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Konsistoriehuset vid S.t Eriks torg på fotografi från tiden kring sekelskiftet 1900. Huset och dess omgivningar 
såg, bortsett från den omfattande ombyggnaden av domkyrkan, i allt väsentligt likadant ut vid Robert 
Themptanders offentliga examen några decennier tidigare. Uppsala universitetsbibliotek.
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Östgötagräl och Uppsalakäppar. Interiörer 
från J.C. Lindblads tid vid Uppsala universitet
Av Carl Frängsmyr

Tisdagen den 8 december 1863 utspelades märkliga scener i Uppsala. För första gången i 
mannaminne skulle en offentlig examen inför publik och konsistorium äga rum. Nyfiken-
heten och förväntningarna var stora. Den nittonårige juris studeranden Robert Themp-
tander hade tillgripit den av universitetsstatuterna givna, men dittills aldrig av någon 
utnyttjade, möjligheten att hos konsistoriet begära sådan examen för att trotsa ett, som 
han och många andra uppfattade det, orättfärdigt underkännande i tentamen. Allt sedan 
Themptander kommit till Uppsala vårterminen 1861 hade han målmedvetet tenterat 
ämne efter ämne i en takt som, i detta överliggarnas tidevarv, inte hade passerat obe-
märkt förbi. I november 1863 återstod endast en avslutande tentamen i processrätt, innan 
hans hovrättsexamen skulle vara fullbordad. I hemstaden Stockholm hade han redan av 
 ecklesiastikministern F.F. Carlson blivit erbjuden tjänst i departementet. Det väckte där-
för stort uppseende när professor Johan Christopher Lindblad underkände honom. Pro-
fessorns uppträdande som tentator hade orsakat en rad kontroverser under de föregående 
månaderna, vilket bidrog till fallets uppmärksamhet.

För att inte behöva vänta till nästkommande tentamensperiod, och därmed få sin exa-
men försenad, vidtog Themptander sin djärva åtgärd. Den innebar att han skulle exami-
neras av Lindblad inför konsistorieledamöter och stor publik. Examinatorn hade föga in-
tresse av att godkänna honom, ty i praktiken skulle denne därmed offentligt medge att 
hans tidigare underkännande varit felaktigt. 

På dagen för Themptanders offentliga examen började publiken i god tid anlända till 
konsistoriehuset vid S:t Eriks torg. Frågan var om byggnaden skulle komma att göra skäl 



10

för sitt smeknamn ”Kuggianum” (”Kugghuset”, ”Kuggis”) eller om den 
unge studentens oförvägenhet skulle krönas med framgång. Intresset var 
stort även i huvudstaden, vars tidningsläsare via Nya Dagligt Allehanda 
kunde ta del av denna stämningsbild: ”Redan tidigt samlades stora ska-
ror af åhörare, hvilka under loppet av prof. L:s förhör småningom ökades 
så att mot slutet af examenstiden sannolikt ett par hundra voro närva-
rande.” Utanför ”Kuggis” samlades de som inte fick plats. Examinationen 
pågick i flera timmar. Lindblads förhör i processrätt omfattade närmare 
två timmar. Knut Olivecrona, Herman Rydin och Theodor Rabenius exa-
minerade var sin halvtimme i civilrätt, statsrätt och nationalekonomi. 
 Publiken inväntade därefter utslaget med spänning. När beskedet kom 
att examinanden blivit godkänd utbröt stort jubel. Under sång och leve-
rop bars den framgångsrike ”hovrättisten” runt i staden av folkmassan. 
Det var ett säreget triumftåg, vilket omsider nådde fram till slutmålet, 
Claes Löfs källare ”Phoenix” vid Vedtorget (Fyris torg), där sexa vidtog 
med sång och muntrationer. 

Den uppsluppna glädjen hade en djupare bakgrund. Det fanns en för-
historia som började flera månader före kuggningen av Themptander. 
Redan i september 1863 hade förhållandena kring Lindblads tentamina 
fått studenterna att vända sig till universitetskanslern med en protest. 
Det underliggande missnöjet hade pyrt under flera decennier, rörande 

inte bara professorns stränghet som tentator, utan också kring hans sätt att sköta andra 
delar av professorsämbetet. Om den för sin stränghet beryktade Lundaprofessorn Fredrik 
G.G. Schrewelius hade någon motsvarighet i Uppsala så var det Lindblad, därom lämnar 
en ymnig anekdotflora vittnesbörd. Schrewelius och Lindblad var födda samma år, och de 
var båda juris professorer.

Firandet på Phoenix gällde därför Lindblads nederlag likaväl som Themptanders fram-
gång. Det var ofrånkomligt, framhöll Nya Dagligt Allehanda, att hyllningen ”tillika måste 
blifva en opinionsyttring mot prof. L., ehuru ej ett enda ord i denna syftning hördes, är 
sjelfklart, men skulden kan ej rättvisligen skrifvas på någon annans räkning än prof. L:s 
egen”. Senare skulle biblioteksmannen och den biografiske skriftställaren Harald Wiesel-
gren tolka denna känsla på ett liknande sätt. Themptanders framgång hade, menade han, 
inte bara betydelse för denne personligen, han stod framför allt ”som representant för en 

Robert Themptander som student 
i Uppsala under 1860-talets första 
hälft. Fotografiet är taget av Wilhelm 
Boeckmann och tillhör Uppsala uni-
versitetsbibliotek.
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nyss vunnen seger öfver ett professorligt godtycke, åt hvilket icke ens 
de akademiske fädernas flertal skänkte sympatier”.

Till den livliga stämningen bidrog måhända att staden och univer-
sitetet bara tre dagar tidigare på Gillet hade firat en annan betydande 
händelse, nämligen att arbetet med att anlägga järnvägen till Stock-
holm hade igångsatts. Risken att stambanan skulle dras väster om Sig-
tunafjärden, långt från Uppsala, var slutligen undanröjd och därmed 
även farhågan att universitetet skulle flyttas till huvudstaden. För den-
na flyttningstanke hade liberala krafter ivrat under flera decennier, inte 
sällan med argumentet att isolerade småstadsuniversitet tenderade 
att frambringa professorer av Lindblads slag, det vill säga egensinni-
ga  despoter som inte förstod det praktiska livets krav på utbildnings-
väsendet och som icke alltid befann sig vid forskningens framkant.

Themptanders examen visade, liksom järnvägsfesten, att sakernas 
tillstånd redan hade börjat förändras. Gammalt och nytt hade bru-
tits mot varandra. Universitetet skulle förvisso bli kvar i Uppsala men 
ändå aldrig bli sig likt igen. Professorernas akademiska frihet var inte 
längre ett absolut skydd mot studenternas anspråk på oväld, rättvisa 
och frihet från godtycke.

På Löfs källare förhöjdes stämningen av att ett antal färdigskrivna nidvisor om Lindblad 
delades ut och avsjöngs. I lokalen samlades, om varandra, studenter från olika nationer, 
signaturpoeter från Namnlösa sällskapet, medlemmar i Juridiska föreningen och alum-
ner som tillfälligt återvänt till Uppsala enbart för den märkliga tilldragelsens skull. Det 
väckte särskild uppmärksamhet att två av Themptanders examinatorer, Herman Rydin 
och Theodor Rabenius, deltog vid sexan och i det öppna avhånandet av deras äldre kol-
lega. Deras närvaro skulle så småningom bli en fråga för konsistoriet. Lindblad skulle själv 
till protokollet föra bittra kommentar om sina kollegers bristande omdöme och särskilt 
uttrycka förhoppningen att ”nya sådana tillställningar af triumftåg på stadens gator jemte 
sexor och wisor, som de hwilka ägde rum efter Themptanders examen” aldrig mer skulle 
förekomma i Uppsala. Professor Rydin borde, fortsatte Lindblad, även för sin egen skull 
”söka undwika allt som kan påminna derom, att en juris professor, jag wille hoppas för sista 
gången, likasom det utan twifwel war den första, deltagit i en dylik tillställning, hwarwid 
en hans äldre kamrat warit föremål för opassande och förolämpande wisors afsjungande.”

Johan Christopher Lindblad fotograferad 
av Henri Osti. Uppsala universitetsbib-
liotek.
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Upsala-Posten, som under hösten 1863 gång på gång hade kritiserat Lindblad, såg helt 
annorlunda på saken. Det var, enligt tidningen, inte det minsta förvånande att studenterna 
hade förlorat aktning och förtroende för sin lärare med tanke på dennes upprepade god-
tycke och illvilja. Jubelropen och firandet var frukten av ett lika utbrett som välgrundat 
missnöje; endast studenternas egen ansvarskänsla hade tidigare förhindrat scener av detta 
slag. Deras tålamod hade emellertid prövats tillräckligt. Ingen lärare vid universitet hade, 
framhöll tidningen, ”i mannaminne warit föremål för ett så strängt bedömande, som det 
hwilket i dessa dagar från ungdomens sida kommer professor L. till del”. 

Föremålet för detta sedan länge uppdämda missnöje, Johan Christopher Lindblad, ver-
kade under fyrtiofem år, från 1829 till 1874, som lärare vid Uppsala universitet. Principfast, 
men också egenmäktigt och lynnigt, utövade han sitt professorsämbete. Det medförde 

Vedtorget med Löfs källare (till väns-
ter) på fotografi av Henri Osti, taget 
vid tiden för Themptanders exa-
menssexa. Den ljusa byggnaden till 
höger är Gillet som det såg ut före 
ombyggnaden i början av 1870-talet. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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upprepade slitningar, vilka i flera fall fick stor inverkan på förhållandena vid akademin, lik-
som på omvärldens uppfattning av universitetet och dess professorer. Trots detta har han 
förblivit föga uppmärksammad, överlevt har endast hans rykte som notorisk studentplå-
gare. Senare tiders handböcker rymmer sällan mer än den knapphändiga biographica som 
kunde inhämtas i tidningsnekrologerna i samband med hans bortgång. Det finns därför 
god anledning att fördjupa bilden av denne stridbare professor och hans tid.

Lindblads andra förnamn har stavats på en rad olika sätt, både under och efter hans 
livstid. I Uppsala universitets matriklar och kataloger, liksom i hans dödsannons, används 
formen ”Christopher”. I bouppteckningen skrivs namnet ”Christoffer”. Hans rektorspro-
gram är undertecknat ”Christofer” och på hans gravvård står ”Kristofer”. Själv använde han 
endast initialerna J.C. när han undertecknade brev och skrivelser.

Lindblad och Svea hovrätt

Johan Christopher Lindblad var född i Linköping 15 september 1799. Han var son till Per 
Lindblad och dennes maka Maria Christina Eckhoff. Fadern hade studerat vid Uppsala 
universitet och verkade sedan som konsistorienotarie (stiftssekreterare, domkapiteljurist) 
i Linköping. Han avled redan i april 1802, varför Johan Christopher tidigt blev faderlös. 
Modern levde till 1830. En äldre bror till Johan Christopher, Anders Petter Lindblad, stu-
derade under mitten av 1810-talet vid Uppsala universitet och blev senare mönsterskri-
vare och auditör. Johan Christopher följde således familjetraditionen när han 1818 skrevs 
in vid Uppsala universitet och Östgöta nation. Fem år senare avlade han juris kandidat-
examen, varefter han övergick till praktisk juridisk verksamhet i justitierevisionen och 
i Svea hovrätt. Parallellt med detta fortsatte han sina högre juridiska studier. Han avlade 
juris licentiat-examen 1826 och promoverades i juni året därpå till juris doktor sedan han 
försvarat avhandlingen Om Præscription enligt Sveriges lag.

Den akademiska banan synes till en början inte ha lockat Lindblad. Han sökte exem-
pelvis inte adjunkturen i svensk och romersk rätt, då denna 1826 blivit ledig sedan Jacob 
 Edvard Boëthius befordrats till professor. Tjänsten tillföll Lindblads kollega och promo-
tionskamrat Carl Olof Delldén. Lindblads krafter togs i stället i anspråk för sekreterar-
sysslan i den av Kongl. Maj:t 1827 tillsatta kommittén för att avge betänkande angående 
hovrätternas arbetssätt, i vilken ingick hovrättspresidenterna och justitiekanslern. Av vice 
presidenten Carl Axel Levin fick han dessutom i uppdrag att teckna Svea hovrätts historia.
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Lindblads ämbetsmannakarriär fick emellertid ett hastigt slut, vilket i februari 1829 
tvingade honom att återvända till universitetet. En schism till följd av ett mot honom an-
ställt fiskaliskt åtal hade gjort hans ställning vid hovrätten omöjlig. Frågan gällde ett i de-
cember 1828 avgjort tvistemål, där domen utfallit till nackdel för prosten Gustaf Borin i 
Överkalix. Dennes juridiska ombud nåddes inte av domslutet förrän efter fatalietidens 
utgång. Lindblad, som hade handlagt ärendet, klandrades för detta. I stort medgav han de 
faktiska omständigheterna men hävdade att hans ansvar varit begränsat, eftersom han en-
dast hade följt rådande praxis.

I mitten av januari 1829 behandlade hovrätten frågan om Lindblads ansvar. Flera le-
damöter tog fasta på de förmildrande omständigheter som förelåg, men hovrättsrådet 
Magnus Heerman ansåg att Lindblad hade gjort sig skyldig till uppenbar ”försummelse i 
tjenstens förrättande”, varför saken inte kunde lämnas utan åtal. Hovrätten sände ärendet 
till advokatfiskalsämbetet för vidare utredning.

Lindblad blev mycket upprörd över hovrättens åtgärd. Han inlämnade omgående sin av-
skedsansökan och anhöll om tjänstgöringsbetyg. I skrivelse talade han i clara verba om hur 
illa behandlad han blivit, i synnerhet av Heerman och Magnus Michael Rosbeck. Det var icke 
osannolikt, skrev Lindblad, att dessa båda skulle använda hovrättens protokoll, i vilket han 
själv hade stämplats som ”i hög grad försumlig och wårdslös”, när de utfärdande hans vitsord 
för på så sätt nedsätta värdet av hans meriter. Han vädjade därför till hovrättens övriga leda-
möter om att de, ”upplyste om rätta förhållandet”, inte skulle bedöma hans försummelse lika 
strängt som Heerman hade gjort. Lindblads insinuationer om att hans domare skulle ledas av 
dolda motiv och drivkrafter togs inte väl emot. Hovrätten betraktade dem som missfirmelser 
av överordnade, varför skrivelsen bifogades till de handlingar som sändes till advokatfiskalen. 

Det fiskala åtalet mot Lindblad kom att drivas av Carl Fredrik Ungberg, vars namn 
främst har blivit förknippat med den famösa skandalaffär, vilken långt senare skulle tvinga 
honom att lämna sina offentliga uppdrag och gå i landsflykt. Han var två år yngre än Lind-
blad och hade, liksom denne, under studietiden tillhört Östgöta nation. Något överseende 
med sin landsman visade han dock inte. Inför hovrätten betonade Ungberg att Lindblad 
brustit i ansvar genom sin tjänsteförsummelse. Främst riktade han dock in sig på det ord-
val denne hade använt i sin skrivelse. Ungberg hoppades att Lindblad – ”sedan han med 
mera sans och mindre wärma än skriften förråder, begrundat dess innehåll” – själv skulle 
inse allvaret i de förlöpningar han gjort sig skyldig till, i synnerhet att han hade anklagat 
sina domare för att ”under förgätande af sina Embetens wärdighet, låtit enskild förtrytelse 
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 eller annan klanderwärd afsigt, öfwerwäldiga det lugn, det saktmod och 
den fördragsamhet, som äro wilkor för Domarens owäld”. Ungberg över-
lämnade målet till hovrätten under yrkande att Lindblad skulle hållas an-
svarig för såväl tjänsteförsummelsen som för ”det i högsta måtto wanwör-
diga skrifsätt” han använt mot sina domare och förmän.

Ungbergs stränga bedömning delades av Carl Axel Levin och Magnus 
 Heerman, vilka menade att Lindblad skulle såväl bötfällas som dömas för-
lustig av rätten att vidare tjänstgöra inom hovrätten. Rättens majoritet 
ansåg däremot att femtio daler silvermynt i böter var tillräckligt. Fyrtio 
av de femtio dalerna gällde den beryktade skrivelsen, vars insändande så-
ledes räknades som en betydligt allvarligare förseelse än det ursprungliga 
tjänste felet. 

När hovrättens dom föll på våren 1829 hade Lindblad redan flyttat till 
Uppsala. I saken hade han dock inte sagt sitt sista ord. Han utgav i början 
av april en pamflett med utdrag ur hovrättens protokoll, vilken var tilläg-
nad Levin och Heerman. Med ironisk anspelning på det uppdrag att skriva 
hovrättens historia, som Levin en gång gett honom, kallade Lindblad sin 
pamflett Bidrag till Kongl. Swea HofRätts historia i sednare tider. Tryckt på 
ett av titelbladen stod en syrlig dedikation till Levin, som säkerligen hade 
emotsett ett äreminne av annat slag, när han för ändamålet städslade Lind-
blad. I sin tillägnan framhöll författaren att han inte hunnit motsvara vice 
presidentens smickrande uppmaning att författa hovrättens historia, ”derwid icke för-
glömmande dess Presidenter och Vice-Presidenter”. Den lilla skrift, som nu förelåg, visade 
emellertid att hans ambition varit god. Han hoppades därför att Levin ”icke onådigt” skulle 
uppta hans ”dristighet att med dess namn pryda detta ringa offer åt Historisk Sanning”.

Lindblads beslut att publicera detta bidrag till historieskrivningen – däribland hans 
egen, för obehörigt skrivsätt redan bestraffade, skrivelse – mottogs inte med den nåd för-
fattaren utbett sig om. Hovrättspresidenten Josua Sylvander reste omgående frågan om 
huruvida det ”med bibehållande af ordning och skick inom werket” vore förenligt att Lind-
blad ”ansåges berättigad i Kongl. HofRätten widare uppwakta och göra tjänst”. Ledamö-
terna fann, efter läsning av skriften, att så inte var fallet. Lindblad överklagade domen till 
Kungl. Maj:t och utgav handlingarna i målets senare del i en ny pamflett. Följden blev att 
hans redan ansträngda relation till de forna kollegerna ytterligare försämrades. Det kan 

Lagmannen och Uppsalaalumnen 
Magnus Michael Rosbeck var en av 
de hovrättsdomare som bedömde 
Lindblad strängast under processen 
1829. Rosbeck hedrade Smålands 
nation med en stor bokdonation. 
Teckning av Carl Fredrik Laurén, 
Kungl. biblioteket.
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noteras att Lindblads namn saknas i Anton Anjous 1899 utgivna förteckning över Svea 
hovrätts presidenter, ämbetsmän och tjänstemän.

Under de kommande åren ägnade sig Lindblad likafullt åt viss praktisk juridisk verk-
samhet. Sommaren 1829 tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han ända fram till 1838 för-
rättade häradsting. Större uppmärksamhet tilldrog sig den roll Lindblad kom att spela 
under processen mot chefen för sjöförvaltningen, Claes A. Cronstedt, ett av dåtidens mest 
omtalade rättsfall. År 1836 hade Cronstedt, som tillhörde Carl XIV Johans ledande sjö-
militärer, blivit anklagad för tjänstefel. Han hade utarbetat ett nytt reglemente för för-
valtningen av sjöärendena, vilket Kongl. Maj:t godkände och uppmanade förvaltningen 
att trycka. Innan dess gjorde emellertid Cronstedt en del smärre ändringar. När myndig-
heterna uppmärksammade detta och anhöll om ett klarläggande införde Cronstedt i det 
redan justerade protokollet uppgiften att han hade meddelat förvaltningens övriga leda-
möter om ändringarna. När det verkliga förhållandet avslöjades skildes Cronstedt från 
ledarskapet för sjöförvaltningen. Den liberala tidningspressen utnyttjade hans lättsinniga 
förhållande till regelverket för att angripa såväl honom personligen som Carl XIV Johans 
förment enväldiga styre.

Justitieombudsmannen Carl Ludvig Landin drev därefter en process för att åtala 
Cronstedt för tjänstefel. Lindblad inkallades av Cronstedt för att vara dennes juridiska bi-
träde. Målet avgjordes inte förrän 1838, då Cronstedt av Högsta domstolen dömdes förlus-
tig värdigheten som konteramiral. Den förhållandevis stränga domen tolkades på sina håll 
som en eftergift åt den liberala politiska oppositionen. Lindblad underblåste själv dessa 
misstankar, vilket framgår av ett brev till Cronstedt från hans maka sedan domen fallit: 
”Lindblad har varit här i dag, och han var indignerad och trodde säkert att om domen fal-
lit för ett år sedan hade den blivit till din avantage, nu trodde han riksdagens annalkande 
verkade på deras dom.” Lika litet som när Lindblad själv stod åtalad för tjänstefel synes han 
i nederlagets stund ha varit övertygad om domstolens oväld.

Lindblad och Östgötagrälet

Vid sitt Alma mater blev Lindblad väl emottagen när han i början av 1829 återvände för att 
bli universitetslärare. Hans praktiska erfarenhet från hovrätten var värdefull för Juridiska 
fakulteten, vilken raskt såg till att göra honom till docent. Någon lön utgick inte; som do-
cent förväntades Lindblad själv svara för sitt uppehälle genom meddelande av enskild un-
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dervisning. En liten ersättning från universitetet kunde han dock påräkna, eftersom han 
erhållit tjänst som akademikanslist.

När Lindblad återkom till Uppsala drogs han genast in i en konflikt vid Östgöta nation, 
vilken inte var mindre infekterad än den han just lämnat bakom sig vid hovrätten. Under 
flera år hade nationen präglats av en djupgående fejd, där två konkurrerande grupperingar 
stred om inflytandet över nationens styrelse. Till viss del rörde det sig om en generations-
konflikt men motsättningarna hade även en ideologisk grund. På ena sidan stod en grupp 
äldre landsmän, vilka tidigare hade varit dominerande, men som förvandlats till en mino-
ritet i takt med att deras företrädare lämnat universitetet. Av sina motståndare benämn-
des dessa äldre landsmän ”fosforister”, efter nyromantikernas sedan länge avsomnade tid-
ning Phosphoros. Vid slutet av 1820-talet hade fosforisterna reducerats till ett litet kotteri 
kring adjunkten Wilhelm Fredrik Palmblad och de båda magistrarna Johan Paul Immanuel 
Tellbom och Rudolf Annerstedt. Till denna krets slöt sig även den till Uppsala återbördade 
Lindblad. Det dröjde inte länge innan han framstod som minoritetspartiets ledargestalt.

Två av Lindblads första elever, tillika hans yngre landsmän vid Östgöta nation, Carl Richter och Johan August 
 Thollander, skänkte i juni 1830 detta praktexemplar av 1734 års lagbok till sin lärare. Boken tillhör juris professor 
Eric  Bylander. Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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Fosforisterna utmanades av yngre, liberalt sinnade landsmän, vilka stod främmande för 
de äldres romantiska konservatism. Bland dessa fanns Gustaf Svanberg, som i sin självbio-
grafi har skrivit att han fann ”något konstladt och krystadt och således obehagligt” redan i 
fosforisternas sätt att uppträda. Särskild motvilja kände han, som själv var astronom, inför 
den oskrymtade ringaktning för naturvetenskaperna som fosforisterna gärna uttryckte. 
Bland Svanbergs meningsfränder märktes den sedermera bekante publicisten och satiri-
kern Henrik Bernhard Palmær, liksom historikern Olof Wingqvist, sedermera professor 
Skytteanus. Framträdande roller spelade även teologen Per Jacob Emanuelsson och medi-
cinaren Carl Julius Björlingsson. 

En skarp motsättning rådde mellan å ena sidan dem som hade skrivits in 1818 eller ti-
digare, å andra sidan dem som kommit efter 1819. Bland dem som inträtt i nationen under 
brytningsåret 1819 fanns Svanberg, Palmær, Wingqvist och, vilket är värt att notera, Carl 
Fredrik Ungberg. Det kan inte uteslutas att det hårda sätt varmed han bemötte Lindblad 
under processen i Svea hovrätt hade samband med motsättningarna inom nationen. 

Fosforisterna kunde, trots att de inte längre var särskilt många, utöva ett icke ringa in-
flytande, eftersom de var seniorer vid nationen. Kuratorsposterna var inte några genom 
val tillsatta förtroendeuppdrag, utan roterade i turordning mellan seniorerna. Höstter-
minen 1829 stod Lindblad i tur att bli kurator. Vid sin sida skulle han få sina meningsfrän-
der Tellbom och Annerstedt på posterna som kassakurator respektive bibliotekskurator.

Redan innan detta triumvirat övertog styret hade motsättningarna inom nationen 
skärpts. I maj 1829 avled nämligen inspektor Jacob Åkerman, varför efterträdare måste 
utses. Den ende kvarvarande östgöten inom konsistoriet, estetikern Per Daniel  Amadeus 
Atterbom, hade varit det naturliga valet. Han var dock väl medveten om sina praktiska be-
gränsningar och meddelade snabbt att han inte önskade komma i fråga. Beskedet orsakade 
villrådighet. Olika förslag jämkades mellan de stridande falangerna. De yngre landsmän-
nen samlades bakom grecisten Joseph Otto Höijer medan fosforisterna lanserade juris-
ten Jacob Edvard Boëthius, vilken några månader tidigare hade gjort Lindblad till docent. 
Något överraskande med tanke på styrkeförhållandet inom nationen lyckades Boëthius 
vid valet samla en knapp majoritet. Gustaf Svanberg har tolkat utgången som ett resultat 
av att ”man förespeglat juris studiosi den fördel, de skulle få genom en inspektor hörande 
till juridiska fakulteten”. Boëthius hade stor erfarenhet från Västmanlands-Dala  nation, 
där han varit kurator och, under fjorton år, bibliotekarie. Det hjälpte inte. Hans inspek-
torat över Östgöta nation skulle bli ett av de kortaste och stormigaste i  universitetets  
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historia. Inspektorsvalet blev en Pyrrhusseger för natio-
nens fosforister.

Vid höstterminens början 1829 tog Lindblad över led-
ningen av nationen. Han, liksom de övriga nationernas 
kuratorer, ställdes genast inför den angenäma men inte 
okomplicerade uppgiften att avgöra formerna för invig-
ningen av Johan Niclas Byströms Linnéstaty i Linneanum. 
Under sju års tid hade studenterna insamlat medel för att 
pryda orangeriet med en staty av Linné, vilket hade varit 
Gustaf III:s tanke redan när han 1787 för ändamålet do-
nerade slottsträdgården. Detta var ett av de första sam-
lande, nationsöverskridande initiativen från universite-
tets studenter, vilket förebådade tillkomsten av Allmän-
na Sången och så småningom studentkåren. Statyinvig-
ningen ägde rum 12 oktober 1829 i närvaro av bland andra 
bildhuggaren och Linnés tre döttrar. Stockholms nations 
kurator Henrik Gerhard Lindgren, sedermera bemärkt 
orientalist, talade å studenternas vägnar.

Allt var emellertid inte frid och fröjd. På grund av plats-
bristen var studenterna tvungna att beskåda ceremonin på 
distans från grusplanen framför byggnaden. Genom por-
tarna kunde de i bästa fall skymta vad som försiggick men 
inte uppfatta något av de tal som hölls. Många av dem betraktade detta som orättvist och 
orättfärdigt, eftersom de trots allt hade bekostat monumentet. Firandet fortsatte på kväl-
len. Akademistaten gav middag på Gillet medan studenterna samlades i sina respektive na-
tionslokaler. Lindblad välkomnade sina landsmän till östgötarnas nationssal i Linnés gamla 
orangeri. Salen var illuminerad och trädgården var till Linnés ära upplyst av marschaller. 
Stämningen var dock fortfarande uppjagad; många var upprörda över arrangemangen vid 
statyinvigningen. Henrik Bernhard Palmær förebrådde Lindblad och menade att denne i 
egenskap av kurator bättre borde ha tillvaratagit studenternas intressen. Häftigt gräl utbröt 
dem emellan. Lindblad blev så upprörd att han gav Palmær en örfil. Förlöpningen väckte 
stor förtrytelse. Flera av landsmännen stämde upp i ropet: ”Vräk ut kurator!” Lindblad 
fann för gott att avlägsna sig, trots att han var värd för festen.

Henrik Bernhard Palmær. Teckning av Maria Röhl 
från 1837. Kungl. biblioteket.
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Dagen därpå uppsöktes Lindblad av en delegation från nationen, som ville veta, dels 
hur han ämnade ge Palmær upprättelse, dels hur han i övrigt skulle lindra den skada han 
vållat nationens anseende. Deras ord hade ingen verkan; Lindblad körde bryskt ut dem 
från sitt rum när han blev klar över deras avsikt. I stället kallade han till sig en grupp lands-
män och varnade dem för att lyssna till vissa namngivna medlemmar av nationen. En av 
de uppkallade, Agathon Hammarskjöld, svarade att de utpekade, enligt hans mening, var 
hederliga och goda kamrater, i vars sällskap han gärna vistades. Detta var tillräckligt för 
att kurator på stående fot skulle tilldela honom en disciplinär varning. Hammarskjöld val-
de då att anhålla om ordningsbetyg från nationen, väl medveten om att majoriteten av de 
deputerade stod på hans sida och, med bortseende från Lindblads varning, skulle tilldela 
honom goda vitsord.

Omständigheterna skulle emellertid hastigt förändras på ett sätt Hammarskjöld inte 
kunnat förutse. I protest mot kurators ledarskap meddelade nämligen tio deputerade och 
suppleanter till nationens styrelse, däribland Palmær och Björlingsson, att de lämnade sina 
uppdrag så länge kurator kvarstod i sitt ämbete. De deputerades förhoppning var att Lind-
blad ”mätt på ära och bragder måtte nedlägga sin spira” och i bästa fall komma till insikt om 
att han redan ”gjort sig tillräckl. odödlig i Ö.G. Nation och bland oss ej vidare hade några 
lagrar att skörda”. Det var en nåd att stilla bedja om. Lindblad hade inte en tanke på att 
avgå och Boëthius vägrade att godta några villkorade avsägelser. De deputerade fick välja 
mellan att antingen kvarstå eller avgå så att nya val kunde ske. När de vidhöll sina avsägel-
ser förklarade Boëthius dem vara skilda från sina uppdrag.

Hammarskjölds ansökan om vitsord kom således att hanteras av Lindblad. I praktiken 
var dessa nationsbetyg en formsak; de sökande erhöll högsta betyget om inte synnerliga 
skäl för motsatsen förelåg. Hammarskjöld tilldelades emellertid av Lindblad det näst  lägsta 
betyget; hans uppförande hade varit ”temmeligen stadgadt”, inte mer. Han överklagade till 
rektor och konsistoriet under beklagande av att han oförskyllt blivit en länk i den kedja 
av ”våldsamheter” som Lindblad dragit över nationen. Flera landsmän, däribland Palmaer, 
Wingqvist, Björlingsson och Emanuelsson, insände en skrivelse till hans försvar.

Samtidigt gjorde landsmännen tappra försök att övertyga Boëthius om att det inte 
längre fanns någon återvändo för kurator. I en skrivelse vädjade de till inspektor om att 
denne ”till ordningens återställande inom vårt samfund” skulle försöka förmå Lindblad 
att frivilligt lämna sin befattning och i annat fall finna ett sätt att ”på lagligt sätt honom 
derifrån skilja”. Sedan Boëthius nåtts av skrivelsen kallade han de stridande falangerna 
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till möte. Han betonade att Lindblads uppträdande förvisso varit oacceptabelt men han 
vägrade ställa sig bakom något avgångskrav. Än mindre ville han klandra kurator för den 
varning han tilldelat Hammarskjöld, eftersom denne ”genom sitt uppförande samma af-
ton dertill gjort sig förtjent, och ytterligare vid Curators till honom gjorde föreställningar 
wägrat att erkänna det”.

Under ett besök i Stockholm kort därefter uppvaktade Gustaf Svanberg kanslers-
sekreteraren Nils Magnus af Tannström, vilken tidigare hade stått fosforistgrupperingen 

Linnés gamla orangeri var Östgöta nations hus från 1817 till 1885. Den nuvarande Linnéträdgården 
kallades därför under 1800-talet för Östgötaträdgården. Emma Schensons fotografi är taget 1864 
och tillhör Uppsala universitetsbibliotek.
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nära. Tannström ville veta hur det egentligen stod till i Uppsala, där en hel nation befann 
sig ”i fullt uppror”. Svanberg blev mycket upprörd när kanslerssekreteraren antydde att 
han skulle vara medskyldig till detta. Tannström lugnade honom emellertid och försäk-
rade att kanslersämbetet väl visste att Lindblad var ”en krångelmakare”; hans framfart vid 
hovrätten hade förmodligen inte passerat obemärkt förbi. 

Boëthius tog sin kurator i försvar in i det sista, vilket till slut gjorde hans egen ställning 
omöjlig. Efter nya förvecklingar såg inspektor ingen annan utväg än att driva fram ett av-
görande. I slutet av februari 1830 riktade han ett brandtal till nationen med kraftfulla före-
bråelser. Han krävde att de närvarande landsmännen i tur och ordning skulle förklara huru-
vida de hade förtroende för honom eller ej. Resultatet blev att en klar majoritet besvarade 
den framställda frågan nekande, varpå Boëthius nedlade det ämbete han bara innehaft 
under nio månader. Efter denna förtroendeomröstning valde de kvarvarande fosforisterna, 
däribland Lindblad, att begära befrielse från aktivt seniorskap. Den strid som Ivar Hylander 
har kallat ”en fosforismens avskedsfejd med liberalismens förposter i Uppsala då för tiden 
utan jämförelse största studentnation” var över. Palmblad, som upphöjdes till hedersleda-
mot, var den ende av fosforisterna som även framdeles skulle ta aktiv del av nationslivet.

Med tiden inträdde något slags försoning. Sedan Lindblad nio år senare blivit adjunkt 
och erhållit fast plats vid universitetet valdes han till hedersledamot vid nationen. Han 
mottog utmärkelsen vid ”en enkel men hjertlig fest”, till vilken ”Nationens medlemmar 
nästan mangrant samlat sig”. Östgötarna förärade däremot aldrig sin forne inspektor 
Boëthius denna hedersbetygelse. I mitten av 1830-talet valdes Boëthius till inspektor på 
nytt, denna gång för Skånska nationen. I jämförelse med den svåra, och för honom över-
mäktiga, uppgiften att ena de stridande fraktionerna bland östgötarna torde detta ha va-
rit en sinekur. När Boëthius tillträdde sitt inspektorat bestod nämligen Skånska nationen 
av endast två medlemmar.

Polemik med Schlyter och Grubbe

Under fem år, från 1829 till 1834, bedrev Lindblad i huvudsak enskild undervisning som 
docent. Hans ambition var att i framtiden kunna konkurrera om någon av de fyra lärar-
tjänster som fanns inom fakulteten, två professurer och två adjunkturer. För detta ford-
rades vetenskaplig meritering. I juni 1832 utgav och försvarade han därför en straffrättslig 
avhandling i två delar med titeln Om Dråp och Mord. Arbetet fick ett blandat  mottagande. 



23

Lundaadjunkten Carl Johan Schlyter författade en förintande recension i tidningen Jour-
nalen. Redan i inledningen sammanfattade han sitt omdöme om boken, nämligen att ”det 
goda den innehåller är så obetydligt i jämförelse med allt det falska, skefva och förvillan-
de som der förekommer, att boken säkert kommer att göra mera skada än gagn; och det 
hade derför varit att önska, att Herr Lindblad hade behållit detta arbete för sig sjelf”. Med 
sin avhandling hade Lindblad lyckats bevisa att han varken förmådde bringa ”reda på de 
aldraförsta och allmännaste grundsatserna i det ämne, hvarom han skrifver, eller har så 
mycken förmåga att i enskilda fall fatta lagens mening, som vanligen finnes äfven hos vårt 
lands praktiska jurister”. Schlyter anförde många konkreta exempel. Lindblads definitio-
ner, även av centrala begrepp, rymde grava missuppfattningar eller byggde på föråldrade 
källor och uppgifter. Det enda partiet i boken som inte var alldeles uselt var de sidor förfat-
taren ägnade åt barnamord. Även detta avsnitt var dock, enligt recensenten, mera ”widlöf-
tigt än upplysande”, och det lilla goda som därur kunde uppfångas motsvarade ingalunda 
”den wida större skada, som måste blifwa frukten af de falska och orediga begrepp som 
här hwimla om hwarandra”.

För den läsande allmänhetens bästa, ”och äfwen för Hr L:s egen heder”, fann Schlyter 
klokast att rekommendera Lindblad att aldrig mer låta trycka något av sina alster. Recen-
sionens slutord formade sig till en av de hårdaste förkastelsedomar som någonsin har fällts 
över en svensk vetenskapsman. Schlyter ansåg att det vore bäst om Lindblad övergick till 
praktisk juridisk verksamhet, eftersom hans bok inte ingivit några förhoppningar om ”att 
han kan komma att gå långt i wetenskapen”. Lindblad saknade inte bara den för en veten-
skapsman oumbärliga allmänna bildningen; han tycktes även ”af naturen wara beröfwad 
det som, i ordets egentligaste bemärkelse, är en ’hufwudsak’, och som nog wisar sig hwar 
det finnes, till och med hos en omogen författare, men hwars brist genom inga studier kan 
ersättas”.

Lindblad bemötte drapan efter bästa förmåga och beskyllde sin recensent för såväl ill-
vilja som upprepade missförstånd. Flera gånger framhöll han att Schlyter, som utgivare 
av gamla landskapslagar, saknade kompetens att bedöma tolkningen av Sveriges nu gäl-
lande lagar och författningar. Schlyters önskan om att han borde förskona svensk rättsve-
tenskap från vidare försök bemötte han med samma mynt. Det vore, menade Lindblad, 
en välgärning om Schlyter själv hädanefter ville bespara allmänheten sina recensioner, åt-
minstone i rent juridiska ämnen, för att i stället ägna sig åt det uppdrag för vilket han er-
höll offentliga medel.



24

Schlyter underströk i sitt svar att Lindblad, ehuru denne 
stoltserat däröver, inte hade förmått gendriva någon enda av 
hans anmärkningar. I stället hade han ”i sitt gränslösa öfwerdåd 
ställt sin sak ytterst på kanten af ett bråddjup, hwarifrån ingen 
räddning mer är möjlig”. Lindblad ansåg det vara meningslöst 
att fortsätta polemiken men eftersom Schlyter hade uppträtt 
”endast för att tillintetgöra min existens såsom wetenskapsman 
och Universitets-lärare” såg han ingen annan utväg än att göra 
det. Med blanka svärd fördes striden vidare i artiklar och pam-
fletter. Till och med i förordet till sin utgåva av Upplandslagen 
1834 fortsatte Schlyter att raljera över sin antagonists bristande 
förmåga som rättslärd. Lindblad hade efter sina ”misslyckade 
försök i tolkningen af våra nu gällande lagar” med lika förödan-
de resultat försökt ”komma till rätta med de gamla lagarna”. 
Det var, framhöll Schlyter, inte förvånande att denne återigen 
famlade ”i ett tjockt mörker”, eftersom han dittills ”gjort allt 
för att ådagalägga att det är så omöjligt att göra vetenskapens 
aldraenklaste frågor för honom begripliga, att, såsom en annan 
författare riktigt yttrat, för honom ’ingen grad af tydlighet är 
tillräcklig.’ ”

Den författare som Schlyter åsyftade var filosofen Samuel Grubbe, professor i etik och 
politik vid Uppsala universitet, tillika en av De Aderton. Även med denne hade nämli-
gen Lindblad invecklats i en häftig polemik. De omdömen som Grubbe kom att fälla över 
Lindblads förmåga som vetenskapsman var inte mycket mildare än de som nyss flutit ur 
Schlyters penna.

År 1832 hade lagkommittén färdigställt sitt för tiden radikala förslag till ny svensk kri-
minallag, vilket utgjorde en omfattande revision av 1734 års strafflag. Diskussionen om lag-
reformerna var djupt präglad av den historiska skolan, det vill säga romantikens framväx-
ande rättsfilosofi, vilken ifrågasatte upplysningens rationella, på naturrätten grundade, ko-
difieringssträvanden. För den historiska skolan var det i stället en central utgångspunkt att 
lagstiftningen skulle bringas i samklang med den historiska utvecklingen, vilken skilde sig 
åt mellan olika länder. Konsistoriet i Uppsala gav juristerna Lars Georg  Rabenius och  Jacob 
Edvard Boëthius samt filosoferna Samuel Grubbe och Per Daniel  Amadeus  Atterbom i 

Carl Johan Schlyter. Fotografi från 1800- 
talets mitt. Uppsala universitetsbibliotek.



25

uppdrag att författa universitetets betänkande däröver. Yttran-
det inleddes med en historisk-filosofisk diskussion om statens 
straffrätt, som i allt väsentligt hade författats av Grubbe. De båda 
juristerna bar huvudansvaret för den senare delen, vari mer kon-
kreta juridiska frågor behandlades. De fyra professorerna ville 
förvisso beakta vissa rationella synpunkter men kritiserade för-
slaget i dess helhet utifrån den historiska skolans perspektiv.

Sommaren 1833 publicerade Lindblad en kritisk recension av 
betänkandets första del i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning. 
Lindblad vände sig emot Grubbes tanke att strafflagens utform-
ning måste avspegla en grundläggande filosofisk reflexion. Straff-
lagen skulle, enligt Grubbes mening, utgöra en ”fullständig till-
lämpning af den allmänna princip, som uttrycker Lagstiftarens 
åsigt af Straffrättens grund och väsende”. Detta fann Lindblad 
överdrivet. Av vida större betydelse var, menade han, att lagstif-
taren hade ”riktiga begrepp om den Rätts-ordning Straff-Lagen 
skall skydda, om de fiendtliga krafter, som sätta sig deremot, och 
om det mest ändamålsenliga bruk samhället kan och bör göra af 
sin kraft för att öfwerwinna den mot Rättsordningen fiendtliga.” 
Lindblad synes distansera sig från Grubbes och kommitténs tyd-
liga anslutning till den historiska skolan. Hans egen position är 
dock svårbestämd. Den författare som förefaller ha utövat störst inflytande på honom var 
nämligen Anders Sandøe Ørsted, vilken introducerade den historiska skolan i Danmark.

Samuel Grubbe utvecklade kort därefter sin och kommitténs ståndpunkter i uppsat-
sen ”Om den borgerliga Straffmaktens grund och väsende”, varvid han i en serie utförliga 
fotnoter bemötte Lindblads invändningar. Antikritiken var skarp. Recensenten hade inte 
förstått vad han granskat och röjt ”en ytterst ringa grad af philosophisk bildning och skarp-
sinnighet”. Det var, fortsatte Grubbe, rent ”motbjudande att sysselsätta sig med en Recen-
sent, som ej förmår fatta äfven det enklaste och tydligaste”.

Lindblad replikerade att han hade framfört sin kritik ”på det mest humana sätt”, även 
om han medgav att den kunde förtörna författaren, i fall denne ”gjorde anspråk på att 
vara jurist”. Innebörden var tydlig. Lindblad ansåg att en filosof som Grubbe var lika litet 
 skickad att bedöma hans juridiska författarskap som en utgivare av gamla landskapslagar. 

Samuel Grubbe vid tidpunkten för polemiken 
med Johan Christopher Lindblad. Skiss till olje-
målning för Göteborgs nation av Johan  Gustaf 
Sandberg. Uppsala universitetsbibliotek.
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Han hade heller inte kunnat föreställa sig att Grubbe – i stället för att iaktta den humani-
tet och måttfullhet som måste fordras av ”en wetenskapsman ex professo, en ledamot af 
Swenska Academien, och en medlem af den Swenska Litteratur-Föreningen” – skulle rusa 
åstad med koleriska utfall av detta slag.

Grubbe tog illa vid sig av beskyllningen att han gjort sig skyldig till ovärdiga förlöp-
ningar, liksom av det flera gånger upprepade påståendet att han som filosof skulle sak-
na juridisk sakkunskap. Grubbe försäkrade att han mer än gärna hade påvisat Lindblads 
missförstånd i skonsammare ordalag, men att dennes artikel ”genom hela sin beskaffenhet 
påkallat en något allwarligare tillrättawisning”. Lindblad hade ingen rätt att avfärda hans 
juridiska insikter, eftersom han själv var djupt okunnig, inte bara i filosofiska, utan även i 
”rent juridiska ämnen”. Det var uppenbart att Lindblad inte kände till den mest elementära 
straffrättsliga litteraturen, eftersom en rad självklarheter hade undgått honom, trots att 
de lagts till rätta i standardverk av Paul Johann Anselm von Feuerbach och Anton Bauer. 
Än värre var att Lindblad, genom sin ”helt egna virtuositet i konsten att citera”, hade gjort 
sig skyldig till upprepade fall av intellektuell ohederlighet. Med hjälp av ”ett behändigt 
utelemnande af några wäsendtliga ord, mellanmeningar eller eftersatser” kunde han sam-
vetslöst ”låta en Författare säga något helt annat än hwad han werkligen sagt, och ungefär 
instämma i Hr L-ds egna willomeningar”. Det gällde särskilt Ørsted, mot vars auktoritet 
Lindblad gärna lutade sig.

Försvarsstriderna mot Schlyter och Grubbe hade Lindblad fört efter bästa förmåga och 
utan att ge vika. Likafullt hade hans anseende skadats av den våldsamma kritiken; hans 
motståndare skulle i framtiden gärna påminna om Schlyters giftpilar närhelst behov därav 
förelåg. Efter Om Dråp och Mord publicerade Lindblad endast ett fåtal vetenskapliga ar-
beten, i allmänhet när han var tvungen att speciminera för olika lärartjänster. I rättvisans 
namn skall dock sägas att Lindblads stora undervisningsbörda inskränkte hans möjligheter 
att bedriva egen forskning. Omdömen mer välvilliga än Schlyters och Grubbes har därtill 
yttrats om hans skrifter. En av hans lärjungar, sedermera hovrättsrådet Knut Almgren, har 
exempelvis kallat dem ”små mästerstycken, vilka, åtminstone vad stil- och framställnings-
sätt angår, oändligt överträffa de svamliga opera, som åstadkommits av hans efterträdare i 
de juridiska katedrarna, vilka efterträdare likväl numera med suverän överlägsenhet blicka 
ned på gamle Lindblad och hans arbeten”.
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Lindblad som akademisk lärare
I slutet av mars 1833 avled Hans Samuel Collin, som varit Schlyters biträde vid utgivningen 
av landskapslagarna. Detta projekt hade under lång tid varit Collins huvudsakliga syssel-
sättning, men han innehade dessutom adjunkturen i ekonomisk juridik vid Uppsala uni-
versitet. Hans oväntade bortgång innebar således att en av fakultetens fyra tjänster blev 
ledig. Lindblad speciminerade för adjunkturen med avhandlingen Om skyldigheten att 
bebygga, underhålla och häfda Boställen samt andra hemman som innehafvas under Besitt-
ningsrätt. Han uppfördes i andra förslagsrum bakom Pehr Erik Bergfalk, vilken kort där-
efter utnämndes. 

Åren 1834–36 företog Lindblad, på egen bekostnad, en vetenskaplig resa till Danmark, 
Tyskland och Frankrike. Under större delen av den tid som hans svurne fiende Schlyter 
innehade en extra ordinarie professur i rättshistoria i Uppsala befann sig Lindblad således 
på kontinenten. Under resan etablerade han kontakter, bland annat med redaktionen för 
den i Paris utgivna facktidskriften Revue Etrangère et Française de legislation de jurispru-
dence et d’economie politique. I densamma införde han 1836 två franskspråkiga uppsatser, 
dels om den svenska konstitutionen, dels om arbetet med en ny svensk strafflag. Erfaren-
heterna från studieresan låg även till grund för hans artikel ”Om det juridiska studium 
och de juridiska Embetsexamina wid Universitetet i Köpenhamn”, vilken i maj 1837 inflöt 
i två nummer av Swenska Litteratur-Föreningens Tidning. I denna underströk Lindblad bli-
vande juristers behov av såväl teoretisk som praktisk skolning: ”Till ensidighet leder wis-
serligen lärdom utan erfarenhet, men dertill äfwen erfarenhet utan tillräcklig theoretisk 
underbyggnad.”

Från Danmark kunde många goda exempel hämtas, inte minst uppskattade Lindblad 
den betydelse som praktiska övningsexempel tillmättes i den juridiska undervisningen: 
”Den särdeles skarpsinnighet, som fordras för att upplösa ett inveckladt rättsfall, kan ej 
winnas utan mycken öfning och erfarenhet, och att grunden härtill lägges wid Univer-
sitetet, deraf har Danmark länge kännt en högst fördelaktig werkan.” I Köpenhamn höll 
professorerna juridisk-praktiska övningar, genom vilka studenterna tränades att författa 
skriftliga betänkanden i civilrätt, kriminalrätt och processrätt. Universitetslärarna hade 
nära kontakt med praktiskt verksamma jurister, och de deltog själva i domarverksamheten.

Mot bakgrund av de goda resultat som uppnåtts i Danmark beklagade Lindblad den 
tveksamhet mot dessa inslag som emellanåt kommit till uttryck i Sverige: ”Någon gång har 
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man emot dylika praktiska öfningar gjort den anmärkning, 
att de förnedra wetenskapen och att de därföre icke bor-
de ingå uti Universitetsutbildningen.” Praktiska övningar 
hade förekommit redan under Johan Daniel Drissels tid 
som professor (1805–23) men då snarast haft karaktär av 
skådespel, i vilka studenterna gestaltade olika roller. Det 
kan troligen förklara den tveksamhet som fanns, även om 
Lindblad hade tänkt sig övningar av avsevärt mer sofisti-
kerat slag.

Det var inget färdigt pedagogiskt program som Lind-
blad lanserade men hans idéer låg rätt i tiden. I mars 1838, 
mindre än ett år efter att hans artikel publicerats, påpe-
kade universitetskanslern hos konsistoriet att undervis-
ningen i praktisk juridik länge hade varit eftersatt. Kans-
lern ville därför efterhöra vilken av Carl Olof Delldén och 
 Johan Christopher Lindblad som skulle vara mest lämplig 
att meddela sådan undervisning. Konsistoriet sände frågan 
på remiss till Juridiska fakulteten, vilken fann dem båda 
fullt kompetenta. Efter viss tvekan förordades  Delldén. 
Det var förmodligen svårt för fakulteten att förbigå en 
adjunkt som tjänstgjort under elva år till förmån för en 
 docent. I konsistoriet argumenterade likväl flera ledamö-
ter för Lindblads sak men med tretton röster mot nio upp-

fördes Delldén på förslag. Universitetskanslern bortsåg från detta och förordnade Lindblad. 
Han motiverade beslutet med att han ”för framgången af det åsyftade ändamålet bordt 
fästa öfvervägande afseende å den blifvande Lärarens kännedom af Andra Nationers mer 
utvecklade både Undervisnings och Lagskipnings Systemer”. Lindblads treåriga utlands-
vistelse och hans programartikel i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning förefaller såle-
des ha spelat en viktig roll för kanslerns beslut.

Fakulteten hade helst sett att en särskild professur i jurisprudentia practicae skulle in-
rättas. Införandet av praktiska föreläsningar utgjorde dock ett steg i rätt riktning. Det var 
en väsentlig del av den professionalisering av den juridiska undervisningen som skedde 
kring 1840, vilket i sin tur var en följd av de krav som ett allt mer professionaliserat dom-

Johan Christopher Lindblad tecknad av Maria Röhl 
1843, samma år som han tillträdde sin professur vid 
Uppsala universitet. Teckningen tillhör Kungl. biblio-
teket.
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stols- och ämbetsmannaväsende fordrade. Introduktionen av dessa praktiska  föreläsningar 
blev Lindblads mest bestående insats som universitetslärare i Uppsala. Under dessa fö-
reläsningar utgick han från autentiska rättsfall som refererats i Juridiskt Arkiv eller andra 
facktidskrifter. Han granskade kritiskt bevekelsegrunderna för pläderingar och domskäl. 
Betydelsen av dessa föreläsningar har många omvittnat. Robert Dickson, sedermera lands-
hövding och överståthållare, har skrivit att de var välbesökta och att han för egen del hade 
stor nytta av dem. Knut Olivecronas omdöme är likartat. Lindblad var, framhåller han, 
”en skicklig föreläsare med praktisk blick, mycken skarpsinnighet och klar framställning”, 
varför särskilt hans praktiska undervisning blev av ”ganska mycket gagn för de studerande”.

Under våren 1838, innan det stod klart vem av Lindblad eller Delldén som skulle er-
hålla det oavlönade uppdraget att hålla praktiska föreläsningar, hade fakulteten flera andra 
befordringsfrågor att hantera. I december 1837 hade Lars Georg Rabenius blivit emeritus. 
I egenskap av professor i ekonomisk juridik efterträddes han ett halvår senare av Pehr Erik 
Bergfalk, vilken befordrades från adjunkturen i ämnet. Även Lindblad hade sökt profes-
suren och blivit uppförd i andra förslagsrum. Därmed var han en självklar kandidat när 
adjunkturen skulle återbesättas efter Bergfalks avancemang. Likafullt hade han mycket 
väl kunnat bli förbigången. Christian Naumann, sedermera juris professor i Lund och jus-
titieråd, insände nämligen också en ansökan, vilken dock nådde fram först efter ansök-
ningstidens utgång och därför inte kunde beaktas.

Lindblad utnämndes till adjunkt i september 1838. Några veckor senare erhöll han 
därtill kanslerns förordnande att ansvara för den praktiska undervisningen. Under de föl-
jande åren uppehöll han dessutom Bergfalks professur i ekonomisk juridik. Sedan Lind-
blad erhållit fast lärarplats vid universitetet kunde han efter tio år lämna uppdraget som 
akademikanslist. 

Vid Juridiska fakulteten fanns ännu bara fyra lärartjänster, två professurer och två ad-
junkturer. Behovet av en utvidgning hade påtalats flera gånger och till slut beslöt riksdagen 
1840/41 att inrätta två nya professurer, dels i svensk kriminalrätt, processrätt och rätts-
historia, dels i statsrätt, kyrkorätt, folkrätt och krigslagfarenhet. Fakulteten välkomnade 
detta, även om utvidgningen samtidigt medförde problem. Bergfalk var inte övertygad om 
att Lindblad och Delldén motsvarade de krav som måste ställas på en professor. Han ville 
helst vänta med att utlysa de nya lärostolarna till dess att mer kompetenta krafter fanns 
tillgängliga. Fakulteten beslöt efter visst vankelmod att utlysa lärostolen i kriminalrätt, 
processrätt och rättshistoria men att avvakta med professuren i statsrätt. Enligt Gustaf 
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Svanberg, som visserligen aldrig var Lindblad välbevågen, 
skulle dennes vänner bland ”fosforisterna” framgångsrikt ha 
argumenterat för att han borde bli professor och fått fakul-
teten att ge efter.

Förfarandet tvingade de båda adjunkterna att söka den 
utlysta professuren i konkurrens i stället för att mellan sig 
göra upp om vem som skulle söka vilken av tjänsterna. Dell-
dén hade varit adjunkt elva år längre än Lindblad och hade, 
om än med tvekan, erhållit fakultetens förord när de 1838 
hade ansökt om uppdraget att leda de praktiska föreläsning-
arna. Denna gång uppfördes emellertid Lindblad i första för-
slagsrum. Trots att fakulteten varit enig uppstod diskussion i 
konsistoriet. Gustaf Svanberg förordade Delldén under åbe-
ropande av hans längre tjänstgöring och bredare bildning. 
Han fick stöd av  Christopher  Jacob Boström, som uppskat-
tade Delldéns filosofiska inriktning. Det saknade förmod-
ligen inte betydelse att de var landsmän vid Norrlands na-
tion, där Boström senare efterträdde Delldén som inspek-
tor.  Ytterligare några ledamöter, däribland rektor  Göran 
Wahlenberg, röstade för Delldén men en klar majoritet följ-
de fakultetens rangordning. Lindblad utnämndes i januari 
1843. Följande månad tillträdde han sitt ämbete och höll in-
stallationsföreläsningen ”Om ändamålsenligheten af Jury- 
domstolar i konstitutionela stater”. Kort efter Lindblads till-
träde skedde, genom enskild överenskommelse, ett byte, var- 
igenom Lindblad övertog ansvaret för juridisk encyklopedi 
och Boëthius i stället ämnet rättshistoria.

En tid efter Lindblads utnämning ledigförklarades även 
professuren i statsrätt. Med tanke på den rådande bristen på 
lärare blev det orimligt att vänta längre med att utlysa den 
vakanta tjänsten. Delldén hade länge tjänat för Rakel även om 
få ansåg att hans förmåga stod i paritet med hans goda vilja. 
Knut Olivecrona har vittnat om att Delldén inte var lyckad 

Carl Olof Delldén var systerson till Nils Fredrik 
 Biberg och stod Christopher Jacob Boström nära. 
Han anslöt sig tidigt till den historiska skolan 
och hans vetenskapliga författarskap befann sig 
i gränslandet mellan filosofi och juridik. Redan 
under 1820-talet hade han blivit uppförd på förslag 
till lärostolar i båda dessa ämnen. Det dröjde dock 
ända till 1844 innan han till slut blev professor, där-
till efter att hans kompetens blivit ifrågasatt. Från 
1851 till sin död 1854 var Delldén inspektor för Norr-
lands nation. Reproduktion av målning,  Uppsala 
universitetsbibliotek.
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som lärare, eftersom han ”affekterade att vara filosof och under sitt filosoferande i kathedern 
råkade han ofta göra en ganska klar sak tvärtom oklar”. Studenterna hade föga nytta av hans 
föreläsningar och ”gjorde dem ofta till föremål för gyckel”. En av dem, smålänningen Frey 
Hellman, klagade 1849 uppgivet i ett brev över ”Delldéns högst tråkiga och miserabla före-
läsningar”, under vilka studenterna förgäves försökte bringa reda i föreläsarens ”gallimatias”.

Kronprins Carl och prins Gustaf lyssnar till Johan Christopher Lindblads föreläsning i Theatrum 
Oeconomicum hösten 1844. Närmast till vänster om prinsarna sitter deras guvernör Henning 
 Hamilton. Mannen med glasögonen är prinsarnas handledare F.F. Carlson. Längst till höger, 
iförd skärmmössa, syns Arvid Sundberg, sedermera Uppsalas studentkårs förste ordförande. 
 Litografi i  Uppsala universitetsbibliotek.
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Spridda försök gjordes att förhindra den oönskade utnämningen. Carl Axel Juel med-
delade prokanslern sin uppfattning att Delldén var ”incompetent till någon juridisk pro-
fession”. Hans Järta försökte utan framgång övertala Johan Jacob Nordström att söka pro-
fessuren för att på så sätt stänga vägen för Delldén. Bergfalk underkände rentav Delldéns 
professorsspecimen men kunde bara försena, inte förhindra, utnämningen. Den nye pro-
fessorns glädje över att äntligen bli befordrad grumlades av bitterhet över det misstroende 
som hade visats honom. Han innehade professuren fram till sin död tio år senare och för-
blev under hela denna tid Lindblads närmaste förtrogne inom fakulteten.

Redan under sin första professorstid hade Lindblad gjort sig impopulär bland studen-
terna för sin stränghet. Missnöjet uttryckte de understundom genom nattliga pereat-rop 
eller ”buller” utanför hans bostad. Kronprins Carl, tillika universitetskansler, underhöll 
gärna sin närmaste vänkrets med historier, säkerligen mer målande än sanningsenliga, om 
sina upptåg som Uppsalastudent. Bland dessa bedrifter ingick att han vid ett tillfälle hade 
slagit in en av Lindblads fönsterrutor. Historier om dylik nattlig fönsterkrossning hos Lind-
blad återkommer i andra studentsammanhang. En inblick i studenternas uppfattning om 
professorn lämnar Julius von Sydow i ett brev till sin kusin Herman Rydin 1846. Han skri-
ver att Lindblad var ”vresig och befallande, som en spansk infant till Inkvisitionen till lic-
tor” och att ”hans tigersmil och kattklor ständigt söka vem de uppsluka måga”. I ljuset av 
att brevets adressat, Herman Rydin, sjutton år senare öppet demonstrerade mot Lindblad 
genom att delta i Themptanders examenssexa äger brevet sitt intresse. Motviljan vid den 
tiden mot sin äldre kollega torde Rydin således ha haft inpräntad sedan länge.

När nyheten om februarirevolutionen nådde Uppsala 7 mars 1848 utbröt vissa, om än 
begränsade, revolutionära yttringar bland studenterna. Palmblad, som var redaktör för den 
konservativa tidningen Tiden, utsattes för pereat-rop. Demonstrationer riktades även mot 
Lindblad, trots att denne, som Wilhelm Erik Svedelius har påpekat, inte var någon ”poli-
tisk person”, bara impopulär i största allmänhet. Men, fortsätter Svedelius, när ”humörer-
na voro i starkare rörelse än vanligt, sammanblandade sig saker, som ej hörde tillsamman, 
den politiska entusiasmen och enskilda antipatier”. Det drabbade Lindblad som ”fick höra 
fula läten utanför sitt hus”. Rudolf Hjärne hävdar å andra sidan att demonstrationen av-
bröts av några äldre studenter, innan deltagarna hunnit fram till Lindblads hus. Exakt hur 
det förhöll sig lär förbli en oavgjord sak. När Lindblad ett halvår senare, i egenskap av rek-
tor, kallade studenterna till det stipendiatupprop som traditionsenligt inledde läsåret ut-
tryckte han förhoppningen att de revolutionära stämningarna på kontinenten inte skulle nå  
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Uppsala. I så måtto blev han bönhörd. När Lindblad nedlade rektoratet tackade han särskilt 
studenterna för den goda anda som varit rådande under läsåret. Inte ”en enda oordning” 
hade inträffat, varför mindre konsistoriet, universitetets domstol, skulle ha varit ”försatt 
i fullkomlig overksamhet, om ej äldre mål fordrat dess handläggning”. I verkligheten var 
Lindblads förhållande till studenterna långtifrån så ämabelt som rektorsprogrammet kan 
ge vid handen. Klyftan skulle dessutom snart fördjupas.

Frömanska målet – en cause célèbre

Jacob Edvard Boëthius och Pehr Erik Bergfalk hade med blandade känslor bevittnat Lind-
blads och särskilt Delldéns upphöjelser till professorer. Gustaf Svanberg har tolkat deras 
vånda på detta sätt: ”Fakulteten ville helst slippa begge två och, när det icke kunde ske, 
önskade den att af två onda ting få välja det minsta, hvilket senare de ansågo Lindblad vara. 
Men, såsom sagdt, stannade det icke dervid. Fakulteten måste ock emottaga Delldén.” Kon-
sekvenserna av detta skulle Bergfalk och Boëthius snart bli varse. Det dröjde inte länge 
innan Lindblads och Delldéns åtgärder i ett befordringsärende kom att väcka indignation, 
inte bara hos deras äldre kolleger, utan även inom universitetet i stort och inom stora delar 
av det offentliga Sverige. Med hjälp av intriger, som inte kunde undgå att väcka uppseende, 
lyckades de från den akademiska banan utestänga Nils Fröman, en av fakultetens lovande 
yngre krafter som både Bergfalk och Boëthius hade fäst stora förhoppningar vid. Behand-
lingen av Fröman uppfattades på många håll som en hämnd för den snävhet, vilken särskilt 
Bergfalk hade visat i samband med deras professorsutnämningar. ”Att wåld ledt prof:r L:s 
och D:s handlingssätt, kan naturligtwis ingen påstå, men säkert är, att deras handlingssätt 
med wåld har mycket slägttycke”, kommenterade exempelvis Skånska Correspondenten.

Sedan Lindblad och Delldén blivit befordrade till professorer återstod att besätta de 
adjunkturer som de lämnade. Utan komplikationer utsågs Carl Axel Juel till Lindblads 
 efterträdare som adjunkt i ekonomisk juridik. Tillsättningen av adjunkturen i civilrätt och 
romersk rätt skulle förorsaka desto större rabalder. Av ett brev från Juel till Hans Järta 
framgår att Bergfalk hade Johan August Posse i åtanke för tjänsten. Posse hade 1839 blivit 
juris kandidat i Uppsala och sedan bedrivit rättshistoriska studier vid Riksarkivet under 
Järtas ledning. Juel betvivlade att Posse hade de insikter som krävdes för adjunkturen. Han, 
och många med honom, ställde i stället sina förhoppningar till Fröman, som visat prov på 
skicklighet att undervisa och som vore ”en särdeles god acquisition för Academien och 
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 juridiska Faculteten”. Om Juel skulle få Fröman vid sin sida som adjunkt ”kunde de juridis-
ka studierna widmakthållas och framgå, oaktadt dåligheten af de 2ne nya Professorerna”.

Nils Fröman var bördig från Tyfors bruk i Säfsnäs och hade med framgång bedrivit såväl 
filosofiska som juridiska studier. År 1843 hade han försvarat en avhandling under Bernhard 
Elis Malmströms presidium och samma år avlagt juris kandidat-examen med goda betyg. 
Han innehade posten som kurator vid Västmanlands-Dala nation och tillhörde de tretton 
juris studiosi som i maj 1844 stiftade Juridiska föreningen i Uppsala. Från flera håll uppmana-
des han att söka adjunkturen och när ansökningstiden löpte ut var han ensam sökande. Posse 
föredrog uppenbarligen sin position vid Riksarkivet, där hans forskningar så småningom re-
sulterade i det betydande arbetet Bidrag till svenska lagstiftningens historia (1850). 

Adjunkturerna fungerade vid denna tid som ett slags expektansplatser. Innehavarna 
stod främst i ledet när någon av professurerna blev ledig, vilket Lindblads och Delldéns 
befordringar hade visat. När Fröman i november 1844 försvarade sitt specimen stod där-
för inte bara adjunkturen på spel, utan även utsikten att inom några år kunna bli profes-
sor. Frömans avhandling rörde bördsrätten och var, enligt hävdvunnen praxis, författad på 
latin. Titeln var De jure retractus gentilitio observationes I–IV. Boëthius och Bergfalk satte 
stort värde på arbetet och tillerkände det Cum laude adprobatur (”Med beröm godkänd”) 
för författandet. Boëthius kunde däremot endast sträcka sig till Adprobatur (” Godkänd”) 
för försvaret, om vilket Bergfalk inte kunde yttra sig, eftersom han inte varit närvarande 
vid disputationen. Lindblad var mer kritisk men godkände – om än ”icke utan betänk-
lighet” – avhandlingen vad avsåg författandet. Försvaret kunde däremot varken han el-
ler  Delldén godkänna. Trots att en enig fakultet hade godkänt själva avhandlingen blev 
Fröman således underkänd, eftersom två av professorerna inte funnit hans muntliga försvar 
nöjaktigt. Även försvaret hölls på latin bör tilläggas. Det hade inte hjälpt Fröman om Berg-
falk varit närvarande vid disputationen och röstat för godkännande av försvaret, eftersom 
Delldén var dekanus och hade utslagsröst. Fakulteten anhöll därefter hos den tillförordna-
de kanslern, Carl Fredrik af Wingård, om att adjunkturens återbesättande skulle uppskju-
tas i avvaktan på kompetenta sökande. Åtgärden skulle definitivt stänga vägen för Fröman.

Frömans reaktion på det oväntade utslaget skildras av Juel i ett brev, avsänt dagen  efter 
fakultetens sammanträde: ”Fröman tog saken i början ganska kallt. Ehrenheim läste för 
honom timmen efter sedan han fått veta det, och kunde ej märka någon förändring el. 
tankspriddhet hos honom. Med sednare eft. midd. var han allt nedslagen.” Den student 
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som omtalas är Pehr von Ehrenheim, sedermera stats-
råd, universitetskansler och en av De Aderton.

Frömans öde väckte både förvåning och bestörtning. 
Johan Jacob Nordström, juris professor i Helsingfors, 
påstods ha lyckönskat akademin i Uppsala ”om den har 
råd att förlora en sådan förmåga”. Professorerna Israel 
Hwasser och Erik Gustaf Geijer uppvaktade Fröman 
och vädjade till honom om att speciminera på nytt. 
Även från högre ort mottog Fröman påtryckningar, en-
ligt vad Juel rapporterade till Järta: ”Hvad som mest 
syntes mig verka på Fröman, var det intresse Kronprin-
sen i går hade visat för honom och för ett förnyande af 
specimen under annan Decanus. I går voro näml. ett 
par Jurister, Rabe och Ehrenheim, bjudna till Prinsar-
ne och Kronprinsen hade till dem yttrat sig, visserligen 
försigtigt, men ganska lifligt. I dag var Fröman kallad 
till Kronprinsen kl. 1/2 1, men jag vet icke resultatet.”

I slutet av december 1844 anförde Fröman besvär hos 
Carl Fredrik af Wingård. Han hänvisade till formella 
brister i fakultetens hantering och anhöll om att speci-
mineringstiden skulle förlängas till och med vårtermi-
nens utgång. Lindblad utarbetade fakultetens svar, vari 
besvären avvisades. Boëthius förde dock till protokollet 
att han funnit ”Fröman äga en lycklig fallenhet för un-
dervisning, den han, enligt hvad mig är bekant, genom 
meddelande af enskildt biträde åt flera unga studerande ganska fördelaktigt ådagalagt”, 
varför han uppmanade den tillförordnade kanslern att ta dennes besvär ”under gunstigt 
ompröfvande”. I själva verket hade Boëthius fört diskussioner med såväl Fröman som med 
andra universitetslärare, däribland Erik Gustaf Geijer, rörande hur beslutet i hans egen 
fakultet på bästa sätt kunde undanrödjas. Halvtannat decennium tidigare hade Boëthius 
som inspektor för Östgöta nation in i det sista försvarat Lindblad, denna gång hade hans 
tålamod uppenbarligen tagit slut.

Universitetets tillförordnade kansler Carl Fredrik af 
Wingård fick hantera den svåra Frömanska befordrings-
frågan i Juridiska fakulteten. Litografi av Johan Elias 
Cardon efter teckning av Maria Röhl. Uppsala universi-
tetsbibliotek.
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Carl Fredrik af Wingård fann fakultetens förklaring nöj-
aktig och lämnade i det avseendet Frömans besvär utan 
åtgärd. Han var emellertid väl insatt i frågan och uppen-
barligen inte nöjd med Lindblads och Delldéns förfarande. 
I strid med fakultetens önskan beslöt han därför att adjunk-
turen utan dröjsmål skulle utlysas på nytt. På så sätt skulle 
Fröman få möjlighet att ”medelst fortsättning af dess påbör-
jade specimen, styrka sin competence till erhållande af rum 
å Adjuncts förslaget”. Prokanslern hade därmed funnit en 
 salomonisk lösning.  Fakulteten hade inte officiellt klandrats 
samtidigt som Fröman skulle beredas möjlighet att komplet-
tera sina meriter och förnya sin ansökan.

Adjunkturen utlystes på nytt och ansökningar inkom 
från Nils Fröman och Knut Olivecrona; den senare fullföljde 
dock aldrig sin kandidatur. Fakulteten gav de sökande möj-
lighet att före utgången av höstterminen 1845 speciminera 
för att styrka sin kompetens. Fröman försvarade emellertid 
sitt nya specimen, den femte delen av hans avhandling, re-
dan i juni. Han hade god anledning att skynda sig. Uppdraget 
att vara dekanus roterade terminsvis mellan fakultetens fyra 
professorer. Vid alla omröstningar ägde dekanus utslagsröst, 
och i uppfattningen av Frömans förmåga var fakulteten de-
lad i två läger. Fröman visste att Bergfalk och Boëthius skul-
le godkänna hans specimen och föra upp honom på förslag, 
medan Delldén och Lindblad troligen skulle lägga hinder i 
vägen. Under våren 1845 var Boëthius dekanus och Delldén 

befann sig dessutom på studieresa utomlands. Lindblad skulle däremot vara dekanus un-
der höstterminen och då, i kraft av sin utslagsröst, ha Frömans öde i sina händer.

Omedelbart efter Frömans andra disputationsakt begav sig Boëthius hem till Lindblad 
för att fråga om denne motsatte sig att fakulteten redan samma dag sammanträdde för att 
avge sin dom. Lindblad svarade att han denna gång ”icke fann något hinder för godkännan-
de” av försvaret men påpekade att han inte hunnit läsa skriften. Han föreslog därför att 
granskningen skulle uppskjutas till höstterminens början, då dessutom Delldén hunnit 

Nils Fröman lämnade Uppsala 1845 sedan hans 
specimen om bördsrätten för andra gången blivit 
underkänt av Johan Christopher Lindblad och Carl 
Olof Delldén. Fröman gjorde i stället snabb karriär 
i Stockholm och utsågs 1861 till rikets justitieombuds-
man. Fotografiet är taget av Gust. Joop & Comp. 
1864 och tillhör Uppsala universitetsbibliotek.
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återvända. Boëthius godtog förslaget. Han trodde säkerligen att frågan var löst, eftersom 
Lindblad nu hade godkänt försvaret och Delldén, som varit frånvarande under disputatio-
nen, inte kunde ha någon mening om detsamma. Båda professorerna hade redan ett halvår 
tidigare godkänt avhandlingens fyra första delar vad avsåg författandet.

När fakulteten i september samlades för att bedöma Frömans specimen framhöll Dell-
dén att det inte motsvarade kraven för ”lärdomsprof för en ordinarie Akademisk befatt-
ning”. Lindblad instämde, varför det inte hjälpte att Boëthius och Bergfalk röstade för god-
kännande av både författande och försvar. Lindblad hade som dekanus sista ordet. Det 
märkliga förhållandet hade således inträffat att Fröman i december 1844 blivit enhälligt 
godkänd för författandet men underkänd för försvaret med två röster mot en. I september 
1845 hade han, av samma domare, blivit enhälligt godkänd för försvaret men underkänd för 
författandet genom Lindblads utslagsröst som dekanus. Så kunde en karriär grusas.

Kort efter denna andra motgång lämnade Fröman universitetet. Kvällen före sin av-
resa hedrades han av sina vänner med en avskedsfest på en av stadens källare. Bland de 
över hundra deltagarna märktes universitetets rektor Israel Hwasser, akademiräntmästa-
ren Daniel Magnus Schedvin, professor Erik Gustaf Geijer, adjunkten Carl Axel Juel, vice 
bibliotekarien Carl Johan Fant, historikern Robert Mauritz Bowallius och Uppsalas borg-
mästare Napoleon Kindeström. Skålar utbringades och tal hölls. De akademiska lärarnas 
deltagande i festen utgjorde i sig en demonstration mot Lindblad och Delldén. Dagen därpå 
steg Fröman ombord på ångbåten och lämnade Uppsala. På stränderna längs Fyrisån stod 
hans talrika vänner och hurrade när fartyget lämnade hamnen. I Stockholm trädde Fröman 
i tjänst vid rättegångsverket och gjorde snabb karriär. Något decennium senare skulle han 
räknas till landets främsta jurister och ämbetsmän. Från 1861 till 1884, längre tid än nå-
gon annan före eller efter honom, innehade han ämbetet som rikets justitieombudsman.

Fakultetens behandling av Fröman väckte harm och uppståndelse i huvudstaden, där 
Dagligt Allehanda gick till häftigt angrepp mot Lindblad och Delldén. Tidningens lita-
nia utmynnade i förhoppningen att Fröman skulle få möjlighet att bli granskad av nya och 
mer lämpliga examinatorer ”än de ifrågavarande stränge Herrarne, hvilkas anseende som 
vetenskapsmän eljest är teml. klent”. Tidningen fann därtill önskvärt att Frömans avhand-
ling snarast blev översatt till svenska, så att allmänheten kunde bedöma dess kvaliteter. 

Följande dag tog Fröman själv till orda i samma tidning. Han var inte helt nöjd med hur 
sakförhållandena hade återgetts, även om skribenten tagit hans parti. Felaktigheterna vil-
le han dock inte korrigera, eftersom tidningsspalter inte var rätta platsen för sådant. Där-
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emot meddelade han att han redan hade påbörjat arbetet med att översätta avhandlingen. 
I den kommande svenska utgåvan hade han för avsikt att infoga handlingarna i målet; tids 
nog skulle allmänheten få möjlighet att granska såväl hans avhandling som professorernas 
dom däröver.

Vid samma tid publicerade tidningen Upsala en ”Universitets-skizz”, som helt ägna-
des Frömans öde. Författare var med all sannolikhet tidningens redaktör Pehr Hanselli. 
 Avskedsfesten refererades och läsekretsen underrättades om att flera professorer, lärare och 
akademitjänstemän hade deltagit. En av de äldre lärarna hade, framhöll Upsalas  initierade 
sagesman, i sitt tal till Fröman rentav tolkat ”sin och medbröders harm och förtrytelse” över 
det som skett. En liknande skildring inflöt i Norrlands-Posten, där signaturen ”Jeremias” 
påpekade att universitetets rektor Israel Hwasser hade visat sin djupa rörelse ”öfwer den 
motgång den för sin utmärkt redbara karakter så allmänt omtyckta och för sina grundliga 
studier wärderade Cand. Fröman lidit”. Dessa tidningsuppgifter föranledde de utpekade 
festdeltagarna att offentligt klargöra, att ingen av dem hade yttrat ”ett enda ord om egen 
eller medbröders harm och förtrytelse”. Däremot hade Hwasser i sitt tacktal uttryckt för-
hoppningen att Fröman på den praktiska banan skulle ”winna snar belöning för sina wisade 
prof på sin flit och sina kunskaper, hwilka talaren wäl ej wore competent att bedöma, men 
hwaröfwer han hört utmärkte män yttra sig med mycken högaktning”.

Skriverierna i framför allt Dagligt Allehanda och Upsala föranledde fakultetens nota-
rie Jacob Fredrik Biberg att införa ett ”beriktigande” i Upsala-Correspondenten, vilket på 
begäran även publicerades i Dagligt Allehanda. Genom att utifrån fakultetsprotokollen 
redogöra för händelseförloppet hoppades Biberg kunna lugna den storm som tornade upp 
sig. Effekten blev snarast den motsatta. Dagligt Allehanda ansåg att beriktigandet endast 
underströk hur godtyckligt de båda professorerna hade farit fram. Lindblad och Delldén 
kunde bedöma Fröman bäst de ville, menade tidningen, men det hindrade inte att ”Hr 
F. kan veta lika mycket, ja åtskilligt mer t.ex. i ämnet för den ogillade disputationen om 
bördsrätten, än de nämnde Hrr Professorerne”. Stockholms Dagblad framhöll att varken 
Lindblad eller Delldén räknades till de framstående vetenskapsmännens skara, varför 
Bergfalk hade varit tveksam till deras befordringar. Allra elakast var Upsala, som påmin-
de om de ord Schlyter en gång yttrat, nämligen att Lindblad – i avsaknad av nödvändig 
begåvning – borde överge vetenskapen för praktisk juridisk verksamhet. Visserligen hade 
han inte heller visat någon lämplighet som praktisk jurist men denna brist var i jämförelse 
mindre skadlig. Det lät sig, enligt Schlyter, enkelt göras att avsätta en usel domare, men 
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det var betydligt svårare att bli av ”med läraren, som har lärt honom och många andra att 
döma orätt i samma och tusende andra frågor”.

Sedan Fröman offentligt klargjort sin avsikt att utge sin avhandling på svenska och 
därvid bifoga handlingarna i målet begärde Lindblad att alla anmärkningar han framfört 
vid betygssättningen skulle införas i fakultetens protokoll. På så sätt skulle Fröman vara 
tvungen att inkludera också dem i sin skrift. Lindblad fogade ett långt yttrande till proto-
kollet, vilket han även utgav separat i pamflettform. 

I början av 1846 utkom Om bördsrätten på svenska. Till sin översättning hade Fröman 
bifogat dels de positiva vitsord hans avhandling fått från Hans Järta och Johan Jacob Nord-
ström, dels utdrag ur fakultetens protokoll så att läsaren kunde följa ärendets behandling. 
Han bemötte dessutom Lindblads många anmärkningar men undanhöll inte sin förund-
ran över att uppgifter i dagspressen tydligen styrde vad professorn i efterhand fann skäligt 
att införa i fakultetens protokoll. Lindblad svarade med ytterligare en skrift, där översätt-
ningen jämte de bifogade handlingarna och kritiken nagelfors. Han menade bland annat 
att Frömans skrift inte var en renodlad översättning utan en avsevärt förbättrad version, 
vid vars utarbetande författaren hade beaktat den kritik han fått.

Debatten klingade av under våren 1846 men verkningarna var inte över. Tre år senare, då 
Lindblad var rektor och docenten Knut Olivecrona var förordnad att sköta Lindblads före-
läsningar, anhöll fakulteten om att adjunkturen skulle utlysas på nytt, eftersom en merite-
rad kandidat åter fanns tillgänglig. Framställningen avslogs av kanslersämbetet utan moti-
vering, vilket väckte viss förvåning. I sina memoarer skriver Olivecrona att kanslerns be-
slut allmänt uppfattades som en missnöjesyttring över fakultetens behandling av Fröman. 
Även Olivecrona har framhållit att de båda professorernas uppträdande var orättvist: ”Jag 
kan”, skriver han, ”icke annorlunda förklara den allt för uppdrifna strängheten i Herrar 
Lindblads och Delldéns omdömen öfver ifrågavarande afhandling, än att dessa Herrar, 
såsom nyligen utnämnde professorer, ville sjelfva visa sin öfverlägsenhet och braska med 
stora fordringar på dem, hvilka skulle uppträda såsom akademiska lärare.”

Kanslersämbetets förhållande till Juridiska fakulteten, och i synnerhet till Lindblad, 
skulle snart bli ännu frostigare. Det dröjde mer än ett decennium innan den omstridda 
adjunkturen till slut kunde återbesättas. Under hela detta interregnum led fakulteten brist 
på ordinarie lärare. Efterverkningarna av Frömanska målet bestod långt efter det att hu-
vudpersonen hade lämnat universitetet; det blev inte lätt för fakulteten att avskudda sig 
ryktena om maktmissbruk och självsvåld. Ännu efter Frömans bortgång 1888 påminde 
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Nya Dagligt Allehanda om att det som skett i Uppsala mer än fyrtio år tidigare ”var en 
cause célèbre, som mycket ventilerades vid universitetet både af äldre och yngre, och om 
dervid någons anseeende blef lidande, icke var det Frömans”.

Lindblad och fejden med universitetskanslern

Under hösten 1844, då Fröman utarbetade första delen av sitt underkända specimen, hade 
den artonårige kronprins Carl påbörjat sina studier vid universitetet tillsammans med sin 
bror, prins Gustaf. Kronprinsen hade några månader tidigare blivit vald till universitets-
kansler. I formell mening var han sina lärares högste styresman när han anlände till aka-
demin men i praktiken övertog han inte kanslerssysslan förrän han avslutat sina studier 
1846. Fram till dess fungerade prokansler Carl Fredrik af Wingård som ställföreträdare 
med titeln vice kansler. Den unge kronprinsen synes redan från början ha varit intresserad 
av det akademiska livet, så även av behandlingen av Fröman. Redan i december 1844, da-
gen efter fakultetens utslag, kallade han alltså denne till enskild överläggning. Lindblads 
agerande under kanslersvalet tidigare samma år hade sannolikt förstärkt tronföljarens in-
tresse för hans förehavanden. 

Sedan flera decennier var den ordningen etablerad, att landets kronprins också var 
universitetskansler vid de båda universiteten. Carl Johan hade avgått till förmån för kron-
prins Oscar när han blev kung 1818. Oscar I agerade på samma sätt tjugosex år senare, då 
han efterträddes av kronprins Carl. Rent konstitutionellt var detta emellertid tveksamt. 
Grundlagen från 1809 stipulerade i sin fyrtiofemte paragraf att varken ”Svea rikes kron-
prins eller arffurste eller prinsar af det konungsliga huset skola hafva något lifgeding eller 
civilt embete; dock kunna efter gammalt bruk titlar af hertigdömen eller furstendömen 
dem tilläggas, utan rättighet till de landskap de bära.” Inför 1844 års kanslersval blev grund-
lagslydelsen föremål för diskussion. Oscar I var själv tveksam inför kronprinsens kandi-
datur men lät sig bevekas av den starka önskan härom som universitetet uttryckte. Enligt 
konsistoriets protokoll för 30 mars 1844 valde Uppsala universitet enhälligt kronprinsen 
till kansler och i maj lämnade Kongl. Maj:t nådigt bifall till förslaget.

Frågan är dock om kanslersvalet verkligen hade förlöpt lika smärtfritt som konsistorie-
protokollet ger vid handen. Fem år senare lämnade tidningen Upsala en initierad skildring 
av omständigheterna kring 1844 års kanslersval. Tidningen skriver att Lindblad av konsti-
tutionella skäl reserverade sig mot beslutet att välja kronprinsen, varigenom han skulle ha 
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ådragit sig ”mycken owilja”. Vid den efterföljande uppvaktningen i Stockholm hade rektor 
Erik Gustaf Geijer ”enskilt omtalat hwilken inwändning framställts emot behörigheten 
af detta wal”, varvid statsrådet skulle ha klargjort att valet av kronprinsen inte stred mot 
grundlagen. Upsalas uppgift stöds inte av konsistoriets handlingar men det är möjligt att 
diskussionen av klädsamma skäl inte fördes till protokollet. I alla händelser sammanfattar 
artikeln tämligen väl den åsikt som Lindblad hade om kronprinsens uppdrag som univer-
sitetskansler. Frömanska målet hade stärkt honom i denna uppfattning, liksom flera senare 
ingripanden av kanslern och hans kanslerssekreterare. Mot denna bakgrund är kronprin-
sens intresse för behandlingen av Fröman inte ägnat att förvåna.

I officiella sammanhang möttes Lindblad och kronprinsen vid flera tillfällen. Lindblad 
var rektor och värd när Carl och hans bröder Gustaf och Oscar i november 1848 gästa-
de Uppsala. De mottogs bland annat med bal på Gillet, vars festlighet förhöjdes med ett 
 avancerat fyrverkeri. Mot natthimlen framträdde i eldskrift en obelisk, prydd med de tre 
prinsarnas namnchiffer. När Lindblad nedlade rektoratet ett halvår senare återkallade han 
i sitt program ”med serdeles nöje och underdånig tacksamhet” minnet av furstarnas Upp-
salabesök. Friden skulle dock icke bestå.

Två månader efter rektorsskiftet avled Jacob Edvard Boëthius. När hans professur i 
civilrätt utlystes inkom ansökningar från Knut Olivecrona, Otto Herman Forssell och 
Carl Axel Juel. Fakulteten uppförde dem på förslag i den ordningen, även om Lindblad 
förklarade Juel inkompetent, eftersom denne främst ägnat sig åt ekonomisk juridik och 
saknade egentliga meriter inom den rena civilrätten. Det var i sak korrekt men tidigare 
hade gränserna mellan fakultetens professurer och kompetensområden inte dragits lika 
skarpt. Lindblads sedan länge närda aversion mot Juel bidrog säkerligen till hans bedöm-
ning. I konsistoriet erhöll Olivecrona arton röster till första rummet mot en röst vardera 
för Forssell och Juel. Det tydliga utfallet hindrade inte att befordringsfrågan blev utdragen 
och mycket känslig. Juel hade stöd av många av dem som några år tidigare hade understött 
Fröman, däribland Johan Jacob Nordström, som nu blivit kanslerssekreterare, och Israel 
Hwasser, vilken var den ende som i konsistoriet uppfört Juel i första förslagsrum. I bak-
grunden fanns även kronprinsen, vilken uppgavs ha lovat Juel att han skulle få professu-
ren och med handslag bekräftat detta löfte. Universitetskanslern fann det uppenbarligen 
angeläget att motverka Lindblads inflytande i fakulteten.

Olivecrona försvårade dock kronprinsens möjlighet att genomdriva Juels utnäm-
ning. I Post- och Inrikes Tidningar publicerade han en nedgörande kritik av Juels specimen 
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Om  danaarf. Åtgärden ledde till att Olivecrona hamnade i personligt meddelad onåd hos 
Oscar I, vilken ansåg att denne hade chikanerat kronprinsen och inskränkt hans egen ko-
nungsliga rätt att själv avgöra vilken av de på förslag uppförda kandidaterna som skulle ut-
ses. Regeringen var splittrad men ecklesiastikministern Paulus Genberg tog Olivecrona i 

Kronprins Carl hamnade i egenskap av universitetskansler i upprepade dispyter med sin forne lärare Johan 
 Christopher Lindblad. Handteckningen, utförd 1849 av Fritz von Dardel, tillhör Nordiska museet. Fotografiet är 
taget av Eva Aspelin.
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försvar. Av Genbergs dagbok framgår att kronprinsen satte honom under stor press och i 
praktiken gjorde ärendet till en kabinettsfråga om hans ställning som universitetskansler. 
Under ett samtal med Genberg utlade kronprinsen sin syn på Uppsalafakulteten: ”Bleve 
Juel icke utnämnd, så kunde prinsen icke fortfara att vara kansler. Det vore opposition 
mot honom för konstitutionernas skull. Lindblad hade dominerat hela konsistorium. Oli-
vecrona vore en intrigör – farligt att han komme in i fakulteten. Juel vore den ende som 
dugde. Han hade bildat alla unga jurister o.s.v. Och sådant skulle man väl se mera på än på 
grundlagsparagraferna.” Försöken att göra Juel till professor misslyckades till slut. På vå-
ren 1852 blev Olivecrona utnämnd av en motvillig kung. Juel kvarstod som adjunkt och 
soulagerades genom att bli akademiombudsman efter Olivecrona.

Halvtannat år senare, i december 1853, insjuknade Carl Olof Delldén. Fakulteten upp-
drog åt sin ende adjunkt, Carl Axel Juel, att sköta dennes examinationer och föreläsningar. 
Juel motsatte sig detta, eftersom det innebar att han skulle vara tvungen att lämna pos-
ten som akademiombudsman och därmed göra en ekonomisk förlust. Fakulteten hävdade 
att Juel inte bara var adjunkt under Bergfalk i nationalekonomi, utan även under Delldén 
i statsrätt, varför han enligt universitetsstatuterna var skyldig att åta sig vikariatet. Kans-
lern uppdrog åt Juel att vikariera under våren 1854. Frågan blev mer akut när Delldén av-
led i juni samma år. Under andra omständigheter skulle Juel ha varit en stark kandidat 
att bli dennes efterträdare. Hans förhållande till fakultetens professorer var nu sådant att 
han uteslöt möjligheten att av dem erhålla kompetensförklaring. Av det skälet var han 
föga intresserad av att uppträda som ”Facultetens hantlangare” och vikariera. Inför läsåret 
1854/55 anhöll han om tjänstledighet från sin adjunktur för att i Stockholm kunna slut-
föra en studie i den svenska kamerallagfarenheten. Fakulteten betraktade detta som ett 
svepskäl han använde för att undandra sig vikariatskyldigheten. Lindblads fiender Sigurd 
Ribbing och Gustaf Svanberg argumenterade utan framgång för Juels sak i konsistoriet. 
Det slutade med att Juel i stället lämnade in sin avskedsansökan. Året därpå utgav han 
en bitter uppgörelse med fakulteten, inte minst med Lindblad, under titeln Universitets-
förhållanden från Upsala.

Fakulteten försökte därefter finna andra lösningar på vikariatsfrågan. Herman Rydin, 
som sedan några år var adjunkt i Lund, och Elis Schenson, akademikamrer vid Uppsala 
universitet, tillfrågades och förklarade sig villiga att åta sig vikariatet. Kanslern sade nej 
och anbefallde i stället Bergfalk, Lindblad och Olivecrona att mellan sig fördela den va-
kanta professurens åligganden. Professorerna ansåg inte att statuterna gav stöd åt kanslerns 
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uppfattning att detta ingick i deras ämbeten. De överklagade 
beslutet till Kungl. Maj:t, som dock i januari 1855 fastslog att 
de var skyldiga att vikariera. Motvilligt delade professorerna 
upp föreläsningarna mellan sig.

Professorerna svarade med att publicera alla handlingar 
i målet för att vädja till den allmänna opinionen. Åtgärden 
hade önskad verkan. Aftonbladet använde tacksamt den am-
munition fakulteten tillhandahöll. Tidningens kritik rikta-
des främst mot kanslerssekreteraren Johan Jacob Nordström 
men även mot kronprinsen, som överskridit sina befogenhe-
ter. Hans sätt att ”snärta och pika gamla män” var, menade 
Aftonbladet, ovärdigt ”en ung furste, som för icke så många 
år sedan var deras lärjunge”.

När kanslern tre månader senare besökte Uppsala kal-
lade han till sig de tre professorerna och uttryckte sin besvi-
kelse över att de hade försökt undandra sig sina skyldigheter. 
Han framhöll sitt särskilda misshag med fakultetens sista åt-
gärd, med vilken han inte gärna kunde avse annat än att de 
publicerat handlingarna i målet. Professorerna, och särskilt 
 Lindblad, blev mycket upprörda över denna ”kanslersskrapa”, 
vilken uppfattades som konstitutionellt tveksam. Rätten att 
fritt få utge offentliga handlingar i tryck hade Lindblad för-
svarat under flera decennier. Samma kväll som mötet mellan 
kanslern och professorerna hade ägt rum innehöll tidningen 
Upsala en redogörelse för händelserna. Nyheten hade miss-
tänkt snabbt spridit sig till redaktionen. Även Upsala rikta-
de hård kritik mot kanslerssekreteraren Nordström. Denne 

hade, som professor i Helsingfors, fram till nyligen varit ”rysk undersåte” och han hade 
uppenbarligen inte glömt ”de ryska styrelsemarimerna, som är det absoluta godtycket”. 
Tidningen påminde om att grundlagen förhindrade medlemmar av kungahuset att inneha 
civila ämbeten, varför Nordström måste ha varit ansvarig för den varning professorerna 
tilldelats.

Riksarkivarien Johan Jacob Nordström hade ett 
komplicerat förhållande till Lindblad, i synnerhet 
i egenskap av kanslerssekreterare 1849–74. Foto-
grafiet är taget av Wilhelm Boeckmann. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Den fortsatta debatten blev hätsk. Lindblad anklagades för att använda pressen för att 
kritisera kanslern samtidigt som han utåt endast stod som utgivare av förment objektiva 
offentliga handlingar. Aftonbladets första artikel hade publicerats så lägligt och var så ini-
tierad, att Lindblad misstänktes för att vara dess författare. I så fall skulle hela saken hamna 
i ett annat ljus. Med fakultetens sista åtgärd skulle kronprinsen inte ha åsyftat tryckning-
en av de offentliga handlingarna, utan att Lindblad medverkat till artikeln i Aftonbladet. 
 Litteratören Carl Johan Backmans tidning Upsala-Biet kunde exempelvis meddela att ”an-
ledningen till merbemälta skrapa ingalunda varit den af ’Upsala’ uppgifna”. Lindblad för-
säkrade att han inte hade haft något med Aftonbladets artikel att göra. Följaktligen hade 
han inte heller kunnat föreställa sig att kronprinsen med sin varning hade avsett denna. 
Dessutom skrev Lindblad, återigen med udden riktad mot kanslerssekreteraren Nord-
ström, ”att det icke är i Sverge man utdelar något slags bestraffningar på blotta misstankar”. 
Så länge inte Nordström kunde bevisa att någon av professorerna hade skrivit artikeln i 
 Aftonbladet kunde han inte heller straffa någon av dem för det. 

Debatterna under 1840- och 1850-talen hade underminerat kronprinsens ställning som 
universitetskansler. När Carl 1857 uppsteg på tronen som kronprinsregent utsågs ämbets-
mannen Gustaf Adolf Sparre till tillförordnad kansler. Två år senare, efter Carl XV:s tron-
tillträde, valdes Sparre till ordinarie universitetskansler. Lindblads konsekventa kritik mot 
det kungliga kanslersämbetet, både avseende dess konstitutionella legitimitet och dess 
ingripande i olika sakfrågor, bidrog till att reformen blev ofrånkomlig. I sak hade föränd-
ringen emellertid begränsad verkan. Lindblads förhållande till Gustaf Adolf Sparre skulle 
nämligen bli minst lika ansträngt som det hade varit till kronprinsen. En viktig anledning 
till detta var att Lindblads svurne fiende Johan Jacob Nordström kvarstod som kanslers-
sekreterare ända fram till sin död 1874.

Lindblad som åklagare och tilltalad

I samma månad som Lindblad mottog kronprinsens skrapa drogs han in i en annan kontro-
vers, där hans roll var både åklagarens och domarens. I hans ämbetsåligganden som juris 
professor ingick att vara ledamot av mindre konsistoriet, den instans som hanterade den 
kvarvarande akademiska jurisdiktionen. Ett märkligt ärende i denna akademiska domstol 
skulle ytterligare fördjupa konflikten mellan Lindblad och kronprinsen-kanslern.
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På kvällen 5 maj 1855 blev akademisekreteraren Carl Ludvig Höjer överfallen och miss-
handlad av en grupp studenter vid slottstullen när han vandrade till sitt hem strax utanför 
staden. Händelseförloppet skulle visa sig vara svårt att klarlägga, eftersom de inblandades 
versioner skilde sig åt. I tidningen Upsala-Biet inflöt en indignerad insändare om ”Väga-
friden omkring Upsala”, osannolikt är det icke att den är författad av Höjer själv. Enligt 
artikeln hade akademisekreteraren blivit överfallen av fyra berusade studenter. När han 
vägrade att uppge vem han var blev han förföljd, förolämpad och flera gånger slagen till 
marken. ”Man måste”, framhöll författaren, ”beklaga det samhälle, som är nödsakadt be-
vittna det sådana våldsgerningar ostraffadt föröfvas, men man intages af en ännu smärt-
sammare känsla, då man finner att så mycken råhet lefver ibland ynglingar, som represen-
tera landets bildade ungdom.”

Under tumultet kände Höjer igen en av de fyra angriparna, kalmariten Carl Johan 
Malmberg. Denne ställdes därför till svars inför mindre konsistoriet, anklagad för miss-
handel. Under rannsakningen hävdade Malmberg att han inte hade haft något att göra 
med överfallet. På sin hemväg från utvärdshuset Eklundshof hade han fått syn på tre för 
 honom okända personer, vilka rusade fram mot Höjer. De hade uttryckt sin avsikt att 
”hissa” denne, varpå Malmberg hade varnat dem och påpekat att det var akademisekre-
teraren de hade framför sig. I samma ögonblick hade Höjer med sin nyckelknippa slagit 
Malmberg i huvudet så att blodvite uppstått och hotat med att ställa dem alla inför uni-
versitetets domstol om de vågade röra honom. När Malmberg reste sig hade de tre and-
ra personerna redan överfallit Höjer med slag och okvädningsord. Utan framgång hade 
Malmberg försökt att avstyra misshandeln. Han var därför, menade han, själv ett brotts-
offer, ingen brottsling.

Till skillnad från Upsala-Biet ansåg konkurrenten Upsala att även Höjer måste kland-
ras. Utifrån sin ”kännedom om hr Höjers lynne” höll tidningen för sannolikt att han hade 
förvärrat situationen genom slaget med nyckelknippan. Om han i stället hade ”iakttagit 
nödigt lugn” skulle förmodligen allt ha avlöpt vida fredligare än vad som nu blev fallet.

Förutom Malmberg ställdes tre studenter av Smålands nation inför rätta, misstänk-
ta för att vara Höjers angripare. Mindre konsistoriet bestod, utöver Lindblad och rektor 
Christopher Jacob Boström, av juristen Knut Olivecrona, patologen Fredric Sundewall och 
filosofen Sigurd Ribbing. Vid förhandlingen, som ägde rum 19 maj, deltog även akademi-
notarien Johan Wilhelm Gyllenswärd och stadsfiskalen Per David Hultgren. Lindblad 
ledde på rektors anmodan förhandlingarna. Åtalen mot de tre smålänningarna lades ned 
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när de med vittnen kunde styrka att de befunnit sig hemma när överfallet skedde. Målet 
kom därför endast att gälla Malmberg. Trots oklarheten kring arten av dennes inblandning 
yrkade Lindblad på ett mycket hårt straff – två års relegering. Olivecrona och Sundewall 
instämde i detta. Boström ansåg att straffet kunde inskränkas till ett års avstängning. Rib-
bing påpekade däremot att inget styrkte att Malmberg brukat våld mot Höjer, varför han 
endast kunde straffas för sin oförsiktighet att ingripa. Det var en lindrig förseelse för vil-
ken första gradens varning var fullt tillräcklig. En oenig rätt dömde emellertid Malmberg 
till två års förvisning från Uppsala och universitetet.

Domen mot Malmberg hade avkunnats utan egentlig bevisning. I sin uppgörelse med 
fakulteten påpekade Carl Axel Juel det paradoxala i att Lindblad – som nyss hade mäst-
rat kanslerssekreteraren Nordström och påtalat att man ”i Sverige inte dömer någon på 
blotta misstanken” – själv som domare hade gjort just detta. Att Lindblad varit ”den som 
dicterade Consistorii utslag” betvivlade Juel inte.

Lindblads förhörsmetoder blev minst lika ifrågasatta som själva domslutet. Han be-
skylldes för att inte sky några medel för att binda de misstänkta smålänningarna vid brot-
tet. En juris studerande som inkallats som vittne fick av Lindblad veta, att denne noga 
skulle komma ihåg hans vittnesmål nästa gång det var dags för tentamen. Olivecrona upp-
gavs ha inflikat att det förundrade honom att vittnet över huvud taget skulle kunna tänka 
på examen om han hade så dåligt minne. En av de misstänkta, som senare visade sig ha 
fullgott alibi, blev av Lindblad uppmanad att erkänna, eftersom alla kunde se att han hade 
”bofven stämplad i sitt ansigte”. Upsala-Biet förfasade sig över tillståndet i den akademiska 
domstolen: ”Vi hafva visserligen mer än en gång hört berättas huru en eller annan profes-
sor (särdeles och nästan uteslutande inom den juridiska fakulteten) icke tvekat att på det 
mest despotiska och laglösa sätt behandla sina stackars examinandi, men vi hade åtmins-
tone trott att icke någon skulle våga att så pass ’offentligt’ afslöja sin inre om ett så rått öf-
versitteri vittnande natur.”

Lindblad förnekade Upsala-Biets uppgifter. Han medgav dock att han i enrum till de 
fyra professorskollegerna hade yttrat att ”en af de tilltalade hade ful fysionomi, hvarvid 
jag yttrade det franska ord miserable, som visserligen icke kan öfversättas med bof”. Lind-
blad var mycket upprörd över att någon av ledamöterna – naturligtvis avsåg han Ribbing 
– hade gjort detta yttrande offentligt: ”Hvad sålunda talades inom slutna dörrar och då 
inga andra voro närvarande än rättens ledamöter och akademinotarien Gyllenswärd, har 
på ofvannämnde sätt blifvit framstäldt i Upsala-Biet, hvars redaktion följaktligen måste 
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hafva öron inom sjelfva consistorium academicum och tillika vara mindre nogräknad om 
sanningen.” Olivecrona anklagade redaktionen för att fara med osanning och försäkrade 
att han aldrig sagt vad som påståtts. Upsala-Biet lät sig inte övertygas. Tidningen hade till-
frågat ytterligare några under förhöret närvarande personer ”och besynnerligt nog erhållit 
det svar, att de bestämdt vilja påminna sig att Hr Professoren fällt detta yttrande; ja, en af 
dem har till och med gått så långt, att han förklarat sig färdig att med ed bestyrka sannfär-
digheten af denna uppgift”.

Malmberg överklagade domen till universitetskanslern, som bar det yttersta ansvaret 
för den akademiska jurisdiktionen. Efter att ha granskat målet upphävde han domen och 
återförde ärendet till mindre konsistoriet, vilket aldrig utdömde något straff. Med tanke 
på allt som förevarit i vikariatstriden var det förmodligen inte med något tungt hjärta som 
kronprinsen underkände det sätt varpå Lindblad hade drivit denna rättsprocess. Bud skapet 
var tydligt: I Sverige blir ingen dömd på blotta misstankar.

Lindblads lynnighet riktades inte bara mot studenter och kolleger. I mars 1862 hamna-
de han i en häftig ordväxling på Stora torget med arbetskarlen Anders Pettersson, vilken 
tidigare varit hans hyresgäst. Pettersson ansåg att Lindblad hade avhyst honom med alltför 
kort varsel, varför han lidit ekonomisk förlust. Diskussionen fortsatte utanför den fastig-
het vid Kungsängsgatan, där Pettersson bodde hos sin nya hyresvärd. Under grälet tappa-
de Lindblad humöret och slog Pettersson en eller två gånger med sin käpp. Något blodvite 
blev inte följden men Pettersson anmälde Lindblad för misshandel, eftersom han ansåg att 
”Professoren med sina juridiska kunskaper och höga samhällsställning icke bör kunna an-
ses okunnig om lagens stränghet för dylikt våld”. Lindblad medgav inför rådstuvurätten att 
han hade utdelat ett slag med käppen men först efter att han blivit ”på ett högst ohöviskt 
sätt tilltalad” av målsäganden. Lindblad befanns skyldig och dömdes att ”för ifrågavarande 
misshandel” böta tio riksdaler eller vara ”i brist af böter afstraffad med 4 dagars fängelse 
vid vatten och bröd”. Dessutom skulle Lindblad ersätta Pettersson för den tid denne måst 
tillbringa i rätten.

Det väckte naturligtvis uppseende att Lindblad, som var professor i kriminalrätt och 
gjort sig känd för sin nitiska utövning av universitetets domsrätt, själv blivit dömd för 
misshandel. Tidningen Frihetsvännen kommenterade händelsen i en artikel med rubriken 
”Uppsalakäpparne”, varmed åsyftades det stränga regemente som Lindblads gamle vän 
Rudolf Annerstedt förde som rektor vid Högre allmänna läroverket i Uppsala. Några år 
tidigare hade Annerstedt blivit bötfälld för att han med sin käpp misshandlat en tolvårig 
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skolpojke och i pressen omtalades han gärna med epitet som den ”alltför mycket i käpp-
väg bekante rektorn”.

Nu hade, menade Frihetsvännen, Lindblad sällat sig till ”Uppsalakäpparna”. Annerstedt 
har fått en jämlike. Professorns sätt att uppträda hade varit omöjligt i huvudstadens mer 
civiliserade miljö, fortsatte tidningen, som ännu inte uppgivit hoppet om lärosätets för-
flyttning till Stockholm. Annerstedt hade 1861, sina käppslag till trots, upphöjts till rid-
dare av Nordstjärneorden. Frihetsvännen förmodade, i sin av sarkasm drypande artikel, att 
Lindblad åstundade en likartad belöning: ”Vi känna icke närmare anledningen till profes-
sor Lindblads berserkagång, då man väl ej får antaga, att han, som redan är nordstjernerid-
dare, af hr Annerstedts hugnande med denna orden strax efter den bekanta käppbragden 

Rudolf Annerstedt och Johan Christopher Lindblad hade i slutet av 1820-talet anfört 
det så kallade fosforistpartiet vid Östgöta nation. Trettio år senare blev de i press-
sen nedsättande benämnda som ”Uppsalakäpparna” sedan de båda blivit fällda för 
misshandel med sina käppar som tillhyggen. Fotografiet av Annerstedt är taget av 
Emma Schenson, upphovsmannen till fotografiet av Lindblad är okänd. Båda foto-
grafierna tillhör Uppsala universitetsbibliotek.
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kan hafva dragit den förhoppningen, att äfven genom dylik bravour göra sig till föremål 
för hög åtanka och möjligen erhålla kommendörskraschanen af samma orden eller kanske 
’medaljen för tapperhet i fält’.”

Anledningen till att rättegången mot Lindblad ägde rum i rådstuvurätten och inte i 
konsistoriet var att den akademiska jurisdiktionen hade upphört tio år tidigare. Efter 1852 
lydde endast studenter som Carl Johan Malmberg under universitetets domvärjo. Med 
tanke på det förhållande, i vilket Lindblad i början av 1860-talet stod till åtskilliga av sina 
ämbetsbröder, var han förmodligen tacksam över detta.

Richertska målet

I slutet av 1850-talet hade en djup söndring inträtt mellan två grupperingar inom konsi-
storiet, vilken ställdes på sin spets hösten 1859 sedan studenten Mårten Richert anmält 
sin lärare, kemiprofessorn Lars Svanberg, till konsistoriet för dennes kränkande och orätt-
visa beteende. Svanberg, en av Lindblads få vänner inom konsistoriet, hade granskat ett av 
 Richert utfört laborationsprov för bergsexamen och konstaterat att denne kommit fram 
till ett omöjligt resultat. Svanberg hade anklagat sin elev för att denne skulle ha fuskat; 
han aldrig hade utfört något experiment utan bara uppdiktat ett resultat. Beskyllningen 
fann Richert djupt sårande. Han medgav att något måste ha gått fel vid provets utförande 
men vägrade att acceptera lögnanklagelsen. Hos konsistoriet anhöll han om upprättelse 
och möjlighet att framdeles bli bedömd av annan lärare.

Målets behandling fördjupade splittringen inom konsistoriet. Richert visste att Svan-
berg hade flera fiender även bland sina ämnesbröder, och han saknade inte egna förbindel-
ser. Han hade släktband till universitetets rektor Anders Fredrik Beckman, som dessutom 
var proinspektor vid Västgöta nation, vilken han tillhörde. Till nationskretsen hörde även 
Per Hedenius, professor i patologi. Både Beckman och Hedenius hade granskat Richerts 
skrift innan den sändes till konsistoriet.

Richerts kritik var känslig i flera avseenden. Lars Svanberg hade under 1850-talet lyckats 
utverka statsmedel för uppförandet av Chemicum bakom Carolinaparken. Tillkomsten av 
denna för sin tid storslagna byggnad, icke utan skäl kallad Institutionspalatset, innebar ett 
slag mot alla dem som ivrade för universitetets flyttning till Stockholm. Chemicum hade 
”murat fast” universitetet i Uppsala och därtill kostat mycket pengar. Den liberala press-
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sen hade i åratal kritiserat Lars Svanberg för detta och Richerts klagomål gav anledning 
till nya oönskade skriverier.

Under hösten gjordes flera försök, framför allt av Beckman, att i enskilda sammanhang 
övertala Richert att återta klagomålen, eftersom han inte kunde uppnå något annat med 
dem, än att skada både sig själv och universitetet. Richert vägrade ståndaktigt och inkom i 
stället med en förnyad inlaga. Till slut hade Beckman inget annat val än att hänskjuta frågan 
till konsistoriet, där Svanberg fick förklara sig. Bland Svanbergs vänner växte missnöjet över 
Beckmans hantering av frågan och det antyddes att rektor stod på sin unge frändes sida. 

Studenten Mårten Richert gjorde sensation när han 1859 reste klagomål mot sin lärare Lars 
Svanberg i konsistoriet. Ärendet kom att hanteras av universitetets rektor Anders Fredrik 
Beckman, till vilken Richert hade släktband (han var bror till Beckmans svägerska). Fotogra-
fierna av Richert (till vänster) och Beckman (till höger) tillhör Uppsala universitetsbibliotek.
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Svanbergs motståndare, framför allt Sigurd Ribbing och Herman Rydin, ansåg däremot att 
klagomålen skulle föranleda en noggrann undersökning av förhållandena vid Chemicum.

Rektor Beckman, som befann sig i en grannlaga position, försökte efter bästa förmåga 
balansera de stridande viljorna mot varandra. Det var en diplomatisk balansakt i den hög-
re skolan och den blev honom övermäktig. När frågan skulle avgöras gick Lindblad gick till 
våldsamt angrepp mot honom för hans sätt att sköta rektoratet. Beckmans underlåtenhet 
att näpsa sin ”kvasi-släkting” hade bidragit till att underminera disciplinen vid universite-
tet, vilken var en rektors främsta uppgift att upprätthålla. En målande bild av det beryk-
tade mötet lämnar Richert själv i ett brev till sin landsman Adolf Virgin:

Lindblad har i Consistorium rört upp himmel och jord och har varit förfärligt förbittrad 
på mig. Det är, efter hvad alla säga, han som egentligen ledt Consistorium till det nu 
fattade beslutet. Emot Beckman har han uppfört sig på det mest oförskämda sätt och 
offentligt inför Consistorium beskyllat honom för partiskhet emot mig samt yttrat, att 
det ej är underligt, att Rector söker beskydda ”qvasi-slägtingen” (han lärer ha kallat mig 
så när han talat med Beckman). Efter hvad Beckman sjelf omtalat, steg Lindblad en gång 
i Consistorium upp från sin plats, när Beckman talade, och citerade en paragraf ur Lag-
boken samt bad att få erinra Rector om hvilket straff det har med sig, när Ordföranden i 
en domstol uppträder såsom den ena partens advokat. Beckman hade då blivit så förargad 
på honom, att han (Beckman) i kraft af sin embetsmannamyndighet befallde honom att 
tiga, hvarvid Lindblad blev likblek i ansiktet av ilska.

Få rektorer i universitetets historia har under pågående möte varit tvungna att parera an-
grepp av detta slag. Beckman skrev uppgivet några dagar senare till sin vän F.F. Carlson: 
”O, den som vore professor igen! Hade jag någonsin haft lust att komma upp i världen, så 
vore rektoratet tillräckligt att kuva mig.” Hans värv underlättades inte av att den andra 
fraktionen inom konsistoriet gick hårt fram emot Lars Svanberg. Rydin yrkade till och 
med att konsistoriet skulle uppdra åt akademiombudsmannen att väcka åtal mot denne 
för tjänste fel. Rydin och Lars Svanberg hade kort dessförinnan hamnat i konflikt med var-
andra när professuren i mineralogi skulle tillsättas. Med alla medel hade Svanberg försökt 
förhindra utnämningen av Edward Walmstedt, vilken han ansåg vara inkompetent. Detta 
förargade Rydin som var hyresgäst i Walmstedtska gården och nära vän till Walmstedt. 
Den så kallade Walmstedtska striden slutade med att en knappt majoritet i konsistoriet 
lyckades genomdriva utnämningen, trots att samtliga naturvetare röstade mot densam-
ma. Detta påverkade även det redan ansträngda förhållandet mellan Lindblad och Rydin.
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Richert fälldes av konsistoriet men straffet blev det lindrigast tänkbara, i praktiken var 
det ett icke-straff. Han erhöll en rektorsvarning för sitt skrivsätt. Varningen skulle utde-
las i enskilt sammanhang av den rektor som var hans släkting och vilken på förhand hade 
läst och godkänt den bestraffade skrivelsen. Av principiella skäl överklagade Richert ändå 
fallet till universitetskanslern, vilken lämnade besvären utan avseende. Richert övervägde 
att driva fallet vidare till högre instans men avstod på inrådan från sin far, häradshövdingen 
Gustaf Birger Richert. Brevet från fadern visar att Lindblads behandling av Fröman ännu 
efter femton år var levande i sinnena: ”À propos akademisk orättvisa och måhända förföl-
jelse: Tänk på L–ds och D–ns förfarande mot Fröman. Denne har dock sedermera gått sin 
bana fram med heder och utmärkelse”. Richert följde, precis som fadern önskat, Frömans 
exempel och lämnade den upplevda orättvisan bakom sig. Han påbörjade juridiska studier 
men övergick snart till nordistiken.

Lindbladska målet

Vårterminen 1863 hade det återigen blivit Lindblads tur att vara dekanus för Juridiska fa-
kulteten. I den egenskapen tog han ett ovanligt initiativ, nämligen att söka anordna dok-
torspromotion. Doktorsgraden inom juridisk fakultet hade återinförts 1810 efter att ha 
varit vilande sedan 1763. Promotioner förekom emellertid endast 1818, 1827 och 1838. Det 
gick alldeles utmärkt att bli såväl professor som justitieråd utan att vara juris doktor, var-
för graden av många betraktades som överflödig. Lindblad påpekade å sin sida mer än gär-
na att han var något så ovanligt som juris doktor, för honom var detta mer exklusivt än att 
han senare blev docent. Resonemanget saknade inte logik; under femtioårsperioden mel-
lan 1827 och 1877 promoverades inga juris doktorer efter avlagda prov. År 1838 hade Pehr 
Erik Bergfalk blivit promoverad till juris doktor i samband med att han tillträdde profes-
suren i nationalekonomi. En förutsättning för detta var att universitetskanslern hade be-
viljat dispens från de formella kraven för doktorsgraden.

Tjugofem år efter Bergfalks promotion ville Lindblad återupprepa detta förfarande, 
varför han hos kanslern anhöll om dispens för att kunna promovera professor Knut Olive-
crona och häradshövdingen Gustaf Östberg, bruksdisponent i Söderfors. I strikt formell 
mening uppfyllde ingen av dem kraven. Statuterna gav endast fakulteten rätt att promo-
vera licentiater som efter licentiatexamen undergått särskilt disputationsprov. Herman 
Rydin reserverade sig därför mot förslaget. Lindblad hade, menade han, agerat på eget hand 
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”utan för tillfället gifven anledning”. Rydin ansåg förvisso att Olivecrona, som varit pro-
fessor i drygt tio år och utgivit ett flertal betydande avhandlingar, hade meriter som vida 
översteg kraven för juris doktorsgrad. Just däri låg problemet: Om doktorsgraden i prakti-
ken förvandlades till ett slags hedersdoktorat skulle, befarade Rydin, dess egentliga funk-
tion av särskild hedersgrad för juris licentiater undergrävas.

Kanslersämbetet gav Rydin delvis rätt. Fakulteten erhöll dispens, men bara för att pro-
movera Olivecrona, inte Östberg. I samband med rektorsskiftet 1863 ägde promotionen 
rum i konsistoriehuset. Lindblad sällade sig därmed till den begränsade skara juris profes-
sorer, vilka under hundraårsperioden 1763–1863 framträdde som promotorer. Den interna 
diskussionen kring 1863 års doktorspromotion hade visat på splittringen inom fakulteten 
och exemplet manade inte till efterföljd. Bortsett från att Johan Gabriel von Bonsdorff 
promoverades till jubeldoktor 1868 skulle det dröja till jubelfesten 1877, innan fakulteten 
åter kallade till promotion. Långt dessförinnan hade Lindblad dragits in i en vida allvarli-
gare konflikt med Rydin och kanslersämbetet. Det gällde återigen Lindblads godtycklig-
het som tentator

Studenternas tålamod med Lindblads stränghet och nyckfullhet hade prövats länge nog. 
Missnöjet hade spridit sig till både fakultet, konsistorium och universitetskanslersämbetet. 
Lindblad hade, skriver Knut Almgren, ”på äldre dagar ledsnat på lärarekallet och vanskött 
detsamma”. Det berodde till viss del, fortsätter han, på att han ”hade fått i sitt huvud, att 
de juridiska studierna behövde en viss tid – cirka fyra år – för att mogna, samt att ingen, 
som ej minst så länge sysslat med desamma vore approbabel”. 

I början av september 1863 samlades drygt fyrtio juriststudenter till ett möte i Stock-
holms nations sal för att diskutera de svåra tentamensförhållandena. Initiativtagare var 
nationens kurator Moritz Rubenson. Lindblad utgick emellertid från att Rydin, som 
nyss försökt förhindra promotionen, även låg bakom studenternas aktion. Mötet var för-
anlett av att professorn några dagar tidigare hade underkänt fyra studenter vilka hade 
tenterat i processrätt för hovrättsexamen. Lindblad hade avbrutit förhören redan efter 
ett par frågor, och de underkända ansåg inte att de fått möjlighet att visa sina kunska-
per. Utsikter till snar omtentamen förelåg inte heller, eftersom professorn ansåg att de 
kunde vänta till examensperioden i december, trots att detta skulle försena deras stu-
dier med en hel termin. 

Studenterna beslöt att formulera en petition och uppvakta universitetskanslern  Gustaf 
Adolf Sparre. Bakom denna opinionsyttring ställde sig inalles fyrtioåtta studenter. De fyra 
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underkända tentanderna hade av jävsskäl inte undertecknat protesten. Bland petitionä-
rerna fanns en rad sedermera bemärkta personer som Erik Elliot, Richard Kleen, Edvard 
von Krusenstjerna och Nils Vult von Steyern. De påpekade att missförhållandena riske-
rade att ”verka menligt på förhållandet mellan lärare och lärjungar samt i händelse de full-
komligt överensstämma med verkliga förhållandet otvivelaktigt skola hafva till följd, att 
det förtroende, vilket vi älska hafva till våra lärare, icke kan från vår sida längre komma 
professor Lindblad till del”. De ställde sina förhoppningar till att kanslern skulle vidta nöd-
vändiga åtgärder. Moritz Rubenson, Adolf Magnus Troilius, och Edvard von Krusen stjerna 
utsågs att som deputerade besöka Sparre för att överlämna skrivelsen, vilken publi cerades 
i både Upsala-Posten och Aftonbladet. Den Sigurd Ribbing närstående Upsala- Posten gjor-
de omedelbart studenternas sak till sin medan tidningskonkurrenten Upsala lika ihärdigt 
tog Lindblad i försvar. 

Samtidigt som studenterna uppvaktade kanslern ingick en av de underkända, Victor 
Fredrik Winroth, till konsistoriet med en begäran om att få undergå offentlig examen, vil-
ket han beviljades. När Lindblad fick kännedom om den unika åtgärden anställde han i all 
hast en ny tentamen för Winroth, varvid examinanden godkändes. Denna omtentamen 
genomfördes blott två dagar innan Winroths offentliga examen skulle ha ägt rum. Förfa-
rande kunde inte undgå att väcka uppseende.

I Upsala-Posten för 5 sep-
tember 1863 kallades samt-
liga juris studiosi i Uppsa-
la till möte i studentkårens 
lokal i Stockholms nations 
hus för att diskutera ”en 
gemensam angelägenhet”. 
Mötet blev upptakten till 
en öppen revolt mot Johan 
Christopher Lindblad.
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Sedan Aftonbladet hade publicerat studenternas skrivelse införde Lindblad ett genmä-
le i form av de skrivelser som han tillställt kanslern och konsistoriet. Han redogjorde för 
omständigheterna kring Winroths tentamen men försökte tona ned omfattningen av det 
missnöje som riktades mot honom. Att kanslern skulle fästa något avseende vid skrivelsen 
kunde han inte tro, eftersom den inte ens var undertecknad av någon av de fyra berörda, 
utan endast ”af kuratorerne för Stockholms nation magister Rubenson och kandidaten 
Gottman samt flera juris studiosi”.

Professorn i statsrätt Herman Rydin (till vänster) beskylldes av sin kollega Johan Christopher 
Lindblad för att vara organisatören bakom juriststudenternas aktioner. I själva verket togs ini-
tiativet av Stockholms nations kurator Moritz Rubenson (till höger). Efter studietiden återvände 
 Rubenson till Stockholm, där han som sekreterare i stadsfullmäktige under flera decennier spelade 
en central roll inom den kommunala förvaltningen. Fotografier från 1860-talets början av Henri 
Osti respektive Johannes Jaeger. Uppsala universitetsbibliotek.
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Lindblads försvar imponerade inte på Aftonbladet, vilken anklagade professorn för 
att inför kanslern söka förringa betydelsen av studenternas klagoskrift. Av de fyrtioåtta 
under tecknarna hade han enbart nämnt de båda två kuratorerna från Stockholms nation 
vid namn, de övriga fyrtiosex sammanfattades som ”flera juris studiosi”. Lindblads syfte 
med detta ”oberättigade särskiljande af dem, som med solidarisk ansvarighet uppträdt” 
var uppenbarligen att framställa protesten som ett verk av ett litet kotteri vid Stockholms 
nation. Lindblads uppgifter om att de underkända saknade tillräckliga kunskaper motbe-
visades, dels av att flera av dem knappt fått möjlighet att besvara någon fråga, dels av att 
Winroth inom några dagar blivit först underkänd och sedan – när han ansökt om offentliga 
tentamen – raskt i omtentamen blivit godkänd. Studenternas skrivelse var således, menade 
 Aftonbladet, att betrakta som ”ett nödvärn mot en embetsman, som på ett lindrigast sagdt 
lättsinnigt sätt behandlat det honom af staten gifna ovanligt förtroendefulla uppdrag, att 
i enrum på embetets vägnar fälla en dom öfver en medmenniska”. Artikeln i Aftonbladet 
var undertecknad av signaturen Z., bakom vilken Rubenson doldes. 

Gustaf Adolf Sparre sände skrivelsen till konsistoriet och begärde att förklaring från 
Lindblad skulle inhämtas. Lindblad vidhöll vad han redan informerat kanslern om och ut-
vecklade sina synpunkter. Konsistoriet ansåg sig oförmöget att döma i saken och överläm-
nade med varm hand ärendet till kanslerns ”pröfning och behandling”.

Kanslern vidtog ingen åtgärd med anledning av petitionen, men han ville inte ”undan-
hålla uttrycket af det obehag, hwarmed jag tagit kännedom af handlingarnas innehåll och 
det wittnesbörd, det bär om ett förhållande mellan lärare och lärjungar, som är långt ifrån 
det önskwärda”. Vidare fann han det besynnerligt att Lindblad först hade underkänt Win-
roth och uppmanat denne att vänta med omtentamen för att sedan – två dagar före dennes 
offentliga tentamen – åter tentera och godkänna honom. Sammanfattningsvis uttryckte 
kanslern sin bestämda önskan ”att anledningar till så beskaffade missnöjen och klagomål 
som de ifrågawarande måtte afböjas”. 

Lindblad uppfattade naturligtvis kanslerns föga inlindade kritik. Han uppläste en pro-
test i konsistoriet och beklagade kanslerns intrång i hans ämbetsutövning. I praktiken, me-
nade han, innebar kanslerns ukas att han skulle bli tvungen att upphöra med sina bemö-
danden att hindra studenters alltför tidiga avgång med otillräckliga kunskaper. När pro-
tokollet skulle justeras tre dagar senare begärde Edward Walmstedt att Lindblads protest 
skulle strykas, eftersom konsistoriet saknade befogenhet att kritisera kanslerns ämbets-
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åtgärder. Av formella skäl var det inte möjligt, varför protesten i stället ”med ogillande” 
lades till handlingarna. Lindblads stöd var svagt även bland ämbetsbröderna.

Vid denna tid började nästa tentamenshistoria rullas upp. I slutet av höstterminen hade 
Lindblad underkänt två av de sex tentander som utfört skriftliga prov i processrätt för 
hovrättsexamen: Robert Themptander och Johan Christian Mauritz Martin. Förhållan-
dena var lika märkliga som de varit några månader tidigare. Vid genomgången av Themp-
tanders skriftliga prov kunde ingen av de godkända studenterna se att hans svar skulle ha 
varit sämre än deras egna.

Anders Fredrik Beckman blev återigen föremål för Lindblads misstro på grund av sina 
släktförhållanden. Themptander var nämligen hans kusinson. Beckmans biograf Per Son-
dén skriver härom: ”Nog funnos de som menade, att professorn, vilken varit Beckmans 
bittraste motståndare i den Richert-Svanbergska striden, som motarbetat hans domprost-
utnämning och som aldrig glömt sin antagonism, ej ogärna funnit sig böra underkänna 
hans unge släkting, vilken nästan betraktades som en son i Beckmans hus.” Lindblad kän-
de dessutom väl till att Themptander hade undertecknat protestskrivelsen till kanslern. 

Themptander och Martin ansökte, precis som Winroth gjort några månader tidigare, 
om att få undergå offentlig examen. Martin återkallade dock sin ansökan sedan Lindblad 
försäkrat, dels att hans betyg i kriminalrätt skulle vara giltigt vid examenstillfället i janua-
ri, dels att han då endast skulle behöva tentera muntligt i processrätt. För andra gången på 
kort tid hade professorn därmed lyckats avstyra en oönskad offentlig examen. Lindblads 
förhoppning var sannolikt att även Themptander skulle dra tillbaka sin ansökan inför ut-
sikten att annars vara tvungen att undergå offentlig examen ensam. Några sådana planer 
hade dock inte Themptander, och vid sin så uppmärksammade offentliga examen bestod 
han proven. Efter hans framgång höll Lindblad ny tentamen för Martin, vilken också blev 
godkänd. Inom loppet av några månader hade professorn därmed godkänt tre studenter, 
Winroth, Themptander och Martin, vilka han kort dessförinnan hade underkänt. Upsala-
Posten noterade att detta var ”en i universitetets annaler lyckligtwis enstaka företeelse” 
men påpekade att ”någon åtgärd måtte widtagas för att göra slut på det olidliga förhållan-
det imellan professor L. och hans lärjungar”. Sannolikt var det ett ingripande av kanslern 
som därmed avsågs.

Lindblad ansåg sig vara utsatt för en kampanj från studenternas sida. Han hade därtill 
blivit, i eget tycke, oförskyllt klandrad av kanslern och inte fått något stöd av sina kolleger. 
Två av dem hade till och med firat hans nederlag tillsammans med Themptanders vänner. 
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Han utgav en broschyr med handlingarna i målet, vilken inleddes med häftiga angrep, dels 
mot den liberala huvudstadspressens ”odrägliga terrorism”, dels mot den, som via ”härifrån 
afsända telegrammer och tidningsartiklar” försåg Stockholmstidningarna med material, 
inklusive från interna diskussioner i konsistoriet. Med denna person, ”ledaren af alltsam-
mans”, avsåg Lindblad sin kollega Rydin.

Themptander menade att Lindblads skrift var tendentiös och vilseledande, inte minst 
när det gällde förhållandena kring hans eget och medtentandernas skriftliga prov. Han be-
gärde, utan framgång, att proven skulle föras till konsistoriets protokoll och därmed bli 
offentliga handlingar. 

Kanslern sände i början av januari 1864 en ny skrivelse till konsistoriet med anledning 
av Lindblads broschyr. Han anhöll om protokollsutdrag från konsistoriets sammanträden 
i början av december. Kanslern uppdrog dessutom åt konsistoriet att från Lindblad infor-
dra de skriftliga prov som Themptander och fem andra studerande hade avlagt 30 novem-
ber. Uppenbarligen ville han närmare granska tentamensförhållandena. Lindblad vägrade 
emellertid, eftersom han betraktade proven som sin enskilda egendom. 

När konsistoriet skulle behandla skrivelserna från Themptander och kanslern, krävde 
Lindblad att Herman Rydin och Theodor Rabenius skulle avhålla sig från att delta i för-
handlingen. De var jäviga, eftersom de hade ”ansett passande och skickligt” att delta vid 
en sexa där ”mot mig författade visor blivit avsjungna”. Till Rydin vände sig Lindblad med 
orden att denne själv bäst visste ”huruvida han rådt eller tillstyrkt eller annorledes främjat 
och deltagit i de mot mig redan vidtagna eller förestående åtgärder, vare sig klagomål, tid-
ningsartiklar, visor eller annat sådant, till följd hvaraf laga jäf kan hindra honom att yttra 
sig i detta mål”. I Ribbings fall överlämnade Lindblad till dennes eget omdöme att avgöra 
”om någon grannlagenhet manar honom att ej deltaga såsom ledamot af consistorium i 
detta mål, för hvilket professoren, ehuru det icke rörde honom, dock så lifligt intresserade 
sig, och deruti han, på sätt han sjelf bäst känner, tagit verksam del”.

De utpekade professorerna bestred jävsanklagelserna och Ribbing ansåg inte att kon-
sistoriet skulle ”upptaga någon tid med diskussion öfver professor Lindblads obevisade 
berättelser om hvad ledamöter i consistorium såsom enskilda personer i sitt enskilda lif 
gjort”. Denna kommentar föranledde tidningen Upsala att påpeka att professorernas livs-
föring alls icke var skild från deras ämbetsutövning. Stadens polismyndighet hade exem-
pelvis med goda skäl lagt sig i Ribbings eget enskilda liv, till exempel när denne ”funnit 
sig af både polisförbud och anständighet oförhindrad att helt naken bada i Fyrisån midtför 
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allmänna promenaden den tid på dagen, då densamma är som mest besökt af stadens da-
mer”. Historierna om Ribbings badande i Fyrisån var legio vid denna tid och uppenbarli-
gen ett tacksamt argument att tillgripa. Det kan inte uteslutas att Lindblad själv lämnade 
ett och annat bidrag till Upsalas spalter, lika väl som hans motståndare gärna utnyttjade 
Aftonbladet och Upsala-Posten som budbärare.

För att undvika fortsatt ”trassel” med offentliga examina meddelade Lindblad i kon-
sistoriet att han framdeles inte skulle underrätta tentanderna om utgången av enskilda 
förhör förrän efter undergången hovrättsexamen. Syftet med detta var, som hans språk-
rör Upsala utvecklade, att bespara ”alla underhaltige tentandi, som möjligen icke åtnöjes 
med förprofwets resultat, både beswäret och djerfheten att med större eller mindre bul-
ler och bång, som i mindre sakkunniges ögon slutligen kunde misskreditera både fakulte-
ten och hela universitetet, tredskowis begära dylik [offentlig] examen”. Kanslersämbetet 
underkände emellertid denna manöver och, som Rubenson senare triumferande skulle 
skriva, såg därmed till att studenterna blev återinsatta ”i den lagliga rättighet” professorn 
velat beröva dem.

Tidningen Upsala gjorde likafullt ett försök att döma Lindblad som segrare i den halv-
årslånga fejden. Dennes motståndare hade fåfängt försökt ”frambringa ett ganska vidun-
derligt skandalfoster, men – skådade i publicitetens och sanningens osmickrande spegel – 
hafva de endast lyckats göra sig småaktigt löjliga”. De hade kokat soppa på en spik men bara 
bränt sig själva. Rydin och Ribbing hade med sina tanklösheter måhända lyckats ”inhösta 
litet aura popularis från grundtänktare själar; men fara värdt är, att de sjelfve sjunkit dju-
pare än de ens anat i den grop, som de sökte gräfva åt sin embetsbroder”.

En rakt motsatt slutsats drog, föga överraskande, Upsala-Posten, vilken i sina slutord 
påpekade att Lindblads hållning och handlingar ”allt ifrån den stund, då det under åra-
tal samlade missnöjet bland den studerande ungdomen omsider kom till utbrott” endast 
hade tjänat till att ytterligare vidga misstron mellan honom och de studerande, vilka ”ger-
na wille, men ej kunna i honom akta en rättwis och opartisk domare öfwer deras studier 
och insigter”. Tidningen ville helst avstå ”från hwarje omdöme om professor Lindblads be-
teende i denna sak för att slippa anwända ord, som aldrig borde fällas om en ämbetsman, 
allraminst på professor Lindblads wigtiga plats”.

Den häftiga tidningspolemiken ebbade ut men ett viktigt klargörande återstod. I Upp-
sala universitetsbiblioteks samlingar finns ett exemplar av Lindblads skrift i målet, vari 
Moritz Rubenson och Georg August Gottman för hand har infört kommentarer och syn-
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punkter, varvid de visade att viktiga omständigheter av författaren antingen förtigits el-
ler framställts på ett ofullständigt sätt. Dessa kommentarer sändes av allt att döma till 
kanslersämbetet. När Johan Jacob Nordström avled tio år senare återfanns nämligen detta 
exemplar i hans bibliotek. Ännu 1874 betraktades innehållet som känsligt – Lindblad var 
fortfarande i livet – varför skriften lades åt sidan, innan Nordströms boksamling såldes på 
auktion. Bouppteckningsmannen returnerade i stället häftet till Rubenson med förhopp-
ningen att denne skulle finna visst nöje vid minnet av sina ”gamla rabulisterier”.

Dessa marginalanteckningar utgjorde förarbetet till den omfattande motskrift som Ru-
benson utgav i februari 1864. Han lade åtskilligt till rätta. Från första början hade han varit 
organisatören bakom studenternas aktioner. Det var på hans initiativ som kanslern hade 
uppvaktats, och det var han som hade författat petitionen, liksom de viktigaste inläggen 
i Aftonbladet och Upsala-Posten. Därmed ville Rubenson ”en gång för alla göra det omöj-
ligt för prof. Lindblad att med någon utsigt till framgång söka på andra vältra ansvaret för 
handlingar, för vilka jag ensam bör, vill och kan bära såväl det juridiska som det moraliska 
ansvaret”. Eftersom Lindblad öppet hade påstått ”att prof. Rydin vore den egentlige anstif-
taren af alltsammans (petitionen, tidningsartiklarne m.m.) samt sökt att i saken inblanda 
flera andra embetsbröder” ville Rubenson blott tillägga att han, vad beträffade tidnings-
artiklarna, ”hvarken från prof. Rydin eller någon annan konsistoriets ledamot erhållit nå-
gon påstöt, eller med någon af dem meddelat mig om mina afsigter i nämnda hänseende”. 
Rubenson försäkrade också att Rydin inte varit inblandad i författandet eller sjungandet 
av några nidvisor mot Lindblad; han hade till och med ”yttrat något slags ogillande” till en 
av visornas författare.

Tentamensstriderna under läsåret 1863/64 visade att Lindblad hade förlorat inte bara 
studenternas och kanslerns förtroende. Hans position i konsistoriet hade försvagats och 
till många av ämbetsbröderna var hans förhållande fientligt. En av dessa,  Anders  Fredrik 
Beckman, gjorde ett försök att utsträcka en försonande hand till Lindblad,  innan han 
hösten 1864 lämnade Uppsala för att bli biskop i Härnösand. Det lyckades inte; han 
blev bryskt avvisad. Förhållandena till trots stretade Lindblad vidare som professor 
 ytterligare ett helt decennium. Mot hans strävsamhet och pliktkänsla torde inga invänd-
ningar kunna göras. Under många år var han universitetets äldste tjänstgörande lärare. 
Några större skärmytslingar synes inte ha förekommit under den sista professorstiden. 
 Emeritus blev Lindblad först i september 1874. Han var då sjuttiofem år gammal så när 
som på fyra dagar. 
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Nidvisorna om Lindblad
Themptanders examenssexa framstår som en symboliskt viktig händelse vad beträffar 
studentinflytandet vid universitetet. De nidvisor om Lindblad som därvid framfördes 
fick snart sina egna liv och sjöngs med förtjusning i glada studentsammanhang under 
1860- talet. Vid något tillfälle stämde till och med publiken på Uppsala teater upp i en av 
sångerna. De närmare omständigheterna kring visornas tillkomst har dock förblivit höljda 
i dunkel. Vilka som var deras författare har aldrig säkert kunnat klarläggas, även om bland 
andra Carl Snoilsky och Georg August Gottman har nämnts som tänkbara upphovsmän. 
Den ende som i efterhand har erkänt sin medverkan är Knut Almgren, en av seniorerna 
vid Stockholms nation, där missnöjet med Lindblad var särskilt utbrett. Almgren hade 
avlagt kameral-och hovrättsexamen två år tidigare och var under Lindbladska striden sys-
selsatt med tingstjänstgöring hos den bekante häradshövdingen, tillika hedersledamoten 
vid Västmanlands-Dala nation, Lars Erik Westblad i Närlinge. Resvägen därifrån till Upp-
sala var endast omkring två mil, varför Almgren beslöt att fira Themptanders framgång 
tillsammans med sina landsmän och forna studiekamrater.

När Almgren satt på kärran som förde honom till Uppsala diktade han ihop ”en ned-
rig nidvisa över den hatade gubben”. Efter ankomsten nedskrev han visan på ett papper 
och framförde den under kvällens sexa. Succén blev, enligt författaren, fullständig: ”Den 
mottogs med stormande applåder (det är dagens sanning), och alldeles förtjust var Snoil-
sky, som nödvändigt ville ha en avskrift av nidvisan. Det fick han dock icke, gudskelof och 
tack. Om jag på gamla dagar skämmes över något, av vad jag i ungdomen kluttrat, så är det 
över detta nu lyckligtvis endast i mitt minne befintliga skandalopus.”. Almgrens visa har 
således inte bevarats för eftervärlden, trots att den, som författaren uttrycker det, onekli-
gen hade ett visst värde ”såsom ett uttryck av glödande (låt vara fullkomligt oberättigad) 
indignation”. För egen del hade nämligen Almgren blivit ”ganska hyggligt” behandlad av 
Lindblad och han kände ingen personlig antipati mot denne.

Ett annat brottstycke ur denna speciella genre av upsaliensisk tillfällesdiktning har där-
emot gått att återfinna. Bland dem som sadlade sina pegaser till Themptanders ära fanns 
nämligen Georg August Gottman, i vänkretsen känd som ”Gutis”. I Juridiska föreningen 
var han aktiv, liksom i skarpskytterörelsen. Han hade fungerat som Themptanders vitt-
ne och med pennan i hand följt dennes offentliga examen. Framför allt hade han gjort sig 
känd som träffsäker humorist och verskonstnär. Han ingick, liksom Snoilsky, i det glada 
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sällskapet SHT:s inre kärna och gjorde viktiga insatser för studenternas spex- och teater-
liv. Tillsammans med teaterhabituén och medicinaren Oscar Leman översatte han exem-
pelvis ett lustspel av den tyske författaren Gustav von Moser, vilket under titeln Drilléns 
operett några år senare utgavs av trycket.

Dagen före julafton 1864, bara ett år efter examenssexan, gick Gottman genom isen 
och drunknade under en skridskofärd i vintermörkret på Ekoln. Hans tragiska bortgång 

Georg August Gottman fotograferad i juni 1864, ett halvår 
innan han omkom. Uppsala universitetsbibliotek.
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orsakade djup förstämning bland stadens studenter. Samtliga nationer deltog med sina fa-
nor i hans begravningsprocession. Jordfästningen i domkyrkan förrättades av domprosten 
Carl Axel Torén, som också var inspektor för Stockholms nation, där Gottman var kurator.

Någon eller några av Gottmans vänner såg senare till att bevara hans kvickheter för ef-
tervärlden. En tid efter hans död utkom nämligen ett anspråkslöst häfte med titeln  Gutis’ 
visor. Upplagan var begränsad; skriften var avsedd ”endast för hans närmaste vänner”. Inne-
hållet motiverade utgivarnas försiktighet. Samlingen rymmer åtskilliga kväden med ela-
ka anspelningar på Lindblad, som då ännu var i livet. Några stilstudier kan anföras: ”Nyss 
satt du så bister och arg, som hade du L–blad i magen”; ”än kuggas hundra kandisar i krian, 

Alexander Nays litografi över Signhildsberg ingår i Carl Arvid Klingspors och Bernhard Schlegels Uplands herrgårdar 
(1881). Åren 1854 till 1871 ägdes herrgården, belägen i Håtuna socken, av Johan Christopher Lindblad, som själv använ-
de namnformen Signildsberg utan h. Många av Lindblads tentamina ägde rum ute på denna herrgård, vilket innebar 
att hans studenter var tvungna att färdas ett gott stycke från Uppsala.
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och L–blad – han står där än i lithanian”; ”hur än vi med L–blad får dras”; ”Professor L–blad 
börjar gammal bli. – Det får jag säga att jag sk–r i; men Signildsberg han sköter som en karl: 
Jag ska’ si om jag ha nå’n vase kvar”; ”Kanslern må gerna komma, jag ler åt honom”; ”Min 
glädje är att bråka i konsistorium” och så vidare.

Sigfrid Wieselgren har skrivit att Gottman under sexan på Phoenix framförde en visa 
på temat ”Tack för ditt arga sinne!” Just de exakta orden har inte gått att finna i någon av 
Gutis’ visor men temat återkommer ständigt. I flera dikter, inte minst i ”Jätten”, driver 
Gottman gäck med Lindblads häftiga lynne. En annan av visorna bär överskriften ”Hymn” 
och har med all sannolikhet förekommit under examenssexan. Visan, som skall sjungas till 
melodin av den ryktbare E. W. Mackneys populära slagdänga ”I wish I was with Nancy in 
the Strand”, skildrar nämligen tvekampen mellan Lindblad (första versen) och Themptan-
der (andra versen). Efter hundrafemtiosex år förtjänar den att lyftas ur glömskan:

Hvem är det, som smyger der så tyst i syrtuten 
med plirande ögon som en katt omkring knuten? 
Det är han! Det är han! Det är han! Det är han! 
Det är han, som nyss bodde på sin gård invid sjön der 
och sög arrendatorer och lurade bönder. 
Det är han! Det är han! Det är han! 
  Om kanslern visste bara – – 
   Ohoj! Ohoj! 
  Och Fröman, hans vän, 
  och Nordström se’n. – 
  då vore vi på det klara! 
 
Hvem är det, som sitter der så flitig och pluggar, 
som ingen skrämmer och ingen kuggar? 
Det är han! Det är han! Det är han! Det är han! 
Han är icke den, som så lätt stryker segel, 
han är så fast, som en väggfast spegel. 
Det är han! Det är han! Det är han! Det är han! 
  Förr hette han Th–r 
   Ohoj! Ohoj! 
  Men fan i mej 
  han kalla sej 
  nu bör Examinander.
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Med ”sin gård in vid sjön” syftar Gottman på Signhildsberg. I vilket förhållande Lindblad 
stod till kanslern, Fröman och Nordström behövde ingen av dem som firade Themptan-
ders framgång närmare upplysas om.

Lindblad uppskattade inte att han blev föremål för denna flödande litterära kreativi-
tet. Moritz Rubenson ansåg dock att visornas existens i sig borde ge honom ”lämplig an-
ledning till sjelfpröfning, om icke han genom sitt åtgörande gifvit en skälig anledning till 
ungdomens missnöje, äfven om detta missnöje icke på det lämpligaste sättet uttrycktes”.

Epilog

I augusti 1871 hade Lindblad sålt såväl Signhildsberg som den mindre egendomen Bill-
by, belägen på andra sidan Håtunaviken, till friherren Hans Henrik von Essen. Under de 

sista åren av sitt liv var Lindblad bosatt i kvarte-
ret Munken vid Västra Ågatan. Sedan december 
1838 hade han varit gift med den sjutton år yngre 
Wilhelmina Heinrich, dotter till en grosshandlare 
i Göteborg. Äktenskapet blev barnlöst men hos 
makarna bodde fosterdottern Agnes Lindblad.

I april 1874 dog Wilhelmina Lindblad. Efter två 
år som änkling avled Johan Christopher Lindblad, 
märkt av lång tids sjuklighet, 31 mars 1876. Ma-
karna är gravsatta på Uppsala gamla kyrkogård. 
Deras grav återtogs 2014 av kyrkogårdsförvalt-
ningen men minnesvården fanns ännu kvar 2019.

I samband med universitetets fyrahundraårs-
jubileum 1877 skulle Lindblad, om han varit i li-
vet, ha blivit jubeldoktor. Vid detta högtidli-
ga tillfälle beredde Juridiska fakulteten i stället 
Nils Fröman en senkommen upprättelse. Under 
den solenna cere monin i domkyrkan kreerades 

Fröman, som då var landets justitieombudsman, till juris doktor honoris causa. Promotor 
var Victor Nordling, som till slut hade fått den adjunktur vilken Fröman – endast genom 
Lindblads utslagsröst – många år tidigare hade utestängts ifrån.

Johan Christopher och Wilhelmina Lind-
blads minnesvård på Uppsala gamla 
kyrkogård. Fotograf: Carl Frängsmyr.
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Några veckor före jubelfesten hade Mårten Richert – rektor Anders Fredrik Beckmans 
av Lindblad så nedsablade ”kvasi-släkting” – efterträtt Carl Säve som professor i nordiska 
språk. Richert tog därmed själv plats i det konsistorium som arton år tidigare disciplinärt 
hade straffat honom för det klagomål han vågat rikta mot sin lärare.

Robert Themptander fortsatte sin karriär i samma raska tempo som han bedrivit sina 
studier. Nyss fyrtio år fyllda blev han 1884 Sveriges dittills och hittills yngste statsminister. 
Långt innan Themptander ”närmare tänkt på tullar, frihandel och riksdagsupplösning”, 
framhöll Dagens Nyheter vid dennes femtioåriga studentjubileum 1911, hade han gjort sig 
vida känd för att ha trotsat ”många, både föregående och efterkommande, kameralisters 
och hofrättisters ’buse’, professor J.C. Lindblad”. När 1861 års Stockholmsstudenter, bland 
dem Oscar Montelius, efter femtio år återförenades vid en middag i Kungl. Dramatiska 
Teaterns festvåning var Themptander död sedan länge. Minnet av hans ungdomsbravad i 
”Kuggianum” i Uppsala hade dock inte förbleknat.

Efter sin framgångsrika offent-
liga examen i ”Kuggianum” 
avsände Robert Themptander 
detta segertelegram till sina 
föräldrar i Stockholm. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Rörande nidvisorna om Lindblad, se Almgren, Minnesbok och Sigfrid Wieselgren, Vårt Upp-
salalif (1907). Av Georg August Gottman utgavs postumt Gutis’ visor, tryckte såsom manuscript, 
endast för hans närmaste vänner (1867). Om Gottman, se Upsala 27/12 1864, 7/1 1865; NDA 29/12 
1864; AB 30/12 1864.

Om försäljningen av Signhildsberg och Billby, se NDA 12/8 1871, Göteborgs-Posten 15/8 1871 och 
Sydsvenska Dagbladet 17/8 1871. Jämför Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Uppland 
(1923). Om 1861 års studenters jubileum, se DN 14/12 1911.

Jag vill slutligen rikta ett tack till personalen vid Uppsala universitetsbibliotek som välvilligt 
har bistått mig med framtagning av manuskript, småtryck och bildmaterial.
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Personförteckning

Johan Christopher Lindblad är inte inkluderad.

Almgren, Knut (1838–1922), hovrättsråd 26, 
54, 62

Anjou, Anton (1854–1906), ämbetsman, per-
sonhistorisk författare 16

Annerstedt, Rudolf (1801–76), skolman, rek-
tor 17–18, 48–49

Aspelin, Eva, fotograf 42
Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790–1855), 

professor, författare, en av De Ader-
ton 18, 24–25

Backman, Carl Johan (1825–74), litteratör, 
översättare, tidningsman 45

Bauer, Anton (1772–1843), tysk rättslärd 26
Beckman, Anders Fredrik (1812–94), profes-

sor, biskop 50–53, 58, 61, 67
Bergfalk, Pehr Erik (1798–1890), rättshisto-

riker, professor 27, 29, 32–34, 36–37, 43, 
44, 53

Biberg, Jacob Fredrik (1813–90), notarie, 
prost, slottspredikant 38

Biberg, Nils Fredrik (1776–1827), filosof, pro-
fessor 30

Björlingsson, Carl Julius (1803–75), docent, 
regementsläkare 18, 20

Boeckmann, Wilhelm, (född 1823), foto-
graf 10, 44

Boëthius, Jacob Edvard (1789–1849), profes-
sor 13, 18, 20–22, 24–25, 30, 33–37, 41

Bonsdorff, Johan Gabriel von (1795–1873), 
ämbetsman 54

Borin, Gustaf (1768–1844), kyrkoherde 14
Boström, Christopher Jacob (1797–1866), filo-

sof, professor 30, 46–47
Bowallius, Robert Mauritz (1817–1902), histo-

riker, riksarkivarie 37
Bylander, Eric (född 1973), professor 17
Byström, Johan Niclas (1783–1848), bild-

huggare 19

Cardon, Johan Elias (1802–78), konstnär, lito-
graf 35

Carl XIV Johan (1763–1844), kung 16, 40
Carl XV (1826–72), kung 31–32, 35, 39–45, 48
Carlson, F.F. (1811–87), historiker, politiker, en 

av De Aderton 9, 31, 52
Cederström, Margareta Charlotta 

(1796–1883) 16
Collin, Hans Samuel (1791–1833), adjunkt, 

rättshistoriker 27
Cronstedt, Claes A. (1785–1860), konter-

amiral, sjömilitär 16

Dardel, Fritz von (1817–1901), överintendent, 
tecknare 42

Delldén, Carl Olof (1800–54), professor 13, 
28–34, 36–39, 43, 53

Dickson, Robert (1843–1924), landshövding, 
överståthållare 29

Drissel, Johan Daniel (1751–1823), rättslärd, 
professor 28
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Eckhoff, Maria Christina (1771–1830) 13
Ehrenheim, Pehr von (1823–1918), statsråd, 

universitetskansler, en av De Ader-
ton 34–35

Ekeroth, Gustaf Samuel (1822–85), akademi-
ombudsman, akademisekreterare 52

Elliott, Erik (1844–1927), justitiekansler, hov-
rättspresident 55

Emanuelsson, Per Jacob (1802–88), docent, 
lektor, kyrkoherde 18, 20

Essen, Hans Henrik von (1805–72), major, 
friherre 66

Fant, Carl Johan (1798–1875), docent, biblio-
tekarie 37

Feuerbach, Paul Johann Anselm von 
(1775–1833), tysk rättslärd 26

Forssell, Otto Herman (1818–1901), hovrätts-
råd, riksdagsman 41

Frängsmyr, Carl (född 1971), docent 66
Fröman, Nils (1816–88), justitieombuds-

man 33–41, 53, 65–66

Geijer, Erik Gustaf (1783–1847), historiker, 
skald, en av De Aderton 35, 37, 41

Genberg, Paulus (1811–75), professor, statsråd, 
biskop, en av De Aderton 42–43

Gottman, Georg August (1836–64), jurist, 
student 56–57, 60–66

Grenander, Selma, född Richert 
(1824–1905) 51

Grubbe, Samuel (1786–1853), filosof, profes-
sor, en av De Aderton 22, 24–26

Gustaf III (1746–92), kung 19
Gustaf (1827–52), prins 31, 35, 40–41
Gyllenswärd, Johan Wilhelm (1810–68), aka-

demiräntmästare 46–47

Hamilton, Henning (1814–86), ämbetsman, 
statsråd, en av De Aderton 31

Hammarskjöld, Agathon (1809–34), ämbets-
man 20–21

Hanselli, Pehr (1815–79), boktryckare, tid-
ningsman 38

Hedenius, Per (1828–96), professor 50
Heerman, Magnus (1773–1850), hovrätts-

råd 14–15
Heinrich, Johan Heinrich (1782–1818), gross-

handlare 66 
Hellman, Frey (1827–87), regementsintendent, 

konstnär 31
Hjärne, Rudolf (1815–84), skolman, littera-

tör 32
Hultgren, Per David (1804–55), stadsfis-

kal 46
Hwasser, Israel (1790–1860), läkare, professor, 

en av De Aderton 35, 37–38, 41
Hylander, Ivar (1900–82), biskop 22
Höijer, Joseph Otto (1775–1833), professor, 

grecist 18
Höjer, Carl Ludvig (1796–1872), akademise-

kreterare 46–47

Jaeger, Johannes (1832–1908), fotograf 56
Juel, Carl Axel (1812–81), adjunkt, extra ordi-

narie professor, kammarrättsråd 32–35, 
37, 41, 43, 47

Järta, Hans (1774–1847), landshövding, riksar-
kivarie, en av De Aderton 32–33, 39

Kindeström, Napoleon (1809–83), borgmäs-
tare 37

Kleen, Richard (1841–1923), diplomat, folk-
rättsjurist 55
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Klingspor, Carl Arvid (1829–1903), militär, 
riksheraldiker 64

Krusenstjerna, Edvard von (1841–1907), stats-
råd, generaldirektör 55

Landin, Carl Ludvig (1789–1858), hovrättsråd, 
justitieombudsman 16

Laurén, Claes Fredrik (1803–77), generalkrigs-
kommissarie, tecknare 15

Leman, Oscar (1839–87), medicinare, teater-
habitué 63

Levin, Carl Axel (1761–1836), vice president 
vid Svea hovrätt 13, 15

Lindblad, Agnes 66
Lindblad, Anders Petter (1794–1872), mönster-

skrivare, auditör 13
Lindblad, Per (1766–1802), konsistorienota-

rie 13
Lindblad, Wilhelmina, född Heinrich 

(1816–74) 66
Lindgren, Henrik Gerhard (1801–79), orienta-

list, kyrkoherde, professor 19
Linné, Carl von (1707–78), botaniker, profes-

sor 19, 21
Linné, Lovisa von (1749–1839) 19
Linné, Sara Christina von (1751–1830) 19
Linné, Sophia von (1757–1830) 19
Löf, Claes (1812–88), traktör 10–12

Mackney, E. W. (1825–1909), engelsk komiker, 
trubadur 65

Malmberg, Carl Johan (född 1823), teologie 
studerande 46–48, 50

Malmström, Bernhard Elis (1816–65), förfat-
tare, professor, en av De Aderton 34

Martin, Johan Christian Mauritz (1840–96), 
kammarråd 58

Montelius, Oscar (1843–1921), arkeolog, riks-
antikvarie, en av De Aderton 67

Moser, Gustav von (1825–1903), tysk förfat-
tare 63

Naumann, Christian (1810–88), professor, 
justitieråd 29

Nay, Alexander (1822–83), litograf, teck-
nare 64

Nordling, Victor (1832–98), jurist, profes-
sor 66

Nordström, Johan Jacob (1801–74), professor, 
riksarkivarie, kanslerssekreterare 32, 35, 
39, 41, 44–45, 47, 61, 65–66

Olivecrona, Knut (1817–1905), professor, jus-
titieråd 10, 29–30, 36, 39, 41–44, 46–48, 
53–54

Oscar I (1799–1859), kung 28–29, 40, 42
Oscar II (1829–1907), kung 41
Osti, Henri (1826–1914), fotograf 11–12, 56

Palmær, Henrik Bernhard (1801–54), publi-
cist, författare 18–20

Palmblad, Wilhelm Fredrik (1788–1852), pro-
fessor, författare 17, 22, 32

Pettersson, Anders, arbetskarl 48
Posse, Johan August (1815–65), rättshistoriker, 

publicist 33–34

Rabe, Claës Julius (1821–86), justitieråd 35
Rabenius, Lars Georg (1771–1846), rättslärd, 

professor 24–25, 29
Rabenius, Theodor (1823–92), professor, äm-

betsman 10–11, 59
Ribbing, Sigurd (1816–99), filosof, profes-

sor 43, 46–47, 52, 55, 59–60
Richert, Gustaf Birger (1789–1863), härads-

hövding 53
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Richert, Mårten (1837–86), nordist, profes-
sor 50–53, 67

Richter, Carl (1805–70), häradshövding, gods-
ägare 17

Rosbeck, Magnus Michael (1786–1839), lag-
man, hovrättsråd 14–15

Rubenson, Moritz (1834–1906), ämbetsman, 
riksdagsman 54–57, 60–61, 66

Rydin, Herman (1822–1904), professor, politi-
ker 10–11, 32, 43, 52–54, 56, 59–61

Röhl, Maria (1801–75), porträttmålare 19, 
28, 35

Sandberg, Johan Gustaf (1782–1854), konstnär, 
professor 25

Schedvin, Daniel Magnus (1780–1858), jurist, 
akademiräntmästare 37

Schenson, Elis (1815–1903), akademikam-
rer 43

Schenson, Emma (1827–1913), fotograf 21, 49
Schlegel, Bernhard (1838–96), skriftställare, 

heraldiker 64
Schlyter, Carl Johan (1795–1888), rättshistori-

ker, professor 22–24, 26–27, 38
Schrewelius, Fredrik G.G. (1799–1865), pro-

fessor, jurist 10
Snoilsky, Carl (1841–1903), biblioteksman, 

skald 62
Sondén, Per (1853–1955), arkivman, histori-

ker 58
Sparre, Gustaf Adolf (1802–86), justitiestats-

minister, universitetskansler 10, 45, 
53–54–59, 61, 65–66

Steyern, Nils Vult von (1839–99), statsråd, 
justitieråd, hovrättspresident 55

Sundberg, Arvid (1817–88), lektor 31
Sundewall, Fredric (1811–81), läkare, profes-

sor 46–47

Svanberg, Gustaf (1802–82), astronom, profes-
sor 18, 21–22, 30, 33, 43

Svanberg, Lars (1805–78), kemist, profes-
sor 50–52

Svedelius, Wilhelm Erik (1816–89), historiker, 
professor, en av De Aderton 32

Sydow, Julius von (1822–87), kanslist, kamre-
rare 32

Sylvander, Josua (1769–1833), justitieråd, hov-
rättspresident 15

Säve, Carl (1812–76), nordist, professor 67

Tannström, Nils Magnus af (1777–1842), 21–22
Tellbom, Johan Paul Immanuel (1801–63), 

lektor, kyrkoherde 17–18
Themptander, Adolfina, född Laurent 

(1825–92) 67
Themptander, Nils (1814–73), löjtnant 67
Themptander, Robert (1844–97), ämbetsman, 

statsminister, landshövding 8–12, 32, 
58–59, 62, 65, 67

Thollander, Johan August (1810–39), nota-
rie 17

Torén, Carl Axel (1813–1904), professor, dom-
prost 64

Troilius, Adolf Magnus (1838–1909), magi-
stratssekreterare 55

Ungberg, Carl Fredrik (1801–77), ämbetsman, 
underståthållare 14–15, 18

Wahlenberg, Göran (1780–1851), naturalhisto-
riker, professor 30

Wallerstedt, Mikael (född 1966), fotograf 17
Walmstedt, Edward (1819–92), mineralog, 

professor 52, 57
Westblad, Lars Erik (1811–91), häradshöv-

ding 62
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Weström, Runo (född 1846), skolpojke 48–49
Wieselgren, Harald (1835–1906), biblioteks-

man, publicist 10
Wieselgren, Sigfrid (1843–1910), ämbetsman, 

politiker, nykterhetsivrare 65
Wingqvist, Olof (1800–61), historiker, profes-

sor 18, 20
Wingård, Carl Fredrik af (1781–1851), ärkebis-

kop, prokansler, en av De Aderton 32, 
34–36, 40

Winroth, Victor Fredrik (1841–1911), hov-
rättsnotarie 55–58

Virgin, Adolf (1840–64), student 52

Åkerman, Jacob (1770–1829), läkare, profes-
sor 18

Ørsted, Anders Sandøe (1778–1860), dansk 
rättslärd och statsminister 25–26

Östberg, Gustaf (1807–71), häradshövding, 
bruksdisponent 53–54
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Rektors inbjudan

År 2019 installeras tjugosex nya professorer vid Uppsala universitet. Enligt beslut 2002 
 installeras alla professorer vid ett tillfälle under året.

Flertalet installandi håller sina föreläsningar under den föregående veckan enligt särskilt 
program. Vid installationen fredagen den 15 november hålls, sedan de nya professorerna 
presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande ordning:

Professorn i nordiska språk David Håkansson.
Föreläsning: Förr eller senare – svenskans historia och historien om svenskan.
 
Professorn i molekylär epidemiologi Tove Fall.
Föreläsning: Genvägar till nya botemedel.
 
Professorn i fotonvetenskap med inriktning mot molekyl- och kondenserade materiens 
fysik Philippe Wernet.
Föreläsning: Har naturen redan hittat lösningar på energiproblemet?

I anslutning till installationsakten utdelas Uppsala universitets innovationspris Hjärn-
äpplet och Pedagogiska priset för 2019.

Universitetet hälsar de nya professorerna varmt välkomna och önskar dem tillfredsstäl-
lelse och framgång i deras kommande verksamhet som forskare och lärare.
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Alla vetenskapens idkare, vårdare, gynnare och vänner inbjuds till installationsakten. 
Den äger rum i universitetets aula och börjar klockan 15.15. Platserna intas senast klockan 
15.00. Klädseln är valfri. För dem som önskar delta i processionen sker samling i trapphal-
lens övre galleri till höger klockan 14.50. Klädseln är därvid frack med svart väst och vit 
rosett,  alternativt lång klänning, samt eventuella dekorationer. Deltagande i processionen 
begränsas till universitetets inbjudna gäster, emeriti, fakulteternas lärare och tjänstemän 
samt de i aktens genomförande engagerade. Installationsakten beräknas ta drygt två tim-
mar i anspråk.

Till installationen får jag härmed på universitetets vägnar särskilt inbjuda: Statsrådet och 
chefen för Utbildningsdepartementet Anna Ekström, statsrådet, ministern för högre ut-
bildning och forskning, Matilda Ernkrans, ärkebiskopen i Uppsala Antje Jackelén, landshöv-
dingen i Uppsala län Göran Enander, konsistoriets ordförande, professor Gudmund Hernes, 
generaldirektören för universitetskanslersämbetet, professor Anders Söderholm, rektorn 
för Sveriges lantbruksuniversitet Maria Knutson Wedel, förutvarande innehavare av äm-
betena som utbildningsminister, ärkebiskop, landshövding i Uppsala län samt universitets-
kansler, universitetets förutvarande rektorer, professorerna Stig Strömholm, Bo Sundqvist 
och Anders Hallberg, samt cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband, styrel-
ser och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter.

Vidare inbjuds till akten forna och nuvarande lärare och tjänstemän vid berörda fakulte-
ter och sektioner. Personliga inbjudningskort kommer inte att utsändas.

Uppsala i oktober 2019
Eva Åkesson
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Program

Tid: Fredagen den 15 november 15.15.
 Platserna i aulan skall ha intagits senast en kvart tidigare.

Lokal: Universitetets aula.

Installator: Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Musik: Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av 
director musices, professor Stefan Karpe. De framför till processionen 
Marche pour la cérémonie turque av Jean Baptiste Lully samt mellan 
föreläsningarna musik av Johannes Brahms, Charles Ives och Nils 
Mannerfeldt.

Processionsordning

Avd. 3–6 tar vid uppställningen plats i och ovanför vänster trappa.
1. Studenternas övermarskalk.
2. Studenternas fanborg.
3. Kuratorskonventets presidium, ordförande och vice ordförande vid studentkårerna 

samt nationernas kuratorer.
4. Installationens övermarskalk och två biträdande övermarskalkar.
5. Dekanerna för berörda fakulteter.
6. Installandi och pristagare.
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Avd. 7–21 tar vid uppställningen plats i galleriet ovanför höger trappa.
7. Pedellen.
8. Cursorerna.
9. Rektor, prorektor och honoratiores.
10. Biträdande övermarskalkar.
11. Övriga inbjudna gäster.
12. Professores emeriti.
13. Teologiska fakultetens lärare.
14. Juridiska fakultetens lärare.
15. Medicinska fakultetens lärare.
16. Farmaceutiska fakultetens lärare.
17. Historisk-filosofiska fakultetens lärare.
18. Språkvetenskapliga fakultetens lärare.
19. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare.
20. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare.
21. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare.
22. Universitetets tjänstemän.
23. Ceremonimästaren.

Vidare deltar funktionärer och ett antal studentmarskalkar.
Uttåget ur aulan äger rum på sätt som anges i särskild agenda till medverkande.

Installationsarrangemang

Ceremonimästare Per Ström, installationsövermarskalk Annika Windahl Pontén, biträ-
dande övermarskalkar Gabriella Almqvist, Anna Hamberg, Jakob Piehl och Sarah  Havrén 
Schütz. Övriga funktionärer är Uppsalastudenternas övermarskalk Harald Götlind,  pedell 
Martin Andersson, cursorer Claes Andersson och Anders Westin, pressansvarig Anneli 
Waara, ansvarig för universitetshuset Maurice Hart, Jorge Herrera och Hermon Tesfai, 
 administration Gabriella Almqvist, Mica Håll och Jakob Piehl.

Stora domkyrkoklockan ringer klockan 8 installationsdagen.

Blomsterarrangemang av Uppsala Linneanska trädgårdar, Botaniska trädgården.
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Professorernas installationsföreläsningar 2019
Lokal: Universitetshuset, sal IV

Tisdag den 12 november
09.15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu 

Janson
 Cecilia Ekéus: Förlossning med sugklocka – räddaren i nöden eller riskfyllt för 

mor och barn?
 Arja Harila-Saari: Allvarliga biverkningar – en skugga över barnleukemins 

framgångssaga.
 Taija Mäkinen: Following in Rudbeck’s Footsteps to Uncover the Mysteries of 

the Lymphatic Vascular System.
 Ulrika Winblad: Att välja fritt är stort – att välja rätt är större. Hur vet 

patienten vad som är rätt val i vården?
11.15 Inledning av Farmaceutiska fakultetens dekanus, professor Margareta 

Hammarlund-Udenaes
 Mikael Hedeland: Från kobolt till kobragift – nya utmaningar inom 

dopningskontroll.
13.15 Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 

Johan Tysk
 Erik Johansson: Forskning för en ny generation solceller.
 Ken Mattsson: Datorsimuleringar av världen omkring oss.
 Martin Häggblad Sahlberg: Nya material för en hållbar framtid.
14.20 PAUS
14.40 Robin Strand: Medicinsk bildanalys i en era av big data och artificiell intelligens.
 Joakim Widén: Framtidens städer.
 Zhen Zhang: Emerging Silicon Nanoscale Biosensors.
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Onsdag den 13 november
09.15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 

Mats Edenius
 Anna Bengtson: Dynamiska processer i tröga strukturer.
 Karin Brocki: Nollkoll eller självkontroll. Vad formar ditt barns beteende?
 Owen Eriksson: Tala om fakta! Om den nya digitala verklighetens institutioner.
 Terje Falck-Ytter: Vad kan spädbarn lära oss om autism?
10.40 PAUS
11.00 Darek Haftor: Analoga och digitala världar. Några kontraster.
 Emily Holmes: Mentala bilder och emotionella konsekvenser.
 Lance McCracken: Behavioral Science and Psychological Flexibility in 

Physical Health.
 Sofia Näsström: Vad innebär det att vara demokrat?

Torsdag den 14 november
09.15 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens prodekanus, professor 

Anders Ekström
 Torbjörn Gustafsson Chorell: Postsekulär historia.
 Thomas Karlsohn: Vad är ett universitet?
 Patricia Mindus: Om (vissa) juridiska föreställningars sanning.
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Fredag den 15 november
Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredag 15 november kl. 15.00 i univer-
sitetsaulan. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

David Håkansson, Språkvetenskapliga fakulteten: Förr eller senare – svenskans historia 
och historien om svenskan.
Tove Fall, Medicinska fakulteten: Genvägar till nya botemedel.
Philippe Wernet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Har naturen redan hittat 
 lösningar på energiproblemet?

Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till föreläsningarna under 
veckan behövs inga biljetter. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapp-
hall från och med kl. 10.00 torsdag 14 november till och med kl. 15.00 fredag 15 november. 
För mer information se www.uu.se





Medicinska fakulteten
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Cecilia Ekéus
REPRODUKTIV HÄLSA

Anställdes 5 december 2018 att från 18 mars 2019 vara profes-
sor i reproduktiv hälsa med förenad befattning som barnmors-
ka vid Akademiska sjukhuset. Lärostolen är nyinrättad.

Cecilia Ekéus är född 30 oktober 1965 i Nairobi, Kenya. 
Föräldrar: Marianne och Rolf Ekéus.

Gymnasieexamen vid Edsviksskolan i Danderyd 1984. 
Legitimerad sjuksköterska i Stockholm 1986, legitimerad 
barnmorska i  Örebro 1990. Masterexamen 1999, dr med. 
vet. 2004 och docent 2012, allt vid Karolinska Institutet.

Postdoktor vid Karolinska Institutet 2006–07. Forskar-
assistent vid Vetenskapsrådet 2008–12. Universitetslektor vid 
Karolinska Institutet 2012–19.

Gift med Marcus Ranua, produktionskoordinator Ny-
heterna/SVT. Barn: Gabriel (f. 1992), Johannes (f. 1994) 
och Filippa (f. 2002).

Som barnmorska och folkhälsovetare bedriver jag forskning med specifikt fokus på komp-
licerade graviditeter och förlossningar. Mina tidigare studier har bland annat handlat om 
skador i underlivet för födande kvinnor, smärtlindring vid förlossning samt invandrar-
kvinnors hälsa.

I Sverige föds årligen mer än 7 000 barn med hjälp av sugklocka, vilken används för att 
påskynda avslutandet av vaginal förlossning vid tecken på hotande syrebrist eller vid lång-
draget utdrivningsskede. Liksom vid andra typer av ingrepp behöver fördelar vägas mot 
risker, eftersom användandet av sugklocka medför ökad risk för skador. Sedan 2010 leder 
jag ett forskningsprojekt om sugklockor vid förlossningar. Projektet syftar till att skapa 
mer detaljerad kunskap om hur handläggningen och tekniken vid sugklockeförlossning 
påverkar kvinnors och barns hälsa på kort och lång sikt. Resultaten kommer att användas 
för att förbättra vården vid dessa förlossningar och till att förebygga komplikationer för 
kvinnor och barn.
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Tove Fall
MOLEKYLÄR EPIDEMIOLOGI

Anställdes 26 mars 2019 att från 1 april samma år vara pro-
fessor i molekylär epidemiologi.

Tove Fall är född 1 mars 1979 i Härlanda, Göteborg. För-
äldrar Östen och Elena Dahl.

Gymnasieexamen vid Huddingegymnasiet 1997. Veteri-
närexamen 2005, doktorsexamen 2009, båda vid SLU.

Postdoktor vid Karolinska Institutet 2010–12. Forskare 
2013–14, Forskarassistent 2014–17, biträdande universitets-
lektor 2017–18, universitetslektor 2018–19, allt vid Uppsala 
universitet.

Gift med docent Nils Fall. Barn: Ebba (f. 2008) och Igor 
(f. 2011).

Tillhör Södermanlands-Nerikes nation.

Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes tillhör de största globala folkhälsoproblemen. I 
min forskning försöker jag förstå de processer som leder till dessa sjukdomar med mål-
sättningen att förbättra prevention och behandling. I egenskap av molekylär epidemiolog 
analyserar jag och min forskargrupp mycket stora datamängder från molekylära analyser 
av prover som samlas in i storskaliga forskningsprojekt i kombination med våra svenska 
hälso- och befolkningsregister. För att studera orsakssamband mellan riskfaktorer och 
sjukdomar krävs sofistikerade studiedesigner och analysmetoder. Jag har använt en metod 
som heter Mendelsk randomisering i en rad uppmärksammade studier, vilka har förbätt-
rat förståelsen för hur fetma och blodfettsnivåer påverkar vår hälsa. I ett nytt stort forsk-
ningsprojekt kommer vi att använda dessa metoder för att studera hur tarmfloran påver-
kar hjärt–kärl-hälsan. Jag har även intresserat mig för sällskapsdjurens betydelse för sina 
ägares hälsa. Min grundutbildning och tidigare erfarenhet som veterinär har varit till stor 
nytta i dessa tvärvetenskapliga projekt.
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Arja Harila-Saari
PEDIATRIK

Anställdes 24 oktober 2017 att från 1 januari 2018 vara pro-
fessor i pediatrik, förenat med befattning som överläkare på 
Akademiska barnsjukhuset. Professuren är en lärostol.

Arja Harila-Saari är född 19 augusti 1964 i Övertorneå, 
Finland. Föräldrar: Pentti och Olga Harila, född Pantsar.

Gymnasieexamen vid Övertorneå samskola, Finland 
1984. Läkarexamen 1990, legitimerad läkare 1991, specia-
list i barnmedicin 1998, dr med. vet. 1998, specialist i barnhe-
matologi och onkologi 2003, docent 2009, allt vid Uleåborgs 
universitet, Finland. Docent vid Karolinska Institutet 2017.

Sektionschef på barnonkologi och koagulation 2012–16, 
patientflödeschef 2016–17, båda vid Karolinska universitets-
sjukhuset.

Barn: Satu Mari (f. 1992), och Santeri (f. 2000). 

Varje år diagnostiseras cirka 350 barn med cancer i Sverige. Barncancervården i Sverige är i 
världsklass och med modern behandling kan åttiofem procent av patienterna botas. Trots 
det avlider femton procent av barnen av sin cancersjukdom eller av behandlingsrelaterade 
komplikationer. Därtill drabbas majoriteten av svåra biverkningar under och efter can-
cerbehandlingen. Min forskning syftar till att optimera behandlingen så att fler kan botas 
med färre bieffekter, samt till att optimera behandlingen för dem som drabbas av kompli-
kationer. Jag fokuserar huvudsakligen på akut leukemi, som är den vanligaste formen av 
barncancer, samt behandlingskomplikationer i hjärna och skelett. Min forskning utgörs 
av kliniska, epidemiologiska och genetiska studier om olika riskfaktorer och mekanismer 
som orsak till återfall och komplikationer, samt interventionsstudier.
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Lärostolen i pediatrik
Oscar V. Petersson 1884–1909
Gunnar Forssner 1911–12
Ragnar Friberger 1913–15
Gustaf Bergmark 1916–21
Ivar Thorling 1923–43
Curt Gyllenswärd 1943–49
Bo Vahlquist 1950–70
Stig Sjölin 1970–83
Agne Larsson 1984–93
Torsten Tuvemo 1995–2006
Már Tulinius 2008
Arja Harila-Saari 2018–

Fotnot: Professuren ersatte 1879 den indragna adjunkturen i teoretisk och praktisk medicin, vilken i tur och 
ordning innehades av Carl Zetterström (1802–19), Henrik Wilhelm Romanson (1821–29), Jacob Niclas Lind-
ström (1831–32), Olof Glas (1839–51), Frithiof Holmgren (1861–64) och Fredrik Johan Björnström (1865–78). 
Eftersom den ordinarie lärostolen i praktisk medicin stod vakant dröjde det till 1884 innan detta ämbete, som 
fram till 1909 var en extra ordinarie professur kunde besättas för första gången. Lärostolens benämning var 
fram till 1943 ”pediatrik och praktisk medicin”. Jan Gustafsson befordrades till professor i pediatrik 2000. Han 
har fungerat som ämnesföreträdare för pediatriken från 2006 till sin pensionering 2015, bortsett från den 
korta period (1 september till 31 december 2008) under vilken Már Tulinius innehade lärostolen. Gustafsson 
har sedan 1 juni 2015 varit seniorprofessor vid universitetet.
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Ragnar Friberger (övre raden till vänster), 
Ivar Thorling (övre raden till höger), Curt 
Gyllenswärd (nedre raden till vänster) och 
Bo Vahlquist (nedre raden till höger) är 
fyra av Arja Harila-Saaris företrädare på 
lärostolen i  pediatrik. Fotografier av Henri 
Osti (Friberger) och Gunnar Sundgren 
(Thorling) i Uppsala universitetsbibliotek, 
samt av  Uppsala-Bild (Gyllenswärd och 
Vahlquist) i Upplandsmuseet.
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Taija Mäkinen
Lymfkärlsbiologi

Anställdes 18 juni 2019 att från 1 juli samma år vara professor 
i lymfkärlsbiologi. Lärostolen är nyinrättad.

Taija Mäkinen är född 16 september 1974 i Hämeen linna, 
Finland. Föräldrar: Risto Mäkinen och Anneli Mäkinen, 
född Paunonen.

Fil. mag. 1998, fil. dr 2002, båda vid Helsingfors univer-
sitet.

Postdoktor vid Max-Planck-Institut für Neurobiologie, 
Martinsried, Tyskland 2003–06. Gruppledare vid Can-
cer Research UK London Research Institute, Storbritannien 
2007–13. Universitetslektor 2013–19 vid Uppsala universitet.

Sambo med Ingvar Ferby. Barn: Lilja (f. 2010) och  Linnea 
(f. 2013).

Lymfsystemet är ett kärlsystem som finns vid sidan av blodkärlen och är avgörande för 
kroppens vätskebalans. På senare tid har det visat sig att lymfkärlen också inverkar vid 
många andra processer i kroppen och har stor betydelse vid vanliga sjukdomar, som hjärt-
kärlsjukdomar, cancer och autoimmuna sjukdomar. Samtidigt är kunskapen om lymfsys-
temets biologi begränsad i dag. Min forskning syftar till att förstå mekanismerna för hur 
fungerande lymfkärl bildas , både på molekylär nivå och i den levande organismen. Målet 
är att öka förståelsen för sjukdomsmekanismer som är inblandade när lymfsystemet inte 
fungerar. Resultaten kan också ge större förståelse för orsakerna till flera stora folksjukdo-
mar och öppna för nya behandlingsmetoder.
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Ulrika Winblad
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFORSKNING

Anställdes 12 mars 2019 att från 15 mars samma år vara 
professor i hälso- och sjukvårdsforskning. Professuren är en 
läro stol.

Ulrika Winblad är född 14 juni 1968 i Umeå. Föräldrar: 
Bengt och Eva Winblad, född Bergh.

Gymnasieexamen vid Östra gymnasiet (nuvarande Frid-
hemsgymnasiet) i Umeå 1987. Fil. kand. 1994, med. dr 2003, 
docent 2010, allt vid Uppsala universitet.

Postdoktor 2005–07, lektor 2012–19, båda vid Uppsala 
universitet. Harkness Fellow in Health Care Policy and Prac-
tice vid Brown University, Providence, USA 2014–15. 

Gift med skog. dr Kalle Spångberg. Barn: Olle (f. 1996), 
Alva (f. 1999), Stig (f. 2003).

Tillhör Norrlands nation.

Hälso- och sjukvårdsforskning inbegriper studier om hur organisatoriska strukturer och 
processer, sociala faktorer, ekonomiska system, medicinsk teknologi och beteenden på-
verkar hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet, kostnader och utfall. Min forskning 
inom disciplinen har främst inriktats mot hur hälso- och sjukvården organiseras och styrs 
och har särskilt fokuserat på de senaste decenniernas marknadsreformer, såsom införan-
det av konkurrens och valfrihet samt ett ökat fokus på mätning av resultat i styrningen. 
Framför allt har jag undersökt hur marknadsreformerna påverkat viktiga värden såsom 
tillgänglighet, kvalitet och jämlikhet.

Mina resultat visar att hälso- och sjukvården alltmer präglas av en blandning mellan 
offentliga och privata utförare, nya samverkansformer samt ändrade gränsdragningar mel-
lan olika organisatoriska och administrativa nivåer, som exempelvis region och kommun. 
Detta påverkar i hög grad möjligheterna att styra hälso- och sjukvården. Forskningen är 
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också ett bidrag till den växande litteraturen om professionernas roll i samhället, demo-
kratins funktionssätt samt implementeringen av reformerna för ett lyckat utfall. Generellt 
visar min forskning att styrning av sjukvård är svårt och att det inte finns någon  automatik 
i att politiska beslut och reformer omvandlas till praktisk verksamhet som kommer 
 patienter till gagn. Detta innebär att sjukvårdens beslutsfattare noga bör beakta hur 
 reformer designas och styrmedel utformas för att få avsedda effekter i den kliniska och 
praktiska verksamheten. 

Lärostolen i hälso- och sjukvårdsforskning
Björn Smedby  1980–1994
Urban Rosenqvist  1995–2006
Ulrika Winblad  2019–



Farmaceutiska fakulteten
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Mikael Hedeland
ANALYTISK FARMACEUTISK KEMI

Anställdes 28 augusti 2018 att från 1 oktober samma år vara 
professor i analytisk farmaceutisk kemi. Professuren är en 
lärostol.

Mikael Hedeland är född 7 juli 1973 i Umeå. Föräldrar: 
Henning Carlsson och Birgitta Carlsson Hedeland.

Gymnasieexamen vid Rudbecksskolan i Sollentuna 1992. 
Farm. mag. 1997, dr farm. vet. 1999, docent 2007, allt vid 
Uppsala universitet.

Forskare, laborator, sektionschef och avdelningschef vid 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 1999–2018. Gäst-
professor 2013–15, adjungerad professor 2015–18, båda vid 
Uppsala universitet. 

Gift med farm. dr Ylva Hedeland, f. Carlsson. Barn: Moa 
(f. 2003) och Thor (f. 2006).

Analytisk kemi innefattar studier av metoder för att bestämma vilka ämnen, och hur 
mycket av dessa, som finns i ett prov. Mitt ämne analytisk farmaceutisk kemi, kan beskri-
vas som analytisk kemi med läkemedelsinriktning. 

Min forskning baseras främst på analystekniken vätskekromatografi- masspektrometri. 
Jag deltar i ett flertal tvärvetenskapliga projekt med forskare inom läkemedelsområdet 
såväl som inom andra veterinär- och humanmedicinska discipliner. Förfinade kemiska 
analysmetoder är i dessa sammanhang mycket viktiga, eftersom vetenskapliga slutsatser i 
många fall baseras på analysresultat rörande till exempel läkemedelssubstanser, kropps-
egna ämnen eller toxiner. En särskild inriktning är metabolomik, som innefattar samti-
dig bestämning av hur ett stort antal kroppsegna ämnen påverkas vid till exempel sjuk-
dom eller behandling. För att utröna läkemedels miljöpåverkan driver jag även ett projekt 
 rörande analysmetoder för miljöprover. 
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Jag arbetar även med förbättrade analysmetoder inom dopningskontroll. Här ingår att 
studera hur läkemedel och missbrukssubstanser metaboliseras, det vill säga omvandlas 
i kroppen, i syfte att få kunskap om mot vilka ämnen som nya kontrollmetoder skall in-
riktas.

Lärostolen i analytisk farmaceutisk kemi
Göran Schill  1968–84
Douglas Westerlund  1984–2009
Mikael Hedeland  2018–

Fotnot: Göran Schill innehade sedan 1948 en laboratorsbefattning i analytisk farmaceutisk kemi vid Kungl. Far-
maceutiska Institutet i Stockholm, vilken vid halvårsskiftet 1968 omvandlades till en professur sedan institutet 
ombildats till farmaceutisk fakultet vid Uppsala universitet.



Historisk-filosofiska fakulteten
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Torbjörn Gustafsson Chorell
IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

Anställdes 20 november 2018 att från 1 december samma år 
vara professor i idé- och lärdomshistoria.

Torbjörn Gustafsson Chorell är född 15 februari 1965 i 
 Eskilstuna. Föräldrar: Rune och Inger Gustafsson.

Gymnasieexamen vid Risbergska skolan i Örebro 1984. 
Fil. kand. 1989, fil. dr 1996, docent 2004, allt vid Uppsala 
universitet.

Universitetslektor 2002–18 vid Uppsala universitet.
Gift med Katarina Chorell. Barn: Isak (f. 1999), Elias 

(f. 2002).

Den forskningsgren inom idéhistoria jag främst ägnar mig åt är historieteori. Dess utgångs-
punkt är att historia är en viktig politisk institution som samhällen investerar stora resur-
ser i. Som forskningsprogram handlar historieteori om att kritiskt granska de problem som 
institutionen historia antas lösa. Bland dem nämns ofta att historia är ett sätt att hantera 
förändring och att förbindelsen mellan då och nu bidrar till att bestämma vår identitet. 
Genom att skapa distans och sammanhang till det förflutna är historia även ett sätt att göra 
livsskeenden och händelser meningsfulla. Samtidigt avgör relationen till det förgångna gra-
den av frihet och beroende nu levande har till det som hänt, ett dilemma som koncentreras 
i idén om historiskt arv. Historieteorins uppdrag är att analysera sådana idéers uppkomst, 
utformning och följder för individer och samhällen. Den handlar om vilken roll historia 
spelar i vår självförståelse och i vårt sätt att se på världen.
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Thomas Karlsohn
IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

Anställdes 26 mars 2019 att från 1 april samma år vara pro-
fessor i idé- och lärdomshistoria.

Thomas Karlsohn är född 2 september 1967 i London, Stor-
britannien. Föräldrar: Nils-Erik Karlsson och Ulla Karlsson.

Gymnasieexamen vid Alströmergymnasiet i  Alingsås 
1986. Fil. kand. 1996, fil. dr. 2005, docent 2010, allt vid 
 Göteborgs universitet. 

Postdoktor 2005–07, forskarassistent 2008–11, universi-
tetslektor 2012–13, allt vid Göteborgs universitet. Universi-
tetslektor vid Uppsala universitet 2014–19.

Gift med fil. dr Irina Karlsohn. Två barn (födda 2011 och 
2014).

Min forskning hade ursprungligen en filosofihistorisk inriktning. I doktorsavhandlingen 
undersökte jag tongivande filosofiska uttolkningar av den digitala tekniken och dess sam-
hälleliga och kulturella betydelse. Därefter har jag främst forskat om utbildningsinstitu-
tionernas förflutna, i ett första skede med fokus på skolväsendet och därefter med inrikt-
ning på universitetet. 

Ett intresse har gällt frågan om hur de högre utbildningsinstitutionerna och deras själv-
förståelse formats av de olika informationstekniker som dominerat vid skilda tidpunk-
ter. Vad har den muntliga förmedlingen inneburit för det akademiska livet i det förflutna, 
och vilken roll spelar den i dag? Hur präglade tryckpressen och så småningom genombrot-
tet för den skriftliga kulturen universitetet? Vilka effekter har den digitala teknikens ge-
nombrott haft? 
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I att annat projekt har jag undersökt de sätt på vilka människor i historien har knutit an 
emotionellt till de högre utbildningsinstitutionerna. Särskilt har jag intresserat mig för hur 
kärleken och längtan till universitetet och livet inom denna institution gestaltats i det för-
flutna. Varför har förekomsten av och uttrycken för dess känslor varierat så markant över 
tid? Hur kan vi förstå den nostalgi och melankoli som ofta omgärdat det akademiska livet?
Min allra senaste forskning behandlar relationen mellan samhällets institutionella liv och 
sekulariseringen som historisk process. Återigen står de högre utbildningsinstitutionerna 
i centrum för mitt intresse.
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Patricia Mindus
PRAKTISK FILOSOFI

Anställdes 7 maj 2019 att från 1 juni samma år vara profes-
sor i praktisk filosofi.

Patricia Mindus är född i Stockholm 4 augusti 1976. För-
äldrar: Framlidne professorn, med. dr Per Mindus och MD 
med. lic. Agneta Mindus, f. Jacobson.

Baccalauréat mention bien Académie de Grenoble, Ly-
cée Chateaubriand de Rome, Rom, Italien 1995. Laurea vec-
chio ordinamento in Lettere e Filosofia, Università degli Studi 
di Roma Tre, Rom, Italien 2000. DEA en Pensée politique, 
Sciences-Po, Paris, Frankrike 2002. Dottore di ricerca in Stu-
die Europei, Dipartimento di Studi Politici, Università degli 
Studi di Torino, Turin, Italien 2006. Docent vid Uppsala 
universitet 2013.

Forskare vid Università degli Studi di Torino i Turin, Ita-
lien 2006–11. Lektor vid Uppsala universitet 2011–19. Visi-
ting Fellow vid University College London, Storbritannien 
(UCL) 2009, vid Universitat di Girona, Spanien 2010, vid 
Glasgow University, Storbritannien 2013, vid European Uni-
versity Institute, Florens, Italien 2014 och vid LUISS Guido 
Carli, Rom, Italien 2016. International Chair 2017 och 2019 
vid LUISS Guido Carli, Rom, Italien.

Gift med civ. ing. Tommaso Enea. Barn: Livia (f. 2015).

Ämnet praktisk filosofi, som funnits sedan universitetets grundande, omfattar flera grenar, 
däribland rättsfilosofin, inom vilken inriktning jag, som första kvinnliga professor i ämnet 
vid detta lärosäte, främst har bedrivit forskning. Den praktiska filosofin ämnar besvara 
frågan omkring hur vi bör leva och det inbegriper frågan om vilka vi bör leva med. Härav 
följer att jag intresserat mig för medborgarskap, migration, demokrati och rättssäkerhet i 
de forskningsprojekt jag lett under senare år. Medborgarskap har blivit en högaktuell frå-
ga. Men vad är det egentligen? Trots den omfattande debatt som pågår råder oenighet. Ett 
syfte med min forskning har varit att bringa klarhet i frågan om vad medborgarskap bety-
der samt hur vi bör förstå begreppet. Jag menar att medborgarskap är en nyckelmekanism 
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för att förstå både delaktighet och utanförskap i samhället, och jag har i min forskning 
utvecklat den funktionella medborgarskapsteorin med inspiration från Aristoteles. Den 
hävdar i korthet att vad en medborgare är avgör vem som är berättigad medborgarskapet. 
Så har forskningen bidragit till att visa hur man kan avgöra frågan om vilka vi bör leva med 
på ett mer förnuftigt sätt än vad som tidigare varit fallet. Teorin inbjuder också till att 
tänka att hur migration regleras påverkar vilka som blir medborgare i morgon, vilket i sin 
tur inverkar på den politiska gemenskapen. Här finns en föga beaktad informationskälla 
om statens konstitutionella identitet. Ofta bestämmer stater vem som blir medborgare 
utan hänsyn till långsiktiga effekter rörande hur människor påverkas. Filosofin kan här 
 bidra med kreativa lösningar på svåra normativa problem.





Språkvetenskapliga fakulteten
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David Håkansson
NORDISKA SPRÅK

Anställdes 25 september 2018 att från denna dag vara profes-
sor i nordiska språk.

David Håkansson är född 26 november 1978 i Kristian-
stad. Föräldrar: Claes och Iréne Håkansson.

Gymnasieexamen vid Söderportskolan i Kristianstad 
1997. Fil. mag. 2002, fil. dr 2008, båda vid Lunds universi-
tet. Docent vid Uppsala universitet 2012.

Postdoktor vid Köpenhamns universitet 2009–10. Fors-
karassistent 2010–14, universitetslektor 2015–18, båda vid 
Uppsala universitet. Ledamot av Sveriges Unga Akademi 
2013–18. Akademiforskare vid Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitetsakademien sedan 2014. Prefekt vid Institutionen 
för nordiska språk från 1 januari 2019.

Gift med Maria Ramberg. Barn: Erik (f. 2010), Hedvig 
(f. 2013).

De nordiska språken – liksom alla mänskliga språk – både varierar och förändras. Min 
forskning handlar just om detta, om hur språket varierar och förändras. Jag disputerade på 
en avhandling som kretsar kring ett klassiskt problem inom svensk språkhistoria: Fram-
växten av subjektstvång. Avhandlingen kom också att behandla den grammatiska föränd-
ringsprocessen och dess orsaker på ett mer allmänt plan, och sådana frågor har även fort-
sättningsvis kommit att stå centrala i min forskning. 

Förutom grammatiska förändringar – alltså hur skiftningar i språksystemet uppkom-
mer och sprids – har jag intresserat mig för förändringar i språkbruket. Tillsammans med 
en kollega vid Lunds universitet har jag genomfört en diakron undersökning av ordför-
ståelse under 2000-talets första decennium. Vidare har jag tillsammans med kolleger vid 
Uppsala universitet helt nyligen avslutat ett projekt som med hjälp av digitala metoder 



110

belyst äldre svensk skönlitteratur utifrån olika aspekter – för min del med avseende på 
språkförändringar. 

Utöver mina studier av förändringar i språksystem och språkbruk har jag försökt att 
anlägga ett metaperspektiv på språkvetenskaplig forskning, särskilt vad gäller frågor om 
språkvetenskapens teorier och kunskapsintressen.



Samhällsvetenskapliga fakulteten
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Anna Bengtson
FÖRETAGSEKONOMI

Anställdes 12 februari 2019 att från 1 mars samma år vara 
professor i företagsekonomi.

Anna Bengtson är född 14 januari 1968 i Stora Tuna, 
Borlänge. Föräldrar: Gunilla Reuithe, född Andersson, och 
Christian Reuithe. 

Gymnasieexamen vid Hagaskolan i Borlänge 1988. 
Grundutbildning 1989–94, fil. dr 2003, docent 2010, allt vid 
Uppsala universitet.

Universitetslektor vid Uppsala universitet 2003–19. 
Gift med läkaren Olof Bengtson. Barn: Måns (f. 1997), 

Ester (f. 1998) och Vera (f. 2007).

Min forskning bygger på en lång tradition av Uppsalabaserad företagsekonomisk forsk-
ning i industriell marknadsföring. Forskningen kring företags långsiktiga affärsförbindel-
ser, och de nätverk av relationer som dessa ger upphov till, har studerats vid institutionen 
sedan 1960-talet. I mina studier använder jag dessa insikter som grund för att studera olika 
aspekter på marknadsdynamik. Min forskning är av processkaraktär och behandlar frå-
gor såsom: Varför är marknader så trögrörliga trots att lagstiftningen kan förändra förut-
sättningarna över en natt? Hur agerar andra aktörer i nätverket, till exempel kunder och 
leverantörer, när ett företag försätts i konkurs? Hur påverkar teknologiska nymodigheter 
gamla och väl inarbetade marknadsstrukturer? 

Ett tydligt spår i min forskning, som fångar upp marknadsdynamiken på ett påtagligt 
sätt, handlar om planering och genomförande av stora projekt. I en tidigare studie  frågade 
vi oss hur det kommer sig att företag ofta återkommer i likartade konstellationer från 
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 projekt till projekt. I två pågående studier analyseras interaktionen mellan aktörer som 
är involverade i stora infrastrukturprojekt. I den ena studien rör frågeställningen hur sta-
bilitet interagerar med förändring i skapandet av projektmålet, medan vi i den andra stu-
dien försöker skapa bättre förståelse av hur värde samskapas mellan involverade aktörer 
av skilda slag, till exempel företag, politiska enheter och forskningsorgan. 
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Karin Brocki
PSYKOLOGI

Anställdes 7 maj 2019 att från 15 maj samma år vara profes-
sor i psykologi.

Karin Brocki är född 14 oktober 1975 i Halmstad. Föräld-
rar: André Brocki och Maj-Britt Brocki, född Svensson.

Gymnasieexamen vid Sannarpsgymnasiet Halmstad 
1994. First Class Honors B.Sc. Cognitive Science vid Uni-
versity of Westminster, London, Storbritannien 2000. Fil. dr 
2007, docent 2010, båda vid Uppsala universitet.

Postdoktor vid Mount Sinai School of Medicine, New 
York, USA 2007–08. Postdoktor 2009–10, biträdande lek-
tor 2011–15, universitetslektor 2015–19, allt vid Uppsala uni-
versitet.

Gift med överläkare och med. dr Pär Dahlman. Barn: 
Inez (f. 2008), Isabella (f. 2010).

Förmåga till självreglering, det vill säga medveten kontroll av tankar, känslor och handlingar, 
har visat sig vara en av de mest avgörande mänskliga faktorerna för akademisk framgång, 
karriär, hälsa och välgång i livet. Å andra sidan är bristande självregleringsförmåga starkt 
förknippad med vanligt förekommande psykisk ohälsa, särskilt Attention Deficit Hyper-
activity Disorder (ADHD). Trots dessa empiriskt etablerade samband, vet vetenskapen i dag 
litet om vilka faktorer som formar utveckling av dessa betydelsefulla individuella skillnader 
i självregleringsförmåga. Inom utvecklingspsykologisk forskning har vi en unik möjlighet 
att ändra denna kunskapsbrist. Genom longitudinella studier, i vilka individer följs redan 
från spädbarnsåldern över viktiga utvecklingsperioder, försöker jag i min forskning kart-
lägga viktiga påverkansfaktorer, både miljömässiga och konstitutionella, i utvecklingen av 
självregleringsförmåga och dess relation till uppkomsten av senare beteendeproblem. Min 
förhoppning är att min forskning kommer att generera ny kunskap av teoretisk och klinisk 
relevans om risk och skyddande faktorer i utvecklingen av självreglering. 
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Owen Eriksson
DATA- OCH SYSTEMVETENSKAP MED SAMHÄLLSVETENSKAPLIG INRIKTNING

Anställdes 18 juni 2019 att från 1 juli samma år vara profes-
sor i data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig 
inriktning.

Owen Eriksson är född 29 november 1957 i Bastuträsk. 
Föräldrar: John och Göta Eriksson.

Gymnasieexamen vid Nordanåskolan i Skellefteå 1976. 
Högskoleexamen (fil. kand.) vid Umeå universitet 1984. Fil. 
lic. 1994, fil. dr 2000, docent 2008, allt vid Linköpings uni-
versitet.

Högskoleadjunkt vid Umeå universitet 1986–87. Högsko-
leadjunkt 1991–2000, universitetslektor 2001–09, båda vid 
Högskolan Dalarna. Universitetslektor vid Uppsala univer-
sitet 2010–19.

Gift med Olga Eriksson. Barn: Kristofer (f. 1987) och 
 Jakob (f. 1991).

Digitalisering kallas den genomgripande samhällsomvandling som sker genom den ökan-
de användningen av digitala tjänster. Dessa tjänster förmedlas av digitala infrastrukturer 
som förändrar viktiga samhällssektorer, till exempel transport, socialförsäkring och fi-
nans. Utvecklingen av den digitala infrastrukturen är avgörande för samhällsutvecklingen 
både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Syftet med digitaliseringen är att 
automatisera och rationalisera processer, samt att kunna erbjuda innovativa tjänster obe-
roende av tid och plats. Min forskning handlar om utveckling av digitala infrastrukturer 
och användning av digitala tjänster. Jag studerar övergången till digitala processer genom 
vilka till exempel digitala pengar, lagfarter, transport- och resehandlingar, läkemedelsre-
cept och bidragsbeslut skapas. Detta är institutionella fakta som representerar rättigheter 
och skyldigheter, de är symboliska till sin karaktär, men de fungerar i praktiken handfast 
och styr samhället och vår vardag.
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Terje Falck-Ytter
PSYKOLOGI

Anställdes 18 juni 2019 att från 1 juli samma år vara profes-
sor i psykologi.

Terje Falck-Ytter är född 20 augusti 1979 i Oslo. Föräld-
rar: Alf Henrik Henriksen och Cecilie Falck-Ytter.

Gymnasieexamen vid Asker videregående skole, Asker, 
Norge 1998. Masterexamen 2005, fil. dr 2010, båda vid Upp-
sala universitet.

Postdoktor vid Karolinska Institutet 2010–12, forskare 
2010–16, biträdande universitetslektor 2016–19, universitets-
lektor 2019, allt vid Uppsala universitet. Pro Futura Scientia 
Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) 
sedan 2016.

Sambo med Karin Skarp. Barn: Hedda (f. 2007), Elsa 
(f. 2010).

Ungefär en procent av befolkningen har autism, som är en genomgripande funktionsned-
sättning vars symtom framkommer under barndomen. Autism definieras av begränsningar 
vad gäller socialt samspel och kommunikation i kombination med repetitiva beteenden 
och begränsade intressen. Jag tror att en viktig nyckel till att komma vidare i forskningen 
kring autism är att fokusera på den tidiga utvecklingen, redan innan symptomen märks. I 
min forskning studerar jag spädbarn med en förhöjd sannolikhet att få autism för att klar-
göra vilka fysiologiska och psykologiska processer som förebådar senare diagnos. Genom 
att i detalj studera hjärnans utveckling samt beteendet hos barnen får vi en tydligare bild 
av utvecklingsförlopp förknippade med autism, vilket vi hoppas skall leda till bättre stöd 
och nya behandlingsmetoder i framtiden.
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Darek Haftor
INFORMATIONSSYSTEM

Anställdes 26 mars 2019 att från 1 april samma år vara pro-
fessor i informationssystem.

Darek Haftor är född 17 januari 1969 i Warszawa. För-
äldrar: Jan J. Kazmierczak och Danuta K. Wittkämper.

Gymnasieexamen vid Peder Skrivares skola i Varberg 
1998. Fil. mag. vid Mitthögskolan i Östersund 1994, fil. lic. 
vid Luleå tekniska universitet 1999, fil. dr vid Chalmers tek-
niska högskola 2004, docent vid Luleå tekniska universitet 
och vid Linnéuniversitetet 2010.

Universitetslektor vid Stockholms universitet 2010–12, pro-
fessor i informatik vid Linnéuniversitetet sedan 2013. Univer-
sitetslektor vid Uppsala universitet 2017–19.

Gift med direktör Sophie Haftor. Barn: Natasha Haftor 
(f. 2010).

Användningen av datorer, mobiltelefoner, internet och andra former av digital teknik på-
verkar människors liv, organisationers funktion och samhällens utveckling. Min initiala 
forskning fokuserade på att förstå förfaranden vid utformningen av teknikens funktion. 
Jag utvecklade arbetssätt som syftade till att skapa förutsättningar för att digital teknik 
skulle erbjuda användarna rätt typ av funktion.

Min nuvarande forskning söker förståelse om de ekonomiska effekter som användning-
en av digital teknik kan ge upphov till. Frågan är: Vilka är omständigheterna när använd-
ningen av digital teknik aktiverar särskilda verksamhetsmekanismer och på så sätt skapar 
ekonomiskt värde? Denna kunskap kan vägleda svenska företag och offentliga organisa-
tioner till ökat välstånd, exempelvis genom ökad kvalitet i sjukvården och ökad konkur-
renskraft för industrin. 
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Emily Holmes
PSYKOLOGI

Anställdes 1 januari 2019 att från denna dag vara professor i 
psykologi. Professuren är en lärostol.

Emily Holmes är född 11 april 1971 i Surrey, Storbritan-
nien. Föräldrar: Christina och Bernard Holmes.

B.A. Hons vid University of Oxford, Storbritannien 1993. 
Fil. mag. vid Uppsala universitet 1995. Klinisk psykologut-
bildning vid Royal Holloway University of London, Storbri-
tannien 2000. Ph. D. i Clinical Neuroscience vid University 
of Cambridge, Storbritannien 2005.

Royal Society Dorothy Hodgkin Fellow 2005–10, pro-
fessor 2010–12, gästprofessor sedan 2012, allt vid Universi-
ty of Oxford, Storbritannien. Wellcome Trust Clinical Fel-
low i Oxford och Cambridge, Storbritannien 2010–15. Medi-
cal  Research Council Programme leader vid MRC Cogni-
tion and Brain Sciences Unit, Cambridge, Storbritannien 
2012–16. Gästprofessor 2014–16, professor 2016–18, båda vid 
Karolinska Institutet.

Sambo med Alan Slater. Barn: Astrid (f. 2009).
Tillhör Södermanlands-Nerikes nation.

Jag fokuserar på hur vi tänker och minns i bilder (Mental Imagery). Hur kan vi, genom att 
förstå hur mentala bilder fungerar, bättre behandla psykisk ohälsa? Mentala bilder ger 
starkare känsloupplevelser än att tänka i ord. Traditionella psykologiska behandlingar an-
vänder främst verbala metoder. Min forskning påvisar vikten av mentala bilder på emotio-
ner och vid psykisk ohälsa. Påträngande minnesbilder av trauma orsakar både obehag och 
nedsatt funktionsförmåga, till exempel i posttraumatiskt stressyndrom. Min forskargrupp 
utvecklar interventioner som minskar förekomsten av dessa minnen. Även kring depres-
sion och bipolär sjukdom har vår forskning gett nya insikter och metoder. Vi har myntat 
begreppet Mental Health Science som ett led i att förändra och utveckla grundforskning 
och klinisk tillämpning.
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Lärostolen i psykologi
Gunilla Bohlin 1997–2012
Emily Holmes 2019–

Fotnot: Under den första innehavarens tid var lärostolen benämnd ”psykologi, särskilt utvecklingspsykologi”, 
numera endast ”psykologi”.
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Lance McCracken
PSYKOLOGI

Anställdes 18 juni 2018 att från 1 oktober samma år vara pro-
fessor i klinisk psykologi. Professuren är en lärostol.

Lance McCracken är född 22 september 1962 i Attleboro, 
Massachusetts, USA. Föräldrar: Terrence McCracken och 
Patricia McCracken, född Maxwell.

High school diploma vid Attleboro High School, Attle-
boro, Massachusetts, USA 1981. B.A. vid College of the Holy 
Cross, USA 1985. Ph. D. vid West Virginia University, Mor-
gantown, USA 1993.

Postdoktor vid Johns Hopkins University, Balti more, 
USA 1993–94. Instructor 1994–96, Assistant Professor 
1996–2000, båda vid University of Chicago, USA. Specialist 
Clinical Psychologist vid Royal National Hospital for Rheu-
matic Diseases, Bath, Storbritannien 2000–11. Senior Visi-
ting Fellow vid University of Bath, Storbritannien 2002–11. 
Professor vid King’s College London, Storbritannien 2011–18. 

Sambo med Xiaochen Zhang. Barn: Lee Shu (f. 2016) och 
Maxwell Shi (f. 2018).

De fysiska hälsoproblem som i dag drabbar störst antal människor, orsakar mest lidande 
och kostar mest, är de som vi kallar ”kroniska”, såsom artrit, diabetes, hjärtsjukdom, fetma 
och luftvägssjukdomar. Dessa kroniska tillstånd har ofta en betydande inverkan på livet, 
och bland dem som ger störst inverkan finns de tillstånd, vilka ger upphov till symptom 
som är svåra att kontrollera och skapar oro, till exempel smärta.

Kroniska smärttillstånd är intressanta för att de är komplexa och innefattar psykoso-
ciala faktorer. Deras egentliga inverkan beror till en stor del på hur de påverka vad vi tän-
ker, känner och, i synnerhet, vad vi gör. De förändrar hur vi lever vårt dagliga liv. De får 
oss att ta ett steg tillbaka från saker vi vill göra, från de vi vill göra saker tillsammans med, 
och att förändra sättet vi gör saker på, till och med vilka vi vill vara. 

I egenskap av psykolog studerar jag hur hälsoproblem inte bara är problem i kroppen, 
utan också problem som påverkar, och påverkas av, hur vi möter dem. Forskningen jag gör 
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syftar till att identifiera psykosociala processer som ger upphov till ett ökat lidande och 
 sedan dra nytta av den kunskapen i skapandet av psykologisk behandling som kan öka hälsa 
och livskvalitet, särskilt hos individer med kroniska hälsoproblem.

Lärostolen i klinisk psykologi
Carl-Erik Brattemo  1972–91
Mats Fredrikson 1993–2016
Lance McCracken 2018–

Fotnot: Carl-Erik Brattemo erhöll 1972 en extra professur i tillämpad psykologi, vilken senare omvandlades till 
lärostol. Den nuvarande benämningen klinisk psykologi infördes i samband med Mats Fredriksons tillträde.
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Sofia Näsström
STATSKUNSKAP

Anställdes 26 mars 2019 att från 1 april samma år vara pro-
fessor i statskunskap. 

Sofia Näsström är född 5 augusti 1969 i Linköping. För-
äldrar: Staffan och Maj Näsström, född Jonsson. 

Gymnasieexamen vid Vilunda gymnasium i Upplands 
Väsby 1988. Utbildning vid Lunds universitet. Fil. mag 1994, 
fil. kand 1997, fil. dr 2004, allt vid Stockholms universitet. 
Docent vid Uppsala universitet 2011.

Postdoktor vid European University Institute (EUI) i 
 Florens, Italien 2004–05. Forskare vid Stockholms univer-
sitet 2005–11. Postdoktor vid Columbia University, New 
York, USA 2008–09. Postdoktor vid New School of Social 
Research, New York, USA 2010. Universitetslektor vid Upp-
sala universitet 2011–19. 

Gift med Hans Agné. Bonusbarn Aino (f. 2003) och 
 Ruben (f. 2005). 

Min forskning handlar om grundläggande idéer kring politik. I egenskap av politikteore-
tiker har jag fokuserat på hur begrepp som stat, folk och representation uppstår, används 
och utvecklas. Ett återkommande tema är demokrati. Kan en demokrati gå sönder? Vad 
krävs för att den ska kunna reproducera och förnya sig själv? I dag ser vi hur centrala demo-
kratiska institutioner utmanas av populister och eliter samt och hur en ny auktoritetstro 
fått fäste i många länder. Det ger oss skäl att återvända till demokratins grundfrågor. En 
fråga som jag sysslat med handlar om hur man ska dra gränsen för vilka som tillhör ”folket” 
i folkstyret. Går det att avgöra på ett demokratiskt sätt? En annan fråga berör den ökade 
individualiseringen av ansvar inom välfärden. Är den förenlig med idén om politisk jäm-
likhet? I mitt senaste projekt utvecklar jag en teoretisk förståelseram för att utvärdera de-
mokratins kris. I det klassiska verket Om lagarnas anda visar Montesquieu att olika poli-
tiska styrformer kräver en viss anda hos befolkningen för att kunna fortleva. En republik 
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kräver kärlek till landet, en monarki strävan efter berömmelse och åtskillnad och en des-
poti rädsla. Frågan jag ställer i min forskning är vilken samhällelig anda som den moderna 
demokratin behöver. Frågan är viktig då demokrati inte bara skapas genom lagar och fria 
val. Den skapas också på mer vardaglig basis genom utbildning, arbete och medborgarskap.



125

Lärostolar som besatts med vid universitetet 
tidigare installerade professorer
Stefan Arora-Jonsson
FÖRETAGSEKONOMI, SÄRSKILT ORGANISATION OCH SAMHÄLLE

Stefan Arora-Jonsson, som 2011–18 var professor i företagsekonomi, särskilt organisation, 
vid Uppsala universitet och installerades 16 november 2012, anställdes 28 augusti 2018 att 
från 1 oktober samma år vara professor i företagsekonomi, särskilt organisation och sam-
hälle.

Sven Oskarsson
STATSKUNSKAP

Sven Oskarsson, som 2016–18 var professor i statskunskap vid Uppsala universitet och in-
stallerades 17 november 2017, anställdes 28 augusti 2018 att från 1 oktober samma år vara 
innehavare av en nyinrättad lärostol i statskunskap.

Lärostolen i företagsekonomi, särskilt organisation och samhälle
Kerstin Sahlin 2000–
Stefan Arora-Jonsson 2018–

Fotnot: Lärostolen inrättades vid millennieskiftet under benämningen ”företagsekonomi, särskilt offentlig orga-
nisation”. I samband med att professuren i förtid återbesattes med Stefan Arora-Jonsson ändrades beteck-
ningen till ”företagsekonomi, särskilt organisation och samhälle”.





Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
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Erik Johansson
FYSIKALISK KEMI

Anställdes 12 februari 2019 att från och med 1 mars samma 
år vara professor i fysikalisk kemi.

Erik Johansson är född 19 december 1977 i Lidköping. För-
äldrar Kurt-Inge Johansson och Dora Johansson, född  Floberg

Gymnasieexamen vid De la Gardiegymnasiet i Lid-
köping 1996. Civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska 
högskola 2001. Fil. dr 2006, docent 2014, båda vid Uppsala 
universitet.

Postdoktor vid Lunds universitet 2007–09. Forskare 
2009–10, forskarassistent 2010–14, forskare 2014–16, lektor 
2016–19, allt vid Uppsala universitet.

Gift med Sara Johansson. Barn Hedvig (f. 2013) och 
 August (f. 2018).

Den globala uppvärmningen som har uppkommit framför allt på grund av förbränning av 
kol och olja är, och kommer att förbli, en av de största utmaningarna för mänskligheten. 
Det är därför viktigt att hitta och använda andra, fossilfria, energikällor. Solceller omvand-
lar solljus till elektricitet och har potential att i framtiden i hög grad bidra till ett förny-
bart energisystem och därmed minska utsläpp av gaser som leder till global uppvärmning. 

Jag bedriver forskning på nya typer av solceller och nya användningsområden för sol-
celler. I min forskning undersöker jag nya material som kan fånga upp solljus av olika våg-
längder och omvandla det till elektricitet. Speciellt undersöker jag material baserade på 
metal-halid perovskiter och även material baserade på nanometerstora partiklar, så kallade 
kvantprickar, som har andra optiska egenskaper jämfört med större kristaller av samma 
material. Solceller av metal-halid perovskiter och kvantprickar av olika halvledare har vi-
sat sig fungera mycket lovande och skulle i framtiden kunna ge solceller med högre verk-
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ningsgrad än de som finns i dag. Solcellerna med de nya materialen kan även göras flexibla 
(böjliga), halvgenomskinliga och extremt lätta.

Jag använder olika metoder för att förstå hur de nya materialen är uppbyggda och vad 
som händer då solljuset absorberas och då elektriska laddningar ger en elektrisk ström och 
en elektrisk spänning. Jag undersöker även hur de nya solcellerna kan användas till exem-
pel på byggnader eller på fordon.
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Ken Mattsson
BERÄKNINGSVETENSKAP

Anställdes 25 september 2018 att från 1 oktober samma år 
vara professor i beräkningsvetenskap.

Ken Mattsson är född 29 juli 1970 i Stockholm. Föräldrar 
Claes Elovsson och Jennifer Mattsson.

Gymnasieexamen vid Jakobsbergskolan i Järfälla 1989. 
Fil. mag. 1996, fil. dr 2003, docent 2010, allt vid Uppsala 
universitet.

Postdoktor vid University of Florida, USA, vid Stanford 
University, USA, och vid Uppsala universitet 2004–08. 
 Biträdande lektor 2010–14, lektor 2014–18, båda vid Upp-
sala universitet.

Gift med Olena Mattsson. Barn: Leon (f. 2005), Jonathan 
(f. 2007) och Elias (f. 2019). 

I naturen omkring oss finns många intressanta fenomen, som ofta kan beskrivas med 
 avancerade matematiska modeller, så kallade partiella differentialekvationer. Exempel på 
fenomen som speciellt intresserat mig är vulkaner, havsisar, solitoner och svarta hål. För 
att öka kunskapen kring dessa och liknande fenomen krävs ett intrikat samspel mellan 
noggranna observationer och tillförlitliga beräkningar av de underliggande matematiska 
modellerna. Genom att kombinera observationer och beräkningar kan man exempelvis 
göra förutsägelser om förestående vulkanutbrott eller bestämma tillståndet hos de enorma 
havsisarna kring Sydpolen, vilka nu riskerar att smälta i ett allt varmare klimat. 

För att lösa de underliggande matematiska modellerna krävs tillförlitliga och effektiva 
numeriska metoder. Med detta menas att den numeriska metoden ska ge en noggrann lös-
ning på de begränsade datorsystem som vanligen erbjuds. Detta är kärnan i min egen forsk-
ning. Den numeriska metod jag valt att specialisera mig på kallas finita  differensmetoden. 
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Detta är den potentiellt mest effektiva numeriska metoden för de fenomen jag valt att 
 fokusera på, dock förutsatt att metoden kan göras stabil. Det är en av de största utmaning-
arna och det jag valt att ägna större delen av mitt fortgående forskningsarbete till.
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Martin Häggblad Sahlberg
MATERIALKEMI MED INRIKTNING MOT HÖGTEMPERATURSYNTES

Anställdes 21 maj 2019 att från 1 juni samma år vara profes-
sor i materialkemi med inriktning mot högtemperatursyntes.

Martin Häggblad Sahlberg är född 1 februari 1981 i Fa-
lun. Föräldrar: Claes Sahlberg och Marianne Sahlberg, född 
Jensen.

Gymnasieexamen vid Haraldsbogymnasiet i Falun 
2000. Civilingenjörsexamen 2005, fil. dr 2009, docent 2014, 
allt vid Uppsala universitet.

Biträdande lektor 2015–16, lektor 2017–19, båda vid Upp-
sala universitet.

Gift med med. dr Sara Häggblad Sahlberg. Barn: Ester 
(f. 2009).

Tillhör Norrlands nation.

Material är kanske den viktigaste hörnstenen i civilisationens utveckling, och det är ingen 
slump att flera historiska tidsåldrar är namngivna efter de material som människan kun-
de bemästra vid den tiden. Nya material är centrala inom min forskning, men även inom 
bland annat medicinska implantat, informationsteknik et cetera. Jag bedriver forskning 
på metalliska material för tillämpning inom energilagring och energiöverföring, där dessa 
kan appliceras i till exempel generatorer för vindkraftverk eller för att lagra vätgas i bräns-
lecellstillämpningar.

I min forskning arbetar jag med att syntetisera och undersöka nya material. En av de 
analysmetoder som jag använder är neutronspridning, som kan ge information om hur 
dessa material är uppbyggda, och hur de påverkas under användning. Neutronspridning 
har flera unika egenskaper som gör det möjligt att förstå bland annat den atomära, men 
även magnetiska kristallstrukturen hos de studerade materialen. Dessa möjligheter kom-
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mer att stärkas ytterligare när den europeiska forskningsinfrastrukturen ESS, som för när-
varande byggs i Lund, öppnar 2025. 

ESS kommer att bli världens kraftfullaste neutronkälla, vilket kommer att möjliggöra 
banbrytande framsteg inom materialforskningen. Inom min forskning arbetar jag med att 
utbilda nästa generations svenska forskare om dessa möjligheter, men även med att ut-
veckla nya instrument som kommer att användas vid ESS för nya typer av mätningar un-
der realistiska förhållanden vid faktisk användning av materialet .
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Robin Strand
DATORISERAD BILDANALYS

Anställdes 25 september 2018 att från 1 oktober samma år 
vara professor i datoriserad bildanalys.

Robin Strand är född 24 januari 1978 i Stockholm. Föräld-
rar: Sören Strand och Angela Strand, född Eriksson.

Gymnasieexamen vid Nynäshamns gymnasium 1997. 
M. Sc. 2003, fil. dr 2008, docent 2012, allt vid Uppsala uni-
versitet.

Forskarassistent 2009–13, forskare 2014–18, båda vid 
Uppsala universitet.

Gift med fil. dr Tanja Strand, född Viio. Barn Elliot 
(f. 2005) och Elvira (f. 2009).

Att samla in och dela digitala bilder har blivit en naturlig del av vår vardag. Den flodvåg av 
tillgänglig digital bilddata som vi ser i dag har banat väg för en ny typ av bildanalys som ef-
fektivt kan analysera stora mängder bilddata. Datoriserad bildanalys är ett forskningsfält 
i förändring, och metoder som bygger på att finna mönster i stora datamängder presterar 
i dag bättre än människan i flertalet begränsade och väldefinierade bildanalysuppgifter. 

På sjukhus samlas i rask takt allt mer högupplöst bilddata in med bildgivande utrust-
ning i ständig utveckling. Denna exempellösa ökning av bilddata kräver datorstödd analys. 
Min forskning utvecklar bildanalysmetoder som kompletterar den mänskliga expertisen 
hos radiologer. Dessa metoder kan användas för att till exempel upptäcka tidigare okän-
da samband mellan bilddata och andra typer av medicinsk data samt för att kvantifiera 
 patologier vid till exempel terapiuppföljning.
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Philippe Wernet
FOTONVETENSKAP MED INRIKTNING MOT MOLEKYL- OCH KONDENSERADE 
MATERIENS FYSIK

Anställdes 20 november 2018 att från 1 februari 2019 vara pro-
fessor i fotonvetenskap med inriktning mot molekyl- och kon-
denserade materiens fysik. Lärostolen är nyinrättad.

Philippe Wernet är född 12 november 1971 i Strasbourg, 
Frankrike. Föräldrar: Irmgard Wernet och Hans Peter Wer-
net.

Examen i fysik 1997, Ph. D. 2000, båda vid Universität 
Hamburg och Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), 
Tyskland. Postdoktor vid Stanford Synchrotron Radiation 
Laboratory (SSRL) och Stanford University, Stanford, USA 
2001–02. Forskare vid BESSY II, Helmholz-Zentrum Berlin, 
Tyskland 2003–19. Lärare i fysik vid Technische Universität 
Berlin, Tyskland 2013–19.

Partner: Dr. Claudia Haller. Barn: Ella (f. 2008) och 
 Jakob (f. 2011).

Min forskning utgår från frågan om hur solljus kan försörja jorden med energi. Solljus kan 
på olika sätt omvandlas till en rad former av användbar energi, däribland fotovoltaik, ge-
nom vilken ljus omvandlas till elektricitet. Jag har fördjupat min forskning kring de pro-
cesser där solljus omvandlas till kemisk energi. Fotosyntesen är ett exempel från natu-
ren genom vilken solljus tillsammans med vatten och koldioxid omvandlas till syre och 
energirika kolhydrater. När processer, då synligt ljus används för att skapa nya molekyler 
i naturen och i industrin, granskas i närbild på atomnivå framgår att det ofta är metall-
atomer som är verksamma. Inte sällan är metallatomerna sammanbundna med moleky-
ler på märkliga och ovanliga sätt. Det är dessa sammansättningar av metallatomer och 
molekyler som jag vill förstå samt lära mig forma nya sätt att skapa molekyler. I syfte att 
göra detta utvecklar och använder jag nya metoder, vilka möjliggör sekventiell avbildning 
av bindningar på atomärt relevanta skalor: Ångström och femtosekunder. Förståelsen av 
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dessa ovanliga konfigurationer kan ge upphov till nya utformningar av katalytiska ma-
terial och skapa förutsättningar för nya idéer beträffande effektiv omvandling av foton-
energi till kemisk energi.
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Joakim Widén
BYGGTEKNIK

Anställdes 1 december 2018 att från denna dag vara professor 
i byggteknik. Lärostolen är nyinrättad.

Joakim Widén är född 14 december 1980 i Uppsala. För-
äldrar: Björn  Widén och Eva Lundberg Widén.

Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Uppsala 1999. 
Civ. ing. 2005, tekn. dr 2010, docent 2015, allt vid Uppsala 
universitet.

Forskare 2011, forskarassistent 2011–15, universitetslektor 
2015–18, allt vid Uppsala universitet.

Byggteknik är ett brett forskningsområde som handlar om hur vi utformar, konstru-
erar och tar hand om våra byggnader, anläggningar och infrastruktur på ett ekonomiskt, 
resurseffektivt och hållbart sätt. Området inkluderar allt från byggnadskomponenter och 
installationer till hela städer och deras infrastruktursystem. 

Byggnadskonsten är uråldrig och har successivt utvecklats och förfinats. I dag sker 
ett skifte mot ökad användning och utveckling av digitala verktyg. Inom både forskning 
och industri används i större utsträckning matematisk modellering, datorsimulering och 
sensor teknik för att utforma byggnader och bättre följa upp deras prestanda.

I min forskning har jag använt digitala modeller för att studera hur byggnader och stä-
der kan bli mer energieffektiva och utnyttja förnybar energi i större utsträckning än idag. 
Framför allt har jag utvecklat simuleringsmodeller för att studera och utvärdera energi-
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prestandan för hela städer och stadsdelar, med hänsyn till komplexa parametrar som sol-
instrålningsvariationer och mobilitets- och aktivitetsmönster hos stadsinvånarna.

Genom fortsatt forskning och utveckling inom detta område kan vi bättre planera och 
utveckla bebyggelsen och dess tekniska system utifrån olika framtidsscenarier och mål-
sättningar.
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Zhen Zhang
FASTA TILLSTÅNDETS ELEKTRONIK MED INRIKTNING MOT KOMPONENT- OCH 
HALVLEDARTEKNOLOGI

Anställdes den 27 mars 2018 att från och med den 1 april sam-
ma år vara professor i fasta tillståndets elektronik med inrikt-
ning mot komponent- och halvledarteknologi.

Zhen Zhang är född 28 januari 1979 i ChiZhou Coun-
ty, Anhui Province, Kina. Föräldrar: Mr. Maolin Zhang och 
Mrs. Falan Ou.

B. Sc. vid University of Science and Technology of China, 
Hefei, Kina 2000. M. Sc. vid Shanghai Institute of Ceramics, 
Chinese Academy of Sciences, Shanghai, Kina 2003. Tekn. 
dr vid Kungliga Tekniska högskolan 2008. Docent vid Upp-
sala universitet 2015.

Postdoctoral Research Fellow 2008–10, Research Staff 
Member 2010–13, båda vid IBM Thomas J. Watson Research 
Center, Yorktown Heights, USA. Universitetslektor vid Upp-
sala universitet 2017–18.

Gift med Yingqing Zhou. Barn: Boyuan (f. 2008) och 
Zhongqi (f. 2010).

Kiselbaserad integrerad kretschipteknik är grunden för det moderna informationssamhäl-
let. Den dramatiska utvecklingen av kiselchiptekniken under det senaste halva seklet har 
främst drivits av den snabba minskningen av komponentstorleken för att uppnå snabbare 
komponenter och högre integrationstäthet. Då miniatyriseringen snart når den grundläg-
gande fysiska gränsen för en funktionell komponent krävs emellertid nya tekniker vilket 
motiverar tekniska innovationer och nya idéer som utnyttjar den etablerade nanofabrice-
rings- och komponenttekniken.

Vår forskning involverar utvecklingen av avancerade nanometerstora kiselkomponen-
ter som lämpar sig för användning i nya typer av sensorer. Nanokomponenternas stora yt-
till-volymförhållande ger upphov till en aldrig tidigare skådad känslighet för förändringar 
i laddning, kraft, ljus och massa. Nanokomponenterna i sig kan dessutom användas som 
smarta sensorer i stället för som enbart komponenter i den stödjande elektroniken i tra-
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ditionell avkänningsutrustning. Detta har stor betydelse för ett brett spektrum av app-
likationer från Internet-of-Things till precisionsmedicin. Vi kommer därför att utveckla 
avancerade processer för tillverkning av nya typer av nanokomponenter, bygga upp en 
djup förståelse för komponent-analysinteraktioner av betydelse för signalgenerering och 
brusreducering samt utforma nya testprocedurer för karakteriseringen av nya sensorer. 
Den tvärvetenskapliga karaktären hos vår forskning kräver samarbete med forskare inom 
flera områden, från både akademi och industri, på såväl nationell som internationell nivå.
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Tidigare installerad professor som åter blivit 
anställd som professor vid universitetet
Stefan Johansson
MIKROSYSTEMTEKNIK MED INRIKTNING MOT ADDITIV TILLVERKNING

Stefan Johansson, vilken 2000–06 var professor i materialvetenskap med inriktning mot 
mikroaktuatorteknik och som installerades 17 november 2000, anställdes 18 juni 2019 att 
från 1 juli samma år vara professor i mikrosystemteknik med inriktning mot additiv till-
verkning.
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In memoriam
Carl Göran Andræ, född 23 april 1930, död 24 juli 2019, professor i historia, särskilt 

de svenska folkrörelsernas historia, vid Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forsk-
ningsrådet 1971–84, därefter vid Uppsala universitet 1984–95, dekanus för Historisk-
filosofiska sektionen av Humanistiska fakulteten 1984–94, inspektor för Östgöta 
 nation 1981–92.

Jonas Blomberg, född 9 januari 1944, död 5 februari 2019, professor i klinisk virologi 
1996–2011.

Ingvar Brandt, född 20 februari 1946, död 14 november 2018, professor i ekotoxikologi 
1993–2013.

Hans Diderholm, född 19 november 1929, död 13 december 2018, biträdande professor i 
virologi 1969–79, professor i samma ämne 1979–95.

Lars Hakelius, född 14 maj 1936, död 2 februari 2019, professor i plastikkirurgi 1979–99.
Kerstin Jonasson, född 29 augusti 1941, död 11 september 2019, professor i romanska 

språk, särskilt franska 1994–2008.
Bengt Nordberg, född 8 augusti 1936, död 27 september 2019, professor i sociolingvistik 

vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1980–94, därefter vid Upp-
sala universitet 1994–2001.

Ingrid U. Olsson, född 25 mars 1927, död 22 november 2018, professor i isotopgeofysik 
med särskild tillämpning på kvartär kronologi vid Naturvetenskapliga forsknings-
rådet 1974–92.

Erling Peterssohn, född 11 oktober 1936, död 4 januari 2019, professor i företagsekonomi, 
särskilt ekonomisk styrning 1993–2001.

Björn Smedby, född 4 mars 1932, död 25 februari 2019, professor i hälso- och sjukvårds-
forskning vid Medicinska forskningsrådet 1980–90, därefter vid Uppsala universitet 
1990–93.

Sören Stenlund, född 17 januari 1943, död 24 augusti 2019, professor i teoretisk filosofi 
2000–07.
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Uppsala universitet utdelar årligen ett innovationspris, benämnt Hjärnäpplet, till forskare 
eller forskarstuderande, vilka svarat för framstående överföring av kunskap från akademin 
till företag eller annan extern organisation och som resulterat i en innovation. Denna inno-
vation kan ha uppstått inom såväl nytt som redan existerande företag eller organisation.

Hjärnäpplet skall vartannat år i första hand tilldelas en person verksam inom veten-
skapsområdet teknik och naturvetenskap och vartannat år i första hand belöna en person, 
verksam inom övriga verksamhetsområden. Om lämplig kandidat ej bedöms finnas inom 
angivet vetenskapsområde får annan värdig pristagare utses. Om enskild individ inte en-
sam kan anses vara upphovsman till en innovation kan densamma likafullt belönas om 
antalet upphovsmän är högst tre. Priset består av diplom, statyett och ett stipendium om 
50 000 kronor.

Rektor utser pristagare efter förslag av en priskommitté bestående av prorektor (ordfö-
rande), vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena, generaldirektören för  VINNOVA 
(eller av denne utsedd representant) samt en universitetsextern representant, vilken ut-
ses av UU Innovation. Prisets ursprunglige initiativtagare, tillika designern av statyetten, 
docent Rickard Karmhag, skall vara associerad till kommittén och ha närvaro- och ytt-
randerätt.

Hjärnäpplet – Uppsala universitets 
innovationspris
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Hjärnäpplet har tilldelats Helena Daniel-
son, professor i biokemi. Motiveringen 
lyder:

Helena Danielson har under sin karriär kombinerat excellent forskning och akademiskt le-
darskap med entreprenörskap och deltagande i den vidare innovationsmiljön i Uppsala. Hon 
påvisar med sin verksamhet de synergier som finns mellan forskning och innovationsutveckling.

Sedan mitten av 1990-talet har Helena Danielson samverkat med industrin i olika projekt, 
exemplifierat av ett långvarigt samarbete med GE Healthcare inom läkemedelstillämpningar 
och applikationer för biosensorteknologin SPR (Surface Plasmon Resonance). Arbetet bidrog 
2006 till bildandet av bolaget Beatica AB. Hon har i detta sammanhang med sitt lag utvecklat 
en patentskyddad metodplattform för effektiv identifiering och utveckling av mekanistiskt defi-
nierade läkemedelskandidater. Med användande av denna plattform har nu Beatica AB även 
egna läkemedelskandidater under utveckling, såsom LSD1 (Lysine-Specific Demethylase 1).

Parallellt med utvecklingen av bolag och läkemedelskandidater har Helena Danielson fort-
satt att utveckla sin forskning samt odlat kontakter med studenter och forskargrupper inom 
Uppsala universitet. Hon medverkar aktivt i innovationsmiljön och bidrar därmed till att för-
bättra förutsättningarna för Life Science-branschen i Uppsala och Stockholm.
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Tidigare mottagare av Hjärnäpplet

2008 Claes-Göran Granqvist,  
ChromoGenics Sweden AB

2009 Lars Stolt, Solibro AB

2010 Stefan Johansson,  
PiezoMotor AB

2011 Axel Lundvall och  
Fredrik Nikolajeff,  
Rolling Optics AB

2012 Fredrik Bruhn,  
ÅAC Microtec

2013 Ulf Landegren

2014 Mats Leijon

2015 Lars Wallentin och  
Stefan James

2016 Maria Strømme

2017 Hans Lennernäs

2018 Håkan Engqvist

Fotnot: Åren 2008 till 2012 utdelades Hjärnäpplet av Ångström Academy, en del av UU Innovation. 
Syftet var att belöna och uppmärksamma framgångsrika entreprenörer bland forskarna på Ångström-
laboratoriet. Sedan 2013 är Hjärnäpplet hela universitetets innovationspris.
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Sedan 1986 utdelar Uppsala universitet Pedagogiska priset i syfte att belöna framstående 
lärargärningar inom i första hand grundutbildningen. Ett pris delas ut inom teologi, huma-
niora och utbildningsvetenskap, ett inom juridik och samhällsvetenskap, ett inom medicin 
och farmaci, ett inom matematik, naturvetenskap och teknik. Därtill kommer ett femte 
pris, vilket inte är bundet till något speciellt område och som för 2019 utdelas på temat 
” Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor”.

Pedagogiska priset
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Universitetslektor Lars M. Andersson vid Historiska institutionen har tilldelats priset inom 
området teologi, humaniora och utbildningsvetenskap. Motiveringen lyder:

Lars M. Andersson är en mångsidig och uppskattad lärare som skapar ett positivt och jäm-
ställt lärandeklimat, där alla studenter får komma till tals. Han både entusiasmerar och stäl-
ler höga krav på sina studenter. Han möter studenterna på deras nivå och utifrån deras behov 
samt ger tålmodigt återkoppling med respekt för den enskilda individen. Andersson samverkar 
därtill framgångsrikt med det omgivande samhället. 
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Professor Isak Svensson vid Institutionen för freds- och konfliktforskning har tilldelats pri-
set inom området juridik och samhällsvetenskap. Motiveringen lyder:

Isak Svensson undervisar på alla nivåer, från grundkurs till forskarutbildning, och har under 
många år spelat en aktiv roll i sin institutions kursutveckling på masternivå. I sin undervis-
ning använder han innovativa metoder som engagerar studenterna, däribland praktiska si-
muleringar av konflikt- och medlingssituationer. Svensson är en engagerad och öppen lärare, 
vars insatser har rönt stor uppskattning hos hans studenter. 
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Universitetslektor Anja Sandström vid Institutionen för läkemedelskemi har tilldelats pri-
set inom området medicin och farmaci. Motiveringen lyder:

Anja Sandströms lärargärning präglas av ett engagemang som uppskattas av såväl studenter 
som kolleger. Hon arbetar utifrån tydliga pedagogiska idéer, med en lyhördhet och vilja att an-
passa utan att kompromissa med kvalitetskraven. Anja Sandström provar nya grepp, reflek-
terar över utfallet och delar med sig av sina erfarenheter. Många studenter vittnar om hennes 
förmåga att hos dem skapa bestående kunskaper och insikter i ämnet läkemedelskemi.
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Universitetslektor Tobias Wrigstad vid Institutionen för informationsteknologi har till-
delats priset inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Motiveringen lyder:

Tobias Wrigstad är djupt engagerad i sin undervisning och utvecklar kontinuerligt sin peda-
gogik med målet att studenter skall ta eget ansvar för sitt lärande. Hans innovativa undervis-
nings- och examinationsformer, liksom hans entusiasm och lyhördhet, främjar studenternas 
lärande och intresse för ämnet. Wrigstad delar dessutom generöst med sig av sina pedagogiska 
erfarenheter till kollegerna. 
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Universitetslektor Katia Cejie vid Juridiska institutionen har tilldelats det fria priset, vil-
ket detta år utdelas på temat ”Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor”. Mo-
tiveringen lyder:

Katia Cejie är en mångsidig och engagerad lärare som planerar kursupplägg och undervis-
ningsformer i syfte att skapa en trygg studiemiljö. Hon främjar därmed jämställdhet, lika 
villkor och tillgänglighet för alla studenter. Genom sitt engagemang i en internationell mas-
terkurs möter hon studenter från hela världen. I det positiva inlärningsklimat hon skapar blir 
alla studenter delaktiga och förmår utveckla sitt lärande.
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Tidigare mottagare av Pedagogiska priset

1986 Lennart Ehrsson 
 Richard Glover
 Ingrid Ljungström
 Anders Vretblad 
 Kjell Wikvall

1987 Gertrud Ericson
 Anna Ivarsdotter 
 Torgny Persson 
 Gunnar Wassén 
 Örjan Zetterqvist 

1988 Ove Bohman
 Lena Holmqvist
 Ann-Britt Lundahl
 Carl-Einar Westerberg
 Elsie Wijk-Andersson
 

1989 Kaarina Drynjeva
 Bengt Ekman
 Ronnie Hansson 
 Annika Lundmark
 Anders Mård 

1990 Lars-Erik Blomqvist
 Ingrid Nordberg
 Rolf Paulsson
 Margareta Hammarlund Udenaes
 Ingrid Åberg

1991 Gunnar Fält 
 Margareta Högberg
 Lena Jonsell
 Staffan Rylander
 Jan Sjölin
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1992 Gunnar Birgegård 
 Siv Dahlén 
 Bo Gestblom
 Thomas Hård af Segerstad
 Mats Larsson

1993 Maggie Aldén
 Per Block
 Göran Gezelius
 Sten Magnusson
 Gunnar Stenhag 

1994 Ulla Birgegård
 Merike Boberg
 Thomas Erlandsson 
 Rune Lönnqvist
 Per Wahlund 

1995 Ove Axelsson
 Hedvig Ekerwald
 Carina Fast 
 Siv Strömquist
 Monica Waldebäck 

1996 Bo Andersson
 Karin Apelgren
 Claes Linder
 Michael Thuné
 Tore Wretö

1997 Gunilla Bogren
 Leif Jansson
 Anita Hussénius
 Christer Sörensen 
 Jan Öhman

1998 Anders Berglund
 Maciej Klimek 
 Caroline Liberg
 Harriet Marnell 
 Bo Westas

1999 Lars Burman
 Eva Hedberg
 Matti Nikkola 
 Ingrid Nylander 
 Åke Pålshammar

2000 Lillemor Aronsson
 Kristian Gerner
 Cecilia Pahlberg
 Mia Ramklint
 Jan Örberg 

2001 Håkan Bengtsson
 Stig Brewitz
 Maja Elmgren 
 Lennart Wikander
 Lena Åslund
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2002 Anneli Edman
 Leif Karlsson 
 Carl Gustaf Spangenberg
 Ulla Stroh-Wollin
 Uno Svensson

2003 Kristina Bergh
 Ingrid Bramstorp
 Åsa af Geijerstam 
 Eva Pärt-Enander 
 Mats Sjöquist

2004 Gunnar Berg 
 Hans Eklund
 Birgitta Garme 
 Åsa Kettis Lindblad 
 Mats Nordström

2005 Mats Hammarström 
 Ulf Jansson 
 Christine Johansson 
 Maria Lönnemark
 Sverker Scheutz

2006 Karin Hassan Jansson
 Lars-Åke Larzon
 Orlando Mella
 Ola Rollman
 Karin Sennefelt 
 Staffan Sjöberg

2007 Ronny Alexandersson
 Mikael Alm
 Lars Holmberg
 Anneleen Kool
 Louise Rügheimer

2008 Thomas Bull 
 Truls Gårdmark
 Johan Heinius 
 Arabella Nylund 
 Arnold Pears
 Raimo Raag

2009 Ann-Marie Falk
 Karl-Oskar Lindgren
 Emma Lundkvist 
 Ove Strid
 Maria Swartling 
 Karine Åkerman Sarkisian
 Staffan Svärd

2010 Ingrid Ahnesjö
 Leon Caesarius
 Gunnel Cederlöf
 Jonas Holmstrand
 Jakob Johansson

2011 Pia Ek
 Angela Falk
 Hugo Fridén
 Cecilia Hamfelt 
 Allan Rodhe



158

2012 Staffan Andersson
 Elisabeth Berg
 Ebba Elwin
 Lars Fälting
 Henrik Johansson

2013 Javad Amid
 Mathias Hallberg
 Mika Hietanen
 Susanne Mirbt
 Malin Östman

2014 Dan Bäcklund
 Bengt Carlsson
 Johanna Jacobsson
 Malgorzata Anna Packalén Parkman
 Birgitta Tomkinson

2015 Agneta Andersson 
 Jakob Andersson
 Anders Backlund
 Felix Ho
 Gesa Weyhenmeyer

2016 David Black-Schaffer 
 Per Engström
 Per Holmfeldt
 Johan Larsson
 Sina Tezel

2017 Jenny Beckman
 Magnus Hellqvist
 Malin Löfstedt
 Susanne S:t Clair Renard
 Martin Wohlin

2018 Jörgen Bengtsson 
 Ylva Ekström 
 Johan Eriksson
 Orsi Husz
 Björn Victor
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Disapriset instiftades 2001 av Uppsala universitet och Studentbokhandeln AB för att främ-
ja populärvetenskapligt författarskap. Pristagaren skall enligt statuterna företrädesvis ha 
anknytning till Uppsala. Priset, vilket utdelas under den så kallade Kulturnatten i Uppsala 
i september varje år, har fått sitt namn efter den fornnordiska mytologiska kvinnogestal-
ten, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Sagan har ett medeltida ursprung och 
tolkades bland andra av Johannes Messenius i skådespelet Disa (1611). 

Efter Studentbokhandelns nedläggning i början av 2019 har Disapriset övertagits av 
Uppsala universitet. Pristagaren utses av en jury, där fjolårets pristagare professor Li 
 Bennich-Björkman har ingått. Prissumman uppgår till 25 000 kronor. 

Disapriset
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Disapriset 2019 har tilldelats författaren, fil. dr h. c. Lars Lambert. Motiveringen lyder:

Lars Lambert tilldelas Disapriset för boken Uppsala kring 1900. Staden och människorna 
i Alfred Dahlgrens bilder. Genom en lysande kombination av fotografi och kulturhistoriska 
texter, skildrar han – fängslande och finstämt – människor, byggnader och platser i ett sedan 
länge förgånget Uppsala.

Lars Lambert föreläser i Huma-
nistiska teatern 14 september 2019 

 sedan han mottagit  Disapriset. 
I bakgrunden syns Lamberts före-
gångare, den välkände Uppsala-

fotografen Henri Osti.
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Tidigare mottagare av Disapriset

2001 Staffan Ulfstrand

2002 Karin Johannisson

2003 Fredrik Lindström

2004  Peter Englund 

2005 Ulf Danielsson 

2006 Karin Martinsson 

2007 Tore Frängsmyr 

2008 Lasse Berg 

2009 Pär Holmgren 

2010 Anna Kåver 

2011 Erik Åsard 

2012 Maja Hagerman 

2013 Johan Svedjedal 

2014 Siv Strömquist 

2015 Sara Danius 

2016 Bengt Gustafsson 

2017 Carina Burman 

2018 Li Bennich-Björkman
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Redaktionella kommentarer

Föreliggande installationsskrift syftar främst till att förmedla forskningsinformation. Den 
är, efter rektors inbjudan, uppställd på följande sätt för varje enskild professur:
1. Uppgifter om professurens tillsättande.
2. En kortfattad biografi över den tillträdande professorn. Uppgifterna har inlämnats 

av vederbörande själv.
3. Den tillträdande professorns forskningsprofil och vetenskapliga intressen. Detta 

 avsnitt har författats av respektive professor och endast lätt redigerats av 
redaktören.

4. I förekommande fall en redaktionellt framställd förteckning över tidigare 
innehavare av aktuell professur.

Per Ström och Carl Frängsmyr
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