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Kring Odinslund och Gustaf II Adolfs obelisk samlades deltagarna i 1843 års skandinavistiska student-
möte i Uppsala. Teckning från 1833 av Michael Gustaf Anckarsvärd, Uppsala universitetsbibliotek.
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När skandinavismen kom till Uppsala
Studentmötet 1843 – en tillbakablick

Av Carl Frängsmyr

Strax före klockan sju på kvällen den 1 juni 1843 – nära nog på minuten 175 år 
innan gästerna hälsas välkomna till 2018 års vårpromotionsbankett på Upp-
sala slott – inträffade något som för långt tid framåt skulle sätta sin prägel på 
Nordens universitet, inte minst Uppsalas. I detta ögonblick stävade nämligen 
ångfartyget Iris ut från hamnen i Malmö med 152 danska studenter och 56 
Lundastudenter ombord. Målet för de unga resenärerna var Uppsala, dit skan-
dinavismens anda skulle spridas och ett stort studentmöte avhållas.

Skandinavismen var en mångfasetterad rörelse, som på olika sätt vann in-
steg i Sverige och Danmark under hela 1800-talet. Redan under 1700-talet 
hade, i nygöticismens anda, det gemensamma skandinaviska kulturarvet bör-
jat återupptäckas efter århundraden av krig och strider. I en dikt, insänd till 
den av drottning Lovisa Ulrica nyss grundade Vitterhetsakademien, hade den 
danske estetikern Bolle Willum Luxdorph på 1750-talet förundrat sig över 
att broderfolken så ofta tagit till vapen mot varandra. Hans landsman, histo-
rikern Frederik Sneedorf, framförde ett liknande budskap i sin skrift  Wigten 
af de tre nordiska rikens förening (1792; utgiven på svenska 1810). Det var i 
Danmark som denna ”förskandinavism” fick sitt starkaste fäste. En ivrig fö-
respråkare var författaren Jens Kragh Høst, vilken besökte Sverige 1794 för 
att vinna stöd för saken. Høst tillhörde 1795 initiativtagarna till tidskriften 
Nordia, vars syfte var att förena den danska och svenska kulturen. Intresset 
för tidskriften var dock begränsat från svensk sida och utgivningen upphör-
de efter något år. Høst tog kort därefter även initiativ till grundandet av Det 
 Skandinaviske  Literaturselskab, vars förhandlingar återgavs i publikationerna 
Skandi navisk museum (1798–1803) och Det skandinaviske Literaturselskabs 
Skrifter (1805–32). Sällskapet upplöstes 1832. Andan levde dock vidare på 
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andra håll, till exempel i Rom, där samma år (1832) Skandinaviska förening-
en grundades.

Förskandinavistiska tongångar märktes även i Sverige, så till exempel i Frans 
Michael Franzéns dikt ”Svenska sånggudinnan till den danska” (1794). I ett 
brev från England skrev Erik Gustaf Geijer 1809, sedan han nåtts av budet 
om freden i Fredrikshamn: ”Nu skulle jag vilja bjuda handen till en ny Kalmar-
union.” Esaias Tegnér uttryckte likartade tankar i dikten ”Nore” efter Kiel-
freden 1814.

Den egentliga skandinavismen bröt igenom först halvtannat decennium 
därefter. Studenterna i Köpenhamn och Lund framträdde som dess anförare. 
I mångt och mycket var dess uppkomst ett resultat av förbättrade förbindelser 
och samfärdsel. År 1828 ankrade den första danska ångbåten Caledonia i Mal-
mö. En symboliskt viktig händelse inträffade året därpå, då Adam Oehlen-
schläger lagerkröntes av Esaias Tegnér vid magisterpromotionen i Lunds dom-
kyrka, varvid yttrades de ofta citerade orden: ”Söndringens tid är förbi, och 
hon borde ej funnits i Andans fria, oändliga verld.” Händelsen gjorde djupt in-
tryck på de närvarande. När de båda diktarna omfamnade varandra i Nordens 
äldsta domkyrka ”da følte den yngre Slægt, som inderlig bevæget betragtede 
detta Skuespil, at det var dens Opgave at forklare, hvad de havde drømt, at er-
kjende, hvad de havde ahnet, at virkelliggjøre hvad de havde digtet”, som käns-
lorna sammanfattades i reseskildringen Beretning om studentertoget til Upsala 
i Juni Maaned 1843 (1844).

Kontakterna mellan de båda universiteten fortsatte. Tegnér och Lundastu-
denterna gästade kort efter magisterpromotionen Oehlenschläger. Under den 
kalla vintern 1837–38 frös Öresund till, vilket studenterna oförväget utnytt-
jade genom att möta varandra ute på isen. I maj 1839 hölls ett svenskt-danskt 
studentmöte i Köpenhamn med omkring 650 deltagare.

Den skandinavism som växte fram genom dessa kontakter mellan studenter 
från Köpenhamn och Lund hade en annan – och tydligare politisk – inriktning 
än den kulturellt präglade förskandinavismen under 1700-talet. Studentskandi-
navismen utgjorde ett svar på den utrikespolitiska situationen, framför allt den 
olösta slesvig-holsteinska frågan. I både Slesvig och Holstein strävade den tyska 
befolkningen efter att frigöra sig från Danmark, inspirerade av den gryende 
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tyska enhetsrörelsen. Danskarna kunde acceptera frigörelsen inom Holstein, 
vars befolkning till övervägande delen var tysk. Däremot framhärdade dans-
karna i att hela Slesvig, både den danska norra delen och den tyskdominerade 
södra delen, även fortsättningsvis skulle tillhöra Danmark. Eider, gränsfloden 
mellan Slesvig och Holstein, skulle utgöra Danmarks – och Skandinaviens 
– gräns i söder. ”Eiderprogrammet”, som direkt stred mot Tyska förbundets 
intressen, blev således fundamentet i den politiska studentskandinavismen. 
Rörelsen präglades, särskilt i Sverige, av politisk liberalism. Skandinavisterna 
vände sig mot Carl XIV Johans, enligt deras uppfattning, alltmer enväldiga 
styre, liksom mot den av kungen formulerade 1812 års ryssvänliga politik. 
I  Sverige var det fienden i öster, inte i söder, som uppfattades som den stora fa-
ran. Minnet av det olycksaliga finska kriget var ännu levande.

Åren kring 1840, då den slesvigska frågan blivit allt mer infekterad, började 
studenterna i Lund och Köpenhamn planera för att sprida den skandinavistiska 
rörelsen även till Uppsala universitet, vilket inte bara var Nordens äldsta, utan i 
praktiken utgjorde Sveriges riksuniversitet. De första initiativen till att lansera 
skandinavismen i Uppsala togs i Lund men de praktiska förberedelserna inför 
1843 års studenttåg skedde huvudsakligen i Köpenhamn. Det var emellertid 
ingen enkel sak att göra verklighet av projektet. En rad hinder låg i vägen, såväl 
praktiska som ekonomiska och – inte minst – politiska. I Stockholm såg Carl 
XIV Johan med misstänksamhet på dessa initiativ; hans utrikesstatsminister 
Albrekt Elof Ihre uppsökte det danska sändebudet i syfte att försöka få resan 
inställd. Stämningarna var likartade i Köpenhamn, där Christian VIII befarade 
att studenttåget skulle leda till rabulism och revolutionsyra. Rykten förmälde 
att danske kungen hyste åsikten att de studenter som ansåg sig ha råd att del-
taga i ”lustresan till Stockholm och Uppsala” uppenbarligen inte behövde några 
stipendier. Med historikern, tillika redaktören för tidningen  Fædrelandet, Carl 
Ploug som drivande kraft lyckades de danska studenterna – motståndet till trots 
– ändå göra verklighet av sina planer på ett möte i Uppsala.

Inbjudningar skickades även till studenterna i Christiania men där blev 
gensvaret klent. Skälen var dels att pingsthelgen inte inföll under ferien som i 
Sverige och Danmark, dels att det inte gick att uppbringa ett tillräcklig stort 
fartyg till rimlig kostnad. I sitt officiella svar, återgivet i Thorgny 7 augusti 
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1843, uttalade de norska studenterna dock sin fulla sympati för själva syftet 
med mötet : ”Den känsla och öfvertygelse, som Svensk och Dansk redan länge 
hafva haft och så ofta erhöllo anledning att uttala för hvarandra, samt genom 
lefvande ord förädla och befästa i hvarandras närvaro, har Norrmannen redan 
längre hyst icke mindre starkt; som Skandinaver böra rikenas folk framträda, 
såsom ett folk med en ande böra de verka.”

Någon officiell delegation från Christiania kom således inte till Uppsala, 
men två norska studenter deltog i mötet på eget initiativ. Studenterna i Hel-
singfors förbjöds av storfursten, tsar Nikolaj I, att resa till Uppsalamötet. Två 
finska studenter trotsade förbudet, vilket ledde till att de på ett år förbjöds att 
återvända hem.

I Uppsala omfattades initiativet med såväl intresse som med största engage-
mang, trots att tiden för förberedelser var begränsad. Så sent som 6 maj 1843, 
bara en månad före mötet, kunde lokaltidningen Correspondenten meddela 
vad som skulle ske: ”Enligt fullkomligt säkra underrättelser från Köpenhamn 
kunna wi meddela den angenäma nyhet, att ett större antal Danska Studen-
ter, i förening med flera Studenter från Lund, i början af Juni ämna besöka 
Stockholm och Upsala. Underhandling war redan börjad med Rederiet för 
ångskeppet Iris, om dess förhyrande för resan. Förslaget lärer i Köpenhamn 
blifwit omfattadt med mycken wärma, och wi önska endast, att intet hinder 
måtte möta dess realiserande.”

Organisationsarbetet tog omgående fart men det akademiska Uppsala 
hade annat att fira denna månad. Under tre dagar, 11–13 maj, högtidlighöll 
universitetet Carl XIV Johans tjugofemåriga regeringsjubileum med tal och 
cere monier i Carolinasalen samt högtidsmiddagar och baler på Gillet. Under 
dessa festligheter spelade flera av de drivande krafterna bakom skandinavist-
mötet viktiga roller. Carl Johan Bergman och Johan Nybom författade verser, 
Bernhard Elis Malmström gav från talarstolen en exposé över Carl Johans be-
tydelse för den svenska kulturens utveckling, och ordförande curator Per  Johan 
Petersson utropade stående på sockeln till obelisken i Odinslund ett leve för 
kungen under det han erinrade om ”festens djupt fosterländska betydelse”. 
Till denna sockel skulle Petersson snart få anledning att återvända som talare 
i annat sammanhang.
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När väl Carl Johan var firad kunde uppmärksamheten helt riktas mot det 
instundande studentmötet, i vilket 478 av kårens 716 medlemmar deltog. Två 
tredjedelar av de vid universitetet inskrivna studenterna var således engage-
rade i skandinavistmötet, det vill säga den övervägande majoriteten av de stu-
denter som inte redan lämnat Uppsala för sommarferierna.

Till tonerna av Otto Lindblads ”Ångbåtssång” (”Sätt maskinen i gång, herr 
kapten”) lämnade Iris Köpenhamn på eftermiddagen 1 juni 1843. I Malmö 
upphämtades de femtiosex lundensarna, varpå färden mot Stockholm anträd-
des. Vädrets makter var till en början lika onådiga som den politiska överhe-
ten. Full storm rådde på Öresund och studenterna, som i de flesta fall saknade 
sjövana, blev kraftigt sjösjuka. För att bereda dem lindring valde kaptenen att 
anlöpa Christiansör vid Bornholm, vilket innebar att resan försenades med 
någon dag.

Sedan stormen hade bedarrat kunde Iris angöra ett soligt och flaggprytt Kal-
mar på förmiddagen 3 juni. Denna stad hade genom arvet från Kalmarunionen 
en särskild symbolisk betydelse för skandinavisterna. Iris mottogs med kanon-
salut från såväl staden som från det intilliggande svenska fartyget Gauthiod. 
Åtskilliga kalmariter välkomnade resenärerna, som bakom sina fanor tåga-
de upp till domkyrkan. Senare besökte de Kalmar slott, inklusive den som 
spannmålsmagasin brukade unionssalen där den medeltida nordiska personal-
unionen hade ingåtts sommaren 1397. I slottsvalven sjöngs på klingande danska 
Esaias Tegnérs ”Kung Carl den unga hjelte”.

Invånarna i Kalmar bjöd sedan de tillresta på frukost på det populära ut-
flyktsmålet Rostad, beläget strax utanför den dåvarande stadsgränsen. Skandi-
navismen var dock politiskt känslig, vilket framgick av tidningen Barometern 
31 maj 1843. Tidningen konstaterade att det hade ”wäckt mycken förundran 
att en och annan, som det berättas, af en besynnerlig grannlagenhet undandra-
git sig att teckna sitt namn å den lista, som i desse dagar circulerat härstädes, för 
att bereda ett, troligen ej återkommande, tillfälle att i sällskap med den glada 
ungdomen uttrycka den numera hos hwarje Swensk man inneboende känslan 
att sista gnistan af gammalt nationalagg måste få wara hwad den werkligen är: 
utsläckt; samt att Swenskar och Danskar, som härstamma från ett och samma 
folk och hafwa samma intresse; äfwen måga, när och hwar de råkas, älska och 
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bemöta hwarandra såsom Wänner och Bröder”. Vid lunchen på Rostad deltog 
– ”besynnerligt nog”, som det uttrycktes i reseberättelsen Skandinaviska stu-
denternas möte i Juni 1843 – varken landshövdingen Claes Ulrik Nerman eller 
biskopen Anders Carlsson af Kullberg, vilka båda tillhörde Carl Johans nära 
förtrogna. Biskopens son, litteratören och den forna Uppsalastudenten Karl 
Kullberg, hade däremot infunnit sig och hälsade gästerna med ett tal på vers.

Carl Ploug underströk i sitt tacktal att den gamla Kalmarunionen hade till-
kommit för att den svenska adeln därmed såg sina intressen gynnade. Bland 
svenska folket hade unionen däremot saknat stöd, varför dess avskaffande till 
slut blev oundvikligt. Den nya förening av de nordiska folken, som Ploug vil-
le se, skulle vara av ett helt annat slag och en nödvändighet om Nordens folk 
skulle förbli fria och självständiga. Han hänvisade till de tyskvänliga rörelserna 
i Slesvig, liksom till alla landavträdelser Sverige hade tvingats göra till Ryssland, 
framför allt förlusten av Finland. Talet mottogs med entusiasm, men det ledde 
till att Ploug åtalades efter hemkomsten till Danmark, eftersom han ansågs 
ha verkat för en ny skandinavisk förening mellan de nordiska folken. Efter en 
rättsprocess frikändes Ploug året därpå men detta visade att skandinavismen 
var politiskt riskabel. Den officiella reseberättelsen Beretning om studentertoget 
til Upsala i Juni Maaned 1843 trycktes innan rättens utslag hade fallit, varför 
Ploug och utgivarna inte vågade publicera Kalmartalet, däremot hänvisades till 
de svenska tidningar som hade återgett det. Dessutom lämnades två sidor i bo-
ken tomma så att de läsare som så önskade själva skulle kunna skriva in talet för 
hand. I biografin Carl Ploug. Hans liv og gerning (1905), skriver sonen Hother 
Ploug: ”Disse to ubeskrevne Blade staar endnu den Dag i dag i Beretningen og 
minder Læserne om den Tid, da der ikke var Trykkefrihed i Danmark.”

Efter lunchen tågade deltagarna tillbaka till hamnen, varefter Iris lämnade 
Kalmar. Utan vidare avbrott fortsattes sedan resan till Stockholm, dit farty-
get anlände på eftermiddagen följande dag (4 juni). Vid Skeppsbron mottogs 
resenärerna av en delegation från Uppsala, ledd av filosofie magistern Carl 
 Johan Bergman, sedermera bekant som författare, lektor i Visby och riksdags-
man. Upsaliensarnas välkomsthälsning besvarades med ett trefaldigt hurra 
från fartygets passagerare. Under de följande timmarna spred sig studenterna 
över Stockholm; de flesta vandrade ut på Djurgården för att hylla Bellman. På 
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kvällen samlades mötesdeltagarna i Börshuset för att diskutera möjligheten 
att inskränka besöket i Uppsala till en dag för att i stället kunna vistas längre i 
Stockholm. Förslaget blev dock nedröstat. Efter att ha tillbringat tre nätter på 
britsar ombord på Iris kunde resenärerna sova några timmar i en säng, innan 
färden mot Uppsala fortsatte tidigt påföljande morgon, 5 juni.

Om färden över Mälaren, ombord på ångbåtarna Wettern och Najaden, 
lämnar den officiella reseberättelsen följande vittnesbörd: ”Efter omtrent ni 
Timers Seilads mod en bidende Nordenvind gjennem en Mængde Broer, forbi 
Sigtuna, Skokloster og flere andre anseelige Herresæten, na-
ade ’Wettern’ ved Middagstid Flottsund. Her hilsedes vi först 
med en Regn af ’gullvivor’ og ’kungsängsliljor’.” Vid Flottsund 
hälsades gästerna dessutom välkomna av studentmarskalkar 
som överlämnade tryckta anvisningar om var de skulle bo; 
i de flesta fall innebar det inhysning på rummet hos någon 
Uppsalastudent. Deltagarna försågs dessutom med deviser i 
rött och blått att bäras på rockslaget.

Vid framkomsten till hamnen i Uppsala hälsades de lång-
väga besökarna med kanonsalut från slottet. Den nya Islands-
bron, som hade färdigställts två år tidigare, var prydd med 
svenska, danska och norska flaggor. I hamnen hälsades gäs-
terna med sång, författad av Carl Säve, sedermera förste inne-
havare av lärostolen i nordiska språk vid Uppsala universitet. 
Anförda av studentbeväringen och studentsångarna avtåga-
de mötesdeltagarna från hamnen upp till Odinslund, där det 
formella välkomnandet ägde rum. Kuratorskonventets ord-
förande, tillika docenten i romersk poesi, Per Johan Peters-
son framhöll i sitt välkomsttal att någon lämpligare plats att 
ingå nytt fostbrödralag knappast kunde tänkas än Odinslund, 
”som bar sitt namn efter stamfadern för de skandinaviska fol-
ken, i närheten av det sköna tempel och vid foten av Gustaf 
Adolfs den stores stod”.

Beslut hade fattats inom den upsaliensiska organisations-
kommittén att enbart Petersson skulle hålla tal å värdarnas 

Per Johan Petersson fotograferad tillsammans 
med sin hustru Maria, född Florman. Fotogra-
fiet är taget av Henri Osti under 1860-talet, då 
Petersson var professor i latin. Under 1840- och 
1850-talen togs Peterssons förmåga att författa 
tillfällesdikter ofta i anspråk i olika akade-
miska sammanhang. Vid Smålands nation 
sjungs fortfarande den av honom författade 
”Fakultets visan”. Uppsala universitetsbibliotek.
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vägnar under mötet. För uppgiften var han väl skickad, då han redan hunnit 
förskaffa sig ett rykte som akademisk högtidstalare och eminent verskonstnär. 
Under de följande åren skulle han gång på gång briljera i rollen som talare. Så till 
exempel vid ”försoningsfesten” för Uppsala studenter som Uppsala stad gav på 
Polacksbacken 1849. När  Johan Ludvig Runeberg gästade Uppsala 1851 svarade 
Petersson återigen för alla tal å studenternas vägnar, vilket fick den imponerade 
Runeberg att utbrista: ” Kåren tyckes ha blott en talare, men denne är ett lejon.”

Efter välkomnandet i Odinslund återsamlades mötesdeltagarna i den ståtli-
ga Carolinasalen, där den formella mötesceremonin avhölls. Carolina Rediviva, 
som hade invigts två år tidigare, erbjöd en anslående anblick. Det nya biblio-

Carolina Rediviva som det såg ut vid tiden för studentmötet 1843. Litografi av Johan Way, 
Uppsala universitetsbibliotek.
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teket var universitetets största byggnad, vilken även inrymde den magnifika 
festsalen, ”Nya Bibliotheks-salen” som den ibland kallades. Carolinasalen hade 
under det tre dagar långa regeringsjubileet på eftermiddagarna varit öppen för 
allmänheten, vilken, enligt Upsala-Correspondenten 17 maj 1843, ”också talrikt 
och ifrigt af detta tillfälle begagnade sig”. Carolinasalen kom flitigt till använd-
ning denna vår för 175 år sedan. Under samma helg som studentmötet pågick 
gav Jenny Lind, tillsammans med operasångaren Julius Günther och konsert-
mästaren Andreas Randel, en konsert i Carolinasalen inför 1100 åhörare. 

Antalet mötesdeltagare uppgick till närmare 700, exklusive de omkring 
400 åskådarna på läktarna. I fonden var Carolinasalen prydd av ett altare med 
inskriften ”Musicis Scandinavicis”, kring vilket nationsfanorna stod uppställ-
da. Under fem timmar hölls tal och utbyttes skålar. De båda danska initiativ-
tagarna, Carl Ploug och Mourits Mørk Hansen, bars runt i guldstol. Kvällen 
avslutades med allehanda studentikosa upptåg i större och mindre grupper, 
innan besökarna uppsökte sina värdar för att sova. Carl Ploug övernattade hos 
Carl Johan Bergman i Uplands nations hus. 

Mötets andra dag inleddes med samling i Odinslund, varifrån mötesdelta-
garna under sång tågade ut till Gamla Uppsala, där tryckta verser av Bernhard 
Elis Malmström delades ut. På Tingshögen serverades mjöd ur horn under det 
att de tretton nationsfanorna erbjöd en anslående anblick där de stod uppställda 
på Mitthögen (Frejs hög). Vid universitetet fanns ännu fjorton studentnationer 
men Skånska nationen, som bara hade fyra medlemmar, saknade nationsfana. 
Per Johan Petersson tog åter till orda, denna gång för att utbringa en ”skål för 
Skandinaviens framtid”. Svarstalet hölls av Carl Ploug, vilken uppmanade till 
enhet och samverkan mellan de nordiska folken. Han noterade att datumet var 
6 juni, Gustaf Wasas dag, och avslutade därför sitt tal med en skål för ”Sveriges 
befriare”. Denna gest uppfattades på sina håll som inställsam i överkant. Wil-
helm Erik Svedelius skriver i sina memoarer: ”I mina öron hade det ej någon rätt 
god klang. Gustaf Vasas beröm hör jag gerna, men i en dansk mun låter det talet 
tillgjordt. Mig föreföll det undersamt att höra pris och beröm för den man, som 
på sin tid i grund förstörde och ända till vår tid omöjliggjorde samma sak, som 
de danska studentmötestillställarenas mening var att, om någon möjlighet fin-
nas kunde, bringa till verklighet igen, nemligen Kalmarunionen.”
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Stämningen i Gamla Uppsala var högt uppskruvad, vilket den danske del-
tagaren Meïr Aron Goldschmidt efter hemkomsten skildrade i sin tidning 
 Corsaren (citerat efter Hother Ploug): ”Jag glemmer aldrig Oden Høj ved 
 Upsala, da man bødes Velkommen under de vajende Bannere, mens vi stod 
op ad  Højens bratte Sider – det Øjeblik oplever man ikke let Magen til. Da 
kaldtes til  Afmarsch, kastede jag et Blik tilbage paa den solbeskinnede Top og 
sagde til mig selv: ’Du har maaske oplevet det lykkeligste Øjeblik i dit Liv.’ ”

Efter återkomsten till Uppsala beskådade Carl Ploug tillsammans med sin 
värd Carl Johan Bergman domkyrkan med dess sevärdheter. Som guide var 
Bergman väl skickad; han utgav samma år den topografiska skildringen  Upsala 

Carl Ploug, här fotograferad av Georg Rosenkilde under 1870-talet, tillhörde initiativtagarna bakom de danska 
studenternas resa till Uppsala 1843. Bland de många tal han höll under resan märkets Hilsen fra Kjöbenhavn. 
Ploug förblev livet igenom ivrig skandinavist. Uppsala universitetsbibliotek.
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och dess nejder. På eftermiddagen skedde återsamling kring nationsfanorna 
runt obelisken i Odinslund, innan det var dags för middag. Dåtidens Uppsala 
saknade ett tillräckligt stort etablissemang för att rymma alla mötesdeltagare, 
varför dessa fördelades över tre restauranger. Efter maten skedde uppvaktning 
för Erik Gustaf Geijer, som detta läsår för fjärde gången var universitetets rec-
tor  magnificus. Geijer tackade i sitt svarstal särskilt de danska studenterna för 
deras initiativ att stärka den skandinaviska gemenskapen. 

Därefter återstod endast avslutningsceremonin i Carolinasalen, till vilken 
tryckta verser av upsaliensaren Johan Nybom och lundensaren C.V.A. Strand-
berg (Talis Qualis) delades ut. Carl Ploug och flera andra tog chansen att tala en 

Skalden Johan Nybom engagerade sig livfullt i 1843 års 
möte och sadlade gärna sin pegas för skandinavismens sak. 
Uppsala universitetsbibliotek

Ärkebiskop Carl Fredrik af Wingård gav 1843 års student-
mötesdeltagare sin välsignelse och avskedshälsning i Caro-
linasalen. Litografi av Johan Elias Cardon efter teckning av 
Maria Röhl, Uppsala universitetsbibliotek.
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sista gång. Ploug inbjöd upsaliensarna till svarsbesök i Köpenhamn året därpå. 
Sedan sexan avätits och bålarna plockats fram uppsteg ärkebiskopen, tillika 
prokanslern, Carl Fredrik af Wingård, i talarstolen. Han tackade de gästande 
studenterna å universitetets vägnar och skänkte dem sin välsignelse. Avskeds-
skålen utbringades av Per Johan Petersson, vars sista talarinsats under student-
mötet möttes med entusiastiska hurrarop. Såväl Petersson som Geijer bestods 
sedan samma ära som de båda danska anförarna dagen innan – de bars runt i 
guldstol i Carolinasalen av upprymda mötesdeltagare. 

Vid sjutiden på kvällen avgick ångbåten Uppland från hamnen med de gäs-
tande mötesdeltagarna ombord. Deras omkring trettio timmar långa besök i 
Uppsala var över. Stämningen vid avskedet fångades bäst i den officiella rese-
berättelsen: ”Det var en Stund, som Ingen af dem, det deltog i dette Tog, no-
gensinde vil glemme. Hele Upsala var paafærde og omringede i tætte Skarer 
Havnen, hvor Indskibningen, idelig afbrudt af Haandtryk, Hilsener og Omfav-
nelser, endelig gik for si. I det Öieblik, da Dampskibet ’Uppland’ der magelig 
rummede os Alle, satte sig i Bevægelse, sænkedes de paa den nye Bro plantede 
Faner, blottedes alle mandlige Hoveder, viftede alle Damernes Lommetörklæ-
der og Parasoller, og Kanonerne tornede atter fra Slotsvolden.”

Sent på kvällen hann mötesdeltagarna göra ett kort besök på Magnus Brahes 
Skokloster för att beskåda konst- och vapensamlingarna. Följande morgon an-
lände Uppland till Stockholm, där Riddarholmskyrkan, Riddarhuset, slottet, 
museer, teatrar och andra sevärdheter besöktes. Det formella mottagandet i 
huvudstaden skedde under eftermiddagen, då sexa med skålar och hälsningar 
gavs på Vauxhall på Djurgården. Vid ett-tiden på natten samlades de gästande 
studenterna kring statyn över Gustaf II Adolf och bringade – den sena timmen 
till trots – kungen en sångarhyllning. I gryningen, några timmar senare, läm-
nade Iris Stockholm. Resan tillbaka till Malmö tog fyrtiotvå timmar.

Omedelbart efter återkomsten till Köpenhamn gjorde de danska mötes-
deltagarna en uppvaktning för Adam Oehlenschläger på Fredriksberg utanför 
staden. Carl Ploug framförde de svenska studenternas hälsning och tackade 
Oehlenschläger för den inspiration han givit till den skandinaviska enhetstan-
ken. Oehlenschläger svarade med att utbringa ett leve för de svenska, danska 
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och norska studenterna. Därmed sattes punkt 
för detta första stora försök att sprida skandina-
vismen till Uppsverige. 

Med Uppsalamötet 1843 inträdde skandina-
vismen i ett nytt skede, låt vara att värdstuden-
ternas uppslutning bakom, eller djupare insik-
ter i, skandinavismens politiska sida vid denna 
tidpunkt kan sättas i tvivelsmål. Om de dans-
ka studenterna syftade till att sprida ”Eiderpro-
grammet” norrut, föreföll upsaliensarna främst 
sluta upp bakom en mer allmän kulturell skan-
dinavism. Gentemot den politiska skandinavis-
men förhöll sig värdarna snarast försiktigt av-
vaktande, en hållning till vilken statsmakternas 
skeptiska inställning måhända bidrog. Det var 
just för att förhindra obetänksamma politiska 
hänryckningar – framkallade av hastigt upp-
blossande entusiasm eller av stundens ingivelse 
– som beslut hade fattats om att enbart Per Johan 
Petersson skulle tala för Uppsalastudenternas 
räkning. Med den åtgärden skulle det säkerstäl-
las att, som Wilhelm Erik Svedelius uttrycker 
det i sina memoarer Anteckningar om mitt för-
flutna lif (1889), ”det icke skulle komma att pra-
tas dumheter från svenska sidan”. Peterssons tal 
under mötesdagarna, vilka utgavs i ett särskilt 
bihang till lokaltidningen Upsala-Correspondenten 17 juni 1843, var överlag 
föga politiskt inriktade. De gånger han berörde detta ämne underströk han 
att strävan gällde enighet, inte enhet, mellan Nordens studerande ungdom. 
Denna litterärt inriktade och politiskt försiktiga hållning kom – med syftning 
främst på de nyblivna docenterna Petersson och Malmström – att benämnas 
”docentskandinavism”. Ideologiskt kan riktningen närmast betraktas som en 
förlängning av det sena 1700-talets ”förskandinavism”.

Estetikern och litteraturhistorikern Bernhard Elis Malmström 
bidrog till 1843 års studentmöte med såväl organisatoriska 
insatser som tillfällesdiktning. Teckning från 1840-talet av 
Maria Röhl, Kungl biblioteket.
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Ledarna på Uppsalasidan höll distans till skandinavismen som politiskt pro-
jekt, däremot är det svårare att tolka opinionen bland studenterna i allmänhet. 
Sannolikt fanns det vitt skilda bevekelsegrunder bakom deras engagemang. 
Många fann det säkert tilltalande att – enskilt och som kollektiv – framträ-
da som talesmän för en ideologi vilken signalerade framtida samförstånd och 
som kunde bidra till att bryta universitetens ännu påtagliga isolering från var-
andra. De långväga gästernas besök erbjöd därtill möjlighet till glatt umgänge 
under nya former – och glädjen kan ibland vara sitt eget mål. Otto Sylwan har 
formulerat det sålunda i Fyrtiotalets student (1914): ”Andra omständigheter 
trädde till. Uppvaktningar och sexor med tal och sång hade studenterna nog 
varit med om, men dessa fester hade ju helt andra mått. Ungdomsskaror från 
fjärran möttes, ej blott danskar och svenskar, utan för första gången uppsali-
ensare och lundensare. Den beröring universiteten förut haft, hade varit ing-
en; en och annan docent hade – ofta efter åtskillig kamp – befordrats till det 
andra universitetet, en och annan student hade väl också bytt studieort, men 
det var undantagsfall.”

Följdverkningarna av 1843 års studentmöte blev många. Några veckor efter 
mötet tog studenten Gustaf Torssell initiativ till att grunda tidningen  Thorgny, 
vilken utgavs i Uppsala två gånger i veckan (måndagar och torsdagar). Tid-
ningen tog sitt namn efter Thorgny lagman, som i skandinaviska och liberala 
kretsar upplevde ett slags renässans under 1800-talet. Sambandet med det 
nyss avslutade studentmötet framgick av tidningens programförklaring i förs-
ta numret 29 juni 1843:

Då i dag en ny tidning börjar sitt ephemera lif, är det icke någon gengångare från 
någon afliden, utan en ny, som med antagandet af Thorgnys namn vill ange, att 
han ämnar kämpa för lagbunden frihet, sanning och rätt. Hvarest i närheten af 
Asa-cultens äldsta monumenter den Skandinaviska forntidens störste folkta-
lare, Uplands Lagmannen Thorgny, för mer än 8 århundraden sedan vågade i ett 
enkelt och flärdlöst tal uttala sanningens kraftiga språk, hvarigenom minnet af 
honom blifvit så kärt för sednaste tider, der hafva nyligen ynglingar från hela 
Skandinavien, nordens blomma och hopp, samlats och på samma hög, hvari-
från den ädle Thorgny förde Uppsvearnes talan, ingått fostbrödralag, att gemen-
samt kämpa för enighet, upplysning och frihet inom Skandinavien. Högtidlig 
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och upplyftande var denna fest och minnet deraf förgäter väl ingen, som deruti 
deltog. Det är i närheten af detta heliga rum, som den yngre Thorgny uppträder 
för en annan generation af Uppsvear än hans forntida namnes.

Thorgny kom att spela en viktig roll som diskussionsforum för inte minst skan-
dinavistiska spörsmål under det följande året. Projektet blev dock kortlivat. På 
grund av Gustaf Torssells tilltagande sjuklighet lades tidningen ned 1845 men 
fick ett slags fortsättning genom den samma år grundade tidningen Upsala.

Skandinavismen stimulerade till andra organisationsbildningar. Kort efter 
1843 års Uppsalamöte stiftades Skandinaviska sällskapet, vilket inte bara var 
öppet för studenter och akademiker utan även för medlemmar av stadens bor-
gerskap. Pehr Daniel Amadeus Atterbom åtog sig ordförandeskapet i sällska-
pet, vilket höll sina möten på Gillet. Omkring 200 studenter löste vid starten 
medlemskap Skandinaviska sällskapet. De goda förhoppningar som fanns stod 
emellertid knappast i paritet med resultatet. Sällskapet blev aldrig livskraftigt 
utan avsomnade efter bara något år.

Genom Skandinaviska sällskapet hade dock tankarna på en studentsam-
manslutning vid sidan om nationerna – vilka på sina håll betraktades som 
nattståndna och hierarkiska – väckts på nytt. Studenterna drev i mitten av 
1840-talet en egen tidning, Studentbladet, och vid samma tid grundades Stu-
dentföreningen, delvis som ett slags fortsättning på Skandinaviska sällskapet 
men riktat uteslutande till studenter. Flera av ledarna för 1843 års studentmö-
te ingick bland de drivande krafterna, däribland Per Johan Petersson och Carl 
Säve. Ambitionerna var höga. Föreningen övertog Skandinaviska sällskapets 
lokaler på Gillet och upplät dessa till de nationer som ännu saknade egna 
nationshus. Vidare drev Studentföreningen ett eget bibliotek, prenumererade 
på tidningar och tidskrifter, samt anordnade sociala aktiviteter. Från nations-
håll betraktades Studentföreningens verksamhet med misstänksamhet, och 
efter något år falnade glöden hos dess anförare. Lokalerna på Gillet övergavs 
och föreningen förde en tynande tillvaro fram till dess upplösning i början av 
1850-talet. Under dess visserligen korta aktiva tid spelade Studentföreningen 
en roll som inte skall underskattas. I flera avseenden föregrep denna samman-
slutning, vars hävder har tecknats av Johan Sjöberg i Acta Gestrico- Helsingiae 
(2004–06), tillkomsten av Uppsala studentkår.
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Parallellt med dessa organisationsförsök upprätthöll Uppsalastudenterna 
de kontakter som i skandinavisk anda hade etablerats genom mötet 1843. Re-
dan året därpå var det tänkt att studenterna i Köpenhamn skulle stå värdar 
för nästa stora sammankomst. Carl XIV Johans död i mars 1844 föranledde 
ett ryktbart ingripande från universitetets rektor Erik Gustaf Geijer, varige-
nom planerna för detta möte stoppades. Detta blev känt som ”Geijerska fru-
kosten”. Händelsen ledde till att Geijer på sina håll förlorade den skandina-
vistiska sympati, vilken så handgripligt kommit till uttryck under högtiden i 
Carolinasalen två år tidigare.

Köpenhamnsmötet kom i stället till stånd 1845, varvid bland annat 186 up-
saliensare deltog. Även denna gång leddes Uppsaladelegationen av Per Johan 
Petersson, som bland annat talade vid studenternas uppvaktning för Adam 
Oehlenschläger. Under nedresan hyllades upsaliensarna i flera svenska stä-
der, vilket visade att skandinavismen hade börjat sprida sig till andra grupper 
i samhället.

Revolutionsåret 1848 blev något av ett elddop för studentskandinavismen. 
Revolutionen i Frankrike hälsades med jubel i Uppsala. Marseljäsen sjöngs på 
gatorna och skålar dracks för Frankrike. I januari samma år hade den danske 
kungen Christian VIII avlidit. Hans efterträdare Frederik VII samlade en ny 
regering, i vilken bland andra Orla Lehmann ingick. Tillsammans med Carl 
Ploug var Lehmann den främste ideologen bakom den politiska skandinavis-
men. Den nya ledningen ställde sig bakom Eiderprogrammet, vilket ledde till 
uppror i både Slesvig och Holstein. Den tyska armén ingrep och därmed in-
leddes det första slesvigska kriget. Danskarna drevs tillbaka och den militära 
utvecklingen ställde den skandinaviska solidariteten på prov. Oscar I sände en 
svensk trupp till Fyn, vilket främst var en symbolisk handling.

I april 1848, någon månad efter krigsutbrottet, anordnades en stor skandi-
navisk fest på Gillet, vid vilken omkring 500 Uppsalastudenter deltog. Maj-
festen inställdes och i stället genomfördes en insamling för Danmark. Allmän-
na Sången gav två stödkonserter i Stockholm. Det var dock endast ett fåtal 
 upsaliensare som begav sig till Danmark för att aktivt delta i kriget. Konflikten 
blev inte långvarig och slutade i allt väsentligt med status quo. 



I juni 1845, två år efter mötet i Uppsala, anordnade studenterna i Köpenhamn nästa 
skandinavistmöte. Gästernas ankomst skildrades på detta sätt i Tivoli-Avisen 27 juni 
1845. Uppsala universitetsbibliotek.
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Kriget aktualiserade än en gång betydelsen av att Uppsalas studenter skulle 
kunna tala med en röst, inte via tretton nationer med skilda intressen och syn-
punkter. Kuratorskonventet efterhörde därför med nationerna om deras in-
ställning till inrättandet av en samlad kår ”för de sammankomster och beslut, 
som ej rörde Nationerna såsom sådana, utan såsom samfälld Corps”. Samtliga 
nationer ställde sig bakom tanken, vilken förverkligades genom tillkomsten 
av Uppsala studentkår i mars 1849.

Vid skandinavistmötet i Köpenhamn 1845 hade de norska studenterna 
åtagit sig att arrangera nästföljande sammankomst, vilket dock försenades på 
grund av politiska förvecklingar. Det kom till stånd först 1851. Upsaliensarna 
var den gången förhindrade att delta, främst på grund av magisterpromotionen. 
I stället genomförde de ett särskilt studenttåg med omkring 300 deltagare till 
Christiania året därpå.

Till följd av det första slesvigska kriget vann den politiska skandinavismen 
terräng även i Uppsala. Vid mitten av 1800-talet hade rörelsen blivit något 
annat än enbart litterär docentskandinavism. Känslorna fördjupades genom 
den rysskräck som uppstod under Krimkriget, vilken bland annat inspirerade 
Gunnar Wennerberg att skriva ”Hör oss, Svea”. Nästa skandinavistmöte skulle 
återigen hållas i Uppsala men blev uppskjutet flera gånger på grund av Krim-
kriget. I juni 1856 kom det slutligen till stånd. Mötets höjdpunkt utgjorde 
utflykten till Gamla Uppsala, där Carl Ploug precis som tretton år tidigare, från 
en av högarna höll en kraftfull appell för den politiska skandinavismen. Med 
Uppsalamötet 1856 nådde studentskandinavismen sin kulmen. Just detta år 
firade studenterna för första gången 4 november, unionsdagen, med tal och 
sång vid Carl XIV Johans byst i Carolinaparken. Traditionen fortlevde ända 
fram till unionsupplösningen.

Nästa större skandinavistmöte skulle enligt planerna ha ägt rum i Köpen-
hamn och Lund 1861. Det visade sig vara omöjligt, eftersom förhållandena i 
Slesvig återigen hade förvärrats till den grad att det befarades att krig var nära 
förestående. Sedan det akuta krigshotet hade undanröjts kunde mötet dock 
genomföras i juni 1862 med deltagande av närmare 300 Uppsalastudenter.

Kort efter Köpenhamnsmötet förvärrades konflikten på nytt. I slutet av 
1863 utbröt regelrätt krig. Trots all skandinavistisk retorik fick danskarna 
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utkämpa kriget på egen hand. Sverige ingrep varken i samband med krigsut-
brottet eller då tyskarna i februari 1864 korsade Eider och trängde in i Sles-
vig. Danskarna kunde inte stå emot övermakten. I april 1864 föll befästningen 
Dybbøl, varefter Danmark kapitulerade och tvingades avträda såväl Slesvig 
som Holstein och Lauenburg. Utgången blev ett svårt bakslag för den poli-
tiska skandinavismen. Den kom att uppfattas som uttryck för en orealistisk 
illusionspolitik; dess företrädare var drömmare som hade misslyckats när de 
väl sattes på prov. År 1867 var det Kristianias tur att stå som värd för nästa 
studentmöte men ingen inbjudan utsändes. Dybbøl låg alltför nära i tiden, 
uppgivenheten var stor. Sommaren 1869 avhölls mötet till slut. 

Ett sista större studentskandinavistiskt möte genomfördes i Uppsala i 
juni 1875. Därmed slöts cirkeln där den hade börjat trettiotvå år tidigare, vid 

Den betydelse som deltagarna själva tillmätte betydelsen av de studentskandinavistiska mötena framgår bland annat av 
den noggranna dokumentation som gjordes. I officiella reseberättelser lämnades fullödiga skildringar och mötena föranledde 
omfattande utgivning av småtryck, i vilka deltagarförteckningar och tillfällesdikter och tal sorgfälligt återgavs. Ovan syns 
några exempel från studentmötet i Uppsala 1843. Uppsala universitetsbibliotek.
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Odinslund, Carolina Rediviva och Gamla Uppsala. Studenterna skulle efter 
1875 inte ha samma ledande roll och skandinavismens fokus försköts än en 
gång från politik till kultur. 

De sex officiella skandinaviska möten som hölls 1845–75 saknade inte bety-
delse. Likafullt går det att instämma med Hother Plougs bedömning i biogra-
fin över fadern: Uppsalamötet 1843 var ”det første store Studentermøde og i 
Grunden det mærkeligste af dem alle”. En av anledningarna härtill var att ini-
tiativet inte hade tagits av värdarna, vilka nära nog ställdes inför fait  accompli 
när budet om danskarnas och lundensarnas planerade resa nådde dem med 
några veckors varsel. Allt detta gjorde att många i Danmark betraktade utfär-
den som ”noget nær en Daarskab”. Sammankomsten i Uppsala under de båda 
junidagarna 1843 blev en vattendelare, såväl när det gäller skandinavismens 
utveckling, som studenternas organisationssträvanden, liksom avseende deras 
politiska och publicistiska verksamhet. 

Det finns ännu ett skäl att dröja vid detta studentmöte. I sina minnen Från 
det förflutna och det närvarande (1879) lämnar Rudolf Hjärne följande skildring 
av de gästande studenternas ankomst till Uppsala 5 juni 1843: ”Stränderna 
kring hamnen och Islandsbron voro fylda af åskådare af olika kön och åldrar. 
Till höger vid hamnen voro Upsalastudenterne, första gången iklädde de nu 
som gemensamt kännetecken anlagda hvita mössorna, med bestyrelsen och 
sångarne samlade inom en åt hamnen öppen fyrkant af studentbeväringen i 
gevär. Anblicken häraf skall ha förstummat danskarne och gjort ett djupt in-
tryck. Deras ledare yttrade efter en stunds allmän tystnad: ’dette monde blive 
fanden af’.”

Vid detta första skandinavistmöte i Uppsala 1843 skall, om vi skall tro 
 Hjärne, således den vita studentmössan ha introducerats. De närmare uppgif-
terna härom är dock knapphändiga; inget nämns om detta i de samtida rese-
berättelserna. Hjärnes minnen är nedtecknade flera decennier i efterhand men 
inget talar å andra sidan för att han skulle minnas fel. Två år senare, inför Upp-
salastudenternas svarsbesök vid studentmötet i Köpenhamn och Lund, blev 
bruket av den vita mössan tydligare stadfäst. Det framgår emellertid i den av 
Carl Säve författade Berättelse om studenttågen till Lund och Köpenhamn som-
maren 1845 (1846) att studentmössan vid den tidpunkten redan hade börjat 
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användas: ”På ett af de nu ofta inträffade mötena inom sällskapet väcktes frå-
ga om att för resan antaga ett gemensamt yttre igenkänningstecken. Man be-
slöt i anledning häraf, att alla skulle hafva den af ålder bland Upsala Studenter 
antagna hvita mössan med svarta ränder, på hvilken den svenska gula och blå 
national- kokarden skulle bäras.”

Den exakta tidpunkten för studentmössans introduktion lär förbli en oav-
gjord sak. Detsamma gäller frågan om vem som var dess upphovsman; äran 
för detta har framför allt tillskrivits Östgötastudenten Gerhard von  Yhlen, se-
dermera fiskeriintendent i Lysekil. I en nekrolog över von Yhlen i Hvar 8 dag 
(1909) lämnas exempelvis följande upplysningar:

Det var strax före det första skandinavistiska studentmötet i Köpenhamn, då 
det gällde att skaffa en gemensam hufvudbonad som igenkänningstecken sär-
skildt för de uppsaliensiska sångarne. Kommitterade diskuterade, berättar Carl 
Rupert Nyblom, frågan hit och dit och det tycktes icke vilja bli något resultat. 
Så kom till ett sammanträde von Yhlen och hade med sig en mössa, som han 
själf låtit göra, slängde fram den på bordet framför kamraterna med orden: ”Så’n 
skall den se ut.” Den antogs med acklamation och vann sedan på det stora mö-
tet i Köpenhamn 1845 det bifall, att den antogs äfven af Lundastudenterna, till 
en början som sommarmössa bredvid den där då uteslutande och ännu vinter-
tiden använda blåa, tills den slutligen blef samtliga svenska studenters offici-
ella kårmärke.

Så kan det ha gått till men säkert är det ej. Oavsett hur det förhåller sig med 
detta framgår av Säves skildring att det i så fall var den specifika utformningen 
av huvudbonaden, inte mössan i sig, som Gerhard von Yhlen lanserade. Kår-
märket var då redan ”af ålder bland Upsala Studenter” antagen. Det förefaller 
osannolikt att Säve skulle ha uttryckt sig sålunda – i en reseberättelse förfat-
tad blott ett år post festum – om mössan utan förhistoria, och från ingenstans, 
hade införts av 1845 års resekommitté. Till detta skall läggas att attribueringen 
inte heller är okontroversiell; matematikern Victor von Zeipel har också gi-
vits äran av att vara skapare. I ljuset av detta torde det vara fåfängligt att – så-
som någon gång har skett – datera studentmössans till något specifikt datum, 
exempelvis 18 juni 1845, då Uppsalastudenterna avreste till mötet i Köpen-
hamn. Oomtvistligt är blott att dess tillkomst nära hörde samman med den 
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student skandinavistiska rörelse, vilken hade fått sitt första samlade uttryck 
i Uppsala två år tidigare. Utan att göra alltför mycket våld på historien torde 
därför även studentmössan kunna inbegripas i det 175-årsjubileum universi-
tetet i samband med årets vårpromotion kan högtidlighålla av studentmötet 
i Uppsala 1843.

Den vita studentmössan, här buren av 
Carl David af Wirsén som student-

beväring, leder sitt ursprung tillbaka 
till 1840-talets studentskandinavism. 

Fotografi från 1860-talet av Henri 
Osti. Uppsala universitetsbibliotek.
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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 Historisk-filosofiska fakultetens promotor, professor Birgitta 
Meurling över ämnet Krinolin, korsett, kaftan – om kläder, genus och kultur-
analys.

Promotion inom samtliga nio fakulteter. Under promotionerna utförs musik 
komponerad av J.A. Josephson, Stefan Karpe, Lars-Erik Larsson med flera. Efter 
promotionerna inom teologisk, juridisk, medicinsk och farmaceutisk fakul-
tet uttalas minnesord över de avlidna bland 1968 års promoti av Utbildnings-
vetenskapliga fakultetens promotor, professor Jonas Almqvist. Därefter vidtar 
promotionen inom de filosofiska fakulteterna.
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Hyllning till årets jubeldoktorer framförs av Uppsala studentkårs ordförande, 
jur. stud. Max Stenberg, värml.

Anförande av filosofie jubeldoktorn professor Björn Henningsson, v-d.

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

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

Processionsordning

Avd. 4, 5 och 7 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför 
 vänster trappa, avd. 3 i trappan
1. Uppsala studentkårs övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Kuratorskonventets presidium, ordförande och vice ordförande vid student-

kårerna samt nationernas kuratorer 
4. Promotionens övermarskalk och bitr. övermarskalkar
5. Promotorerna
6. Årets jubeldoktorer (väntar vid platser i aulan)
7. Promotionens doktorer efter avlagda prov

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

Vidare deltar ett antal studentmarskalkar.

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

Promotionsarrangemang

Ceremonimästare Per Ström, promotionsövermarskalk Annika Windahl 
 Pontén, bitr. promotionsövermarskalkar Gabriella Almqvist, Jakob Piehl,  Sarah 
Havrén Schütz och Eric Stempels, Uppsalastudenternas övermarskalk Anders 
Lindqvist, 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 Ella Stensson.

Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling.
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Blomsterarrangemang: 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.

Vid tjänlig väderlek paraderar på slottets borggård, vid gästernas ankomst till 
banketten, studentbeväring från Sällskapet Karl Filip av Vasa samt medlem-
mar av Upsala Akademiska Ridklubb med hästar från Akademistallet.
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Rektors hälsningsord

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

Vid påsktid var det två hundra år sedan J. A. Josephsons födelse. Kungliga 
Akademiska kapellet kommer under detta år att ägna denne sin frejdade leda-
re under romantikens 1800-tal särskild uppmärksamhet vilket också avspeg-
lar sig i sammansättningen av promotionsmusiken. I sommar är det femtio år 
sedan Farmaceutiska fakulteten påbörjade sin framgångsrika verksamhet se-
dan det tidigare Kungliga Farmacevtiska institutet flyttats hit från Stockholm.

Doktorspromotionen är alltsedan 1935 ett tillfälle då universitetets mång-
fald och enhet manifesterar sig i det att alla fakulteter firar sin högtid tillsam-
mans. Den bredd och det djup som universitetet uppvisar framstår tydligt 
när man läser förteckningarna över såväl jubeldoktorers som nyexaminerade 
doktorers forskningsämnen och avhandlingstitlar. De unga promovendi har 
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bakom sig en doktorandtid som innehållit både motgångar och framgångar, 
möda och glädje. Nu är stunden inne att kröna deras ansträngningar med den 
hedersamma lönen och hylla dem som självständiga forskare och lärare un-
der eget ansvar.

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

Eva Åkesson



37

Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala universitets aula fredagen den 1 juni 2018 får 
härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas 
vägnar, inbjuda:

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

Vi hälsar även konsistoriets ordförande, professor Gudmund Hernes, och 
inbjuder vidare cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband, styrel-
ser och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter, 
universitetets förutvarande och nuvarande lärare och tjänstemän, i Uppsala 
närvarande jubeldoktorer och doktorer av alla fakulteter, anhöriga till pro-
movendi, universitetets studenter samt övriga vetenskapens idkare, vårdare, 
gynnare och vänner.

Samling för gäster som avser att deltaga i processionen sker kl. 11.45 på 
galleriet utanför fakultetsrummen. I övrigt hänvisas till här bifogat program.
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Uppsala i april 2018

För Uppsala universitet
Eva Åkesson

 För Teologiska fakulteten För Juridiska fakulteten
 Mattias Martinsson 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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Promoti vid Uppsala universitet år 1968
Av Carl Gustaf Spangenberg

Fredagen den 31 maj 1968 förrättades i Uppsala universitets aula doktors-
promotioner inom fem av universitetets då existerande fakulteter. Samman-
lagt promoverades sjuttioåtta unga doktorer: en inom Teologiska fakulteten, 
fjorton inom Medicinska fakulteten, femton inom Humanistiska fakulteten, 
åtta inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och fyrtio inom Matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten.

Promotorer var i Teologiska fakulteten Helmer Ringgren, professor i exegetik, i 
Medicinska fakulteten Anders Grönwall, professor i klinisk kemi, i Humanis-
tiska fakulteten Sven A. Nilsson, professor i historia, i Samhällsvetenskapliga 
fakulteten Gerd Enequist, professor i geografi, särskilt kulturgeografi med eko-
nomisk geografi, och i Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Nils Fries, 
professor i botanik, särskilt fysiologi och anatomi.

Promotionsföreläsningen hölls av Sven A. Nilsson och handlade om den gus-
tavianska donationen. Ämnet var aktuellt då vid samma tid donationens fort-
bestånd som universitetets egendom var under utredning. 

Vid högtidligheten promoverades tio jubeldoktorer och lika många heders-
doktorer. 
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Jubeldoktorer 
Medicinska fakulteten: Arvid Wallgren (1889–1973), professor emeritus i pe-
diatrik vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Humanistiska fakulteten: Gustaf Sandsjoe (1890–1979), lektor i latin och 
grekiska vid Karolinska läroverket i Örebro. Axel Boëthius (1889–1969), pro-
fessor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid dåvarande Göteborgs 
högskola och även dess rektor 1946–51. Henrik Cornell (1890–1981), professor 
i nordisk och jämförande konsthistoria vid dåvarande Stockholms högskola.

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Arne Forsell (1887–1974), historiker och 
politiker samt stadsarkivarie i Stockholm.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: Einar Wirén (1889–1972), 
verksam inom fältbiologin, lektor i biologi och geografi vid Lundsbergs skola. 
Elias Melin (1889–1979), professor i botanik vid Uppsala universitet vilken 
mottog jubeldoktorskransen av sin elev och efterträdare Nils Fries. Ossian 
Olofsson (1886–1973), fiskeriintendent. Erik Söderbäck (1887–1978), docent 
i kemi vid Uppsala universitet. Johan Wintzell (1882–1969), lektor vid Folk-
skoleseminariet i Luleå och senare adjunkt vid Katarina realskola i Stockholm.

Hedersdoktorer
Teologiska fakulteten: Aubrey Rodway Johnson (1901–85), då en av Englands 
mest framstående exegeter på det gammaltestamentliga området och professor 
vid dåvarande University College of South Wales and Monmouthshire i Cardiff.

Medicinska fakulteten: John Lundberg (1905–74), riksdagsledamot, lands-
tingspolitiker med stort engagemang för sjukvården och ledamot av Akade-
miska sjukhusets direktion. Fridolf Thapper (1899–1974), politiker och tal-
man i riksdagens andra kammare, vilken på olika sätt hade främjat medicinsk 
forskning. När Thapper senare blev serafimerriddare infogade han en symbol 
för sitt hedersdoktorat i vapenskölden. Sven Thuréus (1898–1992), medicine 
licentiat och tandläkare, verksam som lärare i odontologi. Thuréus donerade 
senare med sin maka medel för Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréuspris 
till framstående Uppsalaforskare.

Humanistiska fakulteten: Nils William Olsson, (1909–2007) filolog och 
Ph. D. vid University of Chicago, verksam som diplomat och senare som 
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 direktor för The American Swedish Institute i Minneapolis, där han ägnade 
sig åt svensk-amerikansk person- och emigranthistoria. Hugo Tenerz (1889–
1968), filosofie licentiat, verksam som seminarierektor och forskare med in-
riktning på Norrbottens finnbygds kulturhistoria. Tenerz avled några få dagar 
efter promotionen.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: Willy Stoffregen (1909–87), 
rymdforskare och pionjär inom svensk rymdverksamhet samt grundare av 
Uppsala jonosfärobservatorium. Frits Went (1903–90), holländsk-amerikansk 
biolog och växtfysiolog, verk-
sam inom växthormonforsk-
ningen och den experimentella 
ekologien. Went medverkande 
vid anläggandet av fytotronen 
vid universitetets dåvarande 
botanisk-genetiska institution. 

Under promotionsakten 
spelade Akademiska kapel-
let Lars-Erik Larssons speci-
alkomponerade promotions-
musik, under ledning av direc-
tor musices Carl Rune Larsson. 
Vid studentkårens hyllning av 
jubeldoktorerna sjöng Allmän-
na sången. Studentkårens ord-
förande Jan Ulmander talade 
och den nyblivne jubeldoktorn 
Henrik Cornell tackade för stu-
denternas uppvaktning. I kon-
trast till de samtida parisiska gatukravallerna och den stockholmska kårhu-
sockupationen, var temat för de båda talarna respekt, samförstånd och sam-
verkan mellan studenter och lärare. 

Studentkårens och Allmänna sångens uppvaktning av jubel- och hedersdoktorerna 
på trappan efter promotionen 1968. Till vänster vid mikronen står jubeldoktorn 
Henrik Cornell beredd att besvara studentkårens ordförande Jan Ulmanders tal. 
Fotograf: Uppsala Bild. Uppsala universitetsbibliotek.
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Teologiska fakulteten

René Kieffer
Avhandling: Au delà des recensions? L’évolution de la tradition textuelle dans 
Jean VI, 52–71. Disputation: 11 maj 1968.

René Kieffer var född i Aumetz, Frankrike, den 22 september 1930. Han växte 
upp i Luxemburg, blev student 1949 och skrevs efter olika akademiska exa-
mina (motsvarande licentiat och doktorsexamen) i Frankrike, Jerusalem och 
Rom in vid Uppsala universitet 1964. Där avlade Kieffer teologie licentiatexa-
men 1966 och disputerade för teologie doktorsgraden den 11 maj 1968. Åren 
1972–89 var Kieffer docent och tillförordnad professor vid Lunds universitet 
och mellan 1990 och 1995 professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala 
universitet. I serien Kommentar till Nya testamentet (KNT) har han författat 
flera kommentarer. Han har också behandlat Johannesevangeliet, Filemon-
brevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet. Dessutom har han kommenterat 
 Johannesevangeliet i serien Oxford Biblical Commentaries (OBC). Den 1975 
utgivna Le primat de l a̓mour. Commentaire épistémologique de 1 Corinthiens 
13, avslutas originellt med en tonsättning av bibeltexten. Boken Nytestament-
lig teologi har varit kurslitteratur vid de teologiska fakulteterna sedan 1977. 
Den översattes 1987 till tyska med titeln Die Bibel deuten – das Leben deuten. 
Einführung in die Theologie des Neuens Testaments. Kieffer var även delaktig 
i den franska ekumeniska bibelöversättningen Traduction Œcuménique de la 
Bible (TOB). Kieffer var ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund, Nathan 
 Söderblom-Sällskapet och Association Catholique Française pour lʼÉtude de 
la Bible. Vid tiden för promotionen var han präst i dominikanerorden och det 
sågs då som en historisk händelse när han promoverades i sin ordensdräkt. 
René  Kieffer avled i Lund den 8 januari 2013.



Nypromoverade doktorer 1968. I förgrunden teologie doktorn René Kieffer i sin 
dominikanerdräkt. Fotograf: Uppsala Bild. Uppsala universitetsbibliotek.
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Medicinska fakulteten

Stellan Bengtsson, Stockholms nation 
Avhandling: Genetic Markers of Poliovirus with Special Reference to the m 
 Marker. Disputation: 3 maj 1968.

Stellan Bengtsson var född i Stockholm den 3 juni 1935 och avlade student-
examen 1953 samt skrevs samma år in vid Uppsala universitet. Han blev medi-
cine kandidat 1955, avlade medicine licentiatexamen 1961 och disputerade 
för medicine doktorsgraden 1968 på en avhandling som visade att även RNA-
virus kan byta genetisk information med varandra i en klassisk rekombina-
tionsprocess. Han blev 1969 docent i bakteriologi och fortsatte sedan att spe-
cialisera sig i klinisk bakteriologi. Bengtsson bidrog bland annat internationellt 
till att införa datatekniken i diagnostiskt arbete. Han verkade även som redak-
tör i Scandinavian Journal of Infectious Diseases. Vid sin bortgång var Stellan 
Bengtsson överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och arbetade med 
att bygga upp och förnya den kliniska mikrobiologin. Han var också sedan stu-
dieåren aktiv i Stockholms nation och var under 1950- och 1960-talen ansva-
rig för dess studentbostadsbyggande. Från 1992 var han nationens inspektor. 

Stellan Bengtsson avled den 31 januari 1998.

Lars-Eric Bratteby, Uplands nation 
Avhandling: Studies on Erythro-Kinetics in Early Infancy. Disputation: 29 april 
1968.

Lars-Eric Bratteby är född den 27 oktober 1935, avlade studentexamen 1954 
och skrevs följande år in vid Uppsala universitet. Han avlade medicine kandi-
datexamen 1957 och medicine licentiatexamen 1962. Bratteby disputerade 
för medicine doktorsgrad 1968, och blev därefter docent i pediatrisk klinisk 
fysiologi. Han var sedan verksam vid Akademiska sjukhuset, bland annat vid 
barnmedicinska klinikens laboratorium för perinatalforskning, som lärare i 
läkarutbildningen och som överläkare vid institutionen för medicinska veten-
skaper, den klinisk-fysiologiska avdelningen. Bratteby var ansvarig för ett av 
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Riksbankens jubileumsfond finansierat projekt om olika smärtlindringsfunk-
tioners inverkan på moder, foster och barn. Han var också ansvarig för projek-
tet Ungdom år 2000, där man tillämpade en så kallad dubbelvattenmetod för 
att beräkna hur mycket energi ungdomar förbrukar. Lars-Eric Bratteby har 
varit engagerad i Idrottsmedicinska föreningen för Uppsalaregionen och var 
ledare för kurser i idrottsfysiologi.

De nypromoverade medicine hedersdoktorerna John Lundberg och Fridolf Thapper på univer-
sitetstrappan tillsammans med Medicinska fakultetens promotor Anders Grönwall. Fotograf: 
Uppsala Bild. Uppsala universitetsbibliotek.
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Göran Grängsjö, Gästrike-Hälsinge nation
Avhandling: Variations in the Cortical and Medullary Blood Flow through the 
Dog Kidney Measured with Heated Thermocouples. Disputation: 20 maj 1968.

Göran Grängsjö var född den 22 mars 1931 och avlade studentexamen 1951. 
Han skrevs in vid Uppsala universitet samma år och blev medicine kandidat 
1955 samt medicine licentiat 1961. Han disputerade för medicine doktors-
grad 1968 och blev samma år docent i fysiologi. Under studietiden tjänstgjor-
de Grängsjö som amanuens vid Fysiologiska institutionen där han knöts till 
en njurfysiologisk forskningsgrupp. Där bedrev han metodologiska studier för 
mätning av syrgas- och koldioxidtryck i vävnader. Han arbetade sedan med 
metoder för blodflödesmätningar, som fick stor klinisk betydelse. Efter dis-
putationen erhöll Grängsjö en forskartjänst i anestesiologi och intensivvård 
vid Medicinska forskningsrådet. Samtidigt tjänstgjorde han tidvis vid Akade-
miska sjukhusets anestesiklinik. Där blev han biträdande överläkare 1976 och 
sedan klinikchef 1978 samt överläkare 1979. Göran Grängsjö var även inter-
nationellt verksam. Under 1970-talet arbetade han för SIDA som överläkare 
och professor för läkarutbildningen i anestesiologi vid universitetet i  Addis 
Abeba. Grängsjö var under 1980-talet även verksam som överläkare vid sjuk-
hus i Saudi arabien. Under sin ungdom ägnade han sig åt friidrott och blev 1957 
svensk mästare i tiokamp. Göran Grängsjö avled den 15 augusti 2007.

Hans O. Hallander, Östgöta nation
Avhandling: Extracellular Factors of Staphylococcus aureus with Special Refer-
ence to Entero-Toxin and Delta-Lysin. Disputation: 2 mars 1968.

Hans O. Hallander är född den 16 december 1936 och avlade studentexamen 
vid Linköpings högre allmänna läroverk 1955. Samma år skrevs han in vid 
Uppsala universitet och blev medicine kandidat 1957, medicine licentiat och 
legitimerad läkare 1964. Under åren 1959–68 var han assistent vid universite-
tets bakteriologiska institution. Hallander disputerade för medicine doktors-
grad 1968, och blev därefter docent i bakteriologi vid Uppsala universitet. Han 
tjänstgjorde 1968–69 som universitetslektor i samma ämne och blev 1970 
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specialist i klinisk bakteriologi. Hallander var 1969–78 överläkare och chef för 
klinisk bakteriologi vid länslasarettet i Västerås. Därefter blev han laborator 
och chef för diagnostisk bakteriologi vid Statens Bakteriologiska Laboratorium 
(SBL) respektive Smittskyddsinstitutet (SMI). Från 1993 och fram till 2001 
var han chef för kvalitetssäkringsavdelningen vid SMI. Han blev 1997 ansva-
rig för SMI:s ackreditering. Efter pensioneringen och fram till 2014 var han 
verksam som konsult med ansvar för bland annat karakterisering av kikhos-
testammar, delvis inom ramen för EU-program. Hallander har i sitt arbete va-
rit inriktad på kvalitetssäkring. Skriftserien Referensmetodik tillkom mot bak-
grund av att det fanns väsentliga skillnader i tillvägagångssätt och tolkningar 
mellan deltagande laboratorier när det gällde prov med för mottagaren okänt 
innehåll. Som ett av få länder upphörde Sverige med kikhostevaccination un-
der en period (1979–96). Därigenom erbjöds möjlighet att pröva så  kallade 
 komponentvacciner med eget ansvar för laboratoriedelen och sammanfatt-
ningsvis ökade vaccinernas prestanda med antalet komponenter. Nutida upp-
följning av vaccinationsprogrammet visar att symtomen blivit lindrigare men 
att den orsakande bakterien (Bordetella pertussis) fortsätter att cirkulera. De 
seroepidemiologiska tvärsnittstudierna visar också att vaccination ger väsent-
ligt lägre antikroppsnivåer än naturliga infektioner. Dagens vaccinerade mam-
mor överför därmed ett sämre skydd till de nyfödda som löper en ökad risk vid 
infektion. Immuniteten efter vaccination är dessutom sannolikt kortvarigare, 
i varje fall inte självklart livslång. Hans O. Hallander var 1979–90 sekreterare 
i Svenska  Läkaresällskapet, han blev 2000 hedersledamot Svenska Läkaresäll-
skapet och 2007 hedersledamot i Samfundet Äldre Läkare.

Holger P. J. Hansson, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Histokemiska och immunologiska tekniker för bestämning och loka-
lisering av karboanhydras. Disputation: 6 april 1968.

Holger P. J. Hansson var född den 27 september 1931 och avlade studentexa-
men 1950. Han skrevs in vid Uppsala universitet samma år och blev medicine 
kandidat 1952, medicine licentiat 1958 och disputerade för medicine dok-
torsgrad 1968, varefter han blev docent i farmakologi. Hansson tjänstgjorde 
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först som underläkare vid Akademiska sjukhusets hudklinik och blev sedan 
biträdande överläkare på hudkliniken vid Malmö allmänna sjukhus, där han 
senare blev klinikchef. Han verkade därefter som medicinalråd vid socialsty-
relsen samt som chef för dess regionala enhet i Malmö. Holger P. J. Hansson 
avled den 28 juni 1996.

Olle Hansson, Värmlands nation
Avhandling: Studies on Tryptophan Load Test and Pyridoxine Treatment in 
 Children with Epilepsy. Disputation: 13 maj 1968.

Olle Hansson var född den 15 januari 1936 och avlade studentexamen 1954. 
Han skrevs samma år in vid Lunds universitet och därefter vid Uppsala uni-
versitet 1962. Hansson blev medicine kandidat i Lund 1957, medicine licen-
tiat i Umeå 1963 och disputerade för medicine doktorsgrad vid Uppsala uni-
versitet 1968. Olle Hansson var specialist inom barnneurologi och arbetade 
först på Akademiska sjukhusets barnklinik. Han blev docent 1969 och an-
ställdes två år senare som överläkare vid barnmedicinska kliniken på Östra 
sjukhuset i  Göteborg. Han var en av de första som slog larm om läkemedlen 
Enterovioforms och Tanderils allvarliga biverkningar. Olle Hansson avled den 
24 maj 1985.

Bo R. Lindquist, Värmlands nation
Avhandling: Propulsive Gastrointestinal Motility Related to Retroperitoneal 
 Irritation. An Experimental Study in the Rat. Disputation: 3 april 1968.

Bo R. Lindquist föddes i Karlskoga den 3 maj 1932 och avlade studentexamen 
vid därvarande högre allmänna läroverk 1951. Samma år skrevs han in vid 
Uppsala universitet och blev medicine kandidat 1953. Under studietiden var 
han aktiv vid Värmlands Nation och var nationens förste kurator 1957–58. 
Lindquist blev medicine licentiat 1959. Efter ett kort vikariat vid Akademis-
ka sjukhusets kirurgklinik antogs han som underläkare vid Falu lasarett för 
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vidare kirurgutbildning under överläkaren docent Stig Lindgren. Han åter-
vände till kirurgkliniken vid Akademiska sjukhuset 1963 och ägnade resten 
av 1960- talet åt kirurgi med randutbildning i neurokirurgi, barnkirurgi och 
ortopedi, samt undervisning och forskning. Bo R. Lindquist disputerade för 
medicine doktorsgrad 1968 och utnämndes till docent i kirurgi året därpå. 
Under större delen av 1970-talet verkade han som biträdande överläkare på 
Löwenströmska sjukhuset. Han har publicerat cirka 40 vetenskapliga arbeten 
i allmänkirurgiska, urologiska och ortopediska ämnen, varav ett flertal som 
medförfattare. Från 1980 ägnade sig Lindquist åt kirurgi och undervisning, 
först på ett nybyggt amerikanskt sjukhus i Förenade Arabemiraten och sedan 
en kort tid på American Hospital i Bahrain innan han 1976 erbjöds anställning 
som ledare för ett kirurgiskt team på Hamad Hospital i Doha, Qatar.  Sedan 
han uppnått den lokala pensionsåldern 60 år återvände han till hemmet i Napa 
Valley i Kalifornien. Under återstoden av 1990-talet arbetade han deltid som 
skeppsläkare. Bo R. Lindquist är amerikansk medborgare sedan nära 20 år.

Folke B. Pettersson, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Epidemiology of Early Pregnancy Wastage. Biological and Social 
Correlation of Abortion. An Investigation Based on Materials Collected within 
Uppsala County, Sweden. Disputation: 16 februari 1968.

Folke B. Pettersson var född den 2 januari 1928 och avlade studentexamen 
1948. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1950 och blev medicine kandi-
dat 1952, medicine licentiat 1961 och disputerade för medicine doktorsgrad 
1968, varefter han blev docent. Pettersson arbetade först som underläkare vid 
 kirurgkliniken i Sala och sedan vid Akademiska sjukhusets kvinnoklinik. Efter 
disputationen var han verksam vid den gynekologisk-onkologiska kliniken på 
Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset, där han slutligen blev överläkare. Han 
har berättat om sitt liv och sitt arbete i självbiografin Vägen till Radiumhemmet 
(2010). Folke B. Pettersson avled den 21 september 2013.
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Iréne Sjögren, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Echoencephalography in Infants and Children. Comparison with 
Cerebral Pneumography in Measuring Ventricular Size. Disputation: 4 maj 1968.

Iréne Sjögren är född (Norlin) den 7 augusti 1931 på Amerikanska sjukhuset 
i Istanbul av svenska föräldrar, båda sjukgymnaster. Hon avlade studentexa-
men på latinlinjen på Katedralskolan i Uppsala 1951 och skrevs in vid Upp-
sala universitet 1953 och blev medicine kandidat 1955. Därefter blev hon 
1961 medicine licentiat och legitimerad läkare. Hon hade dessförinnan hun-
nit föda två barn samt vikariera som barnläkare vid Barnsjukhuset i Boden. 
Iréne Sjögren disputerade för medicine doktorsgraden och blev docent 1968. 
Hon tjänstgjorde sedan vid Pediatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset 
samt en kortare period vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Som an-
svarig för klinisk utredning och vårdplanering för hydracefalusbarnen uppda-
gade Iréne Sjögren ett starkt behov av en ny, snabb, ofarlig och enkel metod 
för undersökning av barnens hjärnor. Problemet löstes genom ett samarbete 
med maken Håkan Sjögren (då vikarierande professor i teknisk fysik vid KTH 
i Stockholm) som skapade en radikalt ny ultraljudeko-metod, benämnd eko-
ventriculografi. Undersökningsmetoden berikades med en uppfinning som 
gjorde det möjligt att uttrycka storleken av de vätskefyllda hålrummen (ven-
triklarna) i form av ett ventrikel-index, vars användning snabbt spred sig över 
världen, bland annat till USA. Där hade det sedan 1950-talet varit förbjudet för 
läkare att använda någon form av ultraljudeko-metod för klinisk diagnostik. 
Tack vare ekoencefalografin utvecklades nu häpnadsväckande snabbt flera nya 
kliniska ultra ljudeko-metoder. I ett samarbetsprojekt med Bo Vahlquist och 
Gunnar Engsner genomförde Iréne Sjögren därefter en Brain Growth Study 
vid Childrens Nutrition Institute i Addis Abeba. Syftet var att undersöka om 
det fanns eller inte fanns några mätbara hjärnförändringar hos barn med svår 
undernäring (Kwashiorkor). Undersökningsresultaten visade att dessa barn 
hade allt för små huvudomfång, mer vätska än normalt mellan hjärnan och 
skallbenen och något förstorade hjärnventriklar. Resultatet ledde i Kenya till 
att politikerna lade om den uppgjorda budgeten till förmån för barnhälsan. 
Snart följde en rad olika utvecklingsländer detta exempel, något som senare 
kom att återspegla sig i Hans Roslings positiva statistik. Iréne Sjögren  arbetade 
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sedan vid Socialstyrelsens utbildningsavdelning med att bland annat skapa en 
utbildning för läkare och sjuksköterskor inför utlandsuppdrag. Som pensio-
när har Iréne Sjögren bedrivit medicinhistorisk forskning och skrivit en bok 
om ”Barnläkekonstens fader” med titeln Nils Rosén von Rosenstein – Mannen 
som förlängde människolivet (2006). Den belönades med Uppsala universitets 
Gustaf Adolfs-medalj samt med Landstingets första Medicinhistoriska stipen-
dium 2007. För närvarande arbetar Iréne Sjögren med att färdigställa ett tvär-
vetenskapligt forskningsarbete med arbetsnamnet Asklepios – Den gudomliga 
läkarens liv före och efter döden.

Den nypromoverade medicine 
doktorn Iréne Sjögren visar dok-
torsdiplomet för sina barn Lars och 
Christina på universitetstrappan. 
Fotograf: Uppsala Bild.  
Uppsala universitetsbibliotek.
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Jan Westman
Avhandling: The Lateral Cervical Nucleus in the Cat. Light and Electron Micro-
scopical Studies on Normal and Operated Animals. Disputation: 2 maj 1968.

Jan Westman är född den 3 september 1938 och avlade studentexamen vid 
Högre allmänna läroverket i Skellefteå 1957. Samma år skrevs han in vid Upp-
sala universitet och blev medicine kandidat 1959. Han blev 1958 amanuens 
och sedan forskarassistent vid Institutionen för anatomi och histologi (numera 
Cellbiologen). Westman avlade medicine licentiatexamen 1964 och dispute-
rade för medicine doktorsgraden 1968, varefter han blev docent. Samma år 
tillträdde han ett universitetslektorat vid universitetets anatomiska institu-
tion. Westman kom att ägna sig åt forskning inom området neuroanatomi men 
han ägnade även mycket tid åt undervisning av läkarstuderande och andra yr-
kesgrupper inom vårdområdet. Han var under en tid prefekt vid Anatomiska 
institutionen och lyckades bland annat utverka medel för inköp av transmis-
sionselektronmikroskop med bildanalyssystem. Westman blev sedan profes-
sor i anatomi och emeritus 2005. 

Sighild Westman Naeser, Östgöta nation
Avhandling: The Development and Manifestations of the Obese-Hyperglycemic 
Syndrome in Mice. Disputation: 27 april 1968.

Sighild Westman Naeser är född i Stockholm den 15 december 1937 och avla-
de studentexamen vid Uppsala högre allmänna läroverk 1956. Hon skrevs in 
vid Uppsala universitet samma år och studerade först sociologi. Efter påbör-
jade medicinstudier blev hon medicine kandidat 1958 och medicine  licentiat 
och legitimerad läkare 1965. Westman-Naeser ingick sedan i en diabetes-
forskningsgrupp som leddes av Bo Hellman och Claes Hellerström och hade 
1958–69 förordnanden som amanuens och assistent vid Uppsala universitets 
histologiska institution. Hon var 1965–67 även lärare vid Avdelningen för 
histologi vid Umeå universitet. Westman-Naeser disputerade för medicine 
doktorsgrad 1968, varefter hon blev docent i histologi vid Uppsala universi-
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tet. Därefter var hon fram till 1971 forskarassistent och vikarierande lektor 
vid avdelningen för klinisk patologi vid Linköpings högskola, sedermera Lin-
köpings universitet. Hon tjänstgjorde sedan 1972–73 som vikarierande uni-
versitetslektor vid Uppsala universitets histologiska institution. Mellan åren 
1973 och 1981 arbetade hon som underläkare och avdelningsläkare vid Aka-
demiska sjukhuset, och blev specialist i klinisk patologi och klinisk cytologi. 
Sighild Westman-Naesser har författar vetenskapliga artiklar inom främst ex-
perimentell diabetesforskning, cancerforskning och finnålsbiopsier. Hon var 
1982–2002 anställd vid Socialstyrelsens läkemedelsavdelning, senare Läke-
medelsverket, där hon tjänstgjorde vid den farmakoterapeutiska avdelningen 
och sedan ansvarig för uppbyggnaden av verksamheten med kliniska läkeme-
delsprövningar och licenser för användning i sjukvården av ej registrerade lä-
kemedel. Westman-Naesser har varit sekreterare för Nordiska Läkemedels-
nämndens arbetsgrupp och i WHO:s internationella expertgrupp för utarbe-
tande av riktlinjer för GCP (Good Clinical Trial Practice) samt var inspektör 
för GCP fram till 2002. Hon var medlem i EU:s grupp för GCP-inspektörer 
vid den europeiska läkemedelskontrollen EMEA (sedermera EMA) i London. 
Westman-Naesser har därtill varit medlem i EU-kommissionens arbetsgrupp 
för utarbetande av riktlinjer till direktiv om kliniska läkemedelsprövningar 
och rapportör för riktlinjerna angående ansökningar till etikkommittéerna. 
Hon var medlem i EMEA:s arbetsgrupp Pharmacogenomics till och med 2003. 
Vidare har hon fram till och med 2004 arbetat inom Medicinska forsknings-
rådets, Vetenskapsrådet och Centrala etikprövningsnämnden med frågor som 
rör forskningsetik och ohederlighet i medicinsk forskning. Hon deltog i utred-
ningen om ny organisation för etikprövning av forskning 2003. Sighild West-
man-Naesser var medlem i det norska Nasjonalt utvalg for gransking av rede-
lighet i forskning (Ganskingsutvalget) 2007–17. 
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Otto Westphal, Gästrike-Hälsinge nation
Avhandling: Human Growth Hormone. A Methodological and Clinical Study. 
Disputation: 14 maj 1968.

Otto Westphal är född i Aumühle, Hamburg, den 18 juni 1935 och avlade stu-
dentexamen vid Sandvikens högre allmänna läroverk 1954. Han skrevs in vid 
Uppsala universitet samma år och blev medicine kandidat 1956 samt medi-
cine licentiat och legitimerad läkare 1961. Parallellt med studierna verkade han 
som amanuens vid universitetets histologiska institution och sedan som assis-
tent vid den fysiologiska institutionen. Efter kortare vikariat på kliniskt ke-
miska laboratoriet och hudkliniken på Akademiska sjukhuset påbörjade han 
sin kliniska utbildning till barnläkare i Uppsala 1962 och arbetade samtidigt 
på en avhandling om humant tillväxthormon, vilket blivit tillgängligt sedan 
man utarbetat en ny metod för renframställning av proteinhormoner, bland 
annat tillväxthormon. Forskningsarbetet fokuserades dels på en bestämnings-
metod för tillväxthormon i blod, dels på kliniska behandlingsstudier med hor-
monet på olika former av tillväxtrubbningar hos barn. Westphal disputerade 
för medicine doktorsgrad 1968, varefter han blev docent i pediatrik vid Upp-
sala universitet. Under de följande tre åren tjänstgjorde han som underläkare 
och tillförordnad biträdande överläkare vid Akademiska sjukhusets barnkli-
nik och byggde upp den barnendokrinologiska verksamheten där. Westphal 
utnämndes 1971 till klinisk lärare i pediatrik kombinerad med en biträdande 
överläkartjänst vid Medicinska fakulteten i Göteborg. Han kvarstod i denna 
tjänst till 1991 för att sedan fortsätta som överläkare vid barnkliniken i Göte-
borg med inriktning barnendokrinologi och diabetes. Efter sin pensionering 
2000 erhöll han en donerad överläkartjänst i barnendokrinologi och kvarstod 
i klinisk tjänst till 2010. Han byggde upp den barnendokrinologiska verk-
samheten i Göteborg och Västra Götalandsregionen, bland annat genom re-
gelbundna konsultmottagningar på regionens centrallasarett. Hans forskning 
har fokuserats på tillväxt- och pubertetsrubbningar samt behandling av dessa 
tillstånd. Han har skrivit om barnendokrinologi och diabetes i olika publika-
tioner och i lärobokskapitel. Westphal var under ett flertal år engagerad i fa-
kultetens linje nämnd och erhöll 1998 fakultetens stipendium för ”skicklighet 
och engagemang i grundutbildningen på läkarlinjen”. Han har varit lärare på 



55

internationella kurser arrangerade av European Society for Pediatric Endocri-
nology (ESPE) i bland annat Polen, Vitryssland, Ungern, Turkiet, samt i ESPE:s 
” African School” i Nigeria och Kenya. Han erhöll 2003 ”ESPE Outstanding 
Clinician Award” för sina insatser, är hedersmedlem i Svensk Förening för di-
abetologi, samt en av grundarna och under en period ordförande i Barnläkar-
föreningens sektion för diabetes och endokrinologi. Otto Westphal har varit 
ledamot i  Socialstyrelsens expertgrupp för specialistbehörighet.

Lennart Wetterberg, Värmlands nation
Avhandling: A Neuropsychiatric and Genetical Investigation of Acute Intermit-
tent Porphyria. Disputation: 8 december 1967.

Lennart Wetterberg är född i Borås den 13 mars 1931 och avlade studentexamen 
vid Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk 1950. Han skrevs in vid Upp-
sala universitet året därpå och vid Lunds universitet 1959. Wetterberg blev 
medicine kandidat i Uppsala 1953. Under studietiden var han amanuens hos 
 Torsten Teorell vid Fysiologiska institutionen i Uppsala, studerade patologi 
tre månader vid universitetet i Heidelberg och var 1955–56 rotating intern vid 
Swedish Hospital, University of Minneapolis, Minnesota. Wetterberg avlade 
medicine licentiatexamen i Lund 1959. Efter två års randutbildning i barn-
psykiatri, neurokirurgi och neurologi, samt tjänstgöring som provinsialläkare 
i Dalarö, Kvissleby, Lammhult och Ljungskile, erhöll han specialistkompetens 
i psykiatri 1965. Wetterberg disputerade för medicine doktorsgrad vid Upp-
sala universitet 1967, varefter han blev docent i psykiatri. Under åren 1968–70 
forskade han vid Neuropsychiatric Institute (NPI), University of California, 
Los Angeles (UCLA), på den positiva effekten av glukos vid experimentell 
porfyri, om toleransutveckling mot porfyriframkallande substanser och hur 
dessa ämnen påverkar hjärnaktiviteten i det limbiska systemet och minskar 
inlärt beteende så kallad motivationsagnosi. Efter hemkomsten från USA var 
han biträdande överläkare i psykiatri vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala 1970–
73 och forskade bland annat om melatoninets betydelse för dygnsrytmerna 
och för ljusets terapeutiska effekt vid depression, jet lag och sömnstörningar. 
Wetterberg utnämndes 1973 till professor i psykiatri vid Karolinska Institu-
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tet och överläkare på psykiatriska kliniken vid S:t Görans sjukhus samtidigt 
som han blev medlem av Nobelförsamlingen för Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin. Under sin tid vid Karolinska Institutet handledde han en rad dokto-
rander varav sju disputerade rekordåret 1983. Wetterberg tog initiativ till det 
första svenska professorsmötet i psykiatri 1976, startade Psykiatrifonden för 
psykiatrisk forskning 1993 och Psykiatrins Dag 1995. Han installerade den 
första magnetkameran för forskning i Sverige vid psykiatriska kliniken på S:t 
Görans sjukhus 1984. Wetterberg tilldelades Karolinska Institutets pedago-
giska pris 1991 för initiativet att internationalisera utbildningen i psykiatri 
genom bland annat en studieresa till UCLA 1978 under en månad för 20 lä-
karstudenter. Han var 1985–86 gästprofessor vid UCLA och blev invald som 
medlem i American College of Psychiatrists. Wetterberg har organiserat in-
ternationella symposier, skrivit mer än 500 forskningsartiklar och redigerat 
flera böcker, bland annat Genetics of Neuropsychiatric Diseases (1989) och Light 
and Biological Rhythms in Man (1993) samt Research in Psychiatry and Related 
Fields. Principles of Problem Selection, Methods, Results, Reading the Literature, 
and Grant Writing (2004). Han har även skrivit läroboken Psykiatri i fickfor-
mat som översatts till de tre baltiska språken och till ryska. Wetterberg utgav 
2016 en femtioårsuppföljning av sin avhandling samt referat av ytterligare 68 
vetenskapliga arbeten och allmän information om porfyri med titeln Acute 
Intermittent Porphyria. A Thesis and 68 Publications. Efter pensioneringen var 
Wetterberg professor i psykiatri i Norge, vid Tromsö universitet 1998–2001, 
och vid Oslo universitet 2003–04 där han startade en neuropsykiatrisk kli-
nik vid Akershus sjukhus och utvecklade en ny teknik för att objektivt mäta 
den olfaktoriska hjärnbarkens funktion vid begynnande demens med hjälp av 
nära infraröd spektroskopi (NIRS). Han har fortsatt sin forskning om de psy-
kiska sjukdomarna vid Karolinska Institutet och har rapporterat om nya mik-
roskopiska och biokemiska fynd i ryggvätska vid bland annat schizofreni och 
bipolär sjukdom, liksom om patienternas upplevelser av ljusbehandling vid 
årstidsbunden depression. Lennart Wetterberg är sedan 2008 professor i psy-
kiatri vid Strömstad akademi.
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Stig Wikström, Uplands nation 
Avhandling: Propulsive Gastrointestinal Motility in Regional and Graded Ische-
mia of the Small Bowel. An Experimental Study in the Rat. Disputation: 11 maj 
1968.

Stig Wikström var född den 21 augusti 1926. Han avlade studentexamen 1945 
och skrevs in vid Uppsala universitet 1945 och sedan vid Lunds universitet 
1954. Han blev medicine kandidat i Uppsala 1948 och medicine licentiat i 
Lund 1954. Wikström disputerade för medicine doktorsgrad vid Uppsala uni-
versitet 1968, varefter han blev docent i kirurgi. Han blev sedan biträdande 
överläkare och senare överläkare vid Akademiska sjukhusets kirurgiska kli-
nik. Wikström var särskilt engagerad i utbildningen av de blivande läkarna un-
der den grundläggande kursen i kirurgi. Han var också med om att organisera 
studieresor till olika medicinska centra i Europa. För sina insatser för läkar-
utbildningen fick han mottaga den medicinska fakultetens pedagogiska pris. 
Stig Wikström avled den 1 augusti 2003. 
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Humanistiska fakulteten

Sverker Bengtsson, Norrlands nation
Avhandling: La défense organisée de la langue française. Étude sur l’activité de 
quelques organismes qui depuis 1937 ont pris pour tâche de veiller à la correction 
et à la pureté de la langue française. Disputation: 11 maj 1968.

Sverker Bengtsson var född den 7 december 1931 och avlade studentexamen 
1951. Året därpå skrevs han in vid Uppsala universitet och blev filosofie kan-
didat 1955. Han avlade filosofie ämbetsexamen 1956 och filosofie licentiatexa-
men 1964 samt disputerade för filosofie doktorsgrad 1968. Sverker Bengtsson 
verkade som lektor i språkämnen vid Katedralskolan i Linköping. Han var även 
en drivande kraft inom Amnesty International där hans omfattande språk-
kunskaper kom till nytta i arbetet för fängslade dissidenter. Sverker Bengts-
son avled den 9 maj 2011.

Birger Bergh, Norrlands nation
Avhandling: Den heliga Birgittas Reuelaciones. Bok VII. Disputation: 6 okto-
ber 1967.

Birger Bergh föddes den 25 juni 1935 och avlade studentexamen 1954. Året 
därpå skrevs han in vid Uppsala universitet och blev filosofie kandidat och av-
lade filosofie ämbetsexamen 1959 och filosofie licentiatexamen 1964. Bergh 
disputerade för filosofie doktorsgraden 1967, varefter han blev docent i latin-
ska språket och litteraturen vid Uppsala universitet. Han utnämndes 1975 till 
professor i latin vid Lunds universitet. I samband med pensioneringen 2000 
hyllades han med festskriften Språkets speglingar. Bergh var en framstående 
expert på medeltidslatin och han har utgivit ett stort antal skrifter och över-
sättningar. Hans doktorsavhandling var en kritisk redaktion av den sjunde bo-
ken av heliga Birgittas revelationer och han utgav senare en biografi om hen-
ne: Heliga Birgitta, åttabarnsmor och profet (2000). I bokform har han även be-
handlat Karl den store, Abélard och Héloïse, Francesco Petrarca, Pufendorff, 
Schefferus och Lars Wiwallius. Hans sista bok gällde retoriken – Konsten att 
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få rätt (2007) – och han var vid sin bortgång sysselsatt med en översättning av 
Ciceros klassiska verk om talekonsten, De oratore. Bergh var ledamot av flera 
lärda sällskap och akademier, bland annat Kungl. Vitterhetsakademien. För 
allmänheten var han känd som en av de medverkande i tv-programmen Fråga 
Lund och Svar i Lund. Birger Bergh avled den 17 april 2008.

Lennart Elmevik, Värmlands nation
Avhandling: Nordiska ord på äldre ka k̄- och ka (̄k)s-. En etymologisk och ljud-
historisk undersökning. Disputation: 30 november 1967.

Lennart Elmevik är född den 2 februari 1936 i Västerås och avlade student-
examen vid Karlstads högre allmänna läroverk 1955. Samma år skrevs han in 
vid Uppsala universitet och blev filosofie kandidat 1958 och filosofie licentiat 
1963. Elmevik disputerade för filosofie doktorsgraden 1967, varefter han blev 
docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Åren 1968–74 verkade han 
som docent och tidvis tillförordnad professor vid universitetet. Sistnämnda 
år utnämndes Elmevik till innehavare av Makarna Heckschers professur i 
nordiska språk vid Stockholms universitet. Dessförinnan hade han förklarats 
kompetent till tre andra professurer inom sitt ämnesområde: nordiska språk, 
särskilt ortnamnsforskning (1971), svenska språket (1972) och svenska språ-
ket, särskilt nusvenska (1973). Åren 1981–2001 innehade han professuren i 
nordiska språk vid Uppsala universitet. Vid institutionerna för nordiska språk 
i Stockholm och Uppsala var han prefekt i sammanlagt 15 år. Elmeviks omfat-
tande vetenskapliga produktion hänför sig i första hand till etymologi, språk-
historia (främst ljudhistoria) och ortnamnsforskning. Han har lett 31 dokto-
rander fram till doktorsexamen. Vid Uppsala universitet var han dekanus för 
språkvetenskapliga sektionen/fakulteten i 13 år (1986–99), ledamot av kon-
sistoriet 1971–74 (suppleant 1984–89), prefekt för Humanistiskt-samhällsve-
tenskapligt centrum 1988–98 och redaktör för Acta Universitatis Upsaliensis, 
serie C. Organisation och historia, 1997–2012. Elmevik har också varit ordfö-
rande i Sveriges Professorers Förening (1981–83) och Sveriges Universitets-
lärarförbund (1985–86) samt Sveriges representant i styrelsen för Nordens 
hus i Reykjavík i 17 år. Han har varit ämnesexpert i olika rådgivande nämn-
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der och ordförande i flera lärda sällskap, bland annat Isländska sällskapet och 
Ortnamnssällskapet i Uppsala. Elmevik är ledamot av åtta akademier, fyra i 
Sverige (Uppsala), två i Norge och en i Finland. I Kungl. Gustav Adolfs Aka-
demien för svensk folkkultur var han tiden 1981–2015 först sekreterare i 24 år 
och sedan preses i 11 år (och är därefter hederspreses). Sedan 1990 är Elmevik 
hedersledamot av Värmlands nation. Han har vid flera tillfällen prisbelönats, 
däribland två gånger (2002 och 2010) av Svenska Akademien, vid det senare 
tillfället med Akademiens stora språkforskarpris. År 1987 tilldelades Lennart 
Elmevik riddartecknet av 1:a klassen av Finlands Vita Ros och 1991 storrid-
darkorset av den isländska Falkorden. År 2000 hedrade Uppsala universitet 
honom med Hedlingermedaljen i guld. Av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
och Kungl. Vitterhetsakademien har Lennart Elmevik fått mottaga deras för-
tjänstmedaljer i guld.

Ulf Erik Hagberg, Västgöta nation
Avhandling: Skedemosse. Studier i ett öländskt offerfynd från järnåldern. Dis-
putation: 11 december 1967.

Ulf Erik Hagberg var född den 30 september 1932 och avlade studentexamen 
1951. Året därpå skrevs han in vid Uppsala universitet och blev filosofie kan-
didat 1956 (efterprövning 1961). Han blev filosofie licentiat 1961 och dispu-
terade för filosofie doktorsgrad 1967, varefter han blev docent i nordisk och 
jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet. Under 1960-talet arbetade 
Hagberg för Riksantikvarieämbetet, dels i Stockholm, dels vid dess kontor 
på Öland. Han ledde utgrävningarna i Skedmosse, där man bland annat fann 
en stor guldskatt. Skedemosse blev också ämnet för hans doktorsavhandling. 
Under åren 1977–88 var Hagberg landsantikvarie och chef för Västergötlands 
museum i Skara. Han blev därefter och fram till sin pensionering 1997 chef 
för Statens historiska museum i Stockholm. Där inrättades under hans tid ett 
guldrum med bland annat fynden från Skedemosse. Han var sedan under två 
år sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien och ledde även utgrävningarna 
av fornborgen Gråborg på Öland, som var i akademiens ägo. Hagberg var ock-
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så ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Han tilldelades 1998 Kungl. 
 Patriotiska Sällskapets Gösta Berg-medalj. Ulf Erik Hagberg avled den 6 mars 
2012. 

Ulf Erik Hagberg promoveras till filosofie doktor av Humanistiska 
 fakultetens promotor Sven A. Nilsson. Fotograf: Uppsala Bild. 
 Uppsala universitetsbibliotek.
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Erik Halldén, Värmlands nation
Avhandling: The Culture Policy of the Basel Mission in the Cameroons 1886–
1905. Disputation: 17 maj 1968.

Erik Halldén var född den 25 mars 1932 och avlade studentexamen 1955. 
Samma år skrevs han in vid Uppsala universitet och blev filosofie kandidat 
1958 och teologie kandidat 1959 (efterprövning 1964). Halldén avlade  teologie 
 licentiatexamen 1962, filosofie ämbetsexamen 1964 och filosofie licentiatexa-
men 1965. Han disputerade för filosofie doktorsgraden 1968. Halldén var verk-
sam som lärare vid Katedralskolan i Skara och ordförande i Skara Humanis-
tiska Förbund, vars hundraårskrönika han författade 1999. I Historielärarnas 
förenings årsskrift har han medverkat med ett stort antal litteraturrecensioner. 
Erik Halldén avled den 24 juni 2016.

Sten Hedberg, Västgöta nation
Avhandling: Contamination and Interpolation. A Study of the 15th Century 
Colu mella Manuscripts. Disputation: 3 maj 1968.

Sten Hedberg är född den 7 juli 1937 och avlade studentexamen 1955 samt 
skrevs samma höst in vid Uppsala universitet. Han avlade filosofie ämbetsex-
amen 1958 och filosofie licentiatexamen 1964. Parallellt med arbetet på dok-
torsavhandlingen arbetade han som bibliotekarie vid Uppsala universitetsbib-
liotek. Efter disputationen 1968, som gavs docentbetyg i latinska språket och 
litteraturen, blev han heltidsanställd vid universitetsbiblioteket. Samma år gav 
han också ut de två avslutande häftena i den kritiska utgåvan av Columella,  De 
re rustica, i serien Collectio scriptorum veterum Upsaliensis. Tillsammans med 
en bibliotekarie vid Kungl. biblioteket fick Sten Hedberg 1971 uppdraget att 
utarbeta gemensamma och ADB-anpassade katalogiseringsregler för Sveriges 
forskningsbibliotek. Sådana krävdes för den gemensamma databasen i syste-
met Libris och för deltagande i det internationella utbytet av bibliografisk in-
formation som möjliggjorts genom nya standarder. Han medverkade därpå i 
den utveckling som föregick övergången till katalogiseringen i Libris- systemet 
1974. Hedberg blev 1975 chef för förvärv och katalogisering vid Sveriges Lant-
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bruksuniversitets bibliotek men återvände till Uppsala universitetsbibliotek 
1983 som föreståndare för dess avdelning för institutionstjänst. Han utsågs se-
dan att leda utvecklingen av det system som döptes till Disa, och knöts senare 
som expert till överbibliotekariens stab. Sten Hedberg har dessutom deltagit i 
den nationella kommittén för katalogisering och i styrgruppen för Libris-sys-
temet med uppdrag i både den svenska och den internationella standardise-
ringsorganisationen (ISO). Inom ett EU-projekt vid Kungl. biblioteket anlita-
des han 1998–99 som expert kring verk som utgivits enbart i digital form. Sten 
Hedberg har även varit lärare vid universitetets ABM-institution, främst som 
handledare till examensarbeten. Som pensionär har Sten Hedberg återvänt 
till latinistiken och knöts 2002 till det pågående projektet att göra Carl von 
Linnés korrespondens tillgänglig. Han har också deltagit i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens projekt om de areella näringarnas historia med över-
sättningar av de latinska författarna Columella, Cato och Varro (Tolv böcker 
om lantbruk, 2009 och Om jordbruket. Samtal om lantbruket, 2015). 

Anita Jacobson-Widding, Stockholms nation
Avhandling: Marriage and Money. Disputation: 2 december 1967.

Anita Jacobson-Widding, född Tarelius, var född på Lidingö den 30 juni 1934 
och avlade studentexamen 1953. Hon skrevs in vid Uppsala universitet 1955 
och blev filosofie kandidat 1958 samt filosofie licentiat 1961. Hon dispute-
rade för filosofie doktorsgrad 1967 på en avhandling om äktenskapsseder i 
Centralafrika, varefter hon blev docent i allmän och jämförande etnografi vid 
Uppsala universitet. Under många år (1953–73) var hon verksam som journa-
list, bland annat för UNT, och sedan med fast tjänst på Sveriges Radio innan 
hon återvände till forskningen där hon kom att ägna sig åt Afrikas kulturer och 
den jämförande antropologiska kulturforskningen. Hon for 1973 på ett Sida-
finansierat forskningsprojekt till Kongo, vilket senare resulterade i boken För-
sörjerskan. Kvinna i Kongo (1977). Även den 1979 utgivna boken om afrikansk 
färgsymbolik, Red – White – Black as a Mode of Thought. A Study of Triadic 
Classification by Colours in the Ritual Symbolism and Cognitive Thought of the 
Peoples of the Lower Congo, utgick från hennes erfarenheter från denna forsk-
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ningsresa. Hon blev 1977 professor i etnologi, särskilt utomeuropisk och ver-
kade för sin institutions – som 1979 bytte namn till Institutionen för kultur-
antropologi – internationella forskningskontakter. Bland annat drev hon det 
så kallade Afrikaprojektet som ledde fram till en konferens som samlade flera 
av världens ledande Afrikaforskare. Vid flera tillfällen bedrev hon fältstudier 
i Zimbabwe, vilket utmynnade i boken Chapungu. The Bird That Never Drops 
a Feather. Male and Female Identities in an African Society (2000). Utöver det-
ta har hon publicerat ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga 
skrifter. Sedan 1983 var hon arbetande ledamot av Kungl. Vitterhetsakade-
minen. Hon har skildrat sitt liv i uppsatser i De lärdes bibliotek (1993) och i 
Den antropologiska erfarenheten, liv, vetenskap, visioner (1994). Anita Jacobson-
Widding avled den 2 oktober 2012. 

Anita Jacobson-Widding pro-
moveras till filosofie doktor 

av Humanistiska fakultetens 
promotor Sven A. Nilsson. 

I förgrunden director musices 
Carl Rune Larsson. Fotograf: 

Uppsala Bild. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Kurt Johannesson, Norrlands nation
Avhandling: I polstjärnans tecken. Studier i svensk barock. Disputation: 24 maj 
1968.

Kurt Johannesson är född i Voxnabruk den 9 juni 1935 och avlade studentexa-
men vid Sollefteå läroverk 1954. Året därpå skrevs han in vid Uppsala univer-
sitet och blev filosofie kandidat 1958. Han avlade filosofie ämbetsexamen 1959 
och filosofie licentiatexamen 1963 samt disputerade för filosofie doktorsgra-
den 1968 på en avhandling som behandlade vältaligheten på latin och svenska 
i Sverige under senare delen av 1600-talet. Ett effektivt system skapades då för 
hyllande av allt som kunde underbygga Sveriges stormaktsroll. Detta återspeg-
lades i Carl XI:s emblem med nordstjärnan och dess  devis:  Nescit occasum (Den 
känner inte någon nedgång). Efter disputationen blev Kurt Johannesson docent 
i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet. Han tjänstgjorde däref-
ter under flera år som universitetslektor och docent vid Litteraturvetenskap-
liga institutionen, innan han erhöll forskartjänst i retorik vid Humanistisk-
Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Där utnämndes Johannesson 
1988 till professor i samma ämne. Professuren överfördes senare till Uppsala 
universitet där han verkade till sin emeritering 2000. I Saxo Grammaticus. 
Komposition och världsbild i Gesta Danorum (1978) behandlade Johannesson 
retorikens betydelse för propaganda och historieskrivning i Danmark. Den 
svenske ärkebiskopen Johannes Magnus historieverk (tryckt 1554), där Sveri-
ge framställdes som goternas fädernesland, behandlade Johannesson i Gotisk 
renässans, Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker (1982). Jo-
hannes Magnus historia har nu översatts av Johannesson (med kommentarer 
av Hans Helander) och är under utgivande. Kurt Johannesson har författat ett 
stort antal böcker och artiklar om retorik, bland annat Svensk retorik från Stock-
holms blodbad till Almedalen (1983), Retorik eller konsten att övertyga (1990) 
och Svensk retorik från Platon till Palme (2005). Johannesson har varit gästpro-
fessor i skandinavisk litteratur vid University of California, Berkeley. Han är 
ledamot av Michaelisgillet, Kungl.  Vetenskaps-Societeten i Uppsala, Kungl. 
 Vetenskapssamhället i Uppsala, Kungl.  Humanistiska Vetenskaps- Samfundet 
i Uppsala, Kungl. Vitterhetsakademien samt  Nathan Söderbloms-sällskapet. 
Kurt Johannesson erhöll Tegnérpriset 1996 och Rettigska priset 2013. Det 
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 senare med motiveringen: ”För att han med lärdom och entusiasm har brutit 
väg för det under lång tid försummade retorikämnets återkomst.” 

Gunnar Pellijeff, Norrlands nation
Avhandling: Lag om gård i Västgötalagarna. Disputation: 16 december 1967.

Gunnar Pellijeff var född den 20 april 1908 och avlade studentexamen 1927. 
Året därpå skrevs han in vid Uppsala universitet och blev filosofie kandidat 
1946. Han avlade filosofie licentiatexamen 1960 och disputerade för filosofie 
doktorsgraden 1967. Pellijeff var under åren 1969–73 chef för Folkmåls- och 
folkminnesundersökningen i Övre Norrland, vilket under hans chefstid ombil-
dades till Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (Daum). Efter sin pensionering 
1973 författade han åtta delar i serien Ortnamnen i Norrbottens län. Den åt-
tonde delen publicerades 1996. Till Daum donerade Pellijeff material rörande 
finska ortnamn i Mellansverige. Gunnar Pellijeff avled den 27 november 1999.

Ove Rogby, Östgöta nation
Avhandling: Niederdeutsch auf friesischem Substrat. Die Mundart von 
 Westerhever in Eiderstedt (Schleswig-Holstein). Die starktonigen Vokale und die 
 Diphthonge. Disputation: 7 oktober 1967.

Ove Rogby är född i Gottröra den 26 augusti 1926. Efter studentexamen 1944 
skrevs han året därpå in vid Uppsala universitet där han först inriktade sig på 
klassiska språk och sedan övergick till tyska, franska och engelska. Han av-
lade filosofie ämbetsexamen 1959 och gjorde sedan en årslång studieresa till 
Främre orienten och Indien. Efter fortsatta studier i tyska blev han filosofie 
licentiat 1963. Inspirerad av Ernst Löfstedt inriktade han sig sedan på ett jäm-
förande studium av engelska, frisiska och franska. Rogby disputerade för filo-
sofie doktorsgraden 1967, varefter han blev docent i tyska språket vid Uppsala 
universitet. Under åren 1968–75 tjänstgjorde han som extra ordinarie docent 
vid Uppsala universitet (två terminer som tillförordnad professor) varefter han 
fram till 1992 var universitetslektor i tyska vid Uppsala och Örebro universi-
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tet. I sin forskning har Rogby efter avhandlingen gått djupare in på skillnader 
och överensstämmelser inom vokalismen i engelska, frisiska samt nederländ-
ska och lågtyska (saxiska). Han har fastställt att frankiska starkt influerat inte 
endast nederländska/lågtyska, utan även frisiska. Frankiska har i det berörda 
området fungerat som ett slags lingua franca. I ett ännu inte publicerat arbete 
behandlas ordet båt, en sjöterm som finns i alla germanska, och i vissa former, 
även i romanska språk. Ordet kan ursprungligen tänkas härledas från ett ger-
manskt ord som avser en kluven trädstam. Det kan ha tillkommit i engelskan 
men Rogby menar att det även kan vara av nederländsk/nordtysk (ursprung-
ligen saxisk) härkomst. Sjötermer har ofta som lånord tagit vägen från konti-
nenten till England, sällan eller aldrig tvärtom. Bland Ove Rogbys arbeten kan 
nämnas Nordseegermanisch I. Sächsisches und Fränkisches (2011–17), Nordsee-
germanisch II. Die englischen, friesischen und niederländischen/niederdeutschen 
(sächsischen) Langmonophthongsystems (2011–17) och Nordholsteinisch in di-
achronischer Sicht (1978–2018).

Allan Rostvik, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Har och harg. Disputation: 2 december 1967.

Allan Rostvik var född den 22 mars 1930 och avlade studentexamen 1950. 
Året därpå skrevs han in vid Uppsala universitet och blev filosofie kandidat 
1954. Han avlade filosofie ämbetsexamen 1956 och filosofie licentiatexamen 
1960 samt disputerade för filosofie doktorsgrad 1967. Ortnamnsuppteckning-
arna som Rostvik gjorde i sin hemsocken Enviken blev början på en livslång 
verksamhet som ortnamnsforskare. Hans avhandling handlade om ortnamn 
med orden har och harg, vilka syftar på stenformationer eller stenig terräng. 
Rostvik arbetade från 1960 vid Ortnamnsarkivet i Uppsala och blev 1974 
dess chef. Han verkade för arkivets ställning som forskningsinstitut och för 
dess internationella kontakter. Rostvik var under flera år representant i FN:s 
expertorgan för geografiska namn, UNGEGN. Under flera år var han ledamot 
av Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse och var akademiens bibliote-
karie. Han medverkade även i radio om ortnamnsfrågor och var engagerad i 
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frågan om ortnamn i fastighetsregistret och på kartor. Allan Rostvik avled 
den 16 maj 2014.

Lars Rydbeck, Helsingborgs-Landskrona nation vid Lunds universitet
Avhandling: Fachprosa, vermeintliche Volkssprache und Neues Testament. Zur 
beurteilung der sprachlichen Niveauunterschiede im nachklassischen Griechisch. 
Disputation: 3 februari 1968.

Lars Rydbeck är född i Helsingborg den 27 juli 1934 och avlade studentexamen 
vid Helsingborgs högre allmänna läroverk för gossar 1953. Samma år skrevs 
han in vid Lunds universitet och avlade där filosofie kandidatexamen 1957, fi-
losofie ämbetsexamen 1958 och filosofie licentiatexamen i grekiska 1963. Se-
dan hans lärare i Lund, Albert Wifstrand, avlidit, disputerade Rydbeck för filo-
sofie doktorsgraden vid Uppsala universitet, med Jonas Palm som handledare. 
I doktorsavhandlingen drevs tesen, att det egentligen inte finns några folkliga 
eller vulgära drag i Nya testamentets språk och att beteckningen ”folkspråk” 
bygger på en missuppfattning. Språk- och stilbildande för NT är däremot den 
så kallade septuagintagrekiskan, så benämnd efter översättningen av Gamla 
testamentet till grekiska. Rydbeck lanserade därför begreppet mellanskikts-
prosa (mellan vulgär grekiska och klassicerande grekiska). Efter disputatio-
nen blev Rydbeck lektor i latin och grekiska vid Finnvedsskolan i Värnamo 
och vid Katedralskolan i Lund. Från och med 1986 var han verksam vid Lunds 
universitet som universitetslektor i bibelvetenskap, särskilt grekiska, och do-
cent i nytestamentlig filologi och Nya testamentets grekisk-romerska omvärld. 
Rydbeck har skrivit ett stort antal artiklar, företrädesvis inom området efter-
klassisk grekiska, bland annat ”What happened to NT Greek Grammar after 
Albert Debrunner?” (i New Testament Studies, 1975). Från och med 1980-talet 
gled hans intressen över till sengrekisk idé- och kulturhistoria. Han har bland 
annat tillsamman med kollegan René Kieffer utgivit Existence païenne au  début 
du Christianisme. Présentation de textes grecs et romains (1984). Inom fältet 
klassisk och efterklassisk idé-, kultur- och filosofihistoria har han publicerat 
skriften När de gamla gudarna dog. Grekiskt och kristet på väg mot senantiken 
(2012), vilken 2016 belönades av Svenska Akademien med Johan Lundblads 
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pris. Lars Rydbeck valdes 1993 in i Studiorum Novi Testamenti Societas, och 
kommer att i Aten föreläsa över ämnet Philosophical Conversions. Pre- Christian 
Greek Experiences of Being Re-Born. 

Krister Segerberg
Avhandling: Results in Non-Classical Propositional Logic. Disputation: 25 maj 
1968.

Krister Segerberg är född den 26 april 1936 och avlade studentexamen vid Ki-
runa kommunala gymnasium 1954. Han skrevs in vid Uppsala universitet 
1956. Efter studier vid Columbia College, New York, och Stanford University 
blev han Bachelor of Arts (B.A.) i matematik 1959. Vid Uppsala universitet 
avlade han filosofie kandidatexamen 1961 (efterprövning 1965) och filoso-
fie licentiatexamen 1965 samt disputerade för filosofie doktorsgraden 1968, 
varefter han blev docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Samma 
år blev han Doctor of Philosophy (Ph.D.) i filosofi vid Stanford University. Se-
gerbergs forskningsområde har varit formell logik, särskilt rörande icke-mate-
matiska begrepp som exempelvis modala (“nödvändigt”, “möjligt”, “omöjligt”), 
deontiska (“obligatoriskt”, “tillåtet”, “förbjudet”) och temporala (“alltid”, “någon 
gång”, “aldrig”). Hans forskning har behandlats i Robert Trypuz (red.), Krister 
Segerberg on Logic of Actions. Outstanding Contributions to Logic (2014). Åren 
1971–79 var han professor i filosofi vid Åbo Akademi. Därefter var han pro-
fessor i filosofi vid University of Auckland 1980–89 och slutligen 1990–2001 
professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Segerberg har även varit 
gästlärare vid The University of California, Los Angeles (UCLA) 1968–69, 
tillförordnad professor vid Åbo Akademi 1969–71, Andrew Mellon-stipendiat 
vid University of Pittsburgh 1971–72, gästprofessor vid University of Kansas 
1976–77, gästprofessor vid Oslo Universitet 1990, Distinguished lecturer vid 
University of California, Irvine 1991, gästprofessor vid Stanford University 
2004–05, Fellow-in-residence vid The Netherlands Institute for Advanced 
Study (N.I.A.S.) 2007, Evert Willem Beth-professor vid Universitetet i Am-
sterdam, 2006, samt gästprofessor vid University of Calgary 2008–09. Krister 
Segerberg har varit redaktör eller medredaktör för Theoria, Journal of Philo-
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sophical Logic och Studia Logica. Han har utgivit Classical Propositional Oper-
ators. An Exercise in the Foundations of Logic (1981). Krister Segerberg har er-
hållit Albert von Humboldt Stiftungs pris.

Brita Seyersted, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: The Voice of the Poet. Aspects of the Style in the Poetry of Emily 
Dickin son. Disputation: 2 februari 1968.

Brita Seyersted var född den 20 augusti 1923 och avlade studentexamen 1943. 
Samma år skrevs hon in vid Uppsala universitet och avlade sedan filosofie äm-
betsexamen 1947 och filosofie licentiatexamen 1952. Hon disputerade för fi-
losofie doktorsgraden 1968 och blev därefter docent i engelska språket och 
engelskspråkig litteratur vid Uppsala universitet. Hon var lektor vid Försva-
rets läroverk i Uppsala men tillträdde sedan en tjänst som professor i engelska 
språket vid Uppsala universitet. Därefter blev hon docent och senare profes-
sor vid universitetet i Oslo. Seyersted har publicerat flera skrifter inom sitt 
område och var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Brita Seyersted 
avled den 23 december 2002.

Jan Stenkvist, Östgöta nation
Avhandling: Den nya livskänslan. En studie i Erik Blombergs författarskap till 
och med 1924. Disputation: 11 maj 1968.

Jan Stenkvist var född den 12 januari 1937 och avlade studentexamen 1955. 
Samma år skrevs han in vid Uppsala universitet och blev filosofie kandidat 
1958. Han avlade filosofie ämbetsexamen 1959 (efterprövning 1960) och fi-
losofie licentiatexamen 1963. Han var elev till Victor Svanberg och dispute-
rade pro gradu för Gunnar Brandell 1968, varefter han blev docent i littera-
turhistoria med poetik vid Uppsala universitet. Han var därefter verksam vid 
universitetets litteraturvetenskapliga institution, där han var universitetslek-
tor och docent. Stenkvist var en uppskattad pedagog och under åren 1972–82 
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institutionens studierektor. Som forskare intresserade han sig för den socialt 
engagerade litteraturen med studier om Karl Vennberg, Arnold Ljungdahl, 
P. O. Enquist, Göran Sonnevi och Ragnar Jändel. Tillsammans med Gunnar 
Brandell utgav han handboken Svensk litteratur 1870–1970. Vid sin bortgång 
deltog han i det så kallade folktribunprojektet, finansierat av Humanistiskt-
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet. För radions lyssnare var han känd för 
sin medverkan i litterära tävlingar. Jan Stenkvist avled den 23 september 1986.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Carl-Erik Brattemo, Norrlands nation
Avhandling: Studies in Metaphoric Verbal Behavior in Patients with a Psychiat-
ric Diagnosis of Schizophrenia. Disputation: 11 maj 1968.

Carl-Erik Brattemo var född den 2 september 1926. Efter studentexamen 1948 
skrevs han året därpå in vid Stockholms högskola. Han blev filosofie kandidat 
1952 och fick 1954 en Master of Arts degree i pastoralpsykologi och klinisk 
psykologi vid Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Han verkade 
därefter under en tid som pastor inom Metodistkyrkan i Härnösand. Brattemo 
hörde till landets första generation av kliniskt utbildade psykologer och un-
der åren 1960–71 arbetade han som chefspsykolog vid Sidsjöns sjukhus. Han 
skrevs 1961 in vid Uppsala universitet där han avlade filosofie licentiatexamen 
1963. Efter disputationen 1968 på en avhandling som gällde schizofrena pa-
tienters förmåga till abstrakt tänkande blev Brattemo 1971 universitetslektor 
vid Uppsala universitets psykologiska institution och deltog i uppbyggnaden 
av psykologutbildningen vid universitetet. Året därpå fick han en professur 
som han innehade till sin pensionering 1991. Han utbildade sig även till psyko-
analytiker och var aktiv i S:t Lukasstiftelsen, där han 1978–2000 deltog i dess 
huvudstyrelse och arbetsutskott. Brattemo arbetade för att stiftelsens diplom-
utbildning skulle leda till legitimation och han var huvudlärare och examina-
tor för denna utbildning. Han har författat flera skrifter, bland annat Sven Lid-
mans livsuppgörelse mot bakgrund av Ibsens Peer Gynt (1983) och Själavård till 
vardags (1997). Carl-Erik Brattemo avled den 2 juni 2003.

Bengt Ekman, Uplands nation
Avhandling: Teaching Geometry in Grade Four. Three Experimental Studies 
Carried Out in a Practical Educational Situation. Disputation: 30 mars 1968.

Bengt Ekman var född i Härnösand den 12 augusti 1933. Efter studentexamen 
vid Högre allmänna läroverket i Uppsala 1952 utbildade han sig till folkskol-
lärare och arbetade 1956–58 som sådan i Örbyhus. Ekman skrevs 1958 in vid 
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Uppsala universitet för studier i engelska, pedagogik, psykologi och sociologi. 
Han avlade filosofie kandidatexamen 1961 (efterprövning 1965) och filosofie 
licentiatexamen 1964. För filosofie doktorsgraden disputerade han 1969, var-
efter han blev docent i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala uni-
versitet. Efter att sedan 1960 ha haft olika lärarbefattningar vid universitetet 
blev Ekman lektor vid dåvarande Lärarhögskolan i Uppsala, senare Institu-
tionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Han var ledamot av Uppsala 
universitets pedagogiska arbetsgrupp och medverkade i universitetspedago-
giska kurser av olika slag, under senare år framförallt i kurser för erfarna aka-
demiska lärare. Ekman har också bedrivit forskning på uppdrag av dåvarande 
Skol överstyrelsen, utvärderat pedagogisk utbildning vid olika lärosäten och 
arbetat som pedagogisk utvecklare vid SLU. Han har också publicerat flera 
skrifter i pedagogiska ämnen. År 1989 belönades han med Uppsala universi-
tets pedagogiska pris. Bengt Ekman avled den 20 mars 2018.

Sture Eriksson, Norrlands nation
Avhandling: Field Effects and the Shape Slant Invariance Hypothesis in Static 
Perception. Disputation: 17 maj 1968.

Sture Eriksson är född i Sundsvall den 24 december 1933. Efter folkskollärar-
examen 1959 skrevs han samma år in vid Uppsala universitet. Efter studier i 
teoretisk filosofi, sociologi, pedagogik och psykologi avlade han filosofie kandi-
datexamen 1961 och filosofie licentiatexamen 1964. Eriksson disputerade för 
filosofie doktorsgraden 1968, varefter han blev docent i psykologi vid Uppsala 
universitet. Han verkade därefter som universitetslektor vid den psykologiska 
institutionen, där han inledde en serie experiment inom visuell rumspercep-
tion och rörelseparallax. Under tre forskningsperioder vid neurobiologiska 
institutionen i Canberra undersökte han generaliteten av rörelseparallaxen 
hos gräshoppa (Movement Parallax and Distance Perception in the  Grashopper 
Phaulacridium vittatum, 1980) och den australiska bulldogsmyran (Attack 
 Behavior and Distance Perception in the Australian Bulldog ant  Myrmecia nigri-
ceps, 1985). Sture Eriksson byggde upp ett laboratorium i Uppsala för att med 
mikroelektrodteknik möta rörelseperceptionen hos två flugarter,  Phormia 
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 terranovae och Calliphora vicina. Han har också publicerat en studie över neu-
ral vektoranalys i Journal of Insect Physiology. Vid en NATO-konferens i Paris 
presenterade Eriksson mikroelektrodmätningar av hysteres-effekten i flugans 
optiska centrum (H1 neoronet). Eriksson har även utvecklat metoder för att 
mäta flimmer och jitter på bildskärmar och arbetat med att utarbeta visuella 
kriterier för bildskärmars bildkvalitet i en av KTH ledd forskargrupp och i den 
Internationella Standardiseringskommissionen. Efter pensioneringen 1989 har 
Sture Eriksson publicerat skriften Systemfelen i skolan (2002). 

Lars Furhoff, Östgöta nation
Avhandling: Upplagespiralen. Disputation: 16 december 1967.

Lars Furhoff var född den 7 maj 1938. Efter studentexamen 1957 skrevs han 
1959 in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie ämbetsexamen 1961 
och filosofie licentiatexamen 1964 samt disputerade för filosofie doktorsgra-
den 1967. Furhoff blev känd under 1960-talet som skarp kritiker av olika för-
hållanden inom pressen och pläderade för medias samhällskritiska och be-
vakande uppgift. Han författade flera skrifter om mediafrågor, bland annat 
Pressens förräderi. Om tredje statsmakten på landsorten (1963), Dagspressen i 
Sverige (tillsamman med Hans Hedberg, 1965), Makten över medierna (1974), 
och Makten över journalistiken (1986). Han knöts 1963 som lektor till Journa-
listinstitutet i Stockholm och blev några år senare, vid 28 års ålder, dess rek-
tor. Hans avhandling 1968 handlade om den så kallade upplagespiralen, som 
innebär att den större tidningen på orten kommer att gynnas av annonsörerna 
till men för den mindre. Som rektor för Journalistinstitutet kom Furhoff att 
medverka till en omfattande förändring av journalistutbildningen. Han var 
också under en tid sakkunnig i dåvarande Ecklesiastikdepartementet och var 
sekreterare i 1969 års pressutredning. Vid tv 1 var han 1969–70 programråd. 
Lars Furhoff avled den 4 januari 1986.
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Karl Filip Hultblad, Norrlands nation
Avhandling: Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken. 
Disputation: 15 mars 1968.

Karl Filip Hultblad var född den 5 maj 1907. Efter studentexamen 1930 skrevs 
han påföljande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie ämbets-
examen 1936 och filosofie licentiatexamen 1943 (efterprövning 1952). Un-
der åren 1938–43 var han amanuens vid Uppsala universitets geografiska in-
stitution och var därefter redaktör för AB Nordiska uppslagsböcker och där-
efter vid Norstedts förlag. Han blev 1955 lektor vid Högre allmänna lärover-
ket i Sundvall, och 1960 vid Högre allmänna läroverket i Spånga (senare den 
kommunala gymnasieskolan). Hultblad disputerade för filosofie doktorsgra-
den 1968, varefter han blev docent i kulturgeografi med ekonomisk geografi 
vid Uppsala universitet. Förutom avhandlingen har han inom sitt ämne för-
fattat skrifterna Flyttlapparna i Gällivare socken (1936) och Geografi i siffror 
1–2 (tillsammans med E. Albjörn 1958–61). Karl Filip Hultblad avled den 30 
november 1970.

Stig G. Nordström, Norrlands nation
Avhandling: Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m. 1921. Utvecklingen i rela-
tion till differentieringsproblemet. Disputation: 6 april 1968.

Stig G. Nordström är född i Stockholm den 9 augusti 1930. Efter studentexa-
men vid Skellefteå högre allmänna läroverk 1949 avlade han 1951 folkskollä-
rarexamen vid folkskoleseminariet i Umeå och var en tid verksam som lärare 
vid ett särskoleinternat. Han genomgick 1952 utbildning i Stockholm till sär-
skollärare. Samma år skrevs han in vid Uppsala universitet för studier i peda-
gogik, psykologi, sociologi och statistik och blev filosofie kandidat 1955. Från 
1956 fram till 1960 var han förordnad som förste assistent vid universitetets 
institution för pedagogik. I hans licentiatexamen 1960 jämfördes internat- 
 respektive externatundervisade särskoleelever och resultaten kom att under-
stödja avvecklingen av internatformen. Nordström tjänstgjorde från 1960 som 
extra och tillförordnad universitetslektor i pedagogik och var även förordnad 
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som lärare i statistik. Efter disputationen för filosofie doktorsgraden 1968 blev 
han docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Året därpå utsågs han till 
universitetslektor i pedagogik och pedagogisk psykologi och sedan till utbild-
ningsledare med ansvar för de beteendevetenskapliga och systemvetenskap-
liga utbildningarna vid Uppsala universitet. Nordström kom att initiera flera 
viktiga förändringar. Bland annat medverkade han till att en forskarutbildning 
inrättades i vad som i dag heter kostvetenskap och i ADB. Stig G. Nordström 
är sedan många år verksam inom Föreningen för svensk undervisningshistoria 
och har av dess årsböcker hittills redigerat 43 årgångar omfattande 86 volymer.

Stig G. Nordström promo-
veras till filosofie doktor 

av Samhällsvetenskapliga 
fakultetens promotor Gerd 

Enequist. Fotograf: Uppsala 
Bild. Uppsala universitets-

bibliotek.
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Gunnar Olsson, Värmlands nation
Avhandling: Distance, Human Interaction, and Stochastic Processes. Essays on 
Geographic Model Building. Disputation: 22 maj 1968.

Gunnar Olsson är född i Ekshärad den 11 september 1935. Efter studentexa-
men vid Högre allmänna läroverket i Karlstad 1955 skrevs han in vid Uppsala 
universitet 1957 och avlade där filosofie kandidatexamen 1960. Han var 1962 
stipendiat vid St. John’s College, Cambridge, och 1963–64 fellow vid Amer-
ican Council of Learned Societies, Wharton School, University of Philadel-
phia samt vid University of California, Berkeley. Gunnar Olsson avlade filo-
sofie licentiatexamen 1965 och disputerade för filosofie doktorsgraden 1968, 
varefter han blev docent kulturgeografi med ekonomisk geografi vid Uppsala 
universitet. Han var under åren 1966–77 professor i geografi vid University 
of Michigan och 1977–97 professor i ekonomisk geografi och samhällsplane-
ring vid Nordiska institutet för samhällsplanering (NORDPLAN), Stockholm, 
samt huvudansvarig för institutets gränsöverskridande forskarutbildning. Ols-
son har varit Distinguished Lecturer vid Montedison Progetto Cultura, Mila-
no (1987), Reginald Golledge Distinguished Lecturer vid University of Cal-
ifornia, Santa Barbara (1990), Visiting Professor vid University of California, 
Berkeley (2001), Fellow vid Center for Advanced Studies in the Behavioral 
Sciences, Stanford (2004–05) och Visiting Professor vid Zürcher Hochschule 
der Künste (2009–10). Under 1997–2000 var han professor i ekonomisk geo-
grafi vid Uppsala universitet. Han mottog 1984 Honors Award av The Asso-
ciation of American Geographers och är sedan 1977 hedersledamot av Värm-
lands nation. Olsson har haft ett stort antal elever, varav den sista disputerade 
så sent som hösten 2015. Flera av dem har blivit professorer i olika länder och 
discipliner. Han har publicerat många skrifter, bland dem kan nämnas Birds 
in Egg/Eggs in Bird (1980), Antipasti (1990), Lines of Power/Limits of Language 
(1991) och Abysmal. A Critique of Cartographic Reason (2007). Han har va-
rit medarbetare på kultursidan i tidningen Expressen och ledamot i styrelsen 
för  Moderna Dansteatern, Stockholm. Gunnar Olsson har skapat skulpturen 
Mappa Mundi Universalis, utförd tillsammans med Ole Michael Jensen och 
presenterad under det gemensamma namnet Gunnael Jensson. Den ingår nu-
mera i universitetets konstsamling.
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Dick Ramström
Avhandling: The Efficiency of Control Strategies. Communication and Deci-
sion-Making in Organizations. Disputation: 23 september 1967.

Dick Ramström var född den 18 augusti 1932 och avlade studentexamen 
1950. Samma år skrevs han in vid Handelshögskolan i Stockholm och avlade 
där ekonomexamen 1953 och ekonomie licentiatexamen 1959. Vid dåvarande 
Stockholms högskola blev han filosofie kandidat 1958 och filosofie-politices 
magister 1958. Ramström disputerade för filosofie doktorsgraden vid Uppsa-
la universitet 1967 på en avhandling om kommunikation och beslutsfattan-
de i organisationer. Han blev docent i företagsekonomi vid Uppsala universi-
tet och sedan docent i systemplanering vid Svenska Handelshögskolan i Hel-
singsfors. Han utnämndes 1968 till professor vid Umeå universitet och kom 
att profilera verksamheten mot de små företagen. I sammanhanget myntades 
begreppen ”småföretagsekonomi” och ”barfotaekonomer”, det som i dag be-
nämns ”entreprenörskap”. Ramström blev 1974 professor i företagsekonomi 
vid Uppsala universitet och initierade där forskningsprojekt om struktur- och 
regionalekonomiska frågor. Han blev 1978 chef för Statskonsult och verkade 
som rådgivare åt företag och andra organisationer. Han var 1986–89 forskare 
vid FA-rådet och 1985–92 adjungerad professor vid Stockholms universitet 
samt verksam vid Södertörns och Mälardalen högskolor. Ramström har förfat-
tat en rad vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter inom sitt ämnes-
område. Han var ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. 
 Vetenskaps-Societeten i Uppsala och Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala. 
Dick Ramström avled den 22 oktober 2005.
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Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Walter Björk, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Studies of the Purification and Properties of Snake-Venom Phospho-
diesterase and 5’-Nucleotidase, and the Use of These Enzymes in the Studies of 
Some Other Enzymes which also Attack Mono- and Polynucleotides. Disputa-
tion: 2 december 1967.

Walter Björk var född den 4 december 1928. Efter gymnasieingenjörsexamen 
1950 skrevs han samma år in vid Uppsala universitet där han avlade filosofie 
kandidatexamen 1956 och filosofie licentiatexamen 1958. Han arbetade som 
amanuens vid universitetets biokemiska institution 1958–61 och som assis-
tent från 1964. För filosofie doktorsgraden disputerade han 1967. Björk var se-
dan verksam som lektor i biokemi vid Rudbecksskolan i Örebro. Han var med-
lem i Sveriges författarförbund och gav 1950 ut två skönlitterära verk, Blek-
grå dager och Faller sten i stilla vatten … Walter Björk avled den 9 april 2014. 

Olle Björkman, Stockholms nation
Avhandling: Comparative Studies on Photosynthetic Properties of Species and 
Races of Higher Plants from Ecologically Diverse Habitats. Disputation: 18 de-
cember 1967.

Olle Björkman är född den 29 juli 1933. Efter studentexamen 1953 skrevs han 
1956 in vid Uppsala universitet. Han avlade sedan filosofie kandidatexamen 
1957 vid dåvarande Stockholms högskola och filosofie licentiatexamen 1960 
vid Uppsala universitet där han disputerade för filosofie doktorsgraden 1967. 
Björkman kom redan 1960 till The Carnegie Institution of Washington’s De-
partment of Plant Biology at Stanford. Han blev fakultetsmedlem 1964 och 
sedan professor i biologi. Tillsammans med sina kolleger upptäckte han att 
växten Arizona honeysweet (Tidestromia suffruticosa v. oblongifolia) var så an-
passad till hetta att den klarade en temperatur upp mot 49 grader. Björkman 
har i sin forskning visat att atmosfäriskt syre hämmar fotosyntesen och den 
ekologiska funktionen av C4-fotosyntesen. Han har varit en pionjär när det 
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gäller studier av hur plantor anpassar sig till olika ljusförhållanden och han har 
intresserat sig för hur biologi och miljö påverkar fotosyntesen i högre växter. 
I laboratorieförsök har han visat att överskottsljus har en nedbrytande effekt 
på det fotosyntetiska systemet och hur växter skadas genom fysisk och kemisk 
stress vid extrema temperaturer, torka, saltrika jordar och salthaltigt vatten. 
Undersökningarna har också visat hur växters fysiska, biokemiska och fysio-
logiska mekanismer möjliggör att de kan undvika eller tolerera fysiokemisk 
stress genom förändringar i bladvinkel, utveckling av reflekterande lager, syn-
tes av karotenioder som skyddande pigment samt genom rötternas och bladens 
aktiva uteslutning av salt. Olle Björkmans forskning har lagt grunden för senare 
framgångar inom växtförädlingen när det gäller växters ökade stresstolerans, 
vilket inneburit ökade skördar inom jordbruket. Han har publicerat ett stort 
antal vetenskapliga artiklar. Björkman har mottagit Kungl. Fysiografiska Säll-
skapets i Lund Linnépris, The Stephen Hales Award of the American Society 
of Plant Physiology, The Selby Award of the Australian Academy of Sciences, 
The 2001 Charles Reid Barnes Life Membership Award of the American So-
ciety of Plant Biology. Han är medlem av The National Academy of Sciences, 
The American Academy of Arts and Sciences, The American Association for 
the Advancement of Science, The Australian Academy of Science och Kungl. 
Vetenskapsakademien. Olle Björkman hedrades 2001 med ett specialnum-
mer av Photosynthesis Research (Volume 67).

Lennart Bäckerud, Östgöta nation
Avhandling: Kinetic Aspects of the Solidification of Binary and Ternary Alloy 
Systems. Disputation: 3 maj 1968.

Lennart Bäckerud var född den 14 mars 1932. Efter studentexamen 1953 
skrevs han följande år in vid Lunds universitet där han avlade filosofie ämbets-
examen 1959. Han skrevs året därpå in vid Uppsala universitet, där han av-
lade filosofie licentiatexamen 1966. Bäckerud tillbringade därefter ett år vid 
Harvard där han arbetade tillsammans med den då världsledande experten 
på stelning av metaller, Bruce Chalmers. Han disputerade sedan vid Uppsa-
la universitet för filosofie doktorsgraden 1968 på en avhandling om metall-
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lers och legeringars stelnande. Bäckerud var därefter verksam vid Institutet 
för metallforskning (IM), där han utvecklade metoder för kemisk analys med 
röntgenfluorescens och kartläggning av stelningsförloppet hos olika  legeringar. 
De  publicerade forskningsresultaten kom att bli en viktig del av referenslit-
teraturen för industri och högskolor och stärkte hans auktoritet som en in-
ternationellt framstående stelningsforskare. Bäckerud övergick 1977 till egen 
verksamhet som konsult och entreprenör. Samtidigt förordnades han till ad-
jungerad professor i tillämpad materialkemi vid Stockholms universitet och 
handledde där ett tiotal doktorander. Han startade 1984 utvecklingsbolaget 
Sintercast AB som arbetade med processteknik för tillverkning av kompakt-
grafitjärn med gynnsamma effekter på bränsleåtgång och miljö. Han grundade 
senare även Opticast Aluminium AB. Lennart Bäckerud avled den 6 maj 2007.

Ragnar Dahl, Smålands nation
Avhandling: Glaciation and Deglaciation in the Narvik-Skjomen District, Nor-
way. Studies of Glacial Morphology, Glacial Geology and Weathering Features. 
Disputation: 25 maj 1968.

Ragnar Dahl var född den 13 juli 1924 i Norge. Efter studentexamen 1947 
skrevs han följande år in vid Uppsala universitet där han avlade filosofie kan-
didatexamen 1952, filosofie ämbetsexamen 1953 och filosofie licentiatexa-
men 1961. Han tjänsgjorde vid denna tid även som lektor vid Lundellska lä-
roverket i Uppsala. Dahl disputerade för filosofie doktorsgraden 1968 på en 
avhandling om de geologiska förhållandena i Narviks- och Tystfjordområdet. 
Han blev sedan docent i naturgeografi och kvartärgeologi vid Uppsala univer-
sitet och verkade som universitetslektor fram till 1972 då han blev professor i 
ingenjörsgeologi vid dåvarande Norges Tekniske Høgskole i Trondheim. Dahl 
har anlitats som geologisk sakkunnig i rättsprocesser (däribland Altamålet) 
och vid anläggning av olika kraftverk. Dahl har särskilt studerat sandslitage på 
kraftverksturbiner och de mineralogiska förhållandena vid kraftverk i Norge, 
 Alperna och i Nepal. Han gjorde även forskningsresor till ett stort antal län-
der. Ragnar Dahl avled 2009.
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Lars Danielsson
Avhandling: Studies of Ion Exchange Separations with Particular Reference to the 
Analysis of Iron and Steel. Disputation: 10 november 1967.

Lars Danielsson var född den 28 maj 1925. Efter studentexamen 1944 skrevs 
han samma år in vid dåvarande Stockholms högskola och avlade filosofie kan-
didatexamen 1950, filosofie ämbetsexamen 1951 (efterprövning 1956) och 
filosofie licentiatexamen 1961. Han disputerade för filosofie doktorsgraden 
vid Uppsala universitet 1967 och blev docent i analytisk kemi vid Uppsala 
universitet. Danielsson verkade sedan som chef för kemiska avdelningen vid 
Institutet för Metallforskning i Stockholm. Han arbetade där med utveckling 
av nya metoder för kemisk analys inom den metallurgiska industrin, särskilt 
tillämpningar av jonbytartekniken. Danielsson publicerade flera vetenskap-
liga arbeten inom analytisk kemi, bland annat en rapport 1989 om kvantitativ 
bestämning av bor i olika bindningsformer av stål. Han deltog även som re-
presentant för Jernkontoret och Metallnormcentralen vid flera internationella 
konferenser. Lars Danielsson avled den 24 april 2002.

Kerstin Gezelius, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Studies in the Ultrastructure, Growth, and Biochemical Differen-
tiation of Dictyostelium discoideum Raper. Disputation: 15 december 1967.

Kerstin Gezelius var född den 23 april 1925. Efter studentexamen 1945 skrevs 
hon samma år in vid Uppsala universitet där hon avlade filosofie kandidatexa-
men 1950, filosofie ämbetsexamen 1954 och filosofie licentiatexamen 1956. 
Hon disputerade sedan för filosofie doktorsgraden 1967, varefter hon blev do-
cent i fysiologisk botanik och sedan även universitetslektor vid Umeå univer-
sitet. Kerstin Gezelius arbetade bland annat med pyrofosfater hos slemsvam-
par, ett forskningsområde som hon tagit med sig från Uppsala. Hon fortsatte 
senare med det koldioxidfixerande enzymet i fotosyntesen hos tall. I sitt arbete 
med enzymet RuBisCO lyckades hon isolera ett funktionellt enzym och stu-
dera dess mängd och kinetiska egenskaper under en årscykel. Hennes arbeten 



83

befäste miljöns betydelse i arbetet med fotosyntesens mekanismer. Kerstin 
 Gezelius avled den 26 september 2017.

Subir Kumar Ghosh, Gästrike-Hälsinge nation
Avhandling: Studies on Buckling Folds from Deformation of Test Models. Dispu-
tation: 29 september 1967.

Subir Kumar Ghosh var född den 1 mars 1932. Efter studier vid University of 
Calcutta, Indien, blev han Master of Science 1953 och Doctor of Philosophy 
1961. Han skrevs 1965 in vid Uppsala universitet där han studerade under led-
ning av professorn i petrografi och mineralogi, Hans Ramberg. Ghosh avlade 
filosofie licentiatexamen 1967 och disputerade samma år för filosofie doktors-
graden. Därefter återvände han till Jadavpur University, Calcutta, där han se-
dan 1958 var fakultetsmedlem. Ghosh etablerade ett forskningslaboratorium 
och blev sedan professor vid samma universitet, där han bland annat hand-
ledde tretton doktorander. Även efter sin emeritering 1997 fortsatte han sin 
verksamhet och medverkade då även i ett forskningsprojekt i Sverige. Ghosh 
var medlem i Indian National Science Academy och i Indian Academy of Sci-
ence. Bland andra vetenskapliga uppdrag kan nämnas att han var medlem i 
The University Grants Commission of India och i redaktionen för The Journal 
of Structural Geology, Oxford University Press. Han fick 1977 för sina veten-
skapliga insatser mottaga The Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science and 
Technology. Subir Kumar Ghosh avled den 30 oktober 2008.

Björn Henningsson, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: The Physiology, Inter-Relationships, and Effects on the Wood of Fun-
gi which Attack Birch and Aspen Pulpwood. Disputation: 28 september 1967.

Björn Henningsson är född i Falun den 27 juli 1934. Efter studentexamen vid 
Falu högre allmänna läroverk 1954 skrevs han följande år in vid Uppsala uni-
versitet där han avlade filosofie kandidatexamen 1958 (efterprövning 1964) 
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och filosofie licentiatexamen 1964. Han hade olika forskarassistenttjänster 
vid Uppsala universitet och Statens skogsforskningsinstitut, sedermera Kungl. 
Skogshögskolan 1959–65. Henningsson disputerade för filosofie doktorsgraden 
1967, varefter han blev docent i virkeslära vid Kungl. Skogshögskolan i Stock-
holm. År 1970 utnämndes han till biträdande professor i ämnet träskydd och 
virkesvård och 1977 tillträdde han en professur i samma ämne vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). Henningssons vetenskapliga arbeten, redovisade 
i cirka 80 publikationer, omfattar mikrobiell nedbrytning av ved, särskilt fy-
siologin och samspelet mellan olika mikroorganismer involverade i processer-
na, liksom olika möjligheter att förhindra skadliga angrepp på träprodukter. 
Inom dessa områden har han varit lärare och forskningshandledare vid SLU. 
Där har han också haft olika universitetsuppdrag, bland annat som prodeka-
nus vid Skogsvetenskapliga fakulteten 1986–93 och som ledamot och ordfö-
rande i docentnämnden 1993–99. Han har vidare haft en ledande funktion i 
de universitetsövergripande projekten Wood and Fibre Science 1994–99 och 
Wood Ultrastructure Research Centre 1996–99. Henningsson invaldes i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien 1985 och i International Academy of Wood 
Science 1989. Björn Henningsson är sedan 1978 medlem i the International 
Research Group on Wood Protection och var dess president 1983– 86.

Paul Holmgren, Norrlands nation
Avhandling: Comparative Studies on Photosynthesis in Plants Native to Habitats 
Differing in Level of Irradiance. Disputation: 22 maj 1968.

Paul Holmgren var född den 14 september 1927. Efter studentexamen 1948 
skrevs han året därpå in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandi-
datexamen 1952, filosofie ämbetsexamen 1953 (efterprövning 1955) och filo-
sofie licentiatexamen 1960. Holmgren disputerade för filosofie doktorsgraden 
1968, varefter han blev docent i genetik vid Umeå universitet, där han var med 
om att bygga upp biologiundervisningen. Han bytte där forskningsinriktning 
och började arbeta med Drosophila i samarbete Bertil och Marianne Rasmus-
son. I början av 1980-talet fick Holmgren en tjänst som universitetslektor i ge-
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netik vid Lunds universitet, där han var ansvarig för de högre kurserna i både 
molekylär och klassisk genetik. Efter pensioneringen medverkade han som 
föreläsare på flera kurser. När Arabidopsis blev ett på Genetiska institutionen 
aktivt undersökt släkte bidrog han med en inventeringsrapport från Sydberg 
i mellersta Norrland, där man funnit backtrav på ett antal nordliga lokaler. 
Detta ledde i sin tur till flera eko-genetiska projekt där en försökslokal låg på 
höga kusten och andra låg i Skåne, Norwich och Chicago. Paul Holmgren av-
led julhelgen 2017.

Stefan Höglund, Norrlands nation
Avhandling: Electron Microscopic Studies on Some Virus and Immunoglobulin 
Components. Disputation: 10 maj 1968.

Stefan Höglund är född den 16 mars 1937. Efter studentexamen 1956 vid 
Öster sunds högre allmänna läroverk skrevs han följande år in vid Uppsala uni-
versitet där han avlade filosofie kandidatexamen och filosofie ämbetsexamen 
1961 (efterprövning 1962 och 1963) och filosofie licentiatexamen 1964. Un-
der studietiden var han forskningsassistent vid universitetets biokemiska in-
stitution. Han disputerade för filosofie doktorsgraden 1968, varefter han blev 
docent i biokemi vid Uppsala universitet. Höglund var verksam som universi-
tetslektor och prefekt vid den biokemiska institutionen. År 1977 var han an-
svarig för en konferens då världens experter på elektronmikroskopi samlades 
i Uppsala. Höglunds forskning gäller virus och dess antikroppar samt kartlägg-
ning av kroppens immunologiska försvarsmekanismer och han har författat 
flera artiklar inom sitt ämnesområde. Vid Pasteurinstitutet i Paris bedrev han 
virusstudier med tredimensionell kartläggning av hiv-1 virus som orsakade 
utbrottet av aids. Vid den internationella aidskonferensen 1988 presenterade 
han vissa metoders betydelse för konstruktionen av ett vaccin mot hiv. Stefan 
Höglund blev professor i biokemi vid Uppsala universitet 2001.
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Anders Jarmén
Avhandling: Electrodynamic Studies on Waves in a System of Two Electronic 
Counterstreams and a Plasma. Disputation: 8 maj 1968.

Anders Jarmén är född i Stockholm den 9 oktober 1941. Efter studentexamen 
vid Djursholms samskola 1960 skrevs han följande år in vid Chalmers teknis-
ka högskola i Göteborg och avlade civilingenjörsexamen 1964. Året därefter 
tillträdde han en tjänst som 1:e forskningsingenjör vid dåvarande Försvarets 
Forskningsanstalt (FOA) i Stockholm och fortsatte samtidigt sina akademis-
ka studier vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm där han blev teknolo-
gie licentiat 1967. Jarmén disputerade för filosofie doktorsgraden vid Uppsala 
universitet 1968, varefter han blev docent i elektrofysik vid detta universitet. 
Han utsågs samma år till chef för fysiksektionen på LKB-produkter, ett företag 
med tillverkning av biokemiska analysinstrument. Jarmén tillträdde 1974 en 
tjänst som utlandssekreterare på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 
och var bland annat 1976–77 stationerad som teknisk-vetenskaplig attaché vid 
svenska ambassaden i Peking. År 1980 tillträdde Jarmén en forskartjänst vid 
Chalmers tekniska högskola med inriktning mot plasmafysik och fusionsener-
gi. Där arbetade han huvudsakligen med simuleringar av inneslutning, stabili-
tet och transport av partiklar och energi i fusionsplasmor. Han tillbringade se-
dan längre perioder vid experimentanläggningen JET (Joint European Torus) 
för fusionsforskning i England, den för närvarande största i världen. Förutom 
vid internationella konferenser, och genom en lång rad vetenskapliga artik-
lar i internationella tidskrifter, har Anders Jarmén även bidragit i tidskriften 
Forskning och Framsteg.

Kurt Johansson, Norrlands nation
Avhandling: Properties of Excited Atomic Nuclei and Hyperfine Interactions from 
Angular Correlation Experiments. Disputation: 20 maj 1968.

Kurt Johansson är född i Ratu, Robertsfors kommun, den 12 mars 1938. Efter 
studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Umeå 1958 skrevs han följan-
de år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie ämbetsexamen 1961 
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(efterprövning 1965) och filosofie licentiatexamen 1965. Han disputerade 
för filosofie doktorsgraden 1968, varefter han blev docent i fysik vid Uppsala 
universitet. Kurt Johansson tjänstgjorde därefter som assistent och sedan som 
universitetslektor åren 1961–1990. Han var 1984–90 prefekt vid Fysiska insti-
tutionen. Vid Tandemaccelarotorlaboratoriet konstruerade Johansson under 
1970-talet forskningsutrustning för studier av transienta magnetiska hyperfin-
fält och deras temperaturberoende. Studierna genomfördes genom att rekylera 
atomkärnor in i ferromagnetiskt material med hjälp av acceleratorns jonstråle 
av syre. Han har publicerat sina forskningsresultat i ett stort antal artiklar i in-
ternationella vetenskapliga tidskrifter. Åren 1990–2003 var Kurt Johansson 
anställd som avdelningsdirektör vid Utrustningsnämnden för universitet och 
högskolor, som sedan blev Verket för högskoleservice (VHS).

Bengt Jonsell, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Studies in the North-West European Species of Rorippa s. str. 
 Disputation: 3 april 1968.

Bengt Jonsell är född den 11 juni 1936 i Göteborg. Efter studentexamen vid 
Nyköpings högre allmänna läroverk 1954, skrevs han samma år in vid Upp-
sala universitet, där han avlade filosofie ämbetsexamen 1958 och filosofie li-
centiatexamen 1964. Bengt Jonsell disputerade för filosofie doktorsgraden 
1968, varefter han blev docent i botanik, särskilt morfologi och systematik, 
vid Uppsala universitet. Han verkade därefter som universitetslektor och stu-
dierektor. År 1977 utnämndes han till ordinarie universitetslektor i botanik 
vid Stockholms universitet och 1982 till professor bergianus vid Kungl. Ve-
tenskapsakademien och därmed föreståndare för akademiens forskningsin-
stitution Bergianska stiftelsen samt Bergianska botaniska trädgården vid aka-
demien och Stockholms universitet. Han arbetade där till emeriteringen år 
2002. Hans forskning har omfattat biosystematiska studier främst inom den 
nordiska floran och han har lett arbetet för den vetenskapliga Flora nordica. 
Tillsammans med Lena Jonsell har han moderniserat och reviderat Krok & 
Almquists klassiska flora. Han har också gjort taxonomiska utredningar och 
arbetat för ett flertal floror för främst tropiska Afrika. För dessa har han be-
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handlat familjen Cruciferae, gjort fältstudier i Afrika samt forskat vid en rad 
institutioner i Europa, i synnerhet Kew Gardens och Museum of Natural His-
tory i London. Han var 1986–98 ordförande i Svenska Linnésällskapet och har 
publicerat många skrifter om Linné och dennes lärjungar, om bergianska bota-
nister och om Lars Levi Laestadius som botanist. Jonsell var svensk rådgivare 
i Flora europaea-projektet från 1970 till dess fullbordan 1993 samt 1992–95 
president i International Organisation of Plant Biosystematics. Tillsammans 
med norska kollegor organiserade han då ett symposium i Tromsø. Han är le-
damot av Kungl. Vetenskapsakademien och Det Norske Videnskapsakademi 
samt hedersledamot i The Botanical Society of the British Isles och Foreign 
member of the Linnean Society of London. Bengt Jonsell erhöll 1970 Kungl. 
Vetenskapssocietetens Linnépris och 2000 Linnémedaljen i guld av Kungl. 
Fysiografiska Sällskapet i Lund. 

Lena Jonsell, Uplands nation
Avhandling: Studies on Erysiphaceae with Special Regard to the Swedish Species. 
Disputation: 2 december 1967.

Lena Jonsell är född i Uppsala den 20 oktober 1936 och har under hela sitt liv 
blivit Uppsala trogen. Efter studentexamen vid Uppsala högre allmänna lä-
roverk 1955 skrevs hon samma år in vid Uppsala universitet, där hon avlade 
filosofie kandidatexamen 1959, filosofie ämbetsexamen 1960 och filosofie li-
centiatexamen 1964. Hon disputerade i systematisk botanik för filosofie dok-
torsgraden 1967, varefter hon blev docent i botanik vid Uppsala universitet. 
Efter disputationen verkade hon som universitetslektor i botanik vid Uppsala 
universitet och från 1993 fram till pensioneringen som universitetslektor i 
ekologi och miljövård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Avhandlingen 
var inriktad på svampars taxonomi och förekomst i Sverige, men Lena Jonsells 
intresseområde har även omfattat kärlväxter, ofta med naturvårdsperspek-
tiv och i första hand de svenska arternas förekomst. Hon har varit engagerad i 
kursutvecklingen och uppbyggnaden av nya studieprogram vid Uppsala uni-
versitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och deltagit i olika pedago-
giska kurser och seminarier. Lena Jonsell har företagit exkursioner och insam-



De nypromoverade filosofie doktorerna Bengt och Lena Jonsell. Fotograf: 
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lingsresor till Spanien, Korsika, Färöarna och Ecuador och under ett antal år 
varit ledare för fältkurser på Teneriffa och Gotland. Hon har, förutom styrelse-
uppdrag vid de institutioner där hon har verkat, varit medlem av styrelsen för 
Svenska botaniska föreningen 1986–92, ordförande i denna förening 1989–92 
och medlem av förtroenderådet för Världsnaturfonden, WWF, i Sverige 1989–
92. Lena Jonsell var redaktör för Svensk botanisk tidskrift 1970–72. Tillsam-
mans med Bengt Jonsell genomförde hon en omfattande revidering av Krok 
& Almquist, Svensk flora, som kom ut 1984. Hon var en av initiativtagarna till 
Projekt Upplands flora, utförde inventeringar för detta projekt och var ordfö-
rande i ledningsgruppen under tjugo års tid samt huvudförfattare och redak-
tör för det tryckta arbetet Upplands flora, som publicerades 2010. Lena Jonsell 
tilldelades Pedagogiska priset inom Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
vid Uppsala universitet 1991, Kungl. Vetenskapssocietetens  Linnépris 1971 
och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens belöning för föredömliga insat-
ser inom pedagogik och undervisning 2002.

Sven-Erik Karlsson, Östgöta nation
Avhandling: Precision Electron Spectroscopy for Studies of Nuclear and Atomic 
Energy Levels. Disputation: 29 september 1967.

Sven-Erik Karlsson var född den 3 januari 1938. Efter studentexamen 1957 
skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie äm-
betsexamen 1961 och filosofie licentiatexamen 1964. Han var fram till sin 
disputation amanuens, assistent och sedan forskarassistent vid universitetets 
fysiska institution. Sven-Erik Karlsson disputerade för filosofie doktorsgraden 
1967, varefter han blev docent i fysik vid Uppsala universitet. Han var sedan 
verksam som universitetslektor i fysik vid Linköpings universitet och som t.f. 
professor. Karlsson hade även uppdrag som prefekt vid fysiska institutionen 
och var utbildningsledare vid den tekniska fakulteten. Han blev 1985 avdel-
ningsdirektör och 1992 tillförordnad byråchef vid Linköpings universitets uni-
versitetsförvaltning. Sven-Erik Karlsson avled den 23 november 2017.
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Rune Liminga, Norrlands nation
Avhandling: Hydrogen Bond Studies. 28. On the Hydrogen Bonds in Some Crys-
talline Hydrazine Compounds. Disputation: 26 april 1968.

Rune Liminga är född i byn Anttis, i Tornedalen den 30 november 1932. Ef-
ter studentexamen vid Haparandas högre allmänna läroverk 1953 skrevs han 
1955 in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie ämbetsexamen 1959 
och filosofie licentiatexamen 1962. Han disputerade för filosofie doktorsgra-
den 1968, varefter han blev docent i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. 
Liminga verkade därefter vid avdelningen för oorganisk kemi, och blev profes-
sor i samma ämne 1971 och emeritus 1997. Hans vetenskapliga forskning har 
huvudsakligen handlat om vätebindningar i fasta material med hjälp av diff-
raktionstekniker, samt studier av dielektriska materials olika egenskaper. Li-
minga har haft ett omfattande samarbete med forskare vid Bell Laboratories i 
New Jersey, USA, och har publicerat ett 90-tal vetenskapliga arbeten i interna-
tionella tidskrifter. Från 1997 till 1999 arbetade han som vetenskaplig sekrete-
rare på SAREC (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing 
Countries). Liminga blev 1971 föreståndare för de kemiska vetenskaperna vid 
Uppsala universitets internationella seminarier, senare kallat The Internatio-
nal Program in the Chemical Sciences. Arbetet har syftat till att stödja och ut-
veckla forskning i utvecklingsländer. Inom detta program har Liminga arbetat 
med forskare från ett flertal länder i Afrika, Asien och Sydamerika. I flera av 
dem har Rune Liminga senare blivit utnämnd till hedersdoktor. 

Göran Lundgren, Kalmar nation
Avhandling: Neutron Absorption in Some Materials Used in Reactor Design. Dis-
putation: 8 mars 1968.

Göran Lundgren var född den 22 december 1923. Efter studentexamen 1945 
skrevs han 1947 in vid Uppsala universitet där han avlade filosofie kandidat-
examen och ämbetsexamen 1953 samt filosofie licentiatexamen 1964. Han 
disputerade för filosofie doktorsgraden 1968. Lundgren tjänstgjorde först som 
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läroverksadjunkt vid Lundellska läroverket i Uppsala och efter 1968 som lek-
tor vid Celsiusskolan i samma stad. Göran Lundgren avled den 20 juni 1994.

Johan Lundin, Stockholms nation
Avhandling: Studies on Cholinesterases in Fish Muscle. With Special Regard to a 
Cholinesterase from Plaice (Pleuron platessa). Disputation: 16 maj 1968.

Johan Lundin var född den 22 september 1927. Efter studentexamen 1946 
skrevs han samma år in vid Uppsala universitet och sedan vid dåvarande 
Stockholms högskola 1954. Han avlade filosofie kandidatexamen 1955 och fi-
losofie licentiatexamen 1960. Han disputerade för filosofie doktorsgraden vid 
Uppsala universitet 1968 på en avhandling om indikering av nervgaser med 
ett enzym extraherat ur rödspättor, varefter han blev docent i zoofysiologi vid 
Uppsala universitet. Lundin var sedan 1958 knuten till Försvarets forsknings-
anstalt (FOA) i Stockholm. Där kom han att arbeta inom skyddsforskningen 
mot biologiska vapen. Han var under åren 1968–85 starkt engagerad i för-
handlingarna vid nedrustningskonferensen i Genève, bland annat om förbud 
mot biologiska och kemiska vapen. Lundin bidrog då till ett gediget tekniskt 
underlag som den svenska förhandlingsdelegationen kunde lägga fram, vilket 
fick betydelse för olika internationella överenskommelser. Lundin arbetade 
även som rådgivare åt Överbefälhavaren i frågor om kärnvapen och om bio-
logiska och kemiska stridmedel. De sista fem åren före sin pensionering arbe-
tade Lundin vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 
där han bland annat medverkade i institutets årsbok. Efter pensioneringen 
var han konsult åt FOA i frågor som rörde bioteknik och biologisk krigsföring. 
Lundin var även verksam inom den internationella Pugwashrörelsen, där han 
medverkade i arbetsgrupper om kemiska och biologiska vapen. Han var även 
sekreterare i den svenska Pugwashgruppen under många år. Johan Lundin av-
led den 8 augusti 2001.
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Jim Lundqvist, Norrlands nation
Avhandling: Plant Cover and Environment of Steep Hillsides in Pite Lappmark. 
Disputation: 24 maj 1968.

Jim Lundqvist är född den 27 oktober 1932. Efter studentexamen 1953 skrevs 
han följande år in vid Uppsala universitet. Han avlade filosofie kandidatexa-
men vid Göteborgs universitet 1958 (efterprövning 1965). Lunqvist blev fi-
losofie licentiat 1965 och disputerade för filosofie doktorsgraden vid Uppsala 
universitet 1968, varefter han blev docent i växtekologi. Han utsågs 1971 av 
Naturhistoriska riksmuseet att arbeta med ett långvarigt projekt om natio-
nalparker. Tidigt visade han på datorers användning i samband med forskning 
och projektredovisningar och kunde bland annat demonstrera detta vid en 
konferens i Kanada. Lundqvist arbetade från 1978 med fältstudier i Jämtland 
gällande kartläggning av den utrotningshotade orkidén brunkullan, även detta 
på uppdrag av Riksmuseet. Han var sedan intendent vid Riksmuseet fram till 
sin pensionering 1997. Bland annat ledde han arbetet med Index Holmensis, 
ett internationellt index för kärlväxter. Lundqvist är medlem av Internationale 
Vereinigung für Vegetationskunde och höll en gästföreläsning i Université Laval, 
Quebec, vid föreningens exkursion till Nordamerika 1976. Han har författat 
ett stort antal vetenskapliga artiklar och även utfört utredningar inom sitt ex-
pertområde. Redan 1952 blev han medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 
och ledde dess krets i Vindeln 1974–86. Jim Lundqvist leder också botaniska 
exkursioner för såväl naturintresserade som forskare. 

Anders Marelius, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Electron Coincidence Studies in Radioactive Decays. Disputation: 
21 maj 1968.

Anders Marelius är född den 14 oktober 1938. Efter studentexamen 1958 
skrevs han 1960 in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie ämbets-
examen 1963 (efterprövning samma år) och filosofie licentiatexamen 1967. 
Marelius disputerade sedan för filosofie doktorsgraden 1968, varefter han blev 
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docent i fysik vid Uppsala universitet. Han tjänstgjorde sedan som universi-
tetslektor vid Fysiska institutionen till 1995 samt som föreståndare för det 
internationella fysikseminariet 1974–78, en internationell forskarutbildning 
som drevs, och fortfarande drivs, av universitetet med stöd av Sida. Han med-
verkade vid planeringen av universitetets uppbyggnad av fysikinstitutionen 
vid  Kenya Science Teachers College i Nairobi 1967–69 och hade Sida-uppdrag 
som forskningsledare för en kärnspektroskopigrupp vid Kairo universitet 
1969. Anders Marelius var förordnad som prefekt för universitetets fysiska 
institution 1990–95 och som rektor för Högskolan Dalarna 1995–97. Hans 
intresse för undervisning i fysik och andra naturvetenskaper ledde till att han 
engagerades av Högskoleverket för att medverka i utvärderingar av Försvars-
högskolan 1997/98 och sjöbefälsutbildningarna i Göteborg och Kalmar 1998. 
Anders Marelius medverkade även vid utvärderingen av samtliga danska of-
ficersutbildningar 1999.

Ragnar Nordberg, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: ESCA Studies of Atoms and Molecules. Disputation: 17 maj 1968.

Ragnar Nordberg är född i Örebro den 5 mars 1936. Efter studentexamen 
1958 vid Karolinska högre allmänna läroverket för gossar skrevs han 1960 in 
vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1963 och fi-
losofie licentiatexamen 1966. Parallellt med studier och lärarexamen vid då-
varande Lärarhögskolan i Uppsala fortsatte han sin forskning i Kai Siegbahns 
forskargrupp där boken ESCA Atomic, Molecular and Solid State Structure Stu-
died by Means of Electron Spectroscopy arbetades fram och publicerades 1967. 
Ragnar Nordberg disputerade sedan för filosofie doktorsgraden 1968, varefter 
han blev docent i fysik vid Uppsala universitet. Han fortsatte sin verksamhet i 
USA vid Massachusetts Institute of Technology följt av Vanderbilt University 
i Nashville, Tennessee, Stanford University och Berkeley University. Kortare 
perioder av forsknings- och utvecklingsarbete har han också genomfört vid 
forskningslaboratorierna hos Hewlett Packard och Varian Instruments. Under 
1969 och 1970 genomförde Nordberg ett tjugotal gästföreläsningar vid skilda 
universitet i USA och Europa. Tiden i USA blev en övergång till biomedicinsk 



95

elektronspektroskopi. Han erbjöds då anställning hos professor Einar Stenha-
gen vid Göteborgs universitet och hos professor Sven Lindstedt vid Sahlgren-
ska universitetssjukhuset. Den tekniska utvecklingen, rationaliseringen och 
nydaningen av det klinisk kemiska laboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset, in-
klusive dess datorisering, blev sedan ett nästan tjugoårigt huvudintresse. Ef-
ter detta följde en tioårsperiod, fram till pensioneringen, med uppdraget att 
bilda och leda en grupp för utveckling av och ansvar för en totaldatorisering 
av hela det utvidgade Sahlgrenska universitetssjukhuset inklusive utveckling 
och startande av ett IT-nätverk för kommunikation av all vårdinformation. 
Detta resulterade i sin tur i utvecklingen av ett patientadministrativt system 
samt Sveriges första datoriserade patientjournal. På EU-nivå har Nordbergs IT-
utvecklingsgrupp medverkat i flera större projekt, bland annat HISA- projektet 
(Hospital Information System Architecture). Ragnar Nordbergs engagemang 
inom medicinsk IT har också medfört att han arrangerat två stora internatio-
nella konferenser i Göteborg och medverkar nu (2018) i ytterligare en stor in-
ternationell konferens. Under en längre period under slutet av 80-talet och 
början av 90-talet var han också engagerad i IT-säkerhetsstandardisering inom 
CEN och ISO. Under åren har han innehaft olika nationella och internatio-
nella styrelseuppdrag inom organisationer och industriföretag och samtidigt 
drivit egna företag (1973–1985 samt 1993–2015). Efter pensioneringen 2001 
har Ragnar Nordberg verkat som emeritus inom IT på Sahlgrenska sjukhuset 
och sedan som konsult med bas i det egna företaget.

Sven-Olov Norberg, Södermanlands-Nerikes nation
Avhandling: Studies in the Production of Auxins and Other Growth Stimulating 
Substances by Exobasidium. Disputation: 10 april 1968.

Sven-Olov Norberg är född den 15 mars 1935. Efter studentexamen 1955 
skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie äm-
betsexamen 1960 (efterprövning 1961). Därefter inledde han sin vetenskap-
liga forskning under ledning av professor Nils Fries vid institutionen för fysio-
logisk botanik. Ämnet var att undersöka vilka tillväxtstimulerande substan-
ser som produceras av svampar tillhörande släktet Exobasidium, vilka lever 
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på bland annat lingon och blåbär och visar sig som svulster på blad och skott. 
Norberg använde sig främst av mikrobiologisk odlingsteknik och kemisk-
fysikaliska analysmetoder såsom tunnskikts-kromatografi. Arbetet ledde fram 
till filosofie licentiatexamen 1966. Forskningen fördjupades därefter fram till 
disputationen för filosofie doktorsgraden 1968. Samtidigt arbetade han som 
amanuens och som ledare för kurserna i arkegoniatbotanik och växtanatomi. 
Efter disputationen vikarierade Norberg som lektor vid Hjalmar Strömersko-
lan i Strömsund varefter han 1971 utsågs till lektor i biologi och naturkunskap 
vid Lindeskolan i Lindesberg, en tjänst han kom att inneha under 23 år. Under 
den tiden var han också handledare vid dåvarande Örebro högskola för lärar-
kandidater från Gymnastik och idrottshögskolan (GIH). Från och med 1994 
tjänstgjorde Norberg som universitetslektor i biologi vid Örebro universitet. I 
tjänsten ingick främst naturgeografi. Under många år har Sven-Olov Norberg 
suttit med i styrelsen för Biologilärarnas förening i Örebro län liksom i styrel-
sen för Naturskyddsföreningen i Lindesberg.

Bengt Nygård, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Polarographic Investigations of Organic Diselenides, Disulphides 
and Azo Compounds with Special Reference to Reversibility and Adsorption in 
Electrode Processes. Disputation: 1 december 1967.

Bengt Nygård var född i Uppsala den 25 mars 1923. Efter studentexamen vid 
Uppsala högre allmänna läroverk 1942 skrevs han samma år in vid Uppsala 
universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1948, filosofie ämbets-
examen 1950 och filosofie licentiatexamen 1956. Han studerade även vid 
universiteten i Bonn och Jena samt vid Ryska vetenskapsakademiens insti-
tut för elektrokemi. Som sina två lärare i Uppsala räknade han professorerna 
Gunnar Hägg och Arne Fredga. Under den förstnämnde studerade han struk-
turproblem i fasta tillståndet och under den senare fick han lära sig vikten av 
tvärvetenskapliga resonemang. Nygård disputerade för filosofie doktorsgra-
den 1967, varefter han blev docent i analytisk kemi vid Uppsala universitet. 
Hans avhandling var en metodstudie med den så kallade polarografiska tekni-
ken för att klargöra reaktionsmekanismen hos några organiska ämnesgrupper 
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som även är av biologiskt intresse. Under åren 1955–70 var han verksam vid 
Pharmacia AB i Uppsala, där han senare blev avdelningschef för den analytiska 
forskningen och biträdande forskningschef. Han övergick sedan till universi-
tetet och utnämndes till professor i analytisk kemi 1971. Nygård var ledamot 
i styrelsen för Axel Ax:son Johnssons ekologiska station, Ölands Skogsby, och 
ordförande i den analytiska sektionen inom Svenska kemistsamfundet. Han 
var även ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och hedersle-
damot av Västmanlands-Dala nation. För arbete av särskild betydelse inom 
kemin fick han 1970 av Kungl. Vetenskapsakademien den Lindbomska belö-
ningen. Bengt Nygård avled den 11 september 2014.

Bengt Olsen, Norrlands nation
Avhandling: Numerical Investigations in Nuclear and Atomic Spectroscopy. 
Methods for Design and Optimization of Particle Focussing Devices, Theoretical 
Studies of Perturbed Angular Correlations, and Evaluation of Experimental Data. 
Disputation: 24 maj 1968.

Bengt Olsen är född i Härnösand den 9 mars 1941. Efter studentexamen vid 
Sollefteå högre allmänna läroverk 1960 skrevs han samma år in vid Uppsa-
la universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 1962 (efterprövning 
1965) och filosofie licentiatexamen 1965. Han disputerade för filosofie dok-
torsgraden 1968, och blev därefter docent i datafysik vid Uppsala universitet. 
Bengt Olsen har arbetat med datorer och IT sedan 1962. Han undervisade i 
programmering och datoranvändning vid Uppsala universitet under perioden 
1962–74 och forskade vid gruppen för ”Siffermaskiners användning”, seder-
mera Datafysikgruppen vid Fysiska institutionen, under ledning av Werner 
Schneider. Olsen var verksam vid Tekniska högskolan i Zürich och CERN i 
Genéve 1963–64, samt vid Courant Institute, California Institute of Techno-
logy, Stanford och framför allt vid University of California, Berkeley 1965–80. 
Efter disputationen uppehöll han lektorstjänster vid Uppsala universitet och 
Chalmers tekniska högskola. Olsen blev 1968 utvecklingschef vid UDAC och 
1974 chef för Stockholms Datorcentral för högre utbildning och forskning, 
QZ. Han var 1975–86 svensk styrelserepresentant och vice ordförande i Eu-
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ropas första datanätsprojekt, COST11. Olsen var även engagerad i det första 
projektet kring digitala signaturer och e-handel, Open Shops for Information 
Services och Trustworthy Telematics Transactions. Detta har lett till dagens 
system för säkra betalningar över nätet. Bengt Olsen har även intresserat sig 
för kunskaps- och kompetensutveckling, bland annat om användning av da-
torer i skolan. Han har publicerat ett stort antal artiklar och skrifter. Bengt 
Olsen verkar nu genom det egna företaget European Community Networks 
AB och är rådgivare till ledare vid företag, organisationer, kommuner, skolor, 
universitet och högskolor. 

Kjell Olsson, Värmlands nation
Avhandling: Synthesis and Physical Properties of Polythiaadamantanes. Dispu-
tation: 5 december 1967.

Kjell Olsson var född den 9 oktober 1927. Efter studentexamen 1944 skrevs 
han samma år in vid Uppsala universitet där han avlade filosofie ämbetsexa-
men 1950 och filosofie licentiatexamen 1959. Han arbetade som amanuens, 
assistent och biträdande lärare vid universitetets institutioner för fysikalisk 
kemi och organisk kemi och anställdes 1960 som assistent och sedan forskar-
assistent vid dåvarande Lantbrukshögskolans institution för organiska kemi. 
Kjell Olsson disputerade för filosofie doktorsgraden 1967 vid Uppsala univer-
sitet, varefter han blev docent i organisk kemi. På grund av sina pedagogiska 
och vetenskapliga meriter tilldelades han professors namn 1983 och i samband 
därmed inrättades en professur vid Lantbrukshögskolans institution för or-
ganisk kemi. Han var en uppskattad handledare och föreläsare på doktorand-
kurserna i organisk och fysikalisk organisk kemi. Kjell Olsons arbete med att 
syntetisera och utreda egenskaper hos polythiaadamantaner kom att väcka in-
ternationell uppmärksamhet. Forskningen ledde till upptäckten och syntesen 
av en förening, metantrithiol, som tidigare antagits vara så instabil att den inte 
kunde existera. Under 1980-talet studerade han nedbrytningen av kolhydrater 
i närvaro av aminoföreningar, en forskning av betydelse för livsmedels kemin 
när det gäller ämnen som kan vara cancerframkallande i samband med mat-
lagning. Olson var en av grundarna till de medicin-kemiska företagen Medi-



99

carb och Carmedia, där han var styrelseledamot och konsult. Kjell Olsson av-
led den 17 augusti 1998.

Byungso Pak, Värmlands nation
Avhandling: Some Considerations in the Modulation Mechanism of Cosmic Ray 
Time Variations. Disputation: 16 maj 1968.

Byungso Pak är född den 21 februari 1934. Efter studier vid Seoul National 
University, Sydkorea, blev han Bachelor of Science 1957 och Master of Science 
1962. Han skrevs 1965 in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie li-
centiatexamen 1967 och disputerade för filosofie doktorsgraden 1968. Pak 
återvände sedan till Sydkorea och var under åren 1968–99 professor i fysik 
vid Sogang University, Seoul. Fram till 1978 var han också föreståndare för So-
gang University Computer Center. Under åren 1978–82 var Pak verksam inom 
Seoul City Computer Controlled Traffic System. Därefter var han – fram till 
1992 – vice ordförande och rådgivare för Korean Institute of Transportation 
and Traffic System. Från 1972 till 1999 var han dessutom föreståndare för So-
gang Cosmic Ray Observation, Neutron Monitor and Muon Counting System. 
För närvarande är han verksam inom området Muon Observation System. 

Göran Pettersson, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Application of Computer Techniques to the Investigation of Optical 
Properties of Focusing Devices and to the Calculation of Cohesive Energy and 
Elastic Constants of Ionic Crystals. Disputation: 22 maj 1968.

Göran Pettersson är född den 11 juli 1937. Efter studentexamen 1957 skrevs 
han samma år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie ämbetsexa-
men 1960 (efterprövning 1965) och filosofie licentiatexamen 1965. Han dis-
puterade för filosofie doktorsgraden 1968, och utnämndes 1970 till docent i 
fysik, särskilt datafysik. Göran Pettersson var först verksam som byrådirek-
tör vid Uppsala datacentral och var sedan under åren 1970–85 chef för uni-
versitetsdatacentralen i Göteborg. Från 1985 till 2002 var han expert vid 
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Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD). Göran Pettersson har tillsam-
mans med Bertil Gustafsson publicerat läroboken Datorer och FORTRAN 
(1972 och 1974).

Harry Pettersson, Gotlands nation
Avhandling: Investigations of Nuclear States and Transitions by Means of Preci-
sion Electron and Gamma-Ray Spectroscopy. Disputation: 25 maj 1968.

Harry Pettersson är född i Dalhems församling på Gotland den 6 maj 1938 och 
tog studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Visby 1957. Han skrevs 
följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidatexamen 
1961, filosofie ämbetsexamen 1962 (efterprövning 1965) och filosofie licen-
tiatexamen 1965. Han disputerade för filosofie doktorsgraden 1968, varefter 
han blev docent i fysik vid Uppsala universitet. Under fem år var han sedan 
verksam som universitetslektor vid Fysikum. Harry Pettersson blev därefter 
lektor i matematik och fysik vid Södertornsgymnasiet, senare Oscarsgym-
nasiet i Oskarshamn. Under 1980-talet arbetade han som radiokemist vid 
Oskarshamns kärnkraftverk men återgick sedan till sin lektorstjänst. Efter 
pensioneringen 2000 återvände Harry Pettersson till Gotland där han under 
några år deltog i Kungl. Tekniska Högskolans utbildningsfilial för utbildning 
av gymnasieingenjörer. 

Paul Roos, Västgöta nation
Avhandling: Human Follicle-Stimulating Hormone. Disputation: 31 oktober 
1967.

Paul Roos var född den 1 maj 1928. Efter studentexamen 1947 skrevs han föl-
jande år in vid Lunds universitet där han avlade filosofie kandidatexamen 1952 
och samma år filosofie ämbetsexamen. Roos skrevs 1954 in vid Uppsala uni-
versitet och blev filosofie licentiat 1958. Han påbörjade sin forskningskarriär 
om peptidhormoner genom bland annat studier i Cambridge och publicerade 
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1956 i tidningen Nature tillsammans med en engelsk forskare aminosyrasek-
vensen för melanocyt-stimulerande hormon. Några år senare (1963) publice-
rade han metoden för renframställning av tillväxthormon, vilket 1971 regist-
rerades som läkemedlet Crecormon. Metoden presenterade han i sin doktors-
avhandling för filosofie doktorsgraden vid Uppsala universitet 1968, varefter 
han blev docent i biokemi. Roos forskning har haft betydelse för behandling av 
kortvuxenhet och dvärgväxt över hela världen. Den har också lett till behand-
ling av infertilitet. Han blev 1972 professor i biokemi vid Uppsala universitet 
och emeriterades 1994. Under åren 1982–88 var han dekanus för Kemiska sek-
tionen och hade även uppdrag som prefekt. Han var också initiativtagare till 
en internationell kurs i biokemisk separationsteknik med många deltagande 
utländska forskare. Paul Roos avled den 19 mars 2006.

Axel Rönnquist, Norrlands nation
Avhandling: The Effect of Dislocations and Chemical Environment on the Stress-
Corrosion Cracking in Face-Centered Cubic Alloys. Disputation: 20 oktober 
1967.

Axel Rönnquist var född den 22 april 1929. Efter studentexamen 1949 skrevs 
han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie ämbetsexa-
men 1956 och filosofie licentiatexamen 1961. Rönnquist disputerade för filoso-
fie doktorsgraden 1967, varefter han blev docent i oorganisk kemi vid Uppsala 
universitet. Han var verksam som chef för avdelningarna för pulvermetallurgi 
och korrosion vid Institutet för metallforskning i Stockholm. Under en tid var 
han gästforskare på National Physical Laboratory i London. Rönnquist publice-
rade ett stort antal vetenskapliga artiklar och hade flera patent. Han var ordfö-
rande i bland annat Svenska Metallografförbundet och ledde 1972 den svenska 
delegationen för pulvermetallurgi vid Internationella standardiseringskom-
missionen. Rönnquist var också verksam inom Lumalampan, och hade senare 
delen av sitt yrkesliv ledande positioner inom KF-industrier, konsultbolaget 
SIKOB och ÅF Industriteknik. Axel Rönnquist avled den 17 juni 2016.
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Vithaldas Puttappa Shanbhag, Östgöta nation
Avhandling: Macromolecular Properties of Cellulose Tricarbanilate in Dilute So-
lution. Disputation: 22 maj 1968.

Vithaldas Puttappa Shanbhag var född den 31 december 1933. Efter studier 
vid Bombay University blev han 1955 Bachelor of Science och 1959 Master of 
Science. Shanbhag skrevs 1965 in vid Uppsala universitet där han avlade filo-
sofie licentiatexamen 1968. Samma år disputerade han för filosofie doktors-
graden. I avhandlingen diskuterades de resultat som erhållits från mätningar 
av ljusspridning, viskositet, sedimentationshastighet och osmotiskt tryck i ut-
spädda lösningar av cellulosaatrikarbonitat. Han blev docent i makromolekylär 
kemi i Umeå och sedan universitetslektor där. Verksamheten vid Avdelning-
en för biokemi vid Umeå universitet rörde i huvudsak proteiners egenskaper 
med hjälp av två-fas extraktion, en metod som i Umeå utvecklats av Per-Åke 
 Albertsson. Vithaldas Puttappa Shanbhag avled den 21 januari 2005.

Erik Skye, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Lichens and Air Pollution. A Study of Cryptogamic Epiphytes and 
Environment in the Stockholm Region. Disputation: 17 maj 1968.

Erik Skye är född i Falun den 14 januari 1927. Efter studentexamen 1947 vid 
Södra latin i Stockholm skrevs han följande år in vid Uppsala universitet, där 
han avlade filosofie kandidatexamen 1952, filosofie ämbetsexamen 1954 och 
filosofie licentiatexamen 1962. Skye disputerade för filosofie doktorsgraden 
1968, varefter han blev docent i växtbiologi vid Uppsala universitet. Vid då-
varande Växtbiologiska institutionen var han verksam som universitetslektor, 
studierektor samt föreståndare för miljövårdskursen. Han verkade även som 
lärare vid det biologiska övningslaboratoriet. Erik Skyes forskningsintresse 
har gällt lavar och han har deltagit i forskningsexpeditioner till Spetsbergen, 
Norra Ishavet, Grönland, Sibirien och Kenya. Han har särskilt uppmärksam-
mat luftföroreningars betydelse för såväl lavaarter som för stadsnära odlingar 
av trädgårdsväxter. Redan i ett examensarbete på 1950-talet kunde han visa 
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hur lavar och skog påverkades av föroreningar från fabriksverksamhet. Under 
1960-talet fick han anslag från Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) 
för att studera luftföroreningars påverkan på lavar i Storstockholmsområdet. 
Som sakkunnig i en rättsprocess i Norge kunde Skye påvisa de skadeeffekter 
en aluminiumfabrik hade haft på ett närliggande skogsområde. En annan un-
dersökning i Sundsvall visade att lavarna återhämtade sig snabbt när svaveldi-
oxidhalten i fabriksutsläppen minskade. Erik Skye har förutom vetenskapliga 
rapporter författat flera läroböcker för skola och universitet. 

Reginald Stedman, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Measurements of Phonons in Aluminium and Lead with a Neutron 
Crystal Spectrometer. Disputation: 5 april 1968.

Reginald Stedman var född i Lambeth, England, den 11 oktober 1924. Efter 
studentexamen 1942 skrevs han 1947 in vid Cambridge University, där han 
blev Bachelor of Arts 1950. Samma år skrevs han in vid Uppsala universitet, 
där han avlade filosofie kandidatexamen 1953 och filosofie licentiatexamen 
1958. Stedman disputerade för filosofie doktorsgraden 1968, varefter han blev 
docent i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet. Han gjorde sedan en 
internationellt uppmärksammad karriär som neutronforskare vid forsknings-
reaktorn i Studsvik. Stedman fick 1974 en professur i fasta tillståndets fysik 
vid Naturvetenskapliga forskningsrådet och blev sedan professor vid Lunds 
universitet. Han bedrev bland annat forskning inom Fourier-spektrometri, 
vilket har betydelse för förståelsen av halvledare, basen för dagens mikroelek-
tronik och informationsteknologi. Han blev emeritus 1989. Reginald Stedman 
avled den 21 januari 2014.
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Bengt Stensland
Avhandling: Distribution Changes of the Meson and Nucleon Components of Cos-
mic Rays and Solar Activity. Disputation: 15 december 1967.

Bengt Stensland var född den 25 oktober 1914. Efter studentexamen 1942 
skrevs han 1944 in vid dåvarande Stockholms högskola. Han blev filosofie 
kandidat 1948 (efterprövning 1958) och filosofie licentiat 1958. Stensland var 
1950–58 rektor för Kiruna praktiska yrkesskola och författade den mycket 
spridda kurs- och handboken i fordonsteknik: Bilen – dess konstruktion och 
verkningssätt (flera upplagor). Han blev 1958 lektor vid Högre allmänna läro-
verket i Malmberget och 1965 vid Högre allmänna läroverket i Kiruna. Un-
der 1960–61 tjänstgjorde han för Unesco i Sudan. Stensland disputerade för 
filosofie doktorsgraden 1967. I samarbete med Sida publicerade han 1975 stu-
diehandboken Afghanistan. Beskrivning av ett u-land. Bengt Stensland avled 
15 februari 1998.

Bror Strandberg, Västgöta nation
Avhandling: On the Crystal Structures of Globular Proteins as Determined by 
Means of X-ray Diffraction. Disputation: 17 november 1967.

Bror Strandberg var född i Björketorp den 8 september 1930. Efter student-
examen vid Borås högre allmänna läroverk 1949 skrevs han följande år in vid 
Uppsala universitet, där han avlade filosofie ämbetsexamen 1955 och filoso-
fie licentiatexamen 1961. Strandberg arbetade under studietiden som amanu-
ens, assistent och forskarassistent vid universitetets kemiska institution. Vid 
universitetet i Cambridge var han 1958–59 forskningsassistent vid Medical 
Research Council’s Laboratory of Molecular Biology. Forskningen gällde pro-
teinkristallografiska undersökningar av myoglobin tillsammans med bland an-
nat den blivande Nobelpristagaren John Kendrew. Myoglobin var den första 
av alla proteiner som strukturbestämdes. När Strandberg återkom till Sverige 
startade han svensk proteinkristallografi. I samarbete med Bo Malmström val-
des enzymet karboanhydras ut. Lågupplösningsstrukturen förelåg 1965 och 
var en del av Strandbergs doktorsavhandling 1967, på vilken han blev docent 
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i biologisk strukturkemi vid Uppsala universitet. Arbetet med strukturen till 
högupplösning fullbordades sedan 1970. Detta blev den första svenska prote-
instrukturen och den tionde till femtonde internationella strukturen av pro-
tein. Under slutet av 1960-talet gick Strandberg vidare mot mer utmanande 
strukturer: virus. År 1982 lyckades man bestämma strukturen av tobaks-
nekrosvirusets satellit, ett litet virus som var uppbyggt av det minimala anta-
let proteinsubenheter, 60. Gruppen fortsatte sedan med andra virus och stu-
dier av inhibitorbindning till viktiga enzymer från virus som Hiv. Strandberg 
hade under sin tid som forskare flera uppdrag och innehade flera olika tjänster. 
Han var 1968 sekreterare för Nobelsymposiet ”Symmetry and Function of Bil-
ological Systems at the Macromolecular Level”. Vid Naturvetenskapliga forsk-
ningsrådet (NFR) verkade han som forskare i molekylärbiologi mellan åren 
1966–72 (efter disputationen med placering vid Wallenberglaboratoriet). Vid 
NFR blev han 1972 biträdande professor i röntgenkristallografisk struktur-
bestämning av biologiska makromolekyler. Slutligen utnämndes Strandberg 
1980 till professor i molekylär biologi vid Uppsala universitet. Efter emerite-
ringen arbetade han med att utveckla metoder att enzymatiskt omvandla at-
mosfärens koldioxid till hanterbara ämnen. Strandberg har författat ett stort 
antal artiklar inom sitt vetenskapsområde. Bland utmärkelser kan nämnas att 
han 1972 fick Uppsala universitets Oscarspris och 1975 Svenska Kemistsam-
fundets Arrheniusplakett. Bror Strandberg avled den 17 mars 2018.

Kerstin Stråby, Norrlands nation
Avhandling: Studies of Methylation of Transfer Ribonucleic Acid from Saccharo-
myces cerevisiae. Disputation: 24 maj 1968.

Kerstin Stråby var född den 30 juni 1935. Efter studentexamen 1954 skrevs 
hon samma år in vid Uppsala universitet, där hon avlade filosofie ämbetsexa-
men 1959, filosofie kandidatexamen 1962 och filosofie licentiatexamen 1965. 
Hon disputerade för filosofie doktorsgraden vid Uppsala universitet 1968. 
Stråby blev därefter docent, universitetslektor och senare professor i mik-
robiologi vid Umeå universitet. Där deltog hon i planeringen när enheten för 
tillämpad cell- och molekylärbiologi etablerades i början 1980-talet och hade 
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också uppdrag om prefekt. Hon var under många år medlem av Naturveten-
skapliga forskningsrådet och var svensk representant i European Molecular 
Biology Laboratory i Heidelberg. Stråby var även aktiv i en nordisk organisa-
tion för utvecklande av grund- och tillämpad jästforskning, där hon bland an-
nat var med och organiserade konferenser och tilldelade forskningsbidrag till 
unga nordiska forskare. Kerstin Stråby avled den 8 maj 2015.

Ingvar Svensson, Västmanlands-Dala nation
Avhandling: Studies om Aminoacylation and Methylation of Transfer Ribonucle-
ic Acid. Disputation: 17 maj 1968.

Ingvar Svensson var född den 24 januari 1931. Efter studentexamen 1951 skrevs 
han följande år in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie kandidat-
examen 1956 och filosofie licentiatexamen 1962. Han disputerade för filoso-
fie doktorsgraden 1968, varefter han blev docent i molekylär biologi vid Upp-
sala universitet. Han var sedan verksam som universitetslektor vid institutio-
nen för naturvetenskaplig biokemi vid universitetets biomedicinska centrum 
(BMC). Under en tid var han också institutionens prefekt. Ingvar Svensson 
har bland annat författat läroboken Molekylär biologi: Nukleinsyrornas bio-
kemi (1976) och skrev även populärvetenskapliga artiklar. Han var med och 
bildade Svenska akademin för science fiction och författade bland annat skrif-
terna Skandifandom. Den skandinaviska science fiction rörelsen (1964), Manu-
ella kortsystem för lagring av information (1977) och Tolkiens Midgård. En upp-
slagsbok (1977). Ingvar Svensson skrev även noveller inom denna genre, där 
han vävde in sina ämneskunskaper och sin forskarmiljö. Han hade också ett 
speleologiskt intresse och utforskade flera okända grottor. Ingvar Svensson av-
led den 18 juni 1985.
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Antonios Vlastós, Värmlands nation
Avhandling: On Electrically Exploding Conductor Discharges. Disputation: 25 
november 1967.

Antonios Vlastós föddes i Istanbul den 19 juli 1931. Han avlade civilingenjörs-
examen i elektroteknik vid den tekniska högskolan i Istanbul 1954 och sam-
ma examen i maskin och elteknik vid den tekniska högskolan i Aten, där han 
även arbetade som assistent. Han skrevs 1962 in vid Uppsala universitet där 
han blev filosofie licentiat 1964. Under studietiden var han forskarassistent vid 
Institutet för högspänningsforskning. Vlastós disputerade för filosofie doktors-
graden 1967, varefter han blev docent i elektricitetslära vid Uppsala universi-
tet. Efter disputation verkade han 1970–80 som forskare vid Kungl. Tekniska 
Högskolan i Stockholm (KTH). Vlastós var 1980–83 professor vid Danmarks 
tekniska universitet (DTU) och blev sedan professor vid Chalmers tekniska 
högskola i Göteborg. Från 1993 var han medlem av Chalmers senat. Han har 
författat flera skrifter och läroböcker inom sitt område. Antonios Vlastós är 
Fellow i The Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Radomir Vukanović, Värmlands nation
Avhandling: Nuclear Transition Properties Studied by Directional Correlation 
Methods. Disputation: 13 maj 1968.

Radomir Vukanović var född den 14 december 1931. Efter studier vid Belgrads 
universitet blev han diplomingenjör 1957. Han skrevs 1963 in vid Uppsala 
universitet, där han avlade filosofie licentiatexamen 1965 och disputerade för 
filosofie doktorsgraden 1968. Vukanović studerade atomkärnors egenskaper 
med vinkelkorrelationsmetoder. I avhandlingen behandlades en spektrome-
terutrustning avsedd för mätning av konversionskoefficienter och partikel-
parametrar. Huvuddelen av arbetet bestod av studier av kärnfysikaliska pro-
blem där utrustningen kunde utnyttjas. Vid Uppsala universitet innehade han 
tjänst som forskningsassistent vid Fysikum och återvände sedan till sin hemin-
stitution, före detta Boris Kidrič institute, nuvarande Institute of Nuclear Sci-
ences, Vinča i Belgrad. Där fortsatte han att göra kärnfysikaliska experiment 
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med gamma och inre konversionselektroner, ofta i samarbete med Mladen 
Župančić (se nedan). Han har även publicerat artiklar i kärnkemi och instru-
mentutveckling m. m. Radomir Vukanović avled i december 2011.

Mladen Župančić, Värmlands nation
Avhandling: Studies of Some Nuclear Transitions by Means of Nuclear Spectros-
copy Methods. Disputation: 14 maj 1968.

Mladen Župančić föddes den 8 februari 1932. Efter studier vid universiteten 
i Sarajevo och Belgrad avlade han magisterexamen i fysik 1963. Året därpå 
skrevs han in vid Uppsala universitet, där han avlade filosofie licentiatexamen 
1968 och samma år disputerade för filosofie doktorsgraden. I sin forskning 
hade Župančić studerat det radioaktiva sönderfallet av iridium. De resultat 
som redovisades kunde bidra till en bättre kunskap om dess kärna. Samtidigt 
ville han påvisa att en noggrann analys av spektrum från konversionselektro-
ner kunde vara till fördel vid analysens av kärnövergångars natur. I avhand-
lingen redovisade även Župančić mätningar som utförts vid Fysikum i Upp-
sala och som möjliggjorts genom Nobelspristagaren Kai Siegbahn och Statens 
råd för atomforskning. Vid mätningarna använde Župančić en för ändamålet 
speciellt konstruerad fyra-detektor vinkelkorrelationsspektrometer. Mladen 
Župančić innehade tjänst som forskningsassistent vid Fysikum. Under några 
år hade han sedan en professorstjänst i Tyskland men återvände sedan till sin 
heminstitution, f d. Boris Kidrič institute, nuvarande Institute of Nuclear Sci-
ences, Vinča i Belgrad. Där fortsatte han liknande kärnfysikaliska experiment 
med gamma och inre konversionselektroner ofta i samarbete med Radomir 
Vukanović (se ovan). Under något år var han också gästprofessor i Moskva. 
Mladen Župančić har publicerat artiklar i kärnkemi samt en översiktsartikel 
i Atomic Data and Nuclear Data Tables.
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Promotorernas presentationer

Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten minns med tacksamhet sin bortgångne kollega som var 
bland 1968 års promoti vilka omtalas på annan plats i denna skrift.

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

Kajsa Ahlstrand
Professor i missionsvetenskap
Promotor
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Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten har vid denna promotion glädjen att lyckönska fyra yngre 
forskare som promoveras efter avlagda prov och önskar dem all framgång och 
tillfredsställelse i sin fortsatta verksamhet.

Olle Lundin
Professor i förvaltningsrätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Av Medicinska fakultetens promoti från 1968 års promotion, vilka samtliga 
presenteras på annan plats i denna skrift, har fakulteten glädjen att nu kunna 
hälsa åtta vilka skall promoveras till jubeldoktorer. Fakulteten tackar jubilarer-
na för deras insatser i forskningens och hälsans tjänst och och lyckönskar dem.

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

Elna-Marie Larsson
Professor i neuroradiologi
Promotor
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Farmaceutiska fakulteten

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

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

Ingrid Nylander
Professor i farmakologi
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten hälsar med glädje två av 1968 års promoti inom 
dess discipliner som jubeldoktorer. De presenteras tillsammans med detta års 
övriga promoti på annan plats i denna skrift.

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

Birgitta Meurling
Professor i etnologi
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Bland 1968 års promoti inom dåvarande Humanistiska fakulteten var sju hö-
rande till det språkvetenskapliga området. Språkvetenskapliga fakulteten har 
nu glädjen att hälsa fyra av dessa som jubeldoktorer, bland dem en av sina egna 
kolleger, tillika förutvarande dekanus. De presenteras tillsammans med sina 
promotionskamrater på annan plats i denna skrift.

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

Lena Rydholm
Professor i kinesiska
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har glädjen att hälsa tre av 1968 års promo-
ti som sina jubeldoktorer med tacksamhet för deras gärning. De presenteras 
med övriga av det årets promoverade doktorer på annan plats i denna skrift.

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

Annika Waern
Professor i människa-datorinteraktion
Promotor
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Fakulteten för utbildningsvetenskaper lyckönskar en ny doktor efter avlagda 
prov och önskar denna all framgång och tillfredsställelse i hennes kommande 
verksamhet.

Jonas Almqvist
Professor i didaktik
Promotor
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kan vid årets vårpromotion hylla  arton 
av 1968 års promoti inom området som jubeldoktorer. Fakulteten gläds med 
dem och hälsar dem med värme. De presenteras på särskild plats i denna in-
bjudan liksom övriga promoverade det året. Fakulteten minns också med tack-
samhet de bortgångna bland dessa.

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

Leif Kirsebom
Professor i biologi, särskilt mikrobiologi
Promotor
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Kortfattat promotionslexikon

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

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

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

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

Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakul-
teterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till 
sin forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung 1839, då den förste heders-
magistern, som det då hette, promoverades i Uppsala. Årets hedersdoktorer 
promoverades i januari.
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Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala uni-
versitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom Medicinska fakulte-
ten år 1804. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efter föreläsarens namn anges hans/hennes fakultetstillhörighet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i  morgon
2011-1 Per Artursson (farm) Forskning om läkemedel för bättre mediciner
2011-2 Fred Nyberg (farm) Tvärvetenskap och gränsytor i beroendeforskning
2012-1 Ulla Riis (utb) Har universitetslärare glädje av pedagogik?
2012-2 Olga Botner (tekn-nat) Universums gäckande kurirer
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2013-1 Kjell Öberg (med) Målstyrd cancerbehandling – utopi eller verklighet?
2013-2 Hans Siegbahn (tekn-nat) Vetenskaplig intuition – förnuft och mag-

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

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

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

 sopor i antik grekisk religion
2016-2 Tor Broström (hist-fil) Klimat och kulturarv
2017-1 Margareta Brattström (jur) Äktenskapet – ett vinstdelningssystem?
2017-2 Ulf Landegren (med) Molekylära verktyg för att se hur vi mår
2018-1 Gunnar Ingelman (tekn-nat) Tänka fritt är stort, men mäta rätt är större
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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 1 juni 2018

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromo-
tionen den 1 juni 2018, i den ordning de promoveras.

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

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

Promotor:
Professor Kajsa Ahlstrand

Doktorer efter avlagda prov:
Oliver Li, religionsfilosofi
Avh: Panentheism, Panpsychism, and Neuroscience.

Christina Lloyd, sthlm, religionspsykologi
Avh: Moments of Meaning – Towards an Assessment of Protective and Risk 
Factors for Existential Vulnerability among Young Women with Mental 
 Ill-Health Concerns. A Mixed-Methods Project in Clinical Psychology of 
 Religion and Existential Health.

Josephine Sundqvist, smål, religionssociologi
Avh: Beyond an Instrumental Approach to Religion and Development. 
 Challenges for Church-Based Healthcare in Tanzania.
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Juridiska fakulteten

Promotor:
Professor Olle Lundin

Doktorer efter avlagda prov:
Sabina Hellborg, civilrätt
Avh: Diskrimineringsansvar. En civilrättslig undersökning av förutsättning-
arna för ansvar och ersättning vid diskriminering.

Linus Jacobsson, norrl, finansrätt
Avh: Permanent Establishment Through Related Persons. A Study on the 
Treatment of Related Persons under Article 5 of the OECD Model Tax Con-
vention.

Lars Karlander, konstitutionell rätt
Avh: The ECJ’s Adjudication of Fundamental Rights Conflicts. In Search of a 
Fair Balance.

Love Rönnelid, ög, smål, folkrätt
Avh: The Emergence of Routine Enforcement of International Investment 
Law. Effects on Investment Protection and Development.
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Medicinska fakulteten

Promotor:
Professor Elna-Marie Larsson

Jubeldoktorer:
Lars-Eric Bratteby, upl, docent
Hans Olof Hallander, ög, docent
Bo R. Lindquist, värml, docent
Iréne Sjögren, v-d, docent
Jan Westman, professor
Sighild Westman Naeser, ög, docent
Otto Westphal, g-h, docent
Lennart Wetterberg, värml, professor

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i medicinsk vetenskap då inget 
annat anges:
Leire Almandoz Gil, kalm
Avh: Characterization of Physiological and Pathological Alpha-Synuclein. 
 Implications for Parkinson’s Disease and Related Disorders.

Ammar Nadhom Farman Al-Mashhadi 
Avh: High Blood Pressure in Children with Hydronephrosis.

Ann-Charlotte Almblad
Avh: Early Detection and Treatment for Children. Experiences and Outcome 
of Implementation at a Pediatric Hospital.

Malin Ander
Avh: Cancer During Adolescence. Psychological Consequences and Develop-
ment of Psychological Treatment.



143

Åsa Andersen
Avh: Self-Efficacy, Vocational Rehabilitation, and Transition to Work.

Camilla Andersson
Avh: PET/CT in Oncology. Patient Experience, Image Quality, and the Value 
of Information.

Gabriel Arefalk
Avh: Smokeless Tobacco (Snus) and Cardiovascular Disease. Associations with 
Heart Failure and Prognosis after Myocardial Infarction.

Louise Bagge, värml
Avh: Surgical Ablation for the Treatment of Atrial Fibrillation in Different 
 Patient Populations. A Study of Clinical Outcomes Including Rhythm,  Quality 
of Life, Atrial Function, and Safety.

Elham Barazeghi
Avh: Studies of Epigenetic Deregulation in Parathyroid Tumors and Small 
 Intestinal Neuroendocrine Tumors.

Gorav Batra
Avh: Atrial Fibrillation in the Setting of Coronary Artery Disease. Risks and 
Outcomes with Different Treatment Options.

Petronella Bjurling-Sjöberg
Avh: Clinical Pathway Implementation and Teamwork in Swedish Intensive 
Care. Challenges in Evidence-Based Practice and Interprofessional Collabo-
ration.

Matko Čančer
Avh: From Genes to Therapy. Modeling and Novel Therapeutic Strategies for 
Brain Tumors.
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Linda Solstrand Dahlberg
Avh: Assessment of Function, Structure, and Working Memory in Adolescents 
with a Recent Diagnosis of an Eating Disorder.

Ulrica Paulsson Do
Avh: Psychosocial Vulnerability Underlying Unhealthy Behaviours in Swed-
ish Adolescents.

Olga Dyakova
Avh: The Processing of Natural Images in the Visual System.

Fredrik Edin, norrl
Avh: Strategies in Cochlear Nerve Regeneration, Guidance, and Protection. 
Prospects for Future Cochlear Implants.

Annika Englund
Avh: Hodgkin Lymphoma in Children and Adolescents.

Jenny Ericson
Avh: Breastfeeding in Mothers of Preterm Infants. Prevalence and Effects of 
Support.

Anders Eriksson, g-h
Avh: Functional and Molecular Characterization of Centrally Expressed 
Genes Associated with Obesity.

John Eriksson, norrl
Avh: Prognostiska faktorer för död i neuroendokrina tunntarmstumörer.

Ann Essner
Avh: On Assessment Methods Related to Pain in Dogs with Osteoarthritis.
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Xiaotian Fang, värml
Avh: Preclinical PET Imaging of Alzheimer’s Disease Progression.

Karin Fängström, norrl
Avh: ‘I Don’t Even Remember Anything’. Optimising the Choice of Method 
when Interviewing Preschoolers.

Jonatan Halvardson
Avh: Sequence Based Analysis of Neurodevelopmental Disorders.

Dorcus Kiwanuka Henriksson
Avh: Health Systems Bottlenecks and Evidence-Based District Health Plan-
ning. Experiences from the District Health System in Uganda.

Peter Hollander, upl
Avh: Epidemiology and Prognosis in Classical Hodgkin Lymphoma.

Luuk van Hooren, g-h
Avh: Antibody-Based Immunotherapy of Cancer. From Optimization to  Novel 
Approaches.

Lana Salih Joelsson
Avh: Lifestyle and Reproductive Health among Women Prior to Conception.

Kine Johansen
Avh: Towards an Evidence-Based Assessment of Early Motor Performance in 
the Child Health Services. Psychometric Properties and Clinical Utility of the 
Structured Observation of Motor Performance in Infants.

My Jonasson
Avh: Toward Clinical Implementation of Dynamic Positron Emission Tomo-
graphy in Neurodegenerative Diseases.
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Andreas Karlsson
Avh: Characterization and Engineering of Protein-Protein Interactions Involv-
ing PDZ Domains.

Lena Liljeström
Avh: Birth Asphyxia. Fetal Scalp Blood Sampling and Risk Factors for  Hypoxic 
Ischemic Encephalopathy.

Fredrik Linder
Avh: Trauma–Diagnostics and Triage.

Gustav Linder
Avh: Esophageal- and Gastroesophageal Junctional Cancer–Aspects on Stag-
ing, Treatment, and Results.

Lisa Ljungman
Avh: Parents of Children with Cancer. Psychological Long-Term  Consequences 
and Development of a Psychological Treatment for Parents of Survivors.

Yanara Marincevic-Zuniga
Avh: Resolving the Genomic Complexity of Pediatric Acute Lymphoblastic 
Leukemia.

Katherine Megquier
Avh: Analysis of Inherited and Somatic Variants to Decipher Canine Com-
plex Traits.

Staffan Morén
Avh. Unilateral Cleft Lip and Palate. Speech, Voice, and Nasal Funktion in 
Adults.
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Maria Nelander
Avh: Preeclampsia and the Brain. Epidemiological and Magnetic Resonance 
Studies.

Elisabeth Nikitidou, värml
Avh: Cellular Responses to Amyloid-Beta Protofibrils. Focus on Astrocytes, 
Extracellular Vesicles, and Antibody Treatment.

Anna Nilsson, gotl
Avh: Characterization of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli Water 
Isolates.

Felipe de Oliveira, v-d
Avh: Development and Application of Proximity Assays for Proteome Ana-
lysis in Medicine.

Susanne Olofsdotter
Avh: Anxiety among Adolescents. Measurement, Clinical Characteristics, and 
Influences of Parenting and Genetics.

Verónica Rendo, värml, ög
Avh: Targeting Allelic Loss in Colorectal Cancer.

Sahar Roshanbin
Avh: Characterization of Centrally Expressed Solute Carriers: Histological and 
Functional Studies with Transgenic Mice.

Filipa Sampaio
Avh: Prevention and Treatment of Externalizing Behaviour Problems in 
 Children Through Parenting Interventions. An Application of Health Eco-
nomic Methods.
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Arnoldo de Jesus Santos Oviedo, norrl
Avh: Hemodynamic Effects of Lung Function Optimization in Experimental 
Acute Respiratory Distress Syndrome.

Marina Senek, smål
Avh: New Approaches for Levodopa Treatment in Parkinson’s Disease.

Eduardo Sima
Avh: Gastric Bypass. Technical Aspects and Long-Term Results.

Pernilla Svefors
Avh: Stunted Linear Growth from Foetal Life to Adolescents Cohort  Studies 
in Rural Bangladesh of Risk Factors, Consequences, and Entry Points of 
 Prevention.

Amare Worku Tadesse
Avh: Identification and Management of Severe Acute Malnutrition. Empirical 
Evidence in Rural Southern Ethiopia.

Emma Thorén, norrl
Avh: Postoperative Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Grafting. 
Risk Factors and Clinical Outcome.

Carl Trolle, upl, v-d
Avh: Stem Cell Transplantation and Regeneration after Dorsal Root Avulsion.

Anna Wahlberg, g-h
Avh: Continuity or Change? Improved Understanding of Attitudes Towards 
Female Genital Cutting after Migration from Somalia to Sweden.

Åsa Wahlberg
Avh: Second Victims in Swedish Obstetrics.
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Josefin Wångdahl
Avh: Health Literacy among Newly Arrived Refugees in Sweden and Implica-
tions for Health and Healthcare.

Emma Åberg, v-d, smål
Avh: Evolution of Interactions Involving Intrinsically Disordered Proteins.
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Farmaceutiska fakulteten

Promotor:
Professor Ingrid Nylander

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i farmaceutisk vetenskap då 
 inget annat anges:
Oskar Alskär, smål
Avh: Mechanism-Based Modelling of Clinical and Preclinical Studies of 
 Glucose Homeostasis.

Albert Elmsjö, smål
Avh: Selectivity in NMR and LC-MS Metabolomics. The Importance of 
 Sample Preparation and Separation, and How to Measure Selectivity in LC-MS 
Metabolomics.

Linnea Granholm, smål
Avh: Stress, Drugs, and Neuroscience.

Sofia Gustafsson, smål
Avh: Translational Aspects of Blood-Brain Barrier Transport and Brain Distri-
bution of Drugs in Health and Disease.

Alfred Haglind, smål
Avh: Determination of the Environmental Fate of Drug Substances and the 
Matrix Effects of Complex Samples in SFC/ESI-MS.

Annelie Hansson, norrl, smål
Avh: Structural Determination of Drug Metabolites from Doping Classed 
Compounds Using Mass Spectrometric Techniques.
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Axel Klaesson, s-n
Avh: Development of DNA-Based Methods for Analysis of Protein Inter-
actions.

Patrik Källback, värml
Avh: Development and Application of Software Tools for Mass Spectrome-
try Imaging.

Nebojsa Mihajlica, smål
Avh: Pericyte Influence on Drug Delivery Ccross the Blood-Brain Barrier– 
Implications for Therapy of Neurodegenerative Diseases.

Anna Skogh
Avh: Development of Substance P 1–7 Related Peptides and Peptidomimetics. 
Targeting Neuropathic Pain.
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Historisk-filosofiska fakulteten

Promotor:
Professor Birgitta Meurling

Jubeldoktorer:
Kurt Johannesson, norrl, professor
Krister Segerberg, professor

Doktorer efter avlagda prov:
August Aronsson, g-h, historia
Avh: Löfte, tvist och försoning. Politikens spelregler i 1300-talets Norden.

Karl Berglund, värml, litteraturvetenskap
Avh: Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets 
svenska kriminallitteratur.

Katarina Båth, litteraturvetenskap
Avh: Ironins skiftningar – jagets förvandlingar. Om romantisk ironi och sub-
jektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom.

Karin Eriksson-Aras, g-h, etnologi
Avh: Ljudrum. En studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik.

Jörgen Gustafsson, g-h, historia
Avh: Historielärobokens föreställningar. Påbjuden identifikation och genre-
förändring i den obligatoriska skolan 1870–2000.

Sam Holmqvist, litteraturvetenskap
Avh: Transformationer. 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, 
C. J. L. Almqvist och Aurora Ljungstedt.
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Niclas Johansson, värml, litteraturvetenskap
Avh: The Narcissus Theme from Fin de siècle to Psychoanalysis. Crisis of the 
Modern Self.

Ezekia Mtetwa, smål, arkeologi
Avh: Technology, Ideology, and Environment. The Social Dynamics of Iron 
Metallurgy in Great Zimbabwe, A.D. 900 to the Present.

Hedvig Mårdh, g-h, konstvetenskap
Avh: A Century of Swedish Gustavian Style. Art History, Cultural Heritage, 
and Neoclassical Revivals from the 1890’s to the 1990’s.

Malin Nauwerck, litteraturvetenskap
Avh: A World of Myths. World Literature and Storytelling in Canongate’s 
Myths Series.

Olle Nordberg, s-n, litteraturvetenskap
Avh: Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litte-
rär kompetens hos svenska 18-åringar.

Thomas Sjösvärd, litteraturvetenskap
Avh: En himmel av sten. Willy Kyrklund och det grekiska.

Ola Winberg, historia
Avh: Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1610–1680.
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Språkvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Lena Rydholm

Jubeldoktorer:
Lennart Elmevik, värml, professor
Sten Hedberg, vg, docent
Ove Rogby, ög, docent
Lars Rydbeck, Helsingborgs-Landskrona (Lund), docent

Doktorer efter avlagda prov:
Tünde Blomqvist, finsk-ugriska språk
Avh: Mellan två stolar. Författarskap i Sverige med ungerskspråkig bakgrund 
1945–2015.

Sebastian Cöllen, g-h, tyska
Avh: Gefiolierte blüte kunst. Eine kognitionslinguistisch orientierte Unter-
suchung zur Metaphorik in Frauenlobs ‘Marienleich’.

Marie Dubremetz, v-d, datorlingvistik
Avh: Detecting Rhetorical Figures Based on Repetition of Words. Chiasmus, 
Epanaphora, Epiphora.

Josefin Lindgren, smål, kalm, lingvistik
Avh: Developing Narrative Competence. Swedish, Swedish-German, and 
Swedish-Turkish Children Aged 4–6.

Maryam Nourzaei, iranska språk
Avh: Participant Reference in Three Balochi Dialects. Male and Female 
 Narrations of Folktales and Biographical Tales.
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Nicolaus Janos Raag, smål, tyska
Avh: Substantivkomposita und Sinngebung im Kontext frühmittelalterlicher 
Wissensvermittlung. Eine kulturanalytisch-linguistische Untersuchung zur 
Wortbildung bei Notker III.

Sarah Schwarz, norrl, engelska
Avh: Passive Voices. Be-, Get-, and Prepositional Passives in Recent Ameri-
can English.

Miriam Thegel, värml, smål, romanska språk
Avh: ¿Opiniones, normas o pura necesidad? La modalidad deóntica y la moda-
lidad dinámica a través de deber y tener que.



156

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Annika Waern

Jubeldoktorer:
Sture Eriksson, norrl, docent
Stig Nordström, norrl, docent
Gunnar Olsson, värml, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Irina Andone, kalm, nationalekonomi
Avh: Exchange Rates, Exports, Inflation, and International Monetary Coop-
eration.

Axel Cronert, norrl, smål, statskunskap
Avh: All Interventionists Now? On the Political Economy of Active Labour 
Market Policy as Micro-Interventionist Multi-Tools.

Marja Erikson, ekonomisk historia
Avh: Krediter i lust och nöd. Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands 
län, 1770–1870.

Magnus Johnsson, statskunskap
Avh: Strategic Colonels. The Discretion of Swedish Force Commanders in 
 Afghanistan 2006–2013.

Johan Kleberg, psykologi
Avh: Visual Attention to Faces, Eyes, and Objects. Studies of Typically and 
Atypically Developing Children.
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Olof Lindahl, företagsekonomi
Avh: Influences to Transfer Effectiveness. An Exploratory Study of Headquar-
ters Transfer of Capabilities to Subunits in the Multinational Corporation.

Elena Márquez Segura, smål, människa-datorinteraktion
Avh: Embodied Core Mechanics. Designing for Movement-Based Co-Located 
Play.

Linda Moberg, smål, statskunskap
Avh. Marketization in Swedish Eldercare. Implications for Users,  Professionals, 
and the State.

Nicklas Neuman, kostvetenskap
Avh: Stories of Masculinity, Gender Equality, and Culinary Progress. On Food-
work, Cooking, and Men in Sweden.

Charlotta Friedner Parrat, smål, statskunskap
Avh: Change, Institutions, and International Organisations. Essays on the 
 English School of International Relations.

León Poblete, företagsekonomi
Avh: Rekindled Business Relationships. A Study of the Re-Activation Pro-
cess of Buyer-Supplier Relationships in the Defence and Security Industry in 
Sweden.

Marcus Österman, upl, statskunskap
Avh: Education, Stratification, and Reform. Educational Institutions in Com-
parative Perspective.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Jonas Almqvist

Doktor efter avlagda prov:
Sara Levander, pedagogik
Avh: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Kollegial bedöm-
ning vid rekrytering av universitetslärare.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Leif Kirsebom

Jubeldoktorer:
Olle Björkman, sthlm, professor
Björn Henningsson, v-d, professor
Stefan Höglund, norrl, professor
Anders Jarmén, docent
Kurt Johansson, norrl, docent
Bengt Jonsell, s-n, professor
Lena Jonsell, upl, docent
Rune Liminga, norrl, professor
Jim Lundqvist, norrl, docent
Anders Marelius, s-n, docent, rektor
Sven-Olov Norberg, s-n, universitetslektor
Ragnar Nordberg, s-n, docent
Bengt Olsen, norrl, docent
Byungso Pak, värml, professor
Göran Pettersson, v-d, docent
Harry Pettersson, gotl, docent
Erik Skye, v-d, docent
Antonios E. Vlastós, värml, professor
Mladen Župančić, värml, professor

Doktorer efter avlagda prov:
Franz Alois Adlmann, ög, v-d, värml, fysik
Avh: Opportunities and Challenges of Surface Scattering at Next Generation 
Neutron Sources.

Ove Ahlman, matematik
Avh: Limit Laws, Homogenizable Structures, and Their Connections.
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Serkan Akansel, v-d, smål, teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets 
fysik

Avh: Magnetization Dynamics in Ferromagnetic Thin Films. Evaluation of 
Different Contributions to Damping in Co2FeAl and FeCo Film Structures.

Lina Amlinger, gotl, biologi med inriktning mot mikrobiologi
Avh: The Type I-E CRISPR-Cas System. Biology and Applications of an Adap-
tive Immune System.

Mikael Andersson, ög, teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
Avh: Interacting Magnetic Nanosystems. An Experimental Study of Super-
spin Glasses.

Aleksandra Balliu, kemi med inriktning mot organisk kemi
Avh: Exploring Molecular Interactions Between Polypeptide Conjugates and 
Protein Targets. Manipulating Affinity by Chemical Modifications.

Farzad Basirat, hydrologi
Avh: Process Models for CO2 Migration and Leakage. Gas Transport, Port-
Scale Displacement, and Effects of Impurities.

Paul Bauer, kalm, biologi med inriktning mot molekylär bioteknik
Avh: Computational Modelling of Enzyme Selectivity.

Charlotta Bengtson, v-d, smål, kemi med inriktning mot kvantkemi
Avh: Quantum Resources for Efficient Excitation Energy Transfer in Natural 
and Artificial Pigment-Protein Molecular Aggregates.

Andreas Bergfelt, sthlm, kemi med inriktning mot polymerkemi
Avh: Block Copolymer Electrolytes. Polymers for Solid-State Lithium 
 Batteries.
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Hilde-Marléne Bergman, v-d, norrl, kemi med inriktning mot analytisk kemi
Avh: Applications of Nanospray Desorption Electrospray Ionization Mass 
Spectrometry in situ Lipid and Metabolite Analysis from Cells to Tissue.

Nicole Carpman, norrl, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Resource Characterization and Variability Studies for Marine Current 
Power.

Valeria Castellucci, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Sea Level Compensation System for Wave Energy Converters.

Johan Cedervall, g-h, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Magnetic Materials for Cool Applications. Relations Between Structure 
and Magnetism in Rare Earth Free Alloys.

Pontus Ekberg, norrl, datavetenskap med inriktning mot inbyggda system
Avh: Models and Complexity Results in Real-Time Scheduling Theory.

Deepak Elamalayil Soman, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Multilevel Power Converters with Smart Control for Wave Energy Con-
version.

Daniel Elfverson, smål, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk 
analys

Avh: Multiscale Methods and Uncertainty Quantification.

Robin Elo, v-d, teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial
Avh: Protective Tribofilms on Combustion Engine Valves.

Linus von Fieandt, smål, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Cutting Edge Titanium-Based CVD Hard Coatings.
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Petter Bertilsson Forsberg, kalm, teknisk fysik med inriktning mot industriell 
teknik

Avh: Collaboration in Practice.  A Multiple Case Study on Collaboration 
 Between Small Enterprises and University Researchers.

Jens Föhlinger, smål, kemi med inriktning mot kemisk fysik
Avh: Shining Light on Molecules. Electron Transfer Processes in Model Sys-
tems for Solar Energy Conversion Investigated by Transient Absorption Spec-
troscopy.

Lucie Gattepaille, biologi med inriktning mot evolutionär genetic
Avh: Population Genetic Methods and Applications to Human Genomes.

Joakim Gradin, fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik
Avh: Searching for a Charged Higgs Boson and Development of a Hardware 
Track Trigger with the ATLAS Experiment.

Martina Grandin, gotl, teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial
Avh: Tribology of Metal-Graphite Composites. A Study of Sliding Electrical 
Contact Surfaces.

Fredrik Hellman, ög, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk ana-
lys

Avh: Numerical Methods for Darcy Flow Problems with Rough and Uncer-
tain Data.

Mirthe Hoekzema, värml, biologi med inriktning mot mikrobiologi
Avh: Small RNAs, Big Consequences. Post-Transcriptional Regulation and 
Adaptive Immunity in Bacteria.

Hanna Holmgren, smål, beräkningsvetenskap
Avh: Modelling of Moving Contact Lines in Two-Phase Flows.
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Erik Hultman, ög, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Robotized Production Methods for Special Electric Machines.

Tobias Kamf, g-h, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Automated Production Technologies and Measurement Systems for 
 Ferrite Magnetized Linear Generators.

Petar Kovachev, biologi med inriktning mot molekylärbiologi
Avh: The Role of RNA in Prion Aggregation and Disease.

David Lingfors, smål, teknisk fysik
Avh: Solar Variability Assessment in the Built Environment. Model Develop-
ment and Application to Grid Integration.

Yu Liu, kalm, tillämpad matematik och statistik
Avh: Modelling Evolution. From Non-Life, to Life, to a Variety of Life.

Karl Ljungkvist, v-d, beräkningsvetenskap
Avh: Finite Element Computations on Multicore and Graphics Processors.

Shabnam Mardani, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: Copper and Silver Metallization for High Temperature Applications.

Andrea Mattera, norrl, fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik
Avh: Studying Neutron-Induced Fission at IGISOL-4. From Neutron Source 
to Yield Measurements and Model Comparisons.

Dirk Maurer, norrl, biokemi
Avh: Structure Function Relationships in Pyrimidine Degrading and Bio-
catalytic Enzymes, and Their Implications for Cancer Therapy and Green 
Chemistry.
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Lina Meinecke, smål, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk 
 analys

Avh: Stochastic Simulation of Multiscale Reaction-Diffusion Models via First 
Exit Times.

Erik Möllerström, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Noise, Eigenfrequencies, and Turbulence Behaviour of a 200 kW H-Rotor 
Vertical Axis Wind Turbine.

Petra Olander, smål, teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial
Avh: Tribology for Greener Combustion Engines. Scuffing in Marine Engines 
and a Lubricating Boric Acid Fuel Additive.

Igor Oliveira Rocha, smål, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och 
funktionella material

Avh: Oxidized Cladophora Nanocellulose Derivatives. Functionalization 
 Towards Biocompatible Materials

Xiaoyue Pan, datavetenskap
Avh: Performance Modeling of Multi-Core Systems. Caches and Locks.

José Pérez-Loya, smål, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Analysis and Control of Magnetic Forces in Synchronous Machines.

Michael Pujari-Palmer, teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Avh: The Biological and Physical Performance of High Strength Dicalcium 
Phosphate Cement in Physiologically Relevant Models.

Shiuli Pujari-Palmer, teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Avh: Nanofeatures of Biomaterials and Their Impact on the Inflammatory 
Response.
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Kristina Rasmusson, hydrologi
Avh: Modeling of Geohydrological Processes in Geological CO2 Storage–With 
Focus on Residual Trapping.

Maria Rasmusson, hydrologi
Avh: Residual and Solubility Trapping During Geological CO2 Storage. Nume-
rical and Experimental Studies.

Victor Shcherbakov, smål, beräkningsvetenskap med inriktning mot nume-
risk analys

Avh: Localised Radial Basis Function Methods for Partial Differential Equa-
tions.

Kaspars Silins, smål, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Plasma Enhanced Chemical- and Physical-Vapor Depositions Using Hol-
low Cathodes.

Linnéa Sjökvist, kalm, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Wave Loads and Peak Forces on Moored Wave Energy Devices in Tsuna-
mis and Extreme Waves.

Henry Stopfel, gotl, fysik
Avh: Tailoring the Magnetic Order in Mesoscopic Spin Systems.

Kári Sveinbjörnsson, smål, kemi med inriktning mot fysikalisk kemi
Avh: Preparation and Characterization of Lead Halide Perovskites. Towards 
Sustainable, Cost-Effective, and Upscalable Solar Cell Manufacture.

Liselotte Ulvgård, smål, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Wave Energy Converters. An Experimental Approach to Onshore 
 Testing, Deployments, and Offshore Monitoring.
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Sergio Camilo Vargas Avila, teoretisk fysik
Avh: Vacua in String Theory–De Sitter Space and Stability in flux Compacti-
fications.

Cheng Xu, datavetenskap med inriktning mot databasteknik
Avh: Scalable Validation of Data Streams.

Jingying Xu, biologi med inriktning mot limnology
Avh: Remediation of Mercury Contaminated Soil and Biological Mercury 
Methylation in the Landscape.

Aleksandar Zeljic, norrl, datavetenskap med inriktning mot inbyggda system
Avh: From Machine Arithmetic to Approximations and Back Again. Improved 
SMT Methods for Numeric Data Types.

Yunyun Zhu, v-d, datavetenskap
Avh: Caches, Transactions, and Memories. Models, Coherence, and Consis-
tency.

Matilda Åberg Lindell, ög, fysik
Avh: Nuclear Safeguards Evaluation and Analysis Techniques for Application 
to Nuclear Fuel Material in Generation IV Nuclear Energy Systems.

Jim Ögren, norrl, fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik
Avh: Beam Diagnostics and Dynamics in Nonlinear Fields.
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