda sina ämbeten, av Thore Engströmer, Uppsala universitets rektor 
(1942)
”Några aktuella frågor vid rättegångsreformens behandling i riksdagen”, av Thore Eng-
strömer.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula lördagen den 30 maj 
1942
”Något om de senaste 25 årens utveckling inom klinisk vestibularforskning, särskilt 
rörande labyrintfistelsymtom och lägenystagmus”, av Carl Olof Nylén.
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 kirurgi Olle Hultén, professorn i zoologi Sven Hörstadius, professorn i historia Erik Lönn-
roth samt professorn i statistik Herman Wold tillträda sina ämbeten, av Thore  Engströmer, 
Uppsala universitets rektor (1942)
”Urval av för Uppsala universitet gällande stadganden, V”, enligt uppdrag utgivna av 
Carl Häggquist.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula måndagen den 31 
maj 1943
”Konsthistoriens föremål”, av Gregor Paulsson.

Inbjudan till bevistande av rektorsskiftet vid Kungl. universitetet i Uppsala den 1 juni 
1943, av Thore Engströmer.
”Om konkursgäldenärs vid konkursens inträde anhängiga rättegångar med hänsyn till 
nya rättegångsbalken”, av Thore Engströmer.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i pro-
cessrätt Per Olof Ekelöf, professorn i romanska språk Paul Falk och professorn i pediat-
rik Curt Gyllenswärd tillträda sina ämbeten, av Nils von Hofsten, Uppsala universitets 
rektor (1944)
”Franskt inflytande på svensk biologisk forskning före Linné med särskild hänsyn till 
cartesianismens genombrott i Sverige”, av Nils von Hofsten.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula onsdagen den 31 
maj 1944
”Ett problem i pliktmoralen”, av Sigfrid von Engeström.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i ana-
tomi, särskilt histologi, Martin Wrete och professorn i geografi Filip Hjulström tillträda 
sina ämbeten, av Nils von Hofsten, Uppsala universitets rektor (1944)
”Uppsala universitets matrikel, 16, 1788–1792, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula torsdagen den 31 
maj 1945
”The Great Vogu Manah and the Apostle of God. Studies in Iranian and Manichaean 
Religion”, av Geo Widengren.
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 latinska språket och litteraturen Josef Svennung och professorn i geologi, särskilt petro-
grafi och mineralogi, Erik Norin tillträda sina ämbeten, av Nils von Hofsten, Uppsala 
universitets rektor (1945)
”Uppsala universitets återupprättande 1593–1595”, av Nils von Hofsten.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
 grekiska språket och litteraturen Gudmund Björck tillträder sitt ämbete, av Nils von 
Hofsten, Uppsala universitets rektor
”Uppsala universitets matrikel, 17, 1792–1800, på uppdrag av universitetets rektor 
utgiven av A.B. Carlsson.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula fredagen den 31 maj 
1946
”Om hormonell trofisk påverkan av njurarna”, av Martin Wrete.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i 
 musikforskning Carl-Allan Moberg tillträder sitt ämbete, av Nils von Hofsten, Uppsala 
universitets rektor (1947)
”Urval av för Uppsala universitet gällande stadganden, VI”, enligt uppdrag utgivna 
av Carl Häggquist.

Inbjudan till den minnesfest varmed Uppsala universitet den 23 april 1947 högtidlig-
håller hundraårsminnet av Erik Gustaf Geijers död, utfärdad av Nils von Hofsten, uni-
versitetets rektor.
”Erik Gustaf Geijers historiska föreläsningar. Ett urval utgivet av Anton Blanck”.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula lördagen den 31 maj 
1947
”The Apostle and His Message”, av Anton Fridrichsen.

Inbjudningsskrift till bevistandet av rektorsskiftet vid Kungl. universitetet i Uppsala den 
2 juni 1947, av Nils von Hofsten, universitetets rektor
”Utvecklingsläran i den nyaste forskningens ljus”, av Nils von Hofsten.
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Inbjudningsskrift till åhörande av offentliga föreläsningar med vilka professorn i zoolo-
gi, särskilt jämförande anatomi och histologi, Gösta Jägersten, Skytteanske professorn i 
vältalighet och statskunskap Carl Arvid Hessler, professorn i medicinsk och fysiologisk 
kemi Karl Gunnar Ågren, professorn i ftisiologi Erik Hedvall, professorn i teoretisk medi-
cin Jan Waldenström samt professorn i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språk-
forskning Hans Hendriksen tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, Uppsala universi-
tets rektor (1947)
”Universitetsstatuterna av år 1916 med däri vidtagna ändringar t.o.m. den 30 septem-
ber 1947 jämte sakregister”.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 svenska språket Valter Jansson, professorn i exegetik Ivan Engnell, professorn i filosofi 
Ingemar Hedenius samt professorn i civilrätt med internationell privaträtt Åke Malm-
ström tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, Uppsala universitets rektor (1948)
”Erasmus Nicolai Arbogensis Brevis ratio de methodus discendi theologiam”, utgiven 
med inledning och register av Hjalmar Lindroth.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
meteorologi, särskilt väderlekslära Tor Bergeron, professorn i patologisk anatomi Nils 
 Gellerstedt samt professorn i fysik Per Ohlin tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, 
Uppsala universitets rektor (1948)
”Urval av för Uppsala universitets gällande stadganden, VII”, enligt uppdrag utgivna 
av Carl Häggquist.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula måndagen den 31 
maj 1948
”Social Control as Sociological Concept”, av Torgny T. Segerstedt.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i 
 nationalekonomi Tord Palander och professorn i nordisk och jämförande folklivsforsk-
ning, särskilt folkloristik, Dag Strömbäck tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, Upp-
sala universitets rektor (1948)
”Några svenska sagoberättare”, av Jöran Sahlgren.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i bak-
teriologi Gunnar Löfström, professorn i litteraturhistoria med poetik Gunnar Tideström, 
professorn i nordiska språk Ivar Lundahl och professorn i straffrätt och juridisk encyklope-
di Ivar Strahl tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, Uppsala universitets rektor (1949)
”Handlingar till Uppsala universitets historia, I. Striden om Carl Peter Thunbergs för-
slag 1792 rörande de medicinska studierna”, utgivna av Anton Blanck.
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Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula tisdagen den 31 maj 
1949
”Om juridiska studier”, av Phillips Hult.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i geo-
grafi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi Gerd Enequist, professorn i kyrko-
historia med missionshistoria Bengt Sundkler, professorn i allmän och experimentell 
farmakodynamik samt farmakognosi Ernst Bárány och professorn i fysikalisk kemi Stig 
Claesson tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, Uppsala universitets rektor (1949)
”Handlingar till Uppsala universitets historia, II. Konflikten mellan universitetets 
rektor P. N. Christiernin och studenterna höstterminen 1795”, handlingar utgivna 
av Anton Blanck.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i peda-
gogik och pedagogisk psykologi Wilhelm Sjöstrand och professorn i engelska språket Erik 
Tengstrand tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, Uppsala universitets rektor (1950)
”1948 års förslag till generalplan för utbyggande av Uppsala universitet”, utarbetat 
inom Kungl. Byggnadsstyrelsen.

Inbjudningsskrift till åhörande av de föreläsningar med vilka professorn i röntgendiag-
nostik Folke Knutsson, professorn i pediatrik Bo Vahlquist och professorn i egyptologi 
Torgny Säve-Söderbergh tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, Uppsala universitets 
rektor (1950)
”Handlingar till Uppsala universitets historia, III. Utdrag ur konsistoriets protokoll 
rörande examensväsendet den 10 och 17 januari 1800”, utgivna av Anton Blanck.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i geo-
logi, särskilt historisk geologi, Per Thorslund tillträder sitt ämbete, av Fredrik Berg, Upp-
sala universitets rektor (1951)
”Något om fossila lungfiskar. Föredrag i Kungl. Vetenskapssocieteten 8 maj 1942”, av 
Gunnar Säve-Söderbergh.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula torsdagen den 31 
maj 1951
”The King and the Tree of Life in Ancient Near Eastern Religion”, av Geo Widengren.
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Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i engel-
ska språket och engelskspråkig litteratur H.W. Donner och professorn i tyska språket Ernst 
Löfstedt tillträda sina ämbeten, av Fredrik Berg, Uppsala universitets rektor (1952)
”1950 års förslag till generalplan för utbyggande av Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Utarbetat inom Kungl. Byggnadsstyrelsen”.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula lördagen den 31 maj 
1952
”Étude syntactique sur ancien français neporquant (neportant, neporuec, neporce) et 
nequedent”, av Paul Falk.

Inbjudningsskrift till bevistande av rektorsskiftet vid Kungl. universitetet i Uppsala den 
3 juni 1952, av Fredrik Berg, universitetets rektor
”Om dispositionen av de gustavianska arvegodsens avkastning. Ett bidrag till frågan 
om Uppsala universitets reservfond”, av Fredrik Berg.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i oftal-
miatrik Gunnar von Bahr, professorn i klassisk fornkunskap och antikens historia Arne 
Furumark och professorn i nordisk och jämförande fornkunskap Mårten Stenberger till-
träda sina ämbeten, av Åke Holmbäck, Uppsala universitets rektor (1953)
”Examenssystemet inom de filosofiska fakulteterna i Norden”, av Åke Holmbäck.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula lördagen den 30 maj 
1953
”Belt und Baltisch. Ostseeische Namenstudien mit besonderer Rücksicht auf Adam 
von Bremen”, av Josef Svennung.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i san-
skrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning Stig Wikander, professorn i exegetik 
Harald Riesenfeld och professorn i nordiska språk Ivar Modéer tillträda sina ämbeten, 
av Åke Holmbäck, Uppsala universitets rektor (1953)
”Lagkommissionen under Gyldenstolpe I–II”, av Åke Holmbäck.

Inbjudningsskrift till åhörande av den offentliga föreläsning med vilken professorn i ana-
tomi, särskilt makroskopisk anatomi, Bror Rexed tillträder sitt ämbete, av Åke Holmbäck, 
Uppsala universitets rektor (1954)
”Om ’mimiska’ namn på ögonmusklerna”, av Fredrik Berg.
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Inbjudning till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula måndagen den 31 maj 
1954
”Om territorialvattengränsen vid ostkusten”, av Halvar G. F. Sundberg.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i fysik 
Kai Siegbahn, professorn i teologisk etik med religionsfilosofi Herbert Olsson och profes-
sorn i praktisk teologi Åke Andrén tillträda sina ämbeten, av Åke Holmbäck, Uppsala 
universitets rektor (1954)
”Scholarly Freedom in Sweden”, av Åke Holmbäck.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula tisdagen den 31 maj 
1955
”Nyare undersökningar över skogsträdens mykorrhizasvampar och det fysiologiska 
växelspelet mellan dem och trädens rötter”, av Elias Melin.

Inbjudningsskrift till bevistande av den högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye 
rektor Torgny Segerstedt installeras i sitt ämbete av Åke Holmbäck (1955)
”Dopen vid Kullen. En gammal sjömanstradition i 1667 års sjölag och i Olaus Rud-
becks Atlantica”, av Åke Holmbäck.

Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar med vilka professorn i all-
män patologi och patologisk anatomi Gösta Hultqvist, professorn i historia Sven A. Nils-
son och professorn i matematik Lennart Carleson tillträda sina ämbeten, av Torgny T. 
Segerstedt (1955).
”Gruppen som kommunikationssystem”, av Torgny T. Segerstedt.

Inbjudan till den högtidlighet med vilken professorn i civilrätt Henrik Hessler installeras 
i sitt ämbete av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1956)
”Slutna och öppna arbetsgrupper. En studie i social struktur”, av Torgny T. Segerstedt.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula torsdagen den 31 
maj 1956
”Über die Innervation der Muskelsehnen”, av Martin Wrete.

Inbjudan till de högtidligheter med vilka professorn i klinisk kemi Anders Grönwall, pro-
fessorn i historia Sten Carlsson, professorn i kyrkohistoria Sven Göransson, professorn i 
semitiska språk Oscar Löfgren, professorn i botanik, särskilt fysiologi och anatomi, Nils 
Fries, professorn i patologi Bengt Engfeldt installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Seger-
stedt, Uppsala universitets rektor (1956)
”Symbolmiljö, mening och attityd. Ett forskningsprojekt”, av Torgny T. Segerstedt.
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Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i grekiska språket och littera-
turen David Tabachovitz, professorn i psykologi Gunnar Johansson, professorn i elektrici-
tetslära med särskild hänsyn till atmosfäriska urladdningar Dietrich Müller-Hillebrand 
installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1957)
”Some Notes on Definitions in Empirical Science”, av Torgny T. Segerstedt.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula fredagen den 31 maj 
1957
”Linnés Systema morborum”, av Fredrik Berg.
”Kungl. Vetenskaps-Societetens protokoll 1732–1784”, utgivna av Axel Liljencrantz.
”Linné som myrforskare”, av Einar Du Rietz.
”Specimina Linnæana”, av Åke Holm.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i konsthistoria med konst-
teori Nils Gösta Sandblad, professorn i idé- och lärdomshistoria Sten Lindroth, professorn 
i ortopedi Carl Hirsch, professorn i rasbiologi Jan-Arvid Böök installeras i sina ämbeten, 
av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1957)
”Utbildning och samhälle”, av Torgny T. Segerstedt.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken professorn i neurologi Karl-Axel Ek-
bom installeras i sitt ämbete, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1958)
”Universitetsstatuterna av år 1956 jämte sakregister”.

Inbjudan till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula lördagen den 31 maj 1958
”On the Nature of Phosphorus Linkages and Biological Functions of Intracellular 
Phosphoproteins”, av Gunnar Ågren.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i meteorologi, särskilt 
 experimentell och teoretisk meteorologi, Gösta Liljequist, professorn i dermato- venerologi 
Nils Thyresson, professorn i företagsekonomi Sune Carlson, professorn i öron-, näs-, och 
halssjukdomar Arne Sjöberg installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala 
universitets rektor (1958)
”Universitetsförfattningar. Viktigare för universiteten, särskilt universitetet i Upp-
sala, gällande förordningar och andra bestämmelser, I.”

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula söndagen den 31 
maj 1959
”Folkrepresentation och kyrka 1809–1847”, av Sven Göransson.
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Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i romanska språk Bengt 
Hasselrot, professorn i astronomi Erik Holmberg, professorn i klinisk fysiologi Gunnar 
Ström, professorn i ekonomisk historia Karl-Gustaf Hildebrand, professorn i religionshis-
toria Carl-Martin Edsman, professorn i limnologi Wilhelm Rodhe, professorn i virologi 
Tore Wesslén installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets 
rektor (1959)
”Geographical Changes of Rural Settlement in Northwestern Sweden Since 1523”, 
av Gerd Enequist.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula tisdagen den 31 maj 
1960
”Äkthetsfrågor i Mozarts rekviem”, av Carl-Allan Moberg.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i dogmatik med symbolik 
Axel Gyllenkrok, professorn i tyska språket Lars Hermodsson, professorn i kvantkemi 
Per-Olof Löwdin, professorn i plastikkirurgi Tord Skoog installeras i sina ämbeten, av 
Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1960)
”Uppsala universitets matrikel, 18, 1801–1817”, utgiven av Paul Sjögren.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i tyska språket Lars Her-
modsson, professorn i nordiska språk Lennart Moberg, professorn  obstetrik och gyneko-
logi Carl Gemzell installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universi-
tets rektor (1961), AUU, B. 1
”Fakulteterna och vetenskapens enhet. Ett tankemotiv hos Stora Undervisningskom-
mittén”, av Torgny T. Segerstedt, AUU, C. 1.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula onsdagen den 31 maj 
1961, AUU, B. 2
”Stat och kyrka enligt gällande svensk rätt”, av Halvar G. F. Sundberg, AUU, Studia 
Juridica Upsaliensia 3.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i psykiatri Torsten S:son Frey, 
professorn i psykiatri Hans Forssman, professuren i finansrätt med finansvetenskap Leif 
Mutén, professorn i svenska språket och litteraturen Sven Lundström, professorn i musik-
forskning Ingmar Bengtsson installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala 
universitets rektor, AUU, B. 3
”Några anteckningar om adjunkten John Björkén”, av Fredrik Berg, AUU, C. 2.



63

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula onsdagen den 30 
maj 1962, AUU, B. 5
”The New Buildings for the Geographical and Geological Institutes, University of 
Uppsala”, av Gerd Enequist, Sten Florin, Filip Hjulström, Erik Norin och Åke Sundborg, 
AUU, C. 3.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i civilrätt Svante Bergström, 
professorn i allmän och jämförande etnografi Sture Lagercrantz, professorn i offentlig rätt 
med folkrätt Stig Jägerskiöld, professorn i matematik Yngve Domar, professorn i grekiska 
språket och litteraturen Jonas Palm, professorn i geologi, särskilt petrografi och mineralogi 
Hans Ramberg installeras av sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universi-
tets rektor (1962), AUU, B. 6 
”Tekniskt bistånd och social struktur. Några problemställningar”, av Torgny T. Seger-
stedt, AUU, Studia Sociologica Upsaliensia 1.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken professorn i thoraxkirurgi Viking Olof 
Björk, professorn i neurokirurgi Einar Bohm, professuren i ortopedi Tor Hierton, profes-
sorn i histologi Karl-Erik Fichtelius installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, 
Uppsala universitets rektor (1962) AUU, B. 7
”Jubeldoktoratet vid universiteten i Uppsala och Lund”, av E. Louis Backman, AUU, 
C. 4.

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula fredagen den 31 maj 
1963, AUU, B. 9
”Yttrandefrihet i radio och skydd för särskilda intressen”, av Svante Bergström, AUU, 
Studia Iuridica Upsaliensia 4.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i allmän rättslära Lars 
Hjerner, professorn i litteraturhistoria med poetik Gunnar Brandell, professorn i nord-
iska språk, särskilt ortnamnsforskning, Harry Ståhl, professorn i analytisk kemi Folke 
Nydahl installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rek-
tor, AUU, B. 10
”Humanisternas yrkesval. En provundersökning”, av Torgny T. Segerstedt, AUU,  Studia 
Sociologica Upsaliensia 2.

Inbjudan till de offentliga högtider vid vilka professorn i radioterapi Bengt A. Nohrman 
och professorn i barnpsykiatri Anna-Lisa Annell installeras i sina ämbeten, av Torgny T. 
Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1964), AUU, B. 11
”Naturvetarnas yrkesval”, av Torgny T. Segerstedt, AUU, Studia Sociologica Upsali-
ensia 3.
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Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 1964, AUU, B. 12
”The New Building for the Institute of Zoophysiology, University of Uppsala”, av Per 
Eric Lindahl, AUU, C. 6.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i rättshistoria med romersk 
rätt Erik Anners, professor i semitiska språk Frithiof Rundgren, professorn i teoretisk  fysik 
Per Olof Fröman, professorn i zoologi Karl-Georg Nyholm, professorn i konsthistoria med 
konstteori Rudolf Zeitler installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala uni-
versitets rektor (1964), AUU, B. 13
”Doktorsdisputationens tredje opponent”, av E. Louis Backman, AUU, C. 7.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 1965, AUU, B. 15
”Forskning och undervisning i fysik vid Uppsala universitet under fem århundraden”, 
av Anna Beckman och Per Ohlin, AUU, C. 8.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i kirurgi Lars Thorén, profes-
sorn i anestesiologi Martin Holmdahl, professorn i zoologi Karl-Georg Nyholm, professorn 
i klinisk bakteriologi Gunnar Laurell installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, 
Uppsala universitets rektor (1965), AUU, B. 16
”Uppsala universitets årsskrift 1861–1960. Hundraårsregister med historik”, av 
 Hjalmar Lindroth, AUU, C. 9.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i straffrätt Alvar Nelson och 
professorn i nordisk och jämförande fornkunskap Bertil Almgren installeras i sina ämbe-
ten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1966), AUU, B. 17
”Den akademiska gemenskapen – en sociologisk skiss”, av Torgny T. Segerstedt, AUU, 
Studia Sociologica Upsaliensia 4.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 1966, AUU, B. 18
”International Business Research”, av Sune Carlson, AUU, Studia Oeconomiae 
 Negotiorum 1.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i teologisk etik med religi-
onsfilosofi Ragnar Holte och professorn i nationalekonomi Ragnar Bentzel installeras i 
sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1966), AUU, B. 20
”Bibliotek i krigstid. Uppsala universitetsbibliotek i stora nordiska krigets slutskede”, 
av Tönnes Kleberg, AUU, C. 10.
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Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken professorn i psykologi Lars-Magnus 
Gunne installeras i sitt ämbete, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor 
(1967), AUU, B. 21
”Föreläsningsämnen vid professorsinstallationer i Uppsala 1855–1966”, av Barbro 
 Marin, AUU, C. 11.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 1967, AUU, B. 22
”Education as an Academic Discipline”, av Wilhelm Sjöstrand, AUU, C. 12.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i högenergifysik Helge 
Tyrén, professorn i seismologi Markus Båth, professorn i religionspsykologi Hjalmar 
Sundén, professorn i elektricitetslära med särskild hänsyn till atmosfäriska laddningar 
Stig Lundquist installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets 
rektor (1967), AUU, B. 23
”Ivar Sandström and the Parathyroid Glands. A 90-Years Anniversary”, av Erik Ask-
Upmark, Bror Rexed och Björn Sandström, AUU, C. 13.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i geologi, särskilt historisk 
geologi Richard Reyment och professorn i röntgendiagnostik Herman Lodin installeras i 
sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1968), AUU, B. 24
”Medeltida Uppsalabibliotek. I. Biskop Siward av Uppsala och hans bibliotek”, av 
 Tönnes Kleberg, AUU, C. 15.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i biokemi Jerker Porath, pro-
fessorn i mikrobiologi Lennart Philipson, professorn i analytisk farmaceutisk kemi Göran 
Schill, professorn i oorganisk och fysikalisk kemi Allan Ågren, professorn i biokemi John 
Sjöquist, professorn i engelska språket och engelskspråkig litteratur Gunnar Boklund, 
professorn i romanska språk, särskilt franska språket och litteraturen Gunnar von Pro-
schwitz, professorn i amerikansk litteratur Olov Fryckstedt installeras i sina ämbeten, av 
Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1968), AUU, B. 26
”Uppsala universitets konsthistoriska institution femtio år”, AUU, C. 16.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilka professorn i öron-, näs- och halssjuk-
domar Hans Engström, professorn i rättsmedicin Tom Saldeen, professorn i hygien Tore 
Dalhamn, professorn i geriatrik Lars A. Carlson installeras i sina ämbeten, av Torgny T. 
Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1969), AUU, B. 29
”Linnéporträtt. Supplement till Tycho Tullberg, Linnéporträtt (1907)”, förteckning 
samanställd av Ingegerd Tullberg Beskow, AUU, C. 14.
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Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilka professorn i organisk kemi Göran Berg-
son, professorn i oorganisk kemi Ivar Olovsson, professorn i biokemi Stellan Hjertén in-
stalleras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1970), 
AUU, B. 31
”Ergonomi och människa–teknikproblem. Något om ett aktuellt forskningsområ-
de inom psykologi”, av Gunnar Johansson, AUU, Studia Pscyhologica Upsaliensia 1.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken professorn i fonetik Sven Öhman, pro-
fessorn i sociologi Ulf Himmelstrand, professorn i psykologi, särskilt tillämpad psykologi, 
Ingmar Dureman installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universi-
tets rektor (1970), AUU, B. 33
”Socialt system och samfärdsel”, av Torgny T. Segerstedt, AUU, Studia Sociologica Up-
saliensia 6.

Doktorspromotionen vid Uppsala universitet och Lantbrukshögskolan 1970, AUU, B. 34
”Skandinaviska politiker i Minnesota 1882–1900. En studie rörande den etniska fak-
torns roll vid politiska val i en immigrantstat”, av Sten Carlsson, AUU, Folia Historica 
Upsaliensia 1.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professorn i dermatologi och venerologi 
Lennart Juhlin, professorn i antikens kultur och samhällsliv Sture Brunnsåker, professorn 
i morfologisk zoologi Carl-Olof Jacobson installeras i sina ämbeten, av Torgny T. Seger-
stedt, Uppsala universitets rektor (1970), AUU, B. 35
”Swedish Astronomers 1477–1900”, av Per Collinder, AUU, C. 19.

Doktorspromotionen vid Uppsala universitet och Lantbrukshögskolan 1971, AUU, B. 37
”Teresa från Avila och religionspsykologien”, av Hjalmar Sundén, AUU, Studia 
 Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 20.

Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid vilka professor i nordiska språk, särskilt ort-
namnsforskning, Thorsten Andersson, professorn i litteraturvetenskap Thure Stenström, 
professorn i statistik Karl Gustav Jöreskog, professorn i molekylärbiologi Charles Kur-
land, professorn i näringslära Leif Hambræus installeras i sina ämbeten, av Torgny T. 
Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1972), AUU, B. 39
”Den akademiska friheten under frihetstiden”, av Torgny T. Segerstedt, AUU, C. 22.

Doktorspromotionen vid Uppsala universitet och Lantbrukshögskolan 1972, AUU, B. 40
”Johannes Bureus sigill”, av Fredrik Berg, AUU, C. 21.
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Inbjudan till den installations- och minneshögtidlighet i Uppsala universitets aula vid vil-
ken den tjugonde innehavaren av Skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap 
Leif Lewin installeras i sitt ämbete och universitetet i samband därmed firar minnet av 
Johan Skytte, universitetets förste kansler, och den av honom för 350 år sedan upprättade 
professuren, av Torgny T. Segerstedt, Uppsala universitets rektor (1972), AUU, B. 41.
”Medeltida Uppsalabibliotek II. Bidrag till deras historia till 1389”, av Tönnes Kleberg, 
AUU, C. 25.

Doktorspromotionen vid Uppsala universitet och Lantbrukshögskolan 1973, AUU, B. 45
” ’Gåskolan’. The University of Uppsala Orthopaedic Department’s Amputee Train-
ing & Research Unit”, av Tor Hierton, AUU, C. 28.

Doktorspromotionen vid Uppsala universitet och Lantbrukshögskolan 1975, AUU, B. 52
”How Foreign is Foreign Trade? A Problem in International Business Research”, av 
Sune Carlson, AUU, Studia Oeconomiae Negotiorum 11.

Doktorspromotionen vid Uppsala universitet och Lantbrukshögskolan 1976, AUU, B. 56
”Om Filostratos och hans Apollonius-biografi”, av Jonas Palm, AUU, Studia Graeca 
Upsaliensia 10.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 3 juni 1977, AUU, B. 58
”Allmosa eller socialförsäkring. En socialrättslig skiss”, av Stig Jägerskiöld, AUU, Stu-
dia Juridica Upsaliensia 8.

Invitations to the Conferment Ceremony on September 30 1977, AUU, B. 60
“Reforming Higher Education and External Studies in Sweden and Australia”, av 
 Urban Dahllöf, AUU, Uppsala Studies in Education 3.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 2 juni 1978, AUU, B. 62
”Etik och jämställdhet”, av Ragnar Holte, AUU, Uppsala Studies in Social Ethics 5.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rektor  Martin 
H:son Holmdahl installeras i sitt ämbete, av Torgny T. Segerstedt (1978), AUU, B. 63
”Utbildningssamhället och framtiden”, av Torgny T. Segerstedt.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 8 juni 1979, AUU, B. 66
”Scandinavian Social Democracy. Its Strenght and Weakness”, av Nils Elvander, AUU, 
C. 39.
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Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 6 juni 1980 med program, AUU, B. 69
”Biomedical Research and Research Policy in Sweden”, av Henry Danielsson, AUU, 
C. 40.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 5 juni 1981 med program, AUU, B. 72
”A Revolution in Biology”, av Lennart Philipson, AUU, C. 41.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 4 juni 1982 med program, AUU, B. 75
”The Importance of Tradition”, av Torgny Håstad, AUU, C. 43.
Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 3 juni 1983 med program, AUU, B. 78
”Siare och nationalmonument. Historikern Erik Gustaf Geijer (1783–1847)”, av Carl 
Göran Andræ, AUU, C. 46.

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 30 maj 1984 med program, AUU, B. 81
”Adam Bremensis and Sueonia”, av Carl Fredrik Hallencreutz, AUU, C. 47.

Promotionsfesten i Uppsala 30 maj 1986. Inbjudningar och program, AUU, B. 86
”En akademisk festsed och dess utveckling”, av Torgny Nevéus, AUU, C. 50.
”On Sleep and Sleep Disorder”, av Björn-Erik Roos, AUU, C. 49.

Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 1987, AUU, B. 88
”Några fakta om promotionerna vid Uppsala universitet”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 3 juni 1988, AUU, B. 91
”Fakta om promotionstraditionen”, av Torgny Nevéus.
”The University and Teacher Training”, av Karl-Georg Ahlström, AUU, C. 56.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rektor Stig 
Strömholm installeras i sitt ämbete, av Martin H:son Holmdahl, Uppsala universitets 
rektor (1989), AUU, B. 94.
”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 31 maj 1991, AUU, B. 98
”Korta fakta om promotionstraditionen vid Uppsala universitet”, av Torgny Nevéus.

Nya professorer hösten 1992, AUU, B. 101
”Om Uppsala universitets symboler”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 4 juni 1993, AUU, B. 103
”Ridinstitutionen, en 330-årig historia”, av Marianne Andersson och Birgitta Segerfeldt.
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Nya professorer våren 1994, AUU, B. 105
”Akademiska sällskapet – en växande och vital personalförening”, av Inger Sjödahl.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rektor Bo 
Sundqvist installeras i sitt ämbete av Stig Strömholm (1997), AUU, B. 117
”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet”, av Torgny Nevéus.

Jubileumspromotionsfesten i Uppsala den 22 januari 2000, AUU, B. 125
”Inför jubelpromotionen den 22 januari 2000”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 26 maj 2000, AUU, B. 127
”En doktorspromotion i Uppsala för femtio år sedan”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 26 januari 2001, AUU, B. 129
”Ett 400-årigt samtal – universitetets äldsta historia i dialogform”, av Per Ström.
”’Dialog’ av Laurentius Paulinus Gothus i prosaöversättning av Ruben Wiwe och  Urban 
Örneholm.

Promotionsfesten i Uppsala den 1 juni 2001, AUU, B. 131
”Om promotionssedens tradering. Hur en akademisk festsed förts vidare och för-
nyats”, av Torgny Nevéus.
”Varför firar vi? – ’Oration’ hållen vid Örebro universitets årshögtid den 3 februari 
2001”, av Lars-Åke Skalin.

Nya professorer våren 2002, AUU,  B. 134
”Om pedeller och ceremonistavar”, av Per Ström.

Promotionsfesten i Uppsala den 31 maj 2002, AUU, B. 135
”En 250-årig promotionsföreläsning – Johan Ihre vid filosofiska magisterpromotionen 
1752”. Inledning av Per Ström. Text, översättning och kommentar av Krister Östlund.

Promotionsfesten i Uppsala den 24 januari 2003, AUU, B. 137
”Den teologiska examensordningens utveckling. Några noteringar med anledning av 
en 100-årig reform”, av Oloph Bexell.

Promotionsfesten i Uppsala den 28 maj 2004, AUU, B. 142
”Det upsaliensiska jubeldoktoratet 200 år”, av Torgny Nevéus.
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Promotionsfesten i Uppsala den 28 januari 2005, AUU, B. 144
”Universitetskanslern Magnus Gabriel De la Gardie – ett 350-årsminne”, av Johan 
Sjöberg.

Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 2005, AUU, B. 145
”’Till Guds ära och till vårt rikes lyckliga förkovran.’ Om 1655 års konstitutioner för 
Uppsala universitet”, av Stig Strömholm.
”Konstitutionernas text med svensk översättning”, av Krister Östlund.

Nya professorer 2005, AUU, B. 146
”Om depositionen. Bilden av en försvunnen akademisk rit”, av Per Ström.

Promotionsfesten i Uppsala den 27 januari 2006, AUU, B. 147
”Nils Rosén von Rosenstein 300 år”, av Gunnar Sedin.

Promotionsfesten i Uppsala den 2 juni 2006, AUU, B. 148
”Promotionen i poesin – dikter av sex skalder”, av Torgny Nevéus.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rektor  Anders 
Hallberg installeras i sitt ämbete av företrädaren i detsamma Bo Sundqvist (2006), 
AUU, B. 149
”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet”, av Torgny Nevéus.
”Rectores magnifici vid Uppsala universitet. En sammanställning”, av Torgny Nevéus.

Nya professorer 2006, AUU, B. 150
”Studiefinansiering och universitetets stipendier”, av Johnny Andersson.

Promotionsfesten i Uppsala den 26 januari 2007, AUU, B. 151
”Jacob Wallenberg minns sitt Uppsala. En tidigare opublicerad text från 1700-talets 
slut översatt och kommenterad av Andreas Önnerfors”.

Linnéfest och doktorspromotion i Uppsala den 23 och 26 maj 2007, AUU, B. 152
”Linnéminnet”, av Hanna Östholm.

Nya professorer 2007, AUU, B. 153
”Några iakttagelser ur professorsinstallationernas historia vid Uppsala universitet”, 
av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 25 januari 2008, AUU, B. 154
”Den akademiska friheten och makten – tema Sverige”, av Stig Strömholm.
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Promotionsfesten i Uppsala den 30 maj 2008, AUU, B. 155
”Iniurias verbales. Förolämpningar i 1600-talets akademiska Uppsala”, av Erik Falk.

Nya professorer 2008, AUU, B. 156
”Torgny T. Segerstedt – ett hundraårsminne”, av Martin H:son Holmdahl och Stig 
Strömholm.

Promotionsfesten i Uppsala den 23 januari 2009, AUU, B. 157
”Fyrstämmig studentsång – ett 200-årsminne”, av Folke Bohlin.

Promotionsfesten i Uppsala den 29 maj 2009, AUU, B. 158
”Ellen Fries – ’Den djupaste tillfredsställelse jag har känt har varit vid skrivandet av 
historia’”, av Ann-Sofie Ohlander.

Nya professorer 2009, AUU, B. 159
”Tankar om den borgerliga friheten – Peter Forsskåls skrift om tryckfriheten 250 år”, 
av Carl Gustaf Spangenberg.

Promotionsfesten i Uppsala den 22 januari 2010, AUU, B. 160
”Studentbeväringen – ett sällsamt inslag i akademi och armé”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 28 maj 2010, AUU, B. 161
”Hugo Alfvén – tonsättaren i akademiens och studentsångarnas tjänst”, av Jan Olof 
Rudén.

Nya professorer 2010, AUU, B. 162
”Universitetskanslern Axel von Fersen – till 200-årsminnet av det fersenska mordet”, 
av Johan Sjöberg.

Promotionsfesten i Uppsala den 28 januari 2011, AUU, B. 163
”Upsala-glaciären – till hundraårsminnet av expeditionen till Patagonien”, av Bo Sund-
qvist.
”Akademiska högtider samt nya hedersdoktorer vid Uppsala universitet 2001–2010”, 
av Torgny Nevéus.

Nya professorer 2011, AUU, B. 165
”Dynastin Bernadotte och det kungliga riksuniversitetet. Två kungliga besök i Upp-
sala”, av Carl Frängsmyr och Per Sandin.
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Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nya rektor Eva 
Åkesson installeras i sitt ämbete av företrädaren i detsamma Anders Hallberg (2011), 
AUU, B. 166
”Uppsala universitet 2006–2011”, av Anders Hallberg.
”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet”, av Torgny Nevéus.
”Rectores magnifici vid Uppsala universitet. En sammanställning”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten den 27 januari 2012, AUU, B. 167
”Att växa upp i 1800-talets lärda Uppsala. Om Claes Annerstedt i yngre år”, av  Torgny 
Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 1 juni 2012, AUU, B. 168
”Universitetshuset 125 år. Med rektor Carl Yngve Sahlins tal vid dess invigning”, av 
Carl Frängsmyr.

Nya professorer 2012, AUU, B. 169
”The Svedberg, ’Fragment’. Urval och inledning av Carl Frängsmyr”.

Promotionsfesten den 25 januari 2013, AUU, B. 170
”Observationer rörande vattuminskningen i Bottenviken (1749) av Samuel Chydenius. 
Nyutgåva med förord av Hans Helander, inledning av Bo Sundqvist samt översättning 
och kommentarer av Urban Örneholm.

Promotionsfesten i Uppsala den 31 maj 2013, AUU, B. 171
”Nationerna och inspektoraten – ett 350-årsminne” av Stig Strömholm, med introduk-
tion av Carl Frängsmyr.

Martin H:son Holmdahls stipendium för främjande av mänskliga fri- och rättigheter tio 
år, AUU, B. 172
”Martin H:son Holmdahls stipendium för främjande av mänskliga fri- och rättig heter”, 
av Peter Wallensteen.

Nya professorer 2013, AUU, B. 173
”Fredsforskning i Uppsala – återblick på ett halvsekel”, av Carl Frängsmyr.

Promotionsfesten den 24 januari 2014, AUU, B. 174
”Nationsväsendet tiderna igenom – frihet under tvång?”, av Torkel Jansson med intro-
duktion av Carl Frängsmyr.
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Promotionsfesten den 28 maj 2014, AUU, B. 175
”Påvebesöket vid Uppsala universitet – ett 25-årsminne”, av Per Ström.
”Välkomsttal”, av Martin H:son Holmdahl.
”Universitetet i människans tjänst”, av Johannes Paulus II.
”Anders Ångström 200 år”, av Carl Frängsmyr.

Nya professorer 2014, AUU, B. 176
”Prokanslersämbetets avveckling och frågan om Nathan Söderbloms utnämning 
1914”, av Oloph Bexell.

Promotionsfesten den 30 januari 2015, AUU, B. 177
”Ur ’Spridda minnen från ett långt liv’”, av Eva von Bahr-Bergius med inledning av Carl 
Frängsmyr och efterskrift av Hedvig Hedqvist.

Promotionsfesten den 29 maj 2015, AUU, B. 178
”Universitetet i världen. Martin H:son Holmdahl talar”, av Martin H:son Holmdahl 
med inledning av Per Ström.

Nya professorer 2015, AUU, B. 179
Hugo Hildebrandsson, ”Sjelfbiografiska anteckningar”, med inledning av Carl Frängs-
myr.

Promotionsfesten i Uppsala den 29 januari 2016, AUU, B. 180
”Forna tiders studentliv betraktat av Johannes Sundblad – upsaliensisk memoar-
författare och studenthistoriker”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 2016, AUU, B. 181
”Den akademiska censuren i Uppsala och 1766 års tryckfrihetsförordning”, av Carl 
Gustaf Spangenberg.

Promotionsfesten den 27 januari 2017, AUU, B. 183
”Hundrafemtioårigt sångarjubileum”, av Carl Frängsmyr.
”Uppsalasångarnas Pariserfärd. Skildrad av Måns Månsson”.

Promotionsfesten i Uppsala den 24 maj 2017, AUU, B. 184
”Humanisten Johan Nordström – ett femtioårsminne”, av Tore Frängsmyr.
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Nya professorer 2017, AUU, B. 185
”Gunnar Wennerberg – en 200-årig kulturman”, av Christer Åsberg.
”Från idealistiskt nationalmonument till akademisk arena. Högtidsföreläsning i uni-
versitetsaulan 6 oktober 2017”, av Carl Frängsmyr.

Promotionsfesten i Uppsala den 26 januari 2018, AUU, B. 186
”Hæffner – ett udda jubileum”, av Carl Frängsmyr.
”J. C. F. Hæffner – den moderna akademimusikens grundläggare”, av Magnus Vahl-
quist.

Promotionsfesten i Uppsala den 1 juni 2018, AUU, B. 187
”När skandinavismen kom till Uppsala. Studentmötet 1843 – en tillbakablick”, av 
Carl Frängsmyr.

Nya professorer 2018, AUU, B. 188
”En föränderlig ceremoni – professorsinstallationer förr och nu”, av Carl Frängsmyr.

Promotionsfesten i Uppsala den 25 januari 2019, AUU, B. 189
”Självbiografiska anteckningar”, av Arvid G. Högbom. Utgivna och försedda med in-
ledning av Carl Frängsmyr.

Promotionsfesten i Uppsala den 24 maj 2019, AUU, B. 190
”Magnus Gabriel De la Gardies donation till Uppsala universitetsbibliotek – ett 
350-årsjubileum”, av Johan Sjöberg.
”Minnen från Norrlands nation”, av Stig Strömholm med inledning av Carl Frängsmyr.

Nya professorer 2019, AUU, B. 191
”Östgötagräl och Uppsalakäppar. Interiörer från J. C. Lindblads tid vid Uppsala uni-
versitet”, av Carl Frängsmyr.
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Program
Alla klockslag är precisa

11.30 Universitetets aula öppnas. För tillträde krävs biljett.

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

12.15 Promotionshögtiden i universitetets aula börjar med intågsproces-
sion. 

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson. 
Föreläsning av Samhällsvetenskapliga fakultetens promotor, professor Roland 
Roberts över ämnet Vetenskap och människa.

Promotion inom samtliga universitetets fakulteter. Under promotionen utförs 
musik komponerad av L. Bernstein, F. Couperin, J.F.C. Hæffner, G.F. Händel, 
S. Karpe, F. Kreisler L.-E. Larsson, D. Wirén m.fl. 

Musikaliskt mellanspel med operasångaren Fredrik Zetterström som framför 
sånger av Hugo Alfvén.
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Prisutdelningar.

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

Värdar för promotionen: Rector magnifica professor Eva Åkesson och  prorektor 
professor Anders Malmberg.

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

Processionsordning

Avd 3–5 samt 7 och 8 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovan-
för vänster trappa
1. Studenternas övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Ordförandena vid studentkårerna, curator curatorum samt nationernas kuratorer 
4. Promotionens övermarskalk och bitr. övermarskalkar
5. Promotorerna
6. Promotionens hedersdoktorer
7. Pristagare
8. Promotionens doktorer efter avlagda prov

Avd 9–25 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför höger 
trappa
9. Pedellen 
10. Cursorerna
11. Värdarna för promotionen samt särskilt inbjudna honoratiores
12. Bitr. övermarskalkar
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13. Övriga inbjudna gäster
14. Professores emeriti
15. Teologiska fakultetens lärare
16. Juridiska fakultetens lärare
17. Medicinska fakultetens lärare
18. Farmaceutiska fakultetens lärare
19. Historisk-filosofiska fakultetens lärare 
20. Språkvetenskapliga fakultetens lärare
21. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare
22. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare
23. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare
24. Tidigare promoverade doktorer
25. Vid Uppsala universitet anställda tjänstemän
26. 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, 
Mikael Norrby  och Sarah Havrén Schütz. Uppsalastudenternas övermarskalk 
är Harald Götlind, pedell Martin Andersson, cursorer Claes Andersson och 
 Anders Westin, pressansvarig Anneli Waara, ansvariga för universitetshuset 
Maurice Hart, Jorge Herrera och Hermon Tesfai, administration Gabriella 
 Almqvist, Jakob Piehl och Mica Håll.

Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling.
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För blomsterarrangemangen svarar Uppsala linneanska trädgårdar, Botaniska 
trädgården.

Stora domkyrkoklockan ringer kl 8.00 promotionsdagen.

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

Uppsala universitet inleder 2020-talets första termin med en doktorspro-
motion som slutpunkt för den förflutna höstterminen. Alla promovendi och 
pristagare hälsas med stor värme oavsett väderbetingelser. Redan den första 
dokumenterade promotionen vid det återupprättade lärosätet den 22 janua-
ri år 1600 skedde i bitande kyla så skulle dagen vara kall kan också detta ses 
som tradition.

Vid promotionen år 1600 var Filosofiska fakultetens dekanus  Laurentius 
Paulinus Gothus promotor, således den förste kände med detta uppdrag i vårt 
land. Han hade varit aktiv som aktuarie vid Uppsala möte 1593, vilket begärt 
att universitetet skulle återupprättas. Vid tiden för promotionen var han pro-
fessor i astronomi och matematiska vetenskaper och skulle sedan bli biskop i 
Strängnäs för att slutligen återkomma till Uppsala som ärkebiskop. Även om 
hertig Carl och rådet utfärdade ett brev om det förnyade lärosätet sommaren 
1593 räknas dess formella återöppnande från de privilegier som dagteckna-
des den 15 mars 1595 och som även nämner promotionerna. Det är således ett 
kvartssekeljubileum Uppsala universitet kan fira denna vår; fyrahundratjugo-
fem år efter återupprättandet.

Till promotionsfesten i januari 2020 välkomnar Alma Mater upsaliensis 
sina doctores promovendi. Deras avhandlingar visar universitetets bredd och 
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djup. Alla ni promovendi har både haft framgångar och motgångar. Det har 
under flera år gått åt många dagar och säkert även många nätter till ert arbete. 
Det har varit experiment som har misslyckats, skrivkramp och idétorka. Ni 
har även haft underbara stunder med tankar och idéer som flödat fritt, med 
inspiration och glädje. Glädjen och frustrationen, hopp och förtvivlan, bak-
slag och framsteg har följts åt. Motgång och framgång – båda behövs för att vi 
skall komma framåt och kunna bryta ny kunskapsmark. Ni har flyttat fram 
kunskapens gränser.  Nu är det er högtidsdag, era insatser som skall firas. Den 
fantastiska resa ni genomfört och de fina prestationer ni alla har lyckats med 
firar universitetet, tillsammans med era nära och kära.

Promotionsdagens fest är alltså först och främst ägnad de nutidens och 
framtidens forskare som, med godkända prov och efter disputation erhållit 
doktorsexamen och därför är berättigade att, genom den hävdvunna rit som 
ärvts från medeltidens akademiska traditioner och nu vårdats vid Uppsala 
universitet under mer än fyra hundra år, promoveras och föras över parnassen.

Universitetet hälsar som promovendi även de nio fakulteternas nya heders-
doktorer. Vi hyllar dem för att de på olika hedervärda sätt gynnat Uppsala uni-
versitet med sitt engagemang och vetenskapliga arbete för att utveckla utbild-
ning, forskning och innovation. Det sker genom att de tilldelas den förnämsta 
utmärkelse universitetet genom sina fakulteter kan ge. 

Att denna fest också får kombineras med utdelningen av lärosätets priser 
och belöningar till förtjänta forskare och firas i närvaro av universitetets ära-
de gäster samt många av vetenskapens gynnare och vänner tillsammans med 
promovendernas lärare och närstående gör det till en glädje att kunna hälsa 
välkommen till doktorspromotion vid Uppsala universitet.

Eva Åkesson
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Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala universitets aula fredagen den 31 januari 2020 
får härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas 
vägnar, inbjuda:

Statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Anna Ekström, stats-
rådet, 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, rektorn vid Sveriges lantbruksuniversitet Maria Knutson Wedel 
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 gal-
leriet utanför fakultetsrummen. I övrigt hänvisas till här bifogat program.
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Uppsala i november 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
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Promotorernas presentationer

Teologiska fakulteten

Vid denna promotion har Teologiska fakulteten glädjen och äran att promo-
vera två nya hedersdoktorer.

Nancy T. Ammerman, född 1950, är professor i religionssociologi vid Socio-
logy Department of the College of Arts and Sciences och School of Theology, 
Boston University, USA. Hon verkar inom det aktuella forskningsfältet ”levd 
religion”, lived religion, vilket argumenterar för studium av vardagslivets ut-
tryck för religion, snarare än av dogmer och organisationer, för att förstå reli-
gioners individuella och samhälleliga betydelse. Hennes studier har varit cen-
trala för utvecklingen av teori och metoder inom området. Professor Ammer-
man har varit ordförande för The Society for the Scientific Study of Religion 
och The Religion Section of the American Sociological Association samt för 
The  Association for the Sociology of Religion.

Fania Oz-Salzberger, född 1960, professor i historia vid University of Haifa, 
Israel, är en forskare och författare med stor internationell räckvidd. Hon har 
främst ägnat sig åt europeisk idéhistoria med fokus på kulturell interaktion. 
Boken Jews and Words, som hon skrev tillsammans med sin nyligen bortgångne 
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fader, författaren Amos Oz, och som har översatts till ett flertal språk, lyfter 
fram den judiska tolkningstraditionens korsbefruktning med andra kulturella 
och religiösa traditioner genom millennierna. Fania Oz-Salzberger var under 
tre år föreståndare för Paideia, The European Institute for Jewish Studies in 
Sweden, ett institut som samverkar med Forum för judiska studier vid Upp-
sala universitet.

Teologiska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker sin hög-
aktning för deras framstående insatser och ser fram emot fortsatt samarbete. 

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

Mia Lövheim
Professor i religionssociologi
Promotor
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Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten har vid denna promotion glädjen att promovera en ny 
 hedersdoktor.

Hans Petter Graver, född 1955, har arbetat i norska Forbruger- och adminis-
trasjonsdepartmentet och hos Regjeringsadvokaten i Norge. Sedan 1993 är 
han professor i rättssociologi med särskild inriktning mot förvaltningsrätt vid 
Universitetet i Oslo. Han har varit forskningsledare vid Senter for europaforsk-
ning Arena och dekanus vid Juridiska fakulteten, Universitetet i Oslo. Graver 
är preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Professor Gravers forskning omfattar förvaltningsrätt, rättssociologi, rätts-
historia, rättslära, rättsteori, argumentationsteori och retorik. Hans senaste 
forskningsprojekt avser ”Domstolenes bristepunkt – om dommere når retts-
staten er under press”. Han har varit aktiv i lagstiftningsarbetet, bland annat i 
flera betydelsefulla statliga utredningar, och har i sin verksamhet på olika sätt 
bidragit till att fördjupa och nyansera svåra rättsliga frågor. 

Hans Petter Gravers engagemang för rättsteori, inom och utom den of-
fentliga rätten, har under decennier uppskattats av forskarkolleger i Norden 
och övriga Europa. Värt att särskilt lyfta fram är den betydelse han har för 
 doktorander och yngre forskare. Hans inspirerande texter och pedagogiska 
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 anslag har låtit generationer av rättsvetare ana rättsvetenskapens djup och 
möjligheter. Juridiska fakulteteten vill genom denna utnämning knyta än tä-
tare band med en nordisk kollega som den sedan många år samarbetat med.

Juridiska fakulteten hälsar genom mig sin nye hedersdoktor, uttrycker sin re-
spekt för hans viktiga forskningsinsatser och ser fram emot ett fortsatt frukt-
bart samarbete.

Fakulteten gratulerar likaså de forskare som promoveras efter avlagda prov och 
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.

Charlotta Zetterberg
Professor i miljörätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten har vid denna promotion glädjen och äran att promo-
vera tre nya hedersdoktorer.

John Lee Cox, född 1939, är professor emeritus vid Keele University, Stafford-
shire, Storbritannien. Han är internationellt erkänd för sitt arbete inom peri-
natal psykiatri, särskilt genom utvecklingen av ett screeninginstrument för att 
identifiera kvinnor som drabbas av postpartumdepression, Edinburgh Postna-
tal Depression Scale (EPDS). Skalan används både i kliniska sammanhang och 
inom forskningen. John Cox var en av grundarna av Marcé Society for Peri-
natal Mental Health och hans arbete som psykiater, forskare och lärare har be-
lönats med ett antal prestigefyllda priser under åren. Han är en av grundarna 
av den moderna perinatala psykiatrin och har bidragit avsevärt till förbättring 
av  diagnos och behandling av kvinnor som lider av förlossningsdepression.

Ingeborg Hochmair-Desoyer, född 1953, är en av de forskare som har utvecklat 
cochleaimplantat (CI), vilken utgör en av de viktigaste medicinska upptäck-
terna någonsin. Den kirurgiska behandlingen ger möjlighet att bota medfödd 
dövhet hos barn och ge dem ett oralt språk. Även dövblinda vuxna kan åter-
få mycket av sin förlorade hörsel. Metoden innebär att en elektrod placeras i 
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hörselsnäckan och snabba, akustiskt genererade, elektriska pulser skapas och 
leds till hjärnan. Ingeborg Hochmair-Desoyer utvecklade tillsammans med 
sin make den första flerkanaliga elektroden inbäddad i silikonhölje. Denna har 
senare legat till grund för möjligheten att operera gravt hörselskadade även 
när viss hörsel kvarstår, så kallad elektro-akustisk stimulering. Sedan 1990 
har hon byggt upp MED-EL Industrier i Innsbruck, Österrike. Hon grundade 
före taget i syfte att förbättra livskvaliteten hos de döva och hörselskadade runt 
om i världen. Hon stöder flera forskningsprojekt vid Akademiska sjukhusets 
öronklinik och Medicinska fakulteten.

Stacy Loeb, född 1980, är läkare och professor i urologi och folkvetenskap vid 
New York University, USA. Hennes forskningsområde är klinisk prostata-
cancer med fokus på tidig prostatacancer och kunskapsspridning via sociala 
medier. Stacy Loeb är en internationellt erkänd expert med nära tre hundra 
publicerade vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Hon är en ofta anlitad in-
ternationell föreläsare och har hittills publicerat nära trettio vetenskapliga ar-
tiklar tillsammans med forskare vid Uppsala universitet baserat på Nationella 
prostatacancerregistret (NPCR). Hon är en viktig ambassadör för Uppsala uni-
versitet och svensk kvalitetsregisterforskning.

Medicinska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer och ser fram emot 
fortsatt fruktbart samarbete.

Avslutningsvis vill fakulteten gratulera de forskare, som promoveras efter 
avlagda prov och önskar dem framgång och tillfredsställelse i deras framtida 
gärning.

Ulf Gyllensten
Professor i molekylär medicinsk genetik
Promotor
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Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten har glädjen och äran att vid denna promotion hälsa 
en ny hedersdoktor välkommen till sin forskningsgemenskap.

Elizabeth C. M. De Lange, född 1962, är professor i prediktiv farmakologi vid 
Leidens universitet i Nederländerna. Hennes forskning handlar om att kunna 
förutsäga olika läkemedels effekt på människor. Ett av fokusområdena för hen-
nes forskargrupp är att undersöka hur läkemedel kan transporteras till olika 
vävnader, framför allt beträffande hjärnan som skyddas av blod-hjärnbarriären. 

Elizabeth de Lange är Fellow of the American Association of Pharmaceu-
tical Sciences och har publicerat sig rikligt. Hon har dessutom deltagit i och 
 organiserat många internationella konferenser och symposier. Sedan tidigt 
nittio tal finns starka band mellan Elizabeth de Lange och Uppsala universitet, 
särskilt till gruppen för translationell farmakokinetik och farmakodynamik 
vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Farmaceutiska fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor och uttrycker sin 
stora respekt för hennes forskningsinsatser.



90

Fakulteten lyckönskar också de forskare som promoveras efter avlagda prov 
och önskar dem skicklighet och framgång i deras kommande verksamhet.

Anna Orlova
Professor i preklinisk utveckling av peptidbaserade radiofarmaka
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och 
äran att promovera två nya hedersdoktorer.

Petra Broomans, född 1954, docent med ius promovendi vid universitetet i Gro-
ningen, Nederländerna, och gästprofessor vid universitetet i Ghent, Belgien, 
forskar inom området svensk litteratur, kvinnolitteratur och kulturförmed-
ling. Hon har särskilt lyft fram kvinnliga författare och har initierat flera sam-
arbetsprojekt med forskare i litteraturvetenskap och genusvetenskap, inte 
minst inom ramen för universitetets U4-nätverk. 

Petra Broomans har också ansvarat för ett pedagogiskt samarbete mellan 
institutioner i Groningen, Uppsala och Sichuan. Hennes mångåriga och fram-
gångsrika gärning vid Universitetet i Groningen har haft avgörande betydelse 
för främjandet av svensk och skandinavisk litteratur i Nederländerna.

Peter Wollny, född 1961, direktör vid Bach-Archiv i Leipzig, Tyskland, är ett 
ledande namn inom forskningen kring Johann Sebastian Bach och hans söner 
samt specialist på musikfilologins område. Han promoveras till hedersdoktor 
för sina uppslagsrika och noggranna studier om 1600- och 1700-talets mu-
sik. Wollny hedras också för sin verksamhet vid Bach-Archiv i Leipzig, som 
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 under hans ledning har utvecklats till det viktigaste forskningsinstitutet ägnat 
 familjen Bach och tysk musik under tidigmodern tid. 

I sitt mångåriga samarbete med Institutionen för musikvetenskap har Peter 
Wollny varit utomordentligt betydelsefull för den pågående forskningen kring 
tidigmodern musikhistoria, bland annat genom sitt arbete med musikhand-
skrifterna i Dübensamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek.

Historisk-filosofiska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer,  uttrycker 
sin aktning för deras framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt 
 givande samarbete.

Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och 
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.

Sven Widmalm
Professor i idé- och lärdomshistoria
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och 
äran att promovera två nya hedersdoktor.

Viet Thanh Nguyen, född 1971, är vietnamesisk-amerikansk skönlitterär 
 författare och docent i litteraturvetenskap vid University of Southern Cali-
fornia, USA. Nguyen kom till USA som krigsflykting från Vietnam när han 
var fyra år gammal. Enligt honom själv har denna erfarenhet haft betydelse för 
hans val av frågeställningar och teman. I sina vetenskapliga såväl som litterära 
verk utforskar han frågor om migration, ras, etnicitet och identitet. Nguyens 
senaste monografi Nothing Ever Dies. Vietnam and the Memory of War, stude-
rar gestaltningar av Vietnamkriget i litteratur, film och minnesmonument. 
Samma frågor om krig, ras och identitet utforskas på ett annat sätt i Nguyens 
debutroman The Sympathizer (på svenska Sympatisören), där berättaren är en 
vietnamesisk dubbelagent i Amerika. Romanen belönades med Pulizerpriset 
och en rad andra litterära priser. Novellsamlingen The Refugees är utgiven i 
svensk översättning hösten 2019. Nguyen har även blivit en viktig röst inom 
den  offentliga debatten i USA om aktuella ämnen som rasism och flykting-
frågor.
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Camilla Wide, född 1967, är professor i nordisk filologi vid Åbo universitet, 
Finland. Hon har gjort stora insatser för svenska språket i både Finland och 
Sverige. I sin forskning undersöker Camilla Wide främst olika aspekter av  talat 
språk, grammatik och interaktion. Framför allt skall nämnas hur hon med sitt 
vetenskapliga arbete har lämnat värdefulla bidrag till den internationella forsk-
ningen om pluricentriska språk genom stort upplagda studier om skillnader 
mellan rikssvenska och finlandssvenska när det gäller såväl språkbruk som 
språksystem. För tillfället är hon ledare för Åbodelen av ett stort forsknings-
program finansierat av Riksbankens Jubileumsfond i Sverige.

Språkvetenskapliga fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker 
sin aktning för deras framstående insatser och ser fram emot fortsatt givande 
samarbete. 

Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och 
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.

Coco Norén
Professor i franska
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen 
och äran att promovera en ny hedersdoktor.

Michèle Lamont, född 1957, är professor i sociologi och i African and African 
American Studies samt Robert I. Goldman Professor of European Studies vid 
Harvard University, USA. Hon är som sociolog bemärkt för sina studier av 
ojämlikhet. En ständigt aktuell fråga är hur ojämlikhet uppkommer och upp-
rätthålls. Vad får den för konsekvenser för människor och hur kan den mot-
verkas? För att svara på detta behövs ett grepp som omfattar ekonomiska, 
politiska, institutionella och kulturella dimensioner. Lamonts forskning rör 
värdehierarkier i alla dessa dimensioner och hur de skapar exkludering och 
inkludering baserat på främst social klass och etnicitet. 

Michèle Lamonts forskning om den ökande institutionaliseringen av vär-
deringsprocesser – till exempel inom vetenskapssamhällets interna gransk-
ningsprocesser – har också haft stort inflytande. Studien How Professors Think 
lade grunden för ett tema som hon fortsätter utforska, nämligen hur utvärde-
ringssamhället påverkar forskning och högre utbildning. Genom gedigna jäm-
förande empiriska studier och teoretisk medvetenhet har hon befäst sin roll 
inom samhällsvetenskapen.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor, uttryck-
er sin aktning för hennes framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt 
 givande samarbete.

Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och 
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.

Cecilia Pahlberg
Professor i företagsekonomi
Promotor



97

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Fakulteten för utbildningsvetenskaper, har vid denna promotion glädjen att 
promovera en ny hedersdoktor.

Michel Vandenbroeck, född 1959, är docent och avdelningsföreståndare vid 
universitetet i Ghent, Belgien, där hans forskning rör utbildning för kvali-
tet inom samhällelig barnomsorg/förskola, dess styrning, praktiker och rela-
tion till familjepolitik. Han studerar särskilt inkluderings- och exkluderings-
processer och föräldrastöd i kontexter med mångfald och ökande skillnader 
mellan olika grupper. Vandenbroecks forskning har rönt internationellt in-
tresse inom pedagogik och socialt arbete, särskilt inom förskoleforsknings-
fältet. Han har en omfattande vetenskaplig produktion och är en efterfrågad 
plenar föreläsare vid internationella konferenser. Vandenbroeck har ett starkt 
engagemang i frågor som rör social rättvisa och mångfald, deltar i aktuella sam-
hällsdebatter och betonar forskningens roll för att befrämja utvecklandet av 
kvalitativa och inkluderande förskoleverksamheter för barn och familjer med 
skilda bakgrunder.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor och ser 
fram mot fortsatt samarbete. 

Per Hansson
Seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap
Promotor
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion gläd-
jen och äran att promovera fyra nya hedersdoktorer.

Dino Fiorani, född 1946, är professor och forskningsledare vid CNR, Istituto di 
Struttura della Materia, Rom, Italien. Han bedriver forskning inom magnetism 
och nanoteknologi och har som initiativtagare till European Magnetism Asso-
ciation och Joint European Magnetic Symposia starkt bidragit till samordnad 
och stärkt europeisk magnetismforskning. Han har publicerat ett stort antal 
artiklar, främst inom områdena magnetiska nanopartiklar och magnetiska 
tunnfilmer. Inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bedrivs omfattande 
experimentell och teoretisk forskning nära relaterad till Fioranis verksamhet 
inom magnetism och magnetiska nanosystem. Sedan flera år finns etablerade 
vetenskapliga kontakter mellan professor Fiorani och forskare vid institutio-
nerna för teknikvetenskaper, fysik och astronomi samt geovetenskaper vilket 
bland annat resulterat i ett flertal gemensamma publikationer.

Karen Hanghøj, född 1966, är geolog, tidigare verksam inom industrin och vid 
Danmarks och Grönlands Geologiska Undersökning (GEUS). Under  senare år 
har hon varit CEO för EIT RawMaterials, världens största konsortium inom 
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området råmaterial, där Uppsala universitet också är en partner. Inom kon-
sortiet samarbetar ledande företag, universitet och forskningsinstitut kring 
råmaterials hela värdekedja; från prospektering och gruvdrift till ersättnings-
material, återvinning och cirkulär ekonomi. Hanghøj lämnade hösten 2019 
EIT för att bli chef för British Geological Survey (BGS), ett stort och viktigt 
forskningsinstitut inom geovetenskaperna. Ett antal medarbetare inom fakul-
teten har haft och har ett mycket aktivt samarbete med Hanghøj i samband 
med såväl forsknings- som innovationsaktiviteter.

Judith Mank, född 1976, är professor vid University of British Columbia, 
 Kanada. Hon forskar inom ett av naturvetenskapens kärnämnen, evolutions-
biologi, och har särskilt profilerat sig inom evolutionen av kön, könskromo-
somer och genetiska konflikter mellan könen. Hon är också en uppskattad 
gästföreläsare, lärare och mentor. Professor Mank har starka band till Uppsala 
universitet med bland annat en postdoc-period 2007–08. För närvarande är 
hon gästprofessor vid Institutionen för organismbiologi och har där utvecklat 
nya samarbeten med forskare inom fakulteten. Hennes vetenskapliga profil 
stärker fakultetens forskning inom evolutionsbiologi och möjliggör nya inter-
aktioner i gränslandet mellan evolutions- och organismbiologi.

Cumrun Vafa, född 1960, är professor vid Harvard University, USA, och en 
internationell expert inom teoretisk och matematisk fysik, särskilt sträng-
teorins både fysiska och matematiska aspekter. Han har gjort viktiga upp-
täckter inom topologisk strängteori och har på ett avgörande sätt bidragit till 
förståelsen av så kallad spegelsymmetri. Professor Vafa har samarbeten både 
med Institutionen för fysik och astronomi och med Matematiska institutionen 
och är också aktiv som folkbildare. I samband med konferensen String Math 
i Uppsala sommaren 2019 höll han en populärvetenskaplig föreläsning för en 
fullsatt universitetsaula.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, ut-
trycker sin aktning för deras insatser och ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Slutligen lyckönskar fakulteten sina doctores iuvenes till deras framgångsrikt 
avlagda prov på vetenskaplig skicklighet och mognad och önskar dem all fram-
gång och tillfredsställelse i deras kommande verksamhet.

Roland Roberts
Professor i seismologi
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 numera till samtliga promovendi. Det är alltid 
avfattat på latin, hoprullat och försett med sigill, 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, plural doctores iuvenes, som också ofta används.

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veck-
ad. Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den guld-
spänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom 
de högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicinska och 
farmaceutiska.

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. Det var diplomaten och 
författaren Carl Gustaf von Brinkman (1764–1847), En av de Aderton, som 
bestods denna ära.



104

Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala uni-
versitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom Medicinska fakulteten 
1804. Årets jubeldoktorer promoveras vid vårpromotionen.

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, plural promovendi; 
promotus/a benämns den som är promoverad, plural promoti. 

Promotionsspråket är antingen svenska eller latin, 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 förvärva ring eller ej.

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott, för 
hedersdoktorer enkelskott. Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakul-
tet promoverats, saluteras de sammanlagt med tre skott om de är fler än tre, 
annars med individuellt enkelskott.
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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?
2019-2 Margareta Hammarlund-Udenaes (farm) Läkemedel under femtio år
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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 31 januari 2020

Nedanstående förteckning upptar samtliga nya doktorer som anmält sig till 
deltagande i promotionen. Övriga, så kallade promotionsvägrare, förtecknas 
ej. Bland promovendi kan finnas sådana personer som disputerat för ett eller 
ett par år sedan och först nu haft möjlighet att promoveras. Titlarna på de nya 
doktorernas avhandlingar återges enligt redaktionens språkliga principer och 
kan således i enskilda detaljer avvika från deras utformning inom exempelvis 
Libris, det centrala datasystemet för de svenska universitets- och forsknings-
biblioteken.
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Teologiska fakulteten

Promotor:
Professor Mia Lövheim

Hedersdoktorer:
Nancy Tatom Ammerman, professor, USA
Fania Oz-Salzberger, professor, Israel

Doktorer efter avlagda prov:
Maximilian Broberg, norrl, religionssociologi
Avh: ̒ Stay Awhile and Listen .̓ Understanding the Dynamics of Mediatization, 
Authority, and Literacy in Swedish Religious Education.

Daniel Gustafsson, vg, nya testamentets exegetik
Avh: Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology.

Rebecca Loder-Neuhold, g-h, missionsvetenskap
Avh: Crocodiles, Masks, and Madonnas. Catholic Mission Museums in 
 German-Speaking Europe.

Rune Hjarnø Rasmussen, religionshistoria
Avh: The Stick and the Calabash. Building Gods in Bahian Candomblé.

Andreas Wejderstam, vg, upl, kyrkohistoria
Avh: Personlig och kyrklig förnyelse. Svenska kyrkan och Vadstenamötena 
1943–1985.
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Juridiska fakulteten

Promotor:
Professor Charlotta Zetterberg

Hedersdoktor:
Hans Petter Graver, professor, Norge

Doktorer efter avlagda prov:
Agnes Hellner, smål, miljörätt
Avh: Arguments for Access to Justice. Supra-Individual Environmental Claims 
Before Administrative Courts.

Pontus Winther, folkrätt
Avh: International Humanitarian Law and Influence Operations. The Protec-
tion of Civilians from Unlawful Communication Influence Activities During 
Armed Conflict.
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Medicinska fakulteten

Promotor:
Professor Ulf Gyllensten

Hedersdoktorer:
John Lee Cox, professor, Storbritannien
Ingeborg Hochmair-Desoyer, professor, Österrike
Stacy Loeb, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i medicinsk vetenskap:
Lisa Albrecht
Avh: Antibiotic Resistance. Selection in the Presence of Metals and Anti-
microbials.

Caroline Bengtsson
Avh: Nasal Obstruction—Impact on Insomnia Symptoms and Sleep- 
Disordered Breathing.

Erik Berglund, upl
Avh: Adherence to Drug Treatment and Interpretation of Treatment Effects.

Gerrit Brandis
Avh: Biased Evolution. Causes and Consequences.

Louise Dubois
Avh: Prostasomes as Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Vesicles.

Oskar Eriksson
Avh: Studies on Tissue Factor with Focus on Cell Signaling and Cancer.

Karolina Gullsby
Avh: Molecular Detection and Epidemiological Studies of Atypical Bacteria 
Causing Respiratory Tract Infections.
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Jan Hoeber
Avh: Neural Progenitors for Sensory and Motor Repair.

Mirjam Ljunggren, ög
Avh: Sleep-Disordered Breathing in Women. Associations with Cardiovascu-
lar Disease and the Significance of Sleep Apnea During REM Sleep.

Elisabet Lundmark
Avh: Therapy-Resistant Enuresis. In Search of New Therapies and Prognos-
tic Markers.

Hannes Manell, norrl
Avh: Impaired Glucose Tolerance in Childhood Obesity. Contribution of 
 Glucagon, GLP-1 and Inflammation.

Jessika Nordin, ög
Avh: Human Leukocyte Antigen in Sickness and in Health. Ankylosing 
 Spondylitis and HLA in Sweden.

Ingrid Jönson Ring
Avh: Nocturnal Enuresis and Rapid Maxillary Expansion—Long-Term Effect, 
Prognostic Variables, Respiration During Sleep, and Quality of Life.

Martin Löfling Skogar
Avh: Bariatric Surgery. Outcomes after Gastric Bypass and Duodenal Switch.

Gustaf Starlander, ög
Avh: Dissemination of Multiresistant Bacteria. Their Selection, Transmission, 
Virulence, and Resistance.

Maria Stenman
Avh: Treatment Selection in Metastatic Renal Cell Carcinoma. Towards an 
Individualised Approach.
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Fredrik Sundbom
Avh: Asthma and Sleep Disturbances. Associations to Comorbidities and 
Asthma Control.

Fredrik Tamsen
Avh: Homicide Injury Quantification. Measures of Injury Severity in Homi-
cide Victims and Associations with Homicide Characteristics.

Amela Trbakovic
Avh: Clinical and Experimental Studies of Bone Substitutes and Dental 
 Implants in Compromised Bone Sites.
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Farmaceutiska fakulteten

Promotor:
Professor Anna Orlova

Hedersdoktor:
Elizabeth C. M. de Lange, professor, Nederländerna

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i farmaceutisk vetenskap:
Linda Alskär, smål
Avh: Improved Molecular Understanding of Lipid-Based Formulations. 
For  Enabling Oral Delivery of Poorly Water-Soluble Drugs.

Khadijah Edueng
Avh: Molecular Mechanisms Influencing the Performance of Amorphous 
 Formulations for Poorly Water-Soluble Drugs.

Erik Jacobsson, smål
Avh: Studies on Cysteine-Rich Peptides from Nemertea and Violaceae. 
 Proteomic and Transcriptomic Discovery, and Characterization.

Bogdan Mitran, upl
Avh: Prostate Cancer Theranostics using GRPR Antagonist RM26.

Erik Nylander
Avh: The Effects of Growth Hormone on Opioid-Induced Toxicity in vitro.

Maria Rosestedt, norrl
Avh: Affibody Molecules for HER3-Targeted Theranostics of Malignant 
 Tumours.
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Siti Maisharah Sheikh Ghadzi, smål
Avh: Pharmacometrics Modelling in Type 2 Diabetes Mellitus. Implications 
on Study Design and Diabetes Disease Progression.

Ari Brekkan Viggosson, smål
Avh: Pharmacometric Models in the Development of Biological Medicinal 
Products.

Christine Wegler, smål
Avh: Proteomics-Informed Analysis of Drug Disposition in the Human Liver 
and Small Intestine.
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Historisk-filosofiska fakulteten

Promotor:
Professor Sven Widmalm

Hedersdoktorer:
Petra Broomans, docent, Nederländerna
Peter Wollny, professor, Tyskland

Doktorer efter avlagda prov:
Erik Bengtson, g-h, värml, retorik
Avh: The Epistemology of Rhetoric. Plato, Doxa, and Post-Truth.

Frida Buhre, g-h, värml, retorik
Avh: Speaking Other Times. Hannah Arendt and the Temporality of Politics.

Alexander Engström, smål, historia
Avh: Olikhetens praktiker. Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630–1680.

Nils Petter Hellström, g-h, smål, idé- och lärdomshistoria
Avh: Trees of Knowledge. Science and the Shape of Genealogy.

Jhonny Thérus, värml, smål, arkeologi
Avh: Den yngre järnålderns gravskick i Uppland. Framväxten av den arkeo-
logiska bilden och en materialitet i förändring.

Christoffer Åhlman, historia
Avh: Mötet med det skrivna ordet. Kvinnors läsande och skrivande under 
1700-talet.
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Språkvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Coco Norén

Hedersdoktorer:
Viet Thanh Nguyen, professor, USA
Camilla Wide, professor, Finland

Doktorer efter avlagda prov:
Miryam de Lhoneux, norrl, datorlingvistik
Avh: Linguistically Informed Neural Dependency Parsing for Typologically 
Diverse Languages.

Marc Tang, lingvistik
Avh: A Typology of Classifiers and Gender. From Description to Computation.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Cecilia Pahlberg

Hedersdoktor:
Michèle Lamont, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov:
Sebastian Ankargren, statistik
Avh: VAR Models, Cointegration, and Mixed-Frequency Data.

Annekatrin Deglow, freds- och konfliktforskning
Avh: Forces of Destruction and Construction. Local Conflict Dynamics, Insti-
tutional Trust, and Postwar Crime.

Tommie Forslund, norrl, psykologi
Avh: Disorganized Attachment Representations, Externalizing Behavior 
 Problems, and Socio-Emotional Competences.

Matilda Frick, psykologi
Avh: Self-Regulation in Childhood. Developmental Mechanisms and Relations 
to ADHD Symptoms.

Charlotte Grech-Madin, smål, freds- och konfliktforskning
Avh: The Water Taboo. Restraining the Weaponisation of Water in Inter-
national Conflict.

Sophia Hatz, smål, freds- och konfliktforskning
Avh: Coercion and Its Effects. Evidence from the Israel-Palestine Conflict.

Malin Holm, statskunskap
Avh: The Rise of Online Counterpublics? The Limits of Inclusion in a  Digital 
Age.
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Joshua Juvrud, vg, psykologi
Avh: The Perception of Actions and Interactions. And the Importance of Con-
text.

Maricel L. Knechtel, sociologi
Avh: Categorization Work in the Swedish Welfare State. Doctors and Social 
Insurance Officers on Persons with Mental Ill-Health.

Mårten Schultzberg, s-n, statistik
Avh: Causal Inference in Observational Studies and Experiments. Theory and 
Applications.

Marie Sépulchre, sociologi
Avh: This is not Citizenship. Analysing the Claims of Disability Activists in 
Sweden.

Michal Smrek, smål, statskunskap
Avh: Incumbent Renomination. Accountability and Gender Bias.

Ylva Strömbom, psykologi
Avh: Frequent Attenders in Primary Care. Patient Characteristics, Help Seek-
ing Patterns, and Cognitive Behavioral Therapy.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Per Hansson

Hedersdoktor:
Michel Vandenbroeck, docent, Belgien
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Roland Roberts

Hedersdoktorer:
Dino Fiorani, professor, Italien
Karen Hanghøj, docent, Storbritannien
Judith Mank, professor, Kanada
Cumrun Vafa, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov:
Stavros Aronis, norrl, datavetenskap
Avh: Effective Techniques for Stateless Model Checking.

Nicholas Baltzer, upl, bioinformatik
Avh: Predictive Healthcare. Cervical Cancer Screening Risk Stratification and 
Genetic Disease Markers.

Barbara Bruckner, fysik
Avh: New Aspects of Electronic Interactions of keV Ions with Matter.

Gong Cheng, beräkningsvetenskap
Avh: Numerical Ice Sheet Modeling. Forward and Inverse Problems.

Klev Diamanti, smål, bioinformatik
Avh: Integrating Multi-Omics for Type 2 Diabetes. Data Science and Big Data 
Towards Personalized Medicine.

Kristina von Fieandt, v-d, smål, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Reactive Sputtering of Complex Multi-Component Nitride Thin Films.
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Alessandro Georgoudis, norrl, teoretisk fysik
Avh: Topics in Perturbation Theory. From IBP Identities to Integrands.

Magnus Heldin, norrl, teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial
Avh: Designing Grinding Tools to Control and Understand Fibre Release in 
Groundwood Pulping.

Dorothea Ledinek, g-h, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: In the Confines of Cu(In,Ga)Se2 Thin Film Solar Cells with Rear Surface 
Passivating Oxide Layers.

Tegan Corinne Levendal, smål, geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik
Avh: A Geophysical Investigation of Carbonate Build-Ups in the Baltic Basin 
using Seismic and Well Data.

Annika Linkhorst, biologi med inriktning mot limnologi
Avh: Greenhouse Gas Emission from Tropical Reservoirs. Spatial and Tem-
poral Dynamics.

Filipe Mussini, smål, matematik
Avh: Selected Topics in Continuum Percolation. Phase Transitions, Cover 
Times, and Random Fractals.

Mikael Mårtensson, smål, fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik
Avh: A Search for Leptoquarks with the ATLAS Detector and Hardware 
Tracking at the High-Luminosity LHC.

Hemanth Kumar Narayana Reddy, kemi med inriktning mot biofysik
Avh: Structural Studies of Large dsDNA Viruses using Single Particle  Methods.

Monica Norberg, teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik
Avh: Engagerat ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet. 
Utgångspunkter i kvalitetsarbetet.
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Anna Nydahl, norrl, biologi med inriktning mot limnologi
Avh: Carbon Dioxide in Inland Waters. Drivers and Mechanisms Across 
 Spatial and Temporal Scales.

Dimitra Peirasmaki, biologi med inriktning mot mikrobiologi
Avh: Studies of Giardia-Host Interactions. Role of Cysteine-Rich Surface 
 Proteins.

Zhen Qiu, v-d, teknisk fysik
Avh: Transition Metal-Based Electrocatalysts for Alkaline Water Splitting and 
CO2 Reduction.

Andreas Rocén, kalm, matematik
Avh: 7D Supersymmetric Yang-Mills Theory on Toric and Hypertoric Mani-
folds.

Silvia Salas Romero, geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik
Avh: Multidisciplinary Near-Surface Investigation of a Quick-Clay Landslide 
Prone Area in Southwest Sweden.

Mia Sterby, smål, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funk-
tionella material

Avh: Electrochemical Characterizations of Conducting Redox Polymers. Elec-
tron Transport in PEDOT/Quinone Systems.

Rui Sun, v-d, smål, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funk-
tionella material

Avh: Porous Amorphous Calcium Carbonate and Phosphate. Synthesis and 
Application.

Frederic Wagner, geofysik med inriktning mot seismologi
Avh: Toward Fully Automatic Earthquake Detection and Processing for 
 Tomography in the Hengill Area.



132

Fredrik Wahlberg, kalm, datoriserad bildbehandling
Avh: Interpreting the Script. Image Analysis and Machine Learning for 
 Quantitative Studies of Pre-Modern Manuscripts.

Maria Vall, g-h, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funk-
tionella material

Avh: Development of Nanoporous Inorganic Carbonates for Pharmaceutical 
and Environmental Applications.

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.

Chenyu Wen, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: Solid-State Nanopores for Sensing. From Theory to Applications.

Jie Zhao, v-d, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: Solution-Processable Conductive Graphene-Based Materials for  Flexible 
Electronics.

Christofer Östlin, v-d, fysik med inriktning mot biofysik
Avh: Simulations of Biomolecular Fragmentation and Diffraction with Ultra-
fast X-Ray Lasers.
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Pristagare 31 januari 2020

Priserna avser 2019

Björkénska priset

Utdelades första gången 1902 på adjunkten John Björkéns dödsdag den 16 
 december i enlighet med testamentets stipulationer där också anges att rän-
tan årligen skall utdelas ”som belöning för framstående vetenskaplig forsk-
ning eller sådana på vetenskaplig grund vilande arbeten – vare sig upptäckter, 
uppfinningar eller fruktbärande förbättringar – som hedra svensk forskning 
eller kunna bidraga till fosterlandets materiella förkovran”. Priset utdelas om-
växlande inom fyra olika grenar, denna gång inom ”botanik, zoologi och land-
skapsbeskrivning”. 

Björkénska priset tilldelas professorerna Per Ahlberg och Lars Holmer, båda 
vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Per Ahlberg är professor i evolutionär organismbiologi vid Institutionen för 
 organismbiologi. Han får priset för sina arbeten om de tidigaste tetrapodernas 
evolution, framför allt rörande avgörande förändringar i livsstil och morfologi 
i samband med bytet från ett liv i vatten till ett liv på land.
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Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi vid Institutionen 
för geovetenskaper är en av världens främsta experter på brachiopodernas ur-
sprung och tidiga utveckling, en av de viktigaste fossila djurgrupperna. Hans 
omfattande forskning har dessutom bidragit till betydelsefulla insikter kring 
förändringar i livsmiljöer i det tidiga kambrium.

Rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. 
 Medaljen instiftades av universitetet den 17 september 2002 med anledning 
av 300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres död och utdelas ”för utomor-
dentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för 
sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”. 

Rudbeckmedaljen har tilldelats tre förtjänta forskare: professorerna Tobias 
Ekholm, Ulf Gyllensten och Anna Lindström.

Tobias Ekholm är professor i matematik vid Matematiska institutionen, 
 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Han bedriver forskning inom 
symplektisk geometri och knutteori. I ett unikt samarbete med ledande teo-
retiska fysiker har Ekholm byggt upp en internationellt ledande forsknings-
miljö som förenar matematik och fysik på Ångströmlaboratoriet. Ett uttalat 
mål är att bättre förstå den så kallade standardmodellen, som beskriver våra 
allra minsta partiklar och deras interaktioner. Det kräver en interdisciplinär 
forskningsmiljö där expertis inom gaugeteori, kvantfältteori och strängteori 
finns samlade. Ekholms forskning syftar till att bidra till en av de mest funda-
mentala utmaningarna inom naturvetenskapen: en teori som förenar de fyra 
naturkrafterna. 

Ulf Gyllensten, professor i molekylär medicinsk genetik vid Institutionen för 
immunologi, genetik och patologi, Medicinska fakulteten, har på ett fram-
gångsrikt sätt studerat genetik och molekylär epidemiologi hos människa. 
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Kombinationen av molekylärbiologiska analyser och matematiska modeller 
har möjliggjort studier av biologisk variation hos olika mänskliga populatio-
ner och interaktioner med omgivande miljöfaktorer. Ett annat projekt rör 
studier av livmoderhalscancer och kopplingen till en virusinfektion (Human 
 Papilloma Virus; HPV). Vidare har man utvecklat ett test för HPV-infektion 
för att identifiera kvinnor som löper risk att drabbas.

Anna Lindström är professor i språk och social interaktion vid Institutio-
nen för nordiska språk, Språkvetenskapliga fakulteten. Hon är internationellt 
fram stående inom etnometodologisk samtalsanalys och hennes forskning lig-
ger i skärningspunkten mellan sociologi, språkvetenskap och socialmedicin. 
Hon har utvecklat forskning kring språk och åldrande, interaktion vid för-
lossning och under tidigt mödraskap samt kommunikation i primärvården, 
särskilt gällande förskrivning av antibiotika. Därutöver har hon i sin forsk-
ning bland annat uppmärksammat samtalsspråkets grammatik, förhandling 
om solidaritet och social närhet i vardaglig interaktion, samtalspraktiker i 
myndighetsutövning samt diakrona och synkrona studier av svenska dis-
kurspartiklar.

Linnémedaljen

Uppsala universitets Linnémedalj instiftades den 23 maj 2006 och  utdelades 
första gången på Carl von Linnés 300-årsdag samma datum 2007. Den förlä-
nas i guld ”för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, 
särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närlig-
gande fält”. 

Linnémedaljen har tilldelats professor Gunnar Broberg, Lund.

Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds uni-
versitet, disputerade i Uppsala 1975 med avhandlingen Homo sapiens L.  Studier 
i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära, och har under sin forskar-
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gärning ständigt återkommit till Linné. Han har därtill inom Svenska Linné-
sällskapet ansvarat för utgivning av flera antologier om denne och under fyrtio 
år redigerat sällskapets årsskrift. Broberg framstår genom den nyligen utgivna 
biografin Mannen som ordnade naturen (2019) som den främste kännaren av 
Linnés liv, vetenskapliga gärning och tankevärld. 

Den svenska rasforskningens och steriliseringspolitikens historia har vida-
re utgjort ett viktigt forskningsområde för Broberg. Signifikativt, och i  Linnés 
anda, är hans sätt att i samtliga sina verk skriva både för en publik  innanför 
och utanför akademin samt ständigt överskrida gränsen mellan kultur- och 
naturhistorien.

Geijerska priset

Geijerska priset utdelas vart tredje år till forskare vid Uppsala universitet som 
under den mellanliggande perioden disputerat på en avhandling ”över något 
till svenska historien hörande ämne” som bedöms särskilt framstående: Pris-
domare är representanter för såväl lärare som studenter.

Geijerska priset har tilldelats fil. dr Mia Kuritzén Löwengart och fil. dr  Hedvig 
Widmalm.

Mia Kuritzén Löwengart erhåller priset för sin avhandling En samhällelig 
 angelägenhet. Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, 
cirka 1890–1926.

Hedvig Widmalm erhåller priset för sin avhandling Exploring the Mores of 
 Mining. The Oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724.
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Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till 
en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom  ämnet 
organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta om-
råde. Det tilldelas professor Per-Ola Norrby, Principal Scientist vid Astra 
Zeneca Gothenburg och adjungerad professor vid Göteborgs universitet och 
University of Notre Dame, USA.

Professor Per-Ola Norrby har genom sin forskning gjort banbrytande insatser 
för att lyfta in beräkningskemiska metoder i den organisk-kemiska metod-
uppsättningen.

Han har utvecklat beräkningsmetoder för att kunna klargöra och i vissa 
fall även förutsäga stereoselektivitet i organiska reaktioner  med optiskt akti-
va reak tanter och produkter såsom asymmetrisk dihydroxylering och epoxi-
dering.

Årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation

Den 5 september 1877, den första av de tre dagar som universitetet högtid-
lighöll sin 400-årsfest, undertecknade Oscar II ett gåvobrev där han skänkte 
universitetet fyrtio tusen kronor. Han ville därmed uttrycka sina känslor för 
vad universitetet uträttat för den fosterländska vetenskapsodlingen. Avkast-
ningen skulle gå till ett pris för yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universi-
tet, till någon som inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig för-
fattarverksamhet vid universitetet.

Priset delas mellan juris doktor Yaffa Epstein, forskare vid Juridiska fakulte-
ten, och filosofie doktor Grzegorz Niedzwiedzki, forskare vid Teknisk-natur-
vetenskapliga fakulteten.
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Yaffa Epstein är forskare i miljörätt vid Juridiska institutionen. Hon har haft 
ett särskilt fokus på skyddet av vargstammen i såväl Sverige som andra länder 
i förhållande till EU-rättens reglering och inflytande på skyddet av vilda djur. 
Hon disputerade år 2017 och hennes rikhaltiga produktion även efter dok-
torsavhandlingen har varit värdefull, inte minst för Europeiska kommissionen. 
Hennes forskning har citerats i internationell media som i Der Spiegel och un-
der 2019 publicerades en artikel om naturens rättigheter i Science Magazine 
med henne som medförfattare. Efter disputationen har Yaffa Epstein också 
varit framgångsrik med att erhålla externa forskningsanslag och hon har er-
hållit mycket fina vitsord av sakkunniga. Innan hon påbörjade forskarstudier-
na vid Uppsala universitet var hon verksam vid Minnesota Law School, USA.

Grzegorz Niedzwiedzki är forskare vid Institutionen för organismbiologi. Han 
är en vertebratpaleontolog med inriktning på triasperioden, den tidsepok då 
de första dinosaurierna uppkom. Grzegorz är en ytterst produktiv forskare 
vars arbeten dessutom håller mycket hög kvalitet. Sedan disputationen har 
han  publicerat ett fyrtiotal vetenskapliga skrifter, bland annat i Nature och i 
Science. Han är känd för en serie banbrytande arbeten om användning av syn-
krotronmikrotomografi för att studera koproliter, det vill säga fossil avföring 
och beskrivningen av de äldsta kända fossila fotspåren av förmänniskor.

Martin H:son Holmdahl-priset

Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rät-
tigheter instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till dess förutva-
rande rektor på hans åttioårsdag. Utmärkelsen, som senare omvandlats till 
ett pris, ”skall tilldelas en anställd inom universitetet, en grupp av sådana an-
ställda, en student, eller en grupp av studenter, som har gjort insatser för att 
främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagaren av priset skall ha studerat 
och/ eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt be-
kämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i värl-
den dessa brott inträffat”.
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Martin H:son Holmdahl-priset tilldelas masterstuderanden Alaf Doleeb och 
forskarassistenten Patricia Lorenzoni.

Afaf Doleeb kommer från Sudan och är som Rotary Peace Fellow master-
student vid Institutionen för freds- och konfliktforskning. Hon har i många år 
engagerat sig för en demokratisk utveckling och varit särskilt aktiv i de fred-
liga protester som pågått i hennes hemland under 2019. I april avsattes landets 
diktator men de fredliga protesterna fortsatte och i augusti slöts ett unikt av-
tal om delning av regeringsmakten mellan representanter för militära strids-
krafter och den civila demokratirörelsen. Afaf Doleeb har idogt engagerat sig 
för detta i Sudan och från Sverige. Hon har arbetat för att säkerställa en fredlig 
övergång till ett nytt styre baserat på mänskliga rättigheter och rättsstatens 
principer samt nyligen tillsammans med andra utformat en särskild facebook-
grupp som aktivt övervakar att den nya regeringen följer augusti-avtalet.

Patricia Lorenzoni är anställd vid Centrum för mångvetenskaplig forskning 
om rasism. Hon är en kreativ och nytänkande forskare som behandlar frå-
gor om kolonialism, rasism och rasifiering. Hon undersöker även ämnen om 
vems våld och lidande som uppfattas som viktigast. Patricia Lorenzoni har sär-
skilt engagerat sig i frågor om den brasilianska ursprungsbefolkningens situa-
tion i  Amazonas såsom brasilianskt nationstänkande, urfolkens rätt till land, 
klimat krisen och den senaste, dramatiska ökningen av anlagda bränder. Hon 
har  också tagit upp frågor om ensamkommande flyktingbarns asylprocesser, 
bland annat genom att aktivt delta i Asylkommissionen, som för samman fors-
kare och  civilsamhällets organisationer i Sverige. Därtill är hon en flitig kultur-
skribent i svenska dagstidningar.
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Tidigare mottagare av aktuella priser 
och medaljer

Björkénska priset
1902: Tycho Tullberg
1903: Olof Hammarsten
1904: Alfred E. Törnebohm
1905: Knut Ångström
1906: Allvar Gullstrand
1907: Arvid G. Högbom
1908: Gustaf Gröndal
1909: August Hammar
1910: Ivar Fredholm
1911: Gottfrid A. Adlerz och  

Herman Nilsson-Ehle
1912: Sven Gustaf Hedin
1913: Henrik Munthe och  

The Svedberg
1914: Carl Wilhelm Oseen
1915: Carl Thore Mörner
1916: Svante Murbeck
1917: Gerard De Geer
1918: Alfred Pettersson
1919: Carl Wilhelm Oseen och  

Manne Siegbahn
1920: Oscar Juel
1921: Ivar Broman 
1922: Ernhold Hede och Sven Odén
1923: Manne Siegbahn och  

The Svedberg

1924: John Forssman och  
Gustaf Göthlin

1925: Elias Melin och Erik Stensiö
1926: The Svedberg
1927: Torsten Thunberg
1928: Carl Wilhelm Oseen
1929: Erik Stensiö
1930: Göran Liljestrand och  

Carl Næslund
1931: Bror Holmberg
1932: Erik Hulthén
1933: Carl Kling
1934: Nils Holmgren
1935: Arne Westgren och  

Gregori Aminoff
1936: Hugo Theorell
1937: Erik Bäcklin och Oskar Klein
1938: Sven Ekman
1939: Erik Widmark
1940: Arvid Hedvall och Arne Tiselius
1941: Torsten Carleman och  

Bengt Edlén 
1942: Einar Hammarsten
1943: Rudolf Florin och  

Gunnar Säve-Söderbergh
1944: Gunnar Hägg
1945: Torbjörn Caspersson
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1946: Hannes Alfvén och Nils Ryde
1947: Nils Svedelius
1948: Ragnar Granit
1949: Ole Lamm och  

Harry von Eckerman
1950: Priset ej utdelat.
1951: Jörgen Lehmann
1952: Erik Jarvik och John Runnström
1953: Arne Fredga
1954: Arne Engström
1955: Hilding Köhler och Kai Siegbahn
1956: Erik Hultén
1957: Torsten Teorell
1958: Erik Norin
1959: Gudmund Borelius
1960: Gunnar Blixt
1961: Heinrich Skuja
1962: Einar Stenhagen
1963: Börje Uvnäs
1964: Ivar Waller
1965: Bertil Kullenberg
1966: Sune Bergström
1967: Lars Gunnar Sillén
1968: Bengt Edlén
1969: Ernst Bárány
1970: Per Eric Lindahl
1971: Stig Claesson
1972: Peter Reichard
1973: Per-Olov Löwdin och  

Olof Rydbeck
1974: Nils Fries och Sven Hörstadius
1975: Albert Levan
1976: Jerker Porath

1977: Kai Siegbahn
1978: Eva och Georg Klein
1979: Bengt Kihlman och Anders Rapp
1980: Hans Ramberg och Eric Welin
1981: Arvid Carlsson
1982: Sven A. E. Johansson
1983: Tore Hultin och Peter Perlmann
1984: John Sjöquist och Lars Terenius
1985: Stellan Hjertén
1986: Ingemar Lundström
1987: Viktor Mutt
1988: Hans G. Boman
1989: Mats Hillert och  

Richard A. Reyment
1990: Torvard C. Laurent
1991: Ingmar Bergström
1992: Carl-Ivar Brändén och  

Tage Eriksson 
1993: Lore Zech
1994: Jan Backman och  

Håkan Wennerström
1995: Arne Johansson och  

Erik B. Karlsson
1996: Karl-Erik Hagbarth
1997: Malte Andersson
1998: Jan Bergström och  

Gunnar von Heijne
1999: Lennart Philipson och  

Jan Pontén
2000: Sven Kullander
2001: Birgitta Bergman
2002: Bengt Westermark
2003: Jan-Erling Bäckvall
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2004: Börje Johansson och Peter Stoica
2005: Lars Olson
2006: Karna Lidmar-Bergström och  

Thomas Nyström
2007: Svante Björck och  

Astrid Gräslund
2008: Kurt Nordström
2009: Tord Ekelöf och Mats Leijon
2010: Måns Ehrenberg
2011: Ulf Landegren
2012: Anders Lindroth och  

Bengt Mannervik

2013: Olle Eriksson och 
Erik Hagersten

2014: Leif Wide
2015: Sandra Baldauf
2016: Anders Hagfeldt och  

Auli Niemi 
2017: Leif Andersson och  

Kerstin Lindblad-Toh 
2018:  Joseph Minahan och  

Maria Strømme

Rudbeckmedaljen
2002: Gunnar Eriksson,  

Carl-Axel Gemzell och  
Jerker Porath

2003: Hans Bennich, Stellan Hjertén 
och Thure Stenström

2004: Karl Gustav Jöreskog och  
Ulf Lindahl

2005: Birgitta Odén och Lore Zech
2006: Karin Johannisson,  

Lennart Philipson och  
Surendra K. Saxena

2007: John Sjöquist och  
Bengt Westermark

2009: Lars Wallentin
2010: Carl-Henrik Heldin,  

Maarit Jänterä-Jareborg och  
Jan Olof Rosenqvist

2011: Janos Hajdu, Ulf Pettersson, 
Agneta Siegbahn och  
Peter Wallensteen

2012: Anders Bäckström,  
Anders Hallberg och  
Svante Janson

2013 Eva Brittebo, Bertil Holmlund, 
Joseph Nordgren och Kjell Öberg

2014: Nils Mårtensson, Ann-Christine 
Syvänen och Henrik Williams

2015: Otto Cars, Lena Marcusson och 
Gerhart Wagner

2016: Sverker Gustavsson,  
Lena Kjellén och Peter Stoica

2017: Olga Botner, Fred Nyberg och 
Johan Svedjedal

2018:  Per Artursson, Kristina Edström 
och Lars Engwall
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Linnémedaljen
Guld
2007 (vid Linnéfesten): Hans Majestät Konungen

Kofi Annan, David Attenborough, Christian von Bar, Noam Chomsky,  Gaalen 
 Erickson, Jane Goodall, Walter Kasper, Michel Mayor, Elinor Ostrom, Lisbet 
 Rausing, Douglas Roberts, Bengt Samuelsson, James Watson, Robert A. Weinberg;
Anders Björck, Tore Frängsmyr, Carl-Olof Jacobson,
Linnean Society of London
2007: Allan Ellenius
2009: Staffan Ulfstrand
2010: Sigurd Fries
2012: Per Ahlberg
2013: Björn Olsen 
2014: Birgitta Bremer
2015: Göran Arnqvist
2016: Hans Ellegren 
2017: Siv Andersson 
2018: Leif Andersson

Silver
2007 (vid Linnéfesten):
Mats Block, Karin Martinsson, Roland Moberg, Annika Windahl Pontén, Per Ström
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Geijerska priset

1857: Utdelades ej*
1860: Clas Theodor Odhner
1863: Alfred Gustaf Ahlqvist och  

Magnus Roth
1866: Hans Hildebrand och  

Nils von Steyern
1869: Claes Annerstedt
1872: Oscar Alin
1875: Rudolf Tengberg
1877: Simon J. Boëthius
1881: Fredrik Westling
1884: Johan Fredrik Nyström
1887: Gustaf Forsgrén
1890: Karl Henrik Karlsson och  

John Nordwall
1893: Ludvig Stavenow
1896: Sam Clason
1899: Nils Edén
1902: Karl Nordlund
1905: Torvald Höjer
1910: Helge Almquist
1912: Gustaf Jacobson och  

Sven Tunberg
1915: Bertil Boëthius
1918: Gottfrid Carlsson och  

Nils Herlitz
1921: Nils Ahnlund
1926: Georg Landberg

1929: Edvard Thermænius
1932: Utdelades ej
1935: Birger Fahlborg
1938: Sten Engström,  

Torvald T:son Höjer och  
Allan Jansson

1941: Arne Wåhlstrand
1944: Sven Ulric Palme
1947: Gunnar Gerdner och  

Karl-Gustaf Hildebrand 
1950: Utdelades ej
1953: Gösta Hasselberg
1956: Ingrid Hammarström
1959: Lars Gustafsson
1962: Carl Göran Andræ och  

Nils Runeby
1965: Stellan Dahlgren
1968: Göran B. Nilsson och  

Sune Åkerman
1971: Hans Landberg
1974: Hans Norman
1977: Aleksander Loit
1980: Ingrid Eriksson och John Rogers
1983: Ragnar Björk
1986: Jörgen Hermansson
1989: Anders Florén och Mats Morell
1992: Lars Petterson och  

Lena Sommestad

Fotnot: Priset skulle första gången ha utdelats 1857 men ingen befanns värdig att 
motta det.
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1995: Elisabeth Elgán och Klas Nyberg
1998: Peter Reinholdsson och  

Göran Salmonsson
2001: Pernilla Jonsson och  

Martin Linde
2004: Jenny Andersson och  

Hanna Hodacs
2007: Carl Henrik Carlsson och  

Magnus Eklund

2010: Stefan Lundblad och  
Erik Magnusson

2013: Stina Bohman och  
Marie Ulväng

2016: Susanna Erlandsson
 Henric Häggquist

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

2004: Anders Hallberg
2005: Jan-Erling Bäckvall
2006: Christina Moberg
2007: Torbjörn Frejd
2008: Bengt Långström
2009: Björn Åkermark
2010: Olov Sterner
2011: Peter Somfai

2012: Per Ahlberg
2013: Licheng Sun 
2014: Mats Larhed 
2015: Pher G. Andersson
2016: Kristina Luthman
2017: Kálmán J. Szabó 
2018:  Göran Widmalm
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Årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation

1879: Claes Annerstedt 
1880: Oscar Alin och  

F.A. Gustaf Bergman
1881: Magnus Blix
1882: Hjalmar Theel
1883: Frans Kjellman
1884: Axel N. Lundström och  

Adolf Noreen
1885: Henrik Schück och  

Oskar Widman
1886: Karl Piehl och Gerhard Holm
1887: Erik Olof Burman och  

Alexander Berger
1888: Olof August Danielsson och  

Axel Wirén
1889: Hugo Blomberg
1890: Axel N. Lundström och  

Henrik Schück
1891: Svante Arrhenius
1892: Per Persson
1893: Adolf Bladin och  

Karl Ferdinand Johansson
1894: Alexander Berger och  

Fredrik Tamm

1895: Carl Wahlund
1896: Karl Bohlin och Oscar Levertin
1897: Henrik Munthe och  

K.B. Wiklund
1898: Evald Lidén och Erik Stave
1899: Elis Wadstein
1900: Oscar Juel och  

Vilhelm Lundström
1901: Tore Almén och Erik Björkman
1902: Frans von Schèele och  

Carl Wiman
1903: Otto von Friesen och  

Fredrik Zachrisson
1904: Tore Torbiörnsson
1905: Ragnar Friberger och  

Hugo von Zeipel
1906: Elsa Eschelsson och  

Bengt Hesselman
1907: Gustaf Göthlin och  

Axel Hägerström
1908: Erik Staaff och The Svedberg
1909: Sidney Alrutz
1910: Einar Löfstedt

Fotnot: Uppgifter om pristagare till och med 1951 finns i universitetets tryckta redo-
görelser och kataloger. Från och med 2001 utdelas föregående års pris under vinter-
promotionen och sedan dess står det i respektive inbjudningsskrift vilka som vunnit 
priset och varför. Uppgifter om pristagare 1951–99 har av dåvarande universitets-
arkivarien Johan Sjöberg framtagits dels ur huvudböcker och kassa verifikationer i 
Räntkammararkivet, Uppsala universitets arkiv, dels ur stipendieliggare, diarieförda 
handlingar och protokoll i Kansliarkivet, Uppsala universitets arkiv.
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1911: Håkan Sjögren och  
Hugo von Zeipel

1912: Gustaf Aulén och Martin Lamm
1913: Herman Lundborg
1914: Johan Mortensen och  

Percy Quensel
1915: August Hahr och  

Carl Skottsberg
1916: Johannes Lindblom och  

Nils von Hofsten
1917: Gunnar Rudberg och  

Knut Westman
1918: Gunnar Rexius
1919: Emanuel Linderholm och  

Sven Odén
1920: Gustaf Thörnell och Nils Zeilon
1921: Nils Åberg
1922: Bertil Lindblad
1923: Torsten Carleman och  

Jarl Charpentier
1924: Erik Noréen och Nils Zeilon
1925: Hugo Osvald och Einar Tegen
1926: H.S. Nyberg och Ivar Waller
1927: Henrik Cornell och  

Knut Lundmark
1928: John Holmberg
1929: Ivar Waller
1930: Hilding Köhler och  

Hugo Odeberg
1931: Herbert Tingsten
1932: Carl Schalén och  

Johannes Wallenberg
1933: Gunnar Dahlberg

1934: John Axel Nannfeldt och  
Gunnar Westin

1935: Einar Gjerstad
1936: Jan-Eric Almquist och  

Georg Landberg
1937: Sven Blomgren och  

Douglas Melin
1938: Erik Hallén och Ivar Modéer
1939: Birger Bohlin
1940: Bengt Edlén och Valter Jansson 
1941: Filip Hjulström och  

Gösta Säflund
1942: Torvald Höjer och  

Gösta Jägersten
1943: Åke Wallenquist
1944: Dag Norberg och  

Einar Stenhagen
1945: Nils Fries och Ruben Josefson
1946: Torsten Krokström och  

Åke Åkerström
1947: Ingemar Hedenius och  

Nils Törnblom
1948: Arne Furumark och  

Nils Hylander
1949: Gunnar Hoppe och  

Olof Mellander
1950: Olle Snellman och  

Olof Zetterholm
1951: Lennart Carlesson
1952: Sven Ulric Palme
1953: Arne Frantzell och  

Sven Göransson
1954: Lennart Breitholz och  

Markus Båth
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1955: Sören Halldén
1956: Svante Bergström och  

Helmer Ringgren
1957: Józef Trypucko
1958: Per Gustaf Hamberg
1959: Bengt Kihlman och  

Karl Johan Öbrink
1960: Rudolf Zeitler
1961: Erik Anners och Bertil Gärtner
1962: Karl-Erik Fichtelius och  

Bo Malmström
1963: Gunnar Boklund och  

Bo Hellman
1964: Sture Brunnsåker och  

Frithiof Rundgren
1965: Torvard C. Laurent och  

Marianne Rasmuson
1966: Utdelades ej
1967: Utdelades ej
1968: Anders Bill och Lennart Åqvist
1969: Karl Gustav Jöreskog och  

Bengt Rosén
1970: Lars Erik Ahlsson och  

Thure Stenström
1971: Leif Lewin
1972: Bror Strandberg
1973: Anders Jeffner och Tore Sigeman
1974: Birger Bergh och Torgny Unestam
1975: Tore Frängsmyr och  

Lars-Gustav Lundin
1976: Nils Jareborg och Olof Vingsbo
1977: Sten Eklund och Jarl Hemberg
1978: Bengt Landgren och Leif Tibell

1979: Alf Claesson och  
Lennart Lundqvist

1980: Anders Hultgård och  
Christer Wahlberg

1981: Arne Andersson och Peter Stilbs
1982: Ted Ebendal och  

Jan Fredrik Kindstrand 
1983: Mehari Gebre-Medhin och  

Nils Mårtensson.
1984: Carl-Henrik Heldin och  

Kenneth Söderhäll
1985: Sture Bergström och  

Bengt Långström
1986: Berit Hagekull och Kaj Århem
1987: Uli Hacksell och Kent Larsson
1988: Henrik Egnéll och  

Kersti Hesmansson
1989: Christer Betsholtz och  

Mats Morell
1990: Jonas Nycander och  

Johan Svedjedal
1991: Bert Lehrberg och  

Ruud Weijermars
1992: Cristina Grenholm och  

Peter Lindblad 
1993: Mats Karlsson och  

Lars Sundström
1994: Stefan Brink och Anders Nilsson
1995: Pher G. Andersson och  

Mats Ekström
1996: Claes Ahlund och Håkan Melhus
1997: Ian Cameron och Kurt Otto
1998: Peter Juslin och  

Mikael Stenmark
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1999: Hans Ellegren och Maria Ågren
2000: Igor Abrikosov och  

Torbjörn Andersson
2001: Mats Eriksson och  

Maria Strömme
2002: Mats Larhed och  

Christian Sundberg
2003: Petter Asp och Tobias Ekholm
2004: Eva Mörk och Anna Qvarnström
2005: Leelo Keevallik och Neil Price
2006: Petra Jönsson och  

Anders Tengholm
2007: Eleonor Alhager och  

Wendelin Reich
2008: Mikael Alm och  

Mathias Hallberg
2009: Oleg Kochukhov och  

Petri Laukka

2010: Anna-Karin Olsson och  
Fredrik Palm

2011: Karin Brocki och  
Albert Mihranyan

2012: David Håkansson och  
Joel Samuelsson

2013:  Linda Wedlin och  
Philipp Rümmer 

2014: Christian Benedict och  
Steffi Burchardt

2015: Josef Pallas och  
Tove Fall

2016: Terje Falck-Ytter och  
Jonathan Scragg

2017: Eric Cullhed och  
Oskar Karlsson 

2018: Weronica Ek och  
Ylva Strömfeldt

2003: Sofia och Martin Uggla
2004: Utrikespolitiska föreningen
2005: Hans Filipsson
2006: Aida Aragão-Lagergren
2007: Anna Jonsson Cornell
2008: Edil Baisalov
2009: Paul Levine och  

Stéphane Bruchfeld
2010: Hanin Shakrah
2011: Leena Huss

2012: Gun Heimer och  
Gunilla Lindmark 

2013: Jill Trenholm
2014: Abdulbaghi Ahmad och  

Rebecca Thorburn Stern 
2015: Heléne Lööw
2016: Lindsey Doyle och  

Anna-Sara Lind
2017: Jameson Garland och  

Elena Namli 
2018:  Ola Larsmo

Martin H:son Holmdahl-priset
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