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The Svedberg, ”Fragment”
Urval och inledning av Carl Frängsmyr

Carl Frängsmyr är docent i idé- och lärdomshistoria, projektledare för det universitetshistoriska projektet Uppsala 
universitet 1793–2000 och verksam vid Akademiintendenturen.

Inledning
I.

Den 29 juni 1912 beslutade riksdagen att inrätta en personlig professur för den då ännu 
blott tjugosjuårige Theodor ”The” Svedberg, sedan 1907 docent i kemi vid Uppsala uni-
versitet. Knappt ett år senare, lördagen den 1 februari 1913, installerades han som profes-
sor i fysikalisk kemi. Denna vinter kan universitetet således uppmärksamma hundraårs-
minnet av professurens inrättande, och därmed också av Svedbergs mångåriga och fram-
stående insatser för vetenskapen och sitt lärosäte. Det är också i år jämnt ett sekel sedan 
Svedberg utgav Die Existenz der Moleküle. I denna studie, som måste räknas bland de mest 
betydande vetenskapliga arbetena som utkom vid Uppsala universitet under 1900-talet, 
fullföljde Svedberg de rön han framlagt i sin avhandling och kunde slutgiltigt bevisa mo-
lekylernas existens.

För att uppmärksamma dessa jubileer inleds årets installationsskrift med ett utför-
ligt urval ur The Svedbergs opublicerade självbiografi ”Fragment”, vilken i original tillhör 
Margit Svedberg men som i kopia finns i Uppsala universitets arkiv, Fysikalisk-kemiska 
institutionen, The Svedbergs samling F4 A:11, Carolina Rediviva. I Isis 1986 publicerade 
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 Milton Kerker och Per Stenius några få sidor ur ”Fragment”, rörande omständigheterna 
kring Svedbergs Nobelpris, i engelsk översättning (motsvarande sidorna 83–87 i denna 
utgåva). Ett par dikter ur självbiografin ingår vidare i Sven Brohults levnadsteckning av 
Svedberg i Kungl. Vetenskapsakademien 1981. Detta är dock första gången som ett större 
utdrag ur ”Fragment” utges. 

För tillståndet att, inför professurens hundraårsjubileum, göra The Svedbergs egen 
skildring av sin tidiga karriär tillgänglig, riktar redaktionen ett varmt tack till Margit Sved-
berg. Hon har lika generöst givit oss tillstånd att återge sin makes akvarell Åska över Dalby 
(1939) och det av honom designade textilmönstret Atomics, vilket framtogs av NK 1954 
i samarbete med designers som Viola Gråsten och Astrid Sampe. Kontakter förmedlades 
av sonen Elias Svedberg, som förestod NK:s inredningsavdelning. 

Carolina Redivivas minnesutställning 1984 till hundraårsjubileet av Svedbergs födelse 
omfattade några utdrag ur ”Fragment”. Svedbergjubileet genomfördes i Uppsala den 22–24 
augusti detta år, och det omfattade bland annat ett internationellt symposium med 220 
deltagare och en aulakonsert med Kungl. Akademiska kapellet under Carl Rune Larssons 
ledning. I samband med jubileet överlämnades delar av Svedbergs arkiv till universitets-
biblioteket. I sitt öppningsanförande vid symposiet framhöll rektor Martin H:son Holm-I sitt öppningsanförande vid symposiet framhöll rektor Martin H:son Holm-
dahl: ”The university certainly wishes to honour a man, who through his lasting activities 
has honoured her so much and in so many ways.” Detta ville man göra, fortsatte han, ge-Detta ville man göra, fortsatte han, ge-
nom att restaurera föreläsningssalen i 1904 års Chemicum och återinviga den under nam-
net The Svedberg-salen. Så skedde i januari 1987.

”Fragment” är ett utförligt dokument, där Svedberg skildrar sitt liv och sin karriär från 
uppväxten på 1880-talet fram till 1960-talets ingång. Manuskriptet avslutas med date-
ringen: ”När jag skriver dessa rader är det 13 maj 1960.” Renskriften förelåg den 28 februari 
året därpå. Inalles uppgår texten till 356 tättskrivna sidor. Materialet inkluderar – förut-
om konferensrapporter, utdrag ur arbetsjournaler och reseberättelser – även dikter och 
prosautkast, vilka speglar bredden i hans intressen och mångsidigheten i hans personlig-
het. Texten kastar värdefullt ljus över den unge Svedbergs livsåskådning, vilken formades 
under inflytande av sinsemellan så olika författare som Friedrich Nietzsche, Ernst Hæckel 
och Erik Axel Karlfeldt. Av utrymmesskäl har åtskilligt av detta måst utgå ur detta urval, 
vilket dessutom har begränsats till Svedbergs tidiga karriär som ung student, forskare, pro-
fessor, disciplinbyggare och – slutligen – Nobelpristagare vid fyrtiotvå års ålder.

Uteslutningar i texten har markerats med asterisker. Vidare har en varsam redigering 
genomförts, varvid bland annat ortografin har normaliserats, förkortningar och datuman-
givelser har i många fall har skrivits ut. Uppenbara felskrivningar och korrekturfel har 
därtill korrigerats, och texten har försetts med personförteckning.
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II.
Riksdagens beslut för jämnt hundra år sedan att bevilja medel till en personlig professur åt 
The Svedberg möjliggjordes till stor del genom Carl Fredrik Liljewalchs testamentariska 
donation av 500 aktier i Trafikbolaget Grängesberg-Oxelösund i januari 1908. Donationen, 
som vid utfärdandet värderades till 200 000 kronor, var avsedd att användas för resesti-
pendier inom Matematisk-naturvetenskapliga sektionen. Värdet steg emellertid snabbt. 
Universitetet sålde hälften av aktieinnehavet och disponerade vid ingången av 1913 drygt 
217 000 kronor, utöver de återstående 250 aktierna i trafikbolaget.

The Svedberg som docent i Uppsala 1910. UUB 13775.
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Vid bouppteckningen efter Liljewalch framkom att sterbhuset förfogade över ett bety-
dande överskott, varför ytterligare 100 000 kronor överfördes till universitetet efter beslut 
av boutredningsmännen. Dessa konstaterade i sin skrivelse att den ursprungliga donatio-
nen räckte mer än väl för att tillgodose behovet av resestipendier, varför de ansåg att de 
tillkommande medlen i stället borde användas ”till något annat för universitetet gagneligt 
ändamål”. De föreslog att de 100 000 kronorna skulle utgöra grundplåten ”för en fond för 
personliga professurer vid Uppsala universitet, avsedd att bereda möjlighet för universi-
tetet att vid sig kvarhålla förtjänta vetenskapsmän, åt vilka för tillfället ordinarie profes-
surer icke finnas tillgängliga”. Utredningsmännen uttryckte förhoppningen att medlen till 
en början skulle användas för att universitetet skulle kunna knyta till sig kirurgen Karl P. 
Dahlgren, som länge tjänat lärosätet men som förbigicks när professuren i kirurgi återbe-
sattes efter Karl Gustaf Lennanders död. Dahlgren utnämndes emellertid kort därefter 
till överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, varigenom universitetet fick frihet att fritt dis-
ponera medlen. Den 27 december 1911 fastställde universitetskansler Fredrik Wachtmeis-
ter stadgarna för ”C.F. Liljewalchs fond för personliga professurer vid Uppsala universitet”, 
vars värde vid ingången av 1913 uppgick till drygt 109 000 kronor.

Redan några månader dessförinnan hade de båda kemiprofessorerna Oskar Widman och 
Daniel Strömholm – väl medvetna om den möjlighet som öppnat sig genom Dahlgrens av-
flyttning – i Matematisk-naturvetenskapliga sektionen väckt förslaget att tilldela The Sved-
berg en personlig professur i fysikalisk kemi. De påpekade att Svedberg var en exceptionell 
begåvning och en forskare som trots sin ringa ålder betraktades med den största respekt 
även utomlands – och de framhöll att han redan hade fått propåer från andra lärosäten, 
varför Uppsala universitet löpte stor risk att förlora honom om inget gjordes för att bereda 
honom en fast och säker plats. Till skrivelsen hade Widman och Strömholm fogat ett ytt-
rande av Svante Arrhenius, vilken konkluderade att Svedbergs arbeten var ”av en så sällsynt 
förtjänst, att de i ovanligt hög grad motivera hans belönande med en personlig professur”.

Förslaget vann i september 1911 bifall hos konsistoriet, vilket hemställde att 3 500 kro-
nor årligen skulle tas från Liljewalchska fonden till professorslönen. Konsistoriets petitum 
till riksdagen begränsades således till det överskjutande lönebeloppet. Universitetskans-
lern Fredrik Wachtmeister sällade sig till tillskyndarna av den föreslagna professorskallel-
sen. I sitt utlåtande skrev han bland annat: ”På sätt av handlingarna i detta ärende inhämtas 
har docenten Svedberg icke blott vid unga år avlagt lysande kunskapsprov utan även och 
framför allt genom en därefter alltjämt fortgående verksamhet såsom vetenskaplig fors-
kare och författare redan vid nu fyllda 27 års ålder förvärvat sig ett såväl i vårt land som i 
utlandet berömt namn som vetenskapsman. Jag anser det obestridligt, att här föreligger 
ett fall, då upprättandet av en personlig professur är på sin plats och förordar alltså bifall 
till det härom väckta förslaget.”

Ecklesiastikministern Fridtjuv Berg instämde i yttrandet, varefter proposition framla-
des till 1912 års riksdag. Förslaget bifölls utan diskussion. Sommaren 1912 utnämndes The 
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Svedberg av Kungl. Maj:t att från och med nyåret 1913 vara professor i fysikalisk kemi vid 
Uppsala universitet. Han blev därmed den förste professorn i landet i detta ämne. Befatt-
ningen var således ursprungligen en personlig professur för Svedberg, men efter beslut av 
riksdagen omvandlades den 1946 till en ordinarie lärostol.

Även andra förhållanden hade underlättat utnämningen av The Svedberg. Universite-
tet hade sedan tidigare två professurer i kemi, vilka innehades av Svedbergs lärare  Oskar 
Widman och Daniel Strömholm. Det närliggande ämnet fysik hade däremot endast en 
professur och en laboratur. Innehavaren av laboraturen, Gustaf Granqvist, hade redan 
1899 förklarats kompetent när han sökte professuren i Lund, och han hade senare tiller-
känts professors namn. Vid flera tillfällen gjorde universitetet framstötar för att utverka 
en extra ordinarie professur för Granqvist. Knut Ångström var pådrivande bakom försö-
ken, och han underströk att fysikens utveckling – särskilt framväxten av termodynami-
ken och optikens snabba utveckling – hade gjort det nära nog omöjligt för en ensam pro-
fessor att behärska ämnets alla underdiscipliner. Även ur undervisningssynpunkt förelåg 
stort behov av en andra professur. Vid 1909 års riksdag upptog Uppsalahistorikern Nils 
Edén förslaget, som återigen avslogs. Dock framkom under frågans behandling att riks-
dagen förmodligen skulle ställa sig positiv om Kungl. Maj:t skulle inlämna en proposition 
vid följande års riksdag.

Med tanke på att fysikämnets önskemål om en andra professur hade fått stå tillbaka 
under flera års tid hade det kunnat vara svårt att bevilja medel för en tredje professur inom 
det angränsande ämnet kemi. I mars 1910 avled emellertid Knut Ångström, och Gustaf 
Granqvist övertog dennes professur. I och med detta förlorade kraven på en andra fysik-
professur sin aktualitet (inrättandet av denna lärostol skulle dröja till slutet av 1940-talet).

Lördagen den 1 februari 1913 installerades The Svedberg som innehavare av Liljewalchs 
personliga professur i fysikalisk kemi. På den tiden – och långt därefter – var installations-
ceremonin individuell, varje professor bestods en egen ceremoni. I inbjudningsskriften 
skrev rektor Henrik Schück om den nye professorn: ”Universitetet har gjort allt vad i dess 
förmåga stått att kvarhålla honom vid universitetet och bereda honom tillfälle till en av 
näringsbekymmer ostörd vetenskaplig forskning. Hans föregående verksamhet har givit 
universitetet rätt att på honom ställa stora förväntningar, och någon bättre välgångsönskan 
kan nu ej givas honom än den, att han såsom professor måtte bliva i tillfälle att infria dessa.”

Under ceremonin i den fullsatta universitetsaulan föreläste Svedberg över ämnet 
”Atomforskningen i modern fysik och kemi”, varvid han lämnade en överblick över atom-
teorins utveckling från Demokritos från Abdera till den samtida diskussionen. Svedberg 
hade önskat att illustrera föredraget med skioptikonbilder, men denna nymodighet an-
sågs vara alltför djärv och opassande under en högtidlig akademisk installationsakt. ”Jag 
fick nöja mig med att rita en del stora figurer som illustrerade vad jag hade att framföra till 
auditoriet”, berättade Svedberg långt senare i en intervju i Upsala Nya Tidning (den 3 sep-
tember 1968). Redan detta grepp var emellertid nydanande, och responsen från publiken 
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gick inte att ta miste på. Tidningen Upsalas utsände lämnade denna rapport: ”Efter före-
läsningen, vilken illustrerades med ett antal planscher och tabeller, följde starka applåder.” 
Professorstiden hade fått en god början.

III.
The Svedberg föddes den 30 oktober 1884 i Fleräng i Valbo socken. Han var enda barnet 
till ingenjören Elias Svedberg och dennes hustru Augusta Alstermark. The Svedberg till-
bringade flera av barndomsåren i Norge, där fadern en tid förestod Hommelvikens kop-
parverk några mil öster om Trondheim. År 1893 flyttade familjen till Uppsala och Kungs-
ängsgatan 53. På samma gård hade den berömde fotografen Henri Osti sin ateljé, men hu-
ruvida detta inverkade på det fotografiska intresse som The Svedberg senare utvecklade 
skall vara osagt. Familjen Svedberg umgicks i akademiska kretsar, och bland deras vän-
ner fanns mineralogen Hjalmar Sjögren och bibliotekarien Aksel Andersson med familj.

Redan under tiden i Norge hade The Svedberg, inspirerad av fadern, börjat intressera 
sig för botanik. I Uppsala besökte han ofta Botaniska trädgården, och han genomförde ex-
kursioner på Kungsängen och i Carolinaparken (som på den tiden låg utanför den egent-
liga stadens gräns). Detta botaniska intresse odlade Svedberg genom hela livet. Hans her-
barium, vilket han 1966 skänkte till Växtbiologiska institutionen, upptar inalles omkring 
11 000 blad. Många av dessa växtarter insamlades och pressades under strapatsrika utfär-
der, därom lämnar ”Fragment” många exempel. År 1933 förvärvade The Svedberg Vre-
taudd, beläget vid Mälaren någon mil sydväst om Uppsala, dit han förde och planterade 
växter, huvudsakligen från Skandinavien men även från andra länder. 

I september 1893 kunde Svedberg som nioåring bevittna universitetets och kyrkans ge-
mensamma firande av 300-årsminnet av Uppsala möte och reformationen. Bland dem som 
då kreerades till hedersdoktorer var Alfred Nobel. Denna Svedbergs första Uppsalaperiod 
blev emellertid endast ett kort mellanspel. Redan på hösten 1893 slog familjen sig ned vid 
Älvestorps bruk söder om Grythyttan, där fadern fått anställning som bruksförvaltare. 
I december 1895 skedde nästa flyttning, denna gång till det större bruket Karmansbo vid 
Hedströmmen i Västmanland.

The Svedbergs första undervisning gavs i hemmet av informatorer, men i januari 1898 
påbörjade han sin egentliga skolgång i Köping. Halvtannat år senare inskrevs han vid Karo-
linska läroverket i Örebro, där han bland annat hade Uppsaladocenten Richard Steffen som 
lärare. Familjen Svedberg hade efter fem år brutit upp från Karmansbo, och fadern hade 
övergått till konsultationsverksamhet och maskinförsäljning. I Örebro, där The Svedberg 
tillbringade tre år, bodde familjen i en större våning på Storgatan. Studierna vid läroverket 
bedrev Svedberg med stor målmedvetenhet. Om skoltiden i Örebro skriver han i ”Frag-
ment”: ”Jag trivdes utmärkt. Det var ju lärare av en helt annan klass där än dem jag läst för i 
Köping. Botanik, kemi, fysik och matematik var ju vad jag mest intresserade mig för. Men 
jag intalade mig själv att för min kommande verksamhet – jag var helt på det klara med 
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att jag skulle bli vetenskapsman – även de andra ämnena var viktiga. Utländska språk och 
svenska för att man måste kunna skriva om vad man gjorde. Historia för att man skulle 
förstå forskningens plats i mänsklighetens utveckling.”

Under skoltiden i Örebro var Svedberg ordförande i den naturvetenskapliga gymna-
sistföreningen Hedera, vilken under hans ledning lämnade den ensidiga inriktningen mot 
biologiska frågor. Svedberg införde diskussionsämnen från kemi och fysik, och diskussio-
nerna utgick inte sällan från ordförandens egna experiment.

Mot slutet av skoltiden gick faderns verksamhet i konkurs, varför Svedberg blev tvung-
en att påskynda avslutandet av sina studier. Han lämnade läroverket för att under hösten 
1903 ägna sig åt självstudier, emellanåt bistådd av privatlärare. Ambitionen var att Svedberg 
skulle avlägga studentexamen – eller mogenhetsexamen som den då benämndes – redan 
vid höstterminens slut. Privatistexamen hölls bara vid ett fåtal läroverk, varför Svedberg 
blev hänvisad till Göteborgs realläroverk. Den 15 december 1903 avlade han där sin mo-
genhetsexamen, och på nyåret 1904 kom han till Uppsala som student.

Svedberg bedrev sina studier med idoghet och i tempo furioso. Redan i september 1905 
avlade han filosofie kandidatexamen, och på våren 1907 blev han filosofie licentiat. I de-
cember samma år försvarade han doktorsavhandlingen Studien zur Lehre von den Kolloiden 
Lösungen, i vilken han sammanfattade sina studier kring framställning av metallkolloider 
och om kolloidpartiklarnas rörelse (Brownska rörelsen). 

När Svedberg först anlände till Kemikum pågick en livlig internationell debatt om den 
moderna atomteorin. Som den främste antiatomisten framträdde den balttyske naturfors-
karen Wilhelm Ostwald, vilken hade avfärdat begrepp som atomer och molekyler såsom 
varande blott hypotetiska. Ostwald, som föredrog att tala om energi, hade flera anhängare 
i Uppsala i början av 1900-talet, men The Svedberg fann dennes teorier ”krystade”, som 
han skriver i ”Fragment”. De studier kring Brownsk rörelse som Svedberg presenterade i 
sin avhandling gendrev Ostwalds hypoteser. Ostwald ändrade uppfattning sedan han tagit 
del av Svedbergs arbete, vilket han recenserade mycket välvilligt. Den ”Ostwaldska om-
vändelsen” blev, liksom anledningen till densamma, mycket uppmärksammad, och det var 
något som Widman och Strömholm särskilt lyfte fram när de gjorde sin framstöt för att 
utverka en personlig professur för Svedberg. För sin avhandling belönades Svedberg med 
högsta betyg för både försvar och författande, och före 1907 års utgång utnämndes han till 
docent i kemi vid Uppsala universitet. År 1908, det år han promoverades, erhöll han halva 
årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation, det vill säga vad som med nutidens terminologi 
benämns Oscarspriset.

Svedberg tjänstgjorde till en början som amanuens vid Institutionen för kemi och för-
ordnades 1909 till lärare i fysikalisk kemi. Vid det laget hade han redan fullbordat ytterli-
gare en viktig vetenskaplig insats. I samarbete med Daniel Strömholm lyckades han näm-
ligen kartlägga de radioaktiva grundämnenas kemi. Tillsammans kunde de båda forskarna 
– Strömholm svarade för de kemiska experimenten, Svedberg för strålningsmätningen – 
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påvisa att atomer av samma grundämne kunde uppträda i olika varianter (atomslag) med 
likartade egenskaper. Isotopernas existens var därmed bevisad, men själva benämningen 
infördes senare av den brittiske kemisten Frederick Soddy, vilken på ett systematiskt sätt 
kunde visa att radioaktiva ämnen kunde ha flera isotoper med olika atommassa, en upp-
täckt vilken belönades med 1921 års Nobelpris i kemi.

Under examensperioderna i maj 1910, maj 1911 och maj 1912 uppehöll Svedberg kemi-
professorn Oskar Widmans examensskyldighet. Under 1911 medföljde Svedberg på en av 
geografen Axel Hambergs expeditioner till Sarek, varunder han bland annat deltog i upp-
förandet av den berömda meteorologiska observationshyddan på Pårtetjåkkå. Kort däref-
ter följde, som nämnts, professorsutnämningen.

Under den första tiden som professor – första världskriget och dyrtiden erbjöd inte de 
bästa yttre förutsättningarna – var Svedberg fortsatt sysselsatt med forskning kring kol-
loider och molekyler. Bland sidoprojekten kan nämnas att han undersökte möjligheterna 
att på kemisk väg återställa utplånad skrift, varvid han utvecklade de metoder som senare 
låg bakom den omfattande fotografiska reproduktionen av Silverbibeln. Svedberg kunde 
därtill leda den första generationen av sina lärjungar till disputation.

Redan under 1910-talet började Svedberg intressera sig för vetenskapens praktiska till-
lämpning, särskilt samarbetet med industrin. Han utgav 1918 skriften Forskning och indu-
stri, vari han presenterade uppslag som han senare under karriären med stor kraft skulle 
komma att verka för.

Av avgörande betydelse för Svedbergs verksamhet blev de åtta månader under 1923 
som han tillbringade som gästprofessor i Madison, Wisconsin. Han mötte där en helt an-
nan optimistisk anda än den håglöshet han upplevt i Uppsala och Europa. Dessutom kom 
Svedberg där i kontakt med forskare, vilka bedrivit ingående sedimentationsanalytiska 
studier. I nära samarbete med kolleger och elever i Madison drog Svedberg upp planerna 
för sina sedermera berömda arbeten med ultracentrifugeringar. På detta sätt kunde Sved-
berg vidareutveckla sin tidigare kolloidkemiska forskning samtidigt som vida tillämp-
ningsområden öppnade sig. Det var i Madison han på allvar inspirerades till ”big science”. 
Ultracentrifugen möjliggjorde kemisk grundforskning på ledande internationell nivå, och 
Uppsala hamnade vid forskningsfronten.

Ultracentrifugen kom till användning inom flera områden. Svedberg lämnar i det ned-
an återgivna utdraget ur ”Fragment” exempelvis en utförlig skildring av försöken att fast-
ställa hemoglobinets molekylmassa, vilka han under intensivt arbete bedrev tillsammans 
med medicinaren Robin Fåhraeus. År 1930 togs en ny institutionsbyggnad i bruk, och un-
der det närmast följande decenniet fortsatte Svedberg sitt energiska arbete med ultracen-
trifugen. Han lämnade därvid väsentliga bidrag till framväxten av den moderna protein-
forskningen och biokemin.

Under andra världskriget sökte han i samarbete med industrin uppnå praktiska resul-
tat av sin forskning, bland annat rörande gummiframställning. Den ståtliga festskrift som 
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Svedberg fick motta på sin sextioårsdag blev, som Sven Widmalm har framhållit, ”ett slags 
monument över vetenskapens lyckliga samverkan med industrin också genom att den fi-
nansierades genom bidrag från en lång rad industriföretag vars namn trycktes på bokens 
första sidor: en industrins tabula gratulatoria”.

Förändringen i Svedbergs inriktning och verksamhet avspeglas i ett reportage som 
Idun gjorde från professorshemmet i Gamla Chemicum i oktober 1944: ”Det stora flotta 
vardagsrummet, som förr om åren ständigt var fyllt av utlänningar från jordens alla hörn, 
vilka besökte den världsberömde professorn i det lilla Uppsala och där nu mest svenska 
industrimän efter middagen sitter och diskuterar de praktiska resultaten av hans forsk-
ning och knyter alltmer intima förbindelser mellan industri och vetenskap, är fyllt av ett 
bibliotek, där svenska klassiker och moder litteratur tycks samsas.”

Efter pensioneringen överflyttade Svedberg sin verksamhet till det av honom skapade 
Gustaf Werner-institutet, vilket invigdes under högtidliga former i december 1949. Sved-
berg ledde institutet under arton år, innan han 1967 drog sig tillbaka vid åttiotre års ålder. 
Han kunde då se tillbaka på en mer än sextioårig vetenskaplig verksamhet i Uppsala, men 
under de sista åren av sitt liv var han bosatt i Kopparberg. Han dog i februari 1971.

I en tid som präglades av vetenskaplig specialisering, något som inte minst Svedbergs 
egen insats vittnar om, uppvisade han en bredd, som både förvånade och imponerade. 
Långt utanför de strikt vetenskapliga sammanhangen odlades bilden av Svedberg som ”tu-
senkonstnär” eller ”trollkarl”. I dagspressen inflöt ofta intervjuer med honom, och vecko-
pressen gjorde med förkärlek reportage från såväl hem- som laboratoriemiljö. Svedberg 
blev en symbol för teknikoptimism, framskridande och innovativ forskning.

The Svedberg var gift fyra gånger: 1909–15 med Andrea Andreen, 1916–37 med Jane 
Frodi, 1938–46 med Ingrid ”Lillan” Blomquist och från 1948 med Margit Hallén. Han fick 
tolv barn, sex söner och sex döttrar, födda mellan 1910 och 1955.

IV.
I det följande återges – med ovan angivna uteslutningar – det parti i ”Fragment”, där Sved-
berg skildrar sin tid som student, forskare och disciplinbyggare. Vi får följa hans karriär 
från inskrivningen vid Uppsala universitet 1904 – via professorsutnämningen, de första 
arbetena med ultracentrifugen och den så avgörande tiden i Madison – fram till Nobel-
priset i kemi, som Svedberg till sin egen förvåning erhöll 1926. Priset gjorde det möjligt 
för honom att fortsätta uppbyggnaden av sin institution, och att locka till sig studenter 
och forskarkolleger från hela världen. Under de följande åren etablerades ultracentrifu-
geringen som en grundläggande teknik med vid tillämpning inom de biologiska, medi-
cinska och kemiska vetenskapsområdena. Tillkomsten av den Liljewalchska professu-
ren 1912 säkerställde att denna mångsidiga och framstående vetenskapliga verksamhet 
kunde bedrivas inom Uppsala universitets hägn. Hundraårsjubileet är således väl värt 
att uppmärksammas.



The Svedberg porträtterad av Isaac Grünewald 1934, Uppsala universitets konstsam-
lingar. UU 486. Fotografi: Mikael Wallerstedt. I ”Fragment” skriver Svedberg följande 
om porträttets tillkomst: ”Sommaren 1934 tillbringade vi på Hällsö, där jag arbetade 
på mina botaniska anläggningar och semestrade efter en ansträngande tid. Den 30 au-
gusti skulle jag fylla 50 år och mina vänner ville fira med en avporträttering. Harald 
Nordenson tillfrågade Isaac Grünewald – en av de få porträttörer jag gillade – och 
några dagar under sommaren var jag därför i Uppsala för att bli målad. Isaac kom från 
Stockholm och efter en titt på institutionen placerade han mig i ett laboratorium med 
en ultracentrifugrotor och andra grejor. På två sittningar var porträttet klart.” Porträttet 
donerades till Fysikalisk-kemiska institutionen vid Uppsala universitet.
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Ur ”Fragment”
av The Svedberg

Frågan om min framtid var nu aktuell. Mina farbröder lovade att bekosta mina studier 
i den mån pappa inte gick i land med det – sammanhållningen inom en familj var nog 
större då än nu, i allmänhet. Jag funderade ett slag på att söka in vid Tekniska högskolan i 
Stockholm och bli ingenjör. Då skulle jag hastigt kunna förtjäna mitt uppehälle och kan-
ske hjälpa pappa och mamma. Men det beslöts i stället att vi skulle flytta till Uppsala där 
pappa hoppades få uppdrag på bruken i närheten och jag kunde studera vid universitetet.

När det gällde att välja studieriktning tvekade jag en smula mellan botanik och kemi–
fysik. Men jag hade en intuitiv känsla av att de biologiska vetenskaperna behövde för-
nyas genom inslag från de mer exakta fysik och kemi. Först grundliga studier i kemi, 
fysik, matematik blev min fälttågsplan. Sedan tillämpning på biologin. Så blev det ju 
också om man räknar biokemin dit. Även vegetationsanalys på statistisk bas har jag ju 
försökt mig på.

I januari 1904 flyttade vi in i en våning vid Kungsgatan – n:o 63. Ett av mina första be-
sök gällde mina gamla vänner, familjen Andersson, som nu bodde i en villa vid Villavägen. 
Deras mamma var sjuk och Harald sa: ”Vi väntar just professorn”, det vill säga läkaren. Det 
föreföll mig så främmande, varför inte ”doktorn”.

Jag skickades också av mamma på visit till docent Carl Wiman och hans fru Agnes, 
född Uggla. Henne kände jag ju sedan barndomen. Carl Wiman gav mig en del råd om ke-
min, men själv hade han spruckit i inträdestentamen till Kemikum, sa han, så han hade 
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i stället börjat med geologin. ”Jag ställde mig på Geologikum och slammade diatomacéer”, 
förklarade han.

Jag skaffade mig studiehandböcker med mera och gick upp i en inträdesskrivning för 
Kemikum. Godkändes inte! I mitt tycke var frågorna meningslösa: invecklade reaktions-
ekvationer som aldrig i verkligheten kunde se ut så. Men mamma var mycket bekymrad 
och började tvivla på mina kunskaper. Jag gick då in för att lära mig dessa formella saker 
och vid nästa prov, om ett par veckor, godkändes jag och fick börja oorganisk syntes i bot-
tenvåningen på Gamla Kemikum. Det var amanuenserna Gustaf Hellsing och Alfred Ek-
bom som stod för kursen – samma som underkänt mig i första ronden. Sedan jag blivit litet 
mera bekant med Ekbom tog jag med till laboratoriet och visade honom och Hellsing de 
oorganiska preparat jag framställt på Karmansbo och i Örebro. De fann inte riktigt deras 
gillande – fällningar var inte tillräckligt rentvättade med mera, men jag fick i alla fall kur-
sen högst väsentligt avkortad. Enligt anteckningar av Hellsing i min ”demonstrationsbok” 
gjorde jag endast sex metaller: kalium, kalcium, zink, järn, krom och antimon – och de-
monstrerade dem 10, 11, 12, 13, 15, 16 februari 1904. 

Efter ett par veckor kunde jag övergå till kvalitativ analys – med docent Strömholm och 
Ludvig Rinman som amanuenser. Även på det området hade jag gjort en hel del laboratio-
ner själv så det gick fort att klara också den kursen. Analysanteckningarna visar 23 torra 
prov, 7 syreprov, 14 enkla salter, 9 sammansatta prov och 4 slutprov.

Så kom kurs i föreläsningsexperiment – delvis fysikalisk kemi – för Ekbom. Det var 
frampå våren och jag minns än hur vackert maskrosorna blommade utanför mitt fönster 
på laboratoriet – jag hade plats i en liten skrubb som kallades barnkammaren, där också 
Anna Nilsson, sedermera fru Beckman stod och laborerade. På den tiden gick medicinar-
na, medikofilarna, på vårt Kemikum. Bland mina kamrater var Bratt, Frejdenfeldt, Helge 
Dahlstedt, Eva Mörner – senare gift med Helge Dahlstedt.

Ekbom var mycket sträng – särskilt mot de föraktade medikofilarna. Jag kommer ihåg 
en episod när en indunstning råkat koka över för Eva Mörner och Ekbom förgrymmad be-
ordrat henne att tvätta rent i dragskåpet. Eva, som var liten, kröp då in i dragskåpet och 
satt och lekte apa och tvättade lite då och då. Stor munterhet i salen. Ekbom ilade dit och 
skällde. Eva Mörner satte upp en oskyldig min: ”Men amanuensen sa ju att jag skulle tvätta 
rent kapellet – det tar sin tid.”

P. T. Cleve som var ordinarie professor i kemi föreläste vårterminen 1904 över de säll-
synta grundämnenas kemi och jag gick på dem – vilket ju inte hörde till kursen. Hans fö-
reläsningar var intresseväckande med förevisning av preparat och ett och annat experi-
ment. Han ritade åtskilligt med formler på svarta tavlan, till exempel komplexa metall-
föreningar. Jag opponerade i tysthet mot hans sätt att skriva halva atomer när valensen 
passade bättre så.

Kvantitativa analysen – ”kvantis” – började jag på våren medan vi ännu var kvar på 
Gamla Kemikum. Laboratoriet öppnades klockan 8, men jag brukade ställa ett fönster 
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på glänt med en liten springa så man kunde öppna det utifrån och krypa in. Klockan 7 
var jag i arbete. (Cyklade från Kungsgatan uppför den steniga Carolinabacken till Kemi-
kum.) Anna Nilsson hörde också till de flitiga och kom ofta före öppningsdags – insläppt  
av mig. På kvantis skötte vi oss själva rätt mycket. Proven tog lång tid och amanuenserna  
– Daniel Strömholm och Ludvig Rinman – tittade bara till oss ibland.

Från våra fönster på kvantis – nedre botten, Gamla Kemikum – hade man utsikt över 
Carolinaparken. Ofta såg man professor Cleves dotter Célie komma gående Carl Johans-
allén fram. Hon gick alltid på gräskanten, inte på sandgången. Cleves bodde på Gamla Ke-
mikum, där var också våningar för fysikprofessorn Knut Ångström och professorn i medi-
cinsk kemi Olof Hammarsten.

Bland kamrater på kvantis var Ragnar Lidén, sedermera kvartärgeolog, Percy Quensel, 
sedermera professor i geologi i Stockholm, Calle Kempe, en kortare tid, sedan chef för Mo 
och Domsjö. Calle hade en stor förmåga att lägga beslag på platinaskålar och platinadeglar 
för sina analyser och vi svor över honom när han ibland var borta ”för enskilda angelägen-
heters vårdande”.

Sommaren 1904 var jag bjuden till familjen Bildt. De bodde då i sin sommarstuga på 
Frövi. Jag läste matematik litet med Gerhard Bildt och botaniserade en del i trakten – Stel-

The Svedberg som gymnasist i Örebro. UUB 13750.
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laria holostea vid Käggelholm. I mitten av juli reste jag tillsammans med tant Gerda Bildt 
och barnen – Gerhard, Gillis och Aura – till Rügen. Vi slog oss ner i den lilla badorten 
Göhren där det på den tiden var billigt att bo. Eftersom jag aldrig botaniserat i Sydsverige 
blev Rügen en stor upplevelse för mig. Där fann jag nästan alla Skånes växter och en hel 
del andra – till exempel danska. Jag hade portör med på båten från Trelleborg och strax 
efter landstigningen i Sassnitz stack jag iväg och fick ihop en vacker samling innan vi em-
barkerade för fortsatt resa till Göhren. (De växtrika, vackra sluttningarna vid Sassnitz är 
nu helt bebyggda.) Trakten kring Stubbenkammer, Putbus, Sellin, Binz och Göhren un-
dersöktes sedan efterhand. Exkursioner, pressning och torkning av gråpapper tog nästan 
all min tid. Aura satt ofta och skrev lokal- och datumlappar för växterna när jag lade dem 
i press. Gråpapper torkade jag dels på ett tak utanför mitt vindsrum på hotellet, dels på 

Deltagare i kvantitativa analysen, ”kvantis”, på Chemicum i början av 1900-talet. UUB 13776.
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sandstranden – med stenar som tyngd för att hindra 
dem att blåsa bort. Det var en solig och vacker sommar 
och växterna blev fina.

Efter cirka tre veckor reste vi tillbaks till Sverige, 
till den lilla badorten Gottskär utanför Kungsbacka – 
som fru Bildt i egenskap av göteborgska kände väl till. 
Här fick jag komplettera med västkustväxter – som jag 
heller inte samlat förr. (Bland annat hittade jag Statice 
hallandica).

Under min Rügenvistelse förkovrade jag mig åtskil-
ligt i tyska, vilket kom mig väl till pass i fortsättningen. 
På den tiden var alla våra kemiska och de flesta fysiska 
läroböcker skrivna på tyska – också de mest anlita-
de tidskrifterna. Franskan var alltjämt matematikens 
språk. En förskjutning mot engelska kom först mot slu-
tet av första världskriget.

I september flyttade pappa och mamma från Upp-
sala till Örbyhus där pappa hyrt en villa. Det blev bil-
ligare än att bo i Uppsala och sin maskinagentur sköt-
te han lika bra där. Åt mig hyrdes en dubblett på vinden ovanför vår gamla våning. Under 
sommaren hade kemin flyttat över från Gamla Kemikum till Nya Kemikum – som det 
kallades – med för den tiden högmoderna laboratorier. Samtidigt avgick professor Cleve – 
först tjänstledig, sedan pensionerad – och Oskar Widman efterträdde honom.

Jag tog nu upp mina studier igen med stor energi, avbrutna av en och annan botanisk 
exkursion – till exempel till Ulva kvarn vid Fyrisån för att studera Potamogetonformer 
– samt ibland besök i Stockholm hos Bildts. Kvantis och organiska kursen på Nya Kemi-
kum avverkades under höstterminen så att jag i januari 1905 kunde avlägga första avdel-
ningen av filosofie kandidat-examen – A i kemi, Ba i astronomi, som togs med som fyll-
nadsämne. Min tillvaro var helt ägnad studierna. Jag ville med all makt bli färdig hasti-
gast möjligt för att sedan kunna ägna mig åt forskning. Så här förflöt min dag. Steg upp 
vid sextiden, tog en kall avrivning i en balja, drack ett glas mjölk med skorpor till, läste, 
cyklade till Kemikum. Åt frukost på Hushållsskolan – ensam vid ett litet bord – jag till-
hörde aldrig något matlag – vid 10-tiden. Åter till Kemikum eller föreläsning. Middag på 
Hushållsskolan klockan 3. Kemikum till 6–7 tiden. Hem, läsning. Vid 8–9 tiden ett glas 
mjölk med skorpor – 1 liter mjölk lämnades varje dag vid min dörr på vinden och den 
räckte för afton- och morgonmål. 

Det var en underlig, isolerad drömtillvaro jag levde i. Helt ensam med mina tankar och 
förhoppningar. Jag såg att jag kunde komma framåt snabbt mot mitt mål: att få forska. På 
söndagarna gick jag en långpromenad eller satt på en bänk i den lilla parken nedanför min 

The Svedberg. Fotografi från 1907. UUB 13747.
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bostad och läste i Nernst, Theoretische Chemie. Den hade jag inte tid att läsa på vardagarna. 
Där såg jag obesvarade frågor, problem att försöka sig på en dag.

Ångströms föreläsningar i fysik gick jag på och laborerade två gånger i veckan. Det var 
två trappor upp i Gamla Kemikum. Ångströms våning och fysiska institutionen gick i ett 
och man visste aldrig riktigt var den ena slutade och den andra tog vid. Efterhand som det 
kom mer studenter avstod Ångström rum efter rum av sin våning.

I matematik började jag ambitiöst med att åhöra Wimans och Holmgrens föreläsningar, 
men måste till slut ge upp och ta lektioner på ”Falks katekes” – en i hemlighet kompilerad 
samling av professor Falks – examinatorns – problem.

Under laborationer och på föreläsningar träffade jag ju en hel del kamrater om också 
inte umgänget med dem blev särskilt livligt. Jag minns Magnus Lemoine (med syster Sadie, 
sedermera sjuksköterska på BB när min första fru fick sitt första barn), Arvid Odencrants – 
äldre än jag – som då hade en trevlig lya i ett gammalt hus vid Gropgränd och dit jag till och 
med hade nyckel och tillgång till hans välförsedda bibliotek. Ture Carlbaum – också äldre 
än jag – tog licentiatexamen i mekanik samtidigt som jag filosofie kandidat-examen i dito. 
Han gav mig då några lektioner i problemlösning. Studentskor fanns inte många och um-
gänget med dem var mycket formellt. En student och en studentska kunde knappast vara 
du med varandra om de inte var barndoms- eller familjebekanta. Anna Nilsson till exem-
pel, som jag var daglig kamrat med på kurser blev jag inte du med förrän många år senare 
då hon var gift med Bengt Beckman. Agnes Montelius och hennes bröder Alvar och Oskar 
hade ett litet studenthushåll tillsammans och jag var där ibland. Pojkarna var jag du med 
men inte med Agnes fast jag kände henne väl från gemensamma fysiklaborationer. Ett par 
pojkar Tersmeden – mina vänner från Örebro – studerade i Uppsala nu och deras syster Ida 
hushållade för dem. Jag var ibland bjuden dit, men något livligare umgänge blev det inte.

Uppsalafamiljer kände jag inte många. Överbibliotekarie Aksel Andersson och hans 
barn, som nu kallade sig Akselsson – mina vänner från Uppsala 1893 – hälsade jag på  ibland, 
men vi hade inte samma arbetsriktning och det blev inte så mycket mer än att uppliva 
gamla minnen. Hildur Akselsson, som jag mindes som en liten livlig, ljuslockig flicka satt 
förlamad efter polio. Hon höll sedan en liten privatskola för nybörjare och mina barn gick 
där en tid. Rådman Herdin – en av pappas och farbror Carls gamla vänner – bjöd mig hem 
någon gång, men jag minns nu inte mycket av hans familj.

Bildts var jag då och då bjuden till. De bodde nu i den så kallade Hemgården, ett hus 
med servis, där hyresgästerna fick sina måltider per hiss efter rekvisition. Det passade tant 
Gerda bra. Hon kunde inte med tjänstefolk. Barnen Bildt och jag skickades ofta på tea-
tern av tant Gerda. Hon valde alltid klassiska pjäser, mest Shakespeare som jag nu gjorde 
bekantskap med på allvar. Aura var jag fortfarande rätt så svag för, om också min studie-
tillvaro i Uppsala avlägsnade oss från varandra. Aura var söt och rar, men några djupare 
diskussioner kunde man just inte föra med henne – något som jag nu började känna behov 
av i fråga om ens flickbekanta.
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På våren 1905 – 2 april – dog min mamma i vårt hem i Örbyhus. Hon hade länge varit 
sjuk i en obestämd magsjukdom med svåra smärtor. Kanske kräfta. Jag hade tillbringat 
julen där och en och annan söndag. När hon dog var pappa ensam med henne och en hus-
hållerska. Mamma begrovs i Stockholm i den Svedbergska familjegraven på Norra kyrko-
gården. Hennes död gjorde kanske inte så starkt intryck på mig då som det skulle ha gjort 
tidigare. Hon hade länge varit så långt borta från oss i sina smärtors land och under mor-
finbedövning.

Påsken 1905 var pappa och jag bjudna till farbror Sven på Hällefors. Det var för mig en 
bitterljuv resa, att komma till min barndoms trakter igen. Jag var gråtfärdig när jag stod 
på tåget och tittade på det förbiglidande landskapet som jag kände så väl. Och doften från 
skog och kolmilor. Farbror Sven hade för några år sedan gift sig (1899) med Ida Lagerlöf, 
född Roempke. Hon hade en dotter Elsa från första giftet, ungefär av min ålder, smärt och 
rödhårig. När faster Ida bekantade oss med varandra sa hon: ”Är du intresserad av hästar, 
The, så blir ni nog goda vänner. Det är Elsas liv.” Road av hästar var jag just inte och blyg 
för flickor. En vacker dag kom Elsa och satte sig i knät på mig. Jag blev vansinnigt generad! 
– och kom mig inte för att pussa henne. Sven och Ida hade också en liten flicka, Sigrid, då 
4 à 5 år, mycket söt och livlig.

Sommaren 1905 bodde jag hos pappa i Örbyhus. Examensläste intensivt. Som rekrea-
tion hade jag botaniska exkursioner i norra Uppland. Det var på det hela taget en lycklig 
tid för mig. Tre stora ämnen hade jag att läsa in för andra avdelningen av filosofie kandidat-
examen: fysik, mekanik och matematik. Men jag visste att det skulle gå. I september tog 
jag också min examen med A i alla tre ämnena. I fysik hade jag till examinator professor 
Granqvist, i mekanik gamle professor Lundquist och i matematik gamle professor Falk. 
För Granqvist fick man gå upp direkt i examen utan skrivning. Lundquist gav problem att 
lösa hemma – det var så ytterst få som aspirerade på A att fusk ansågs uteslutet. För Falk 
fick man lösa problem på en jättelik griffeltavla i dennes hem. Sedan man räknat ut en upp-
gift kom han med en våt svamp och strök genast ut det hela efter tagen kännedom. På så 
sätt ansåg han sig säker på att hans tal inte kom ut. Men däri misstog han sig förstås: jäm-
för ”Falks katekes”. Själva examen gick på den tiden så till att man skrudade sig i frack och 
vit halsduk och tågade till universitas. Där placerades vi ut i vrår i fakultetsrummen och 
fick räkna problem eller blev förhörda muntligt. Detta var alls ingen pro forma-examen.

Alltså var jag nu filosofie kandidat med A i kemi, fysik, mekanik och matematik samt 
Ba i astronomi – så kallat fyllnadsämne. Man skulle nämligen ha fem ämnen i dåtida filo-
sofie kandidat-examen. Det ansågs fint och jag var glad att nu kunna få börja forska. Sam-
ma höst, i november, tillträdde jag en amanuensbefattning på Kemikum. Med den följde 
– utom en blygsam årslön på 500 kronor – en trevlig dubblett i Nya Kemikum, tillträde till 
laboratorier och bibliotek dygnet runt. Jag lämnade min enslingsbostad vid Kungsgatan 
och flyttade till Kemikum. Därmed bröts också min isolering. Två andra amanuenser, Otto 
Holmberg och Ludvig Rinman, bodde där och vi och de andra tjänstemännen höll ihop. 
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Under mina studier var det en sak som jag observerat. 
Den på visst håll stora misstron mot atomteorin i konkret 
form. Det var särskilt Wilhelm Ostwald som ville avskaffa 
allt tal om molekyler och atomer som faktiska massenhe-
ter. I stället för molekylvikter skulle man tala om fören-
ingsvikter och så vidare. Jag diskuterade detta med mina 
studiekamrater och många höll med Ostwald. Mig före-
föll den åsikten krystad. I ”Nernst” och andra böcker hade 
jag råkat på kolloidala lösningar. Där var materien mycket 
finfördelad, med partiklar osynliga i mikroskop, men oför-
mögna att genomtränga membraner och med mycket låg, 
nästan ingen diffusionsförmåga. Kanske hade man här något 
mitt emellan lösta molekyler och uppslammade partiklar? 
En dag strax efter sedan jag tagit min examen gick jag förbi 
dåvarande Akademiska bokhandeln vid Östra Ågatan och 
stannade framför ett skyltfönster. Där fick jag se utlagt Zsig-
mondys Zur Erkenntnis der Kolloide. Jag gick in och köpte 
den. Zsigmondys bok gjorde ett mycket djupt intryck på 
mig och jag satt dagarna efter fyndet helt fördjupad i den. 
Här var något att ta fasta på. Hans skildring av guldkol-
loiderna, vars partiklar kunde göras synliga i det då helt nya 
ultramikroskopet fascinerade mig.

Nu fick jag mera fast mark under fötterna. Började sam-
la ihop annan kolloidlitteratur också. Carl Benedicks, som 
blivit docent i fysikalisk kemi 1904 efter att ha disputerat 
hos Knut Ångström på en avhandling om kolstål, lånade 
mig Bredigs Anorganische Fermente. Jag läste också skrifter  
av A. Muller och Alfred Lottermoser med flera.

* * *

Det föreföll mig som om järnkolloider studerade i mag-
netfält borde ge viktiga upplysningar. Därför gick jag nu in 
för att försöka framställa kolloidala lösningar innehållande 
metalliskt järn. Jag tänkte mig att det måste vara något or-
ganiskt, icke oxiderande lösningsmedel, och sökte därför 
efter metallorganiska järnföreningar som jag ville reducera 
till metalliskt järn. Som exempel kan nämnas reduktion 
av ferriätylacetonat med fenylhydrazin i benzollösning vid 

The Svedberg med huvudet inlindat i gasbinda 
efter en olycka med eter omkring 1910. UUB 13790.
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närvaro av metalliskt natrium. En egendomlig kolloidal, starkt färgad lösning erhölls. Dess 
närmare natur lyckades jag inte utröna. Efter diverse misslyckade försök med järnkarbo-
nyl, järnoxalat i vätgasström med flera beslöt jag försöka elektriska metoder, där ju Bredig 
med sin ljusbågsförstoftning var föregångaren. Jag gick till en början ifrån järnet och vände 
mig till ädelmetallerna. Bredig hade ju i rent vatten framställt vackra kolloidala lösningar 
av guld, silver och platina. Jag gjorde nu om hans försök i organiska lösningsmedel (14, 16 
oktober 1905). Silver i etylalkohol, metylalkohol, aceton, etylacetat lyckades men ej i eter. 
Processen var dock otillfredsställande. ”Kol avskildes ofta i riklig mängd, trådarna smälte 
lätt och svetsades samman.”

För att undvika dessa svårigheter anordnade jag nu försöket på följande sätt. I en bägare 
med lösningsmedel nedsattes två elektroder av silver och järn. ”Den metall vars kolloidala 
lösning man eftersträvar uppslammas i form av folium i lösningsmedlet.” Om 110 volts lik-
ström lägges på elektroderna ”inträder en särdeles livlig gnistbildning mellan partiklarna 
och metallen sönderslås delvis till kolloid, delvis till suspension. På detta sätt framställdes 
den 19 oktober 1905 klockan 1h 10m kolloidalt tenn i etyleter och etylalkohol. Utspädd, 
nyframställd gul, äldre eller koncentrerad vinröd till rödbrun.”

Jag gick hastigt vidare på den inslagna vägen. Först ökade jag gnistbildningen genom in-
koppling av en självinduktion (23 oktober), så övergick jag till oscillatoriska urladdningar 
med hjälp av ett gammalt induktorium och ett par leydnerflaskor (24 oktober). Den ap-
paraturen möjliggjorde framställning av kolloidalt natrium i etyleter (24 oktober). Detta 
ansågs vid den tidpunkten som något mycket märkligt och professor Widman uppmanade 
mig att skriva en liten uppsats om mina försök i Arkiv för Kemi och i Berichte der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft (november 1905).

Under november och december fortsattes speciellt försöken med natrium – sedan ka-
lium, rubidium, cesium och litium – och genom förstoftning vid låga temperaturer och i 
vätgasatmosfär kunde relativt stabila, vackert purpurfärgade kolloidala lösningar av na-
trium framställas. Min laborationsjournal visar försök ända till den 22 december och sedan 
den 29 december, 1 januari 1906, 2 januari och så vidare.

Någon vecka under julen tycks jag ha varit borta från Kemikum, men jag erinrar mig 
inte var jag tillbringade julen.

Sedan jag funnit en metod att framställa alla metaller i kolloidal form gjorde jag en 
omfattande plan för studiet av deras egenskaper. Sålunda tänkte jag undersöka viskositet, 
dielektricitetskonstant, magnetiska egenskaper, radioaktiva egenskaper – hos uran. Snart 
kom jag också in på själva kolloidbildningens – förstoftningens – mekanism samt på frå-
gan om partiklarnas egenrörelse (den Brownska rörelsen). En anteckning från 31 maj 1906 
klockan 12 midnatt säger: ”Hur förhålla sig egentligen dessa kolloidala partiklar i elektriska 
och magnetiska fält, de äro ju begåvade med laddning (eventuellt magnetism) samt egen-
rörelse? Vilka fenomen kan teorien förutspå? Kan det över huvud vara möjligt att bringa 
partiklarna i svängning och få dem att utsända elektromagnetiska vågor? Beror icke i själ-
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va verket de kolloidala metallösningarnas stora absorptionsförmåga därpå att partiklar-
na verka som resonnatorer? Kan analogier från elektronteorin här hjälpa oss fram något? 
[---] En elektrodynamisk behandling av de kolloidala lösningarna skulle säkerligen giva 
mycket intressanta resultat, både för teoretikern att vidare utveckla och för experimen-
tatorn att pröva.”

Under våren 1906 började jag, trots intensivt experimenterande, att intressera mig igen 
för konst och litteratur. Jag gick på utställningar, läste dikter. En stor upplevelse för mig 
var Sven Lidmans Källorna, som just då hade kommit ut.

”Vart gick mitt liv? – Hur nära Dödens floder! – Ett ensamt barn, som längtar till sin 
moder, jag gick den långa vägen utan rast och vila, som på den djupa strömmen alla vågor 
ila mot samma fjärran mål, som de ej själva känna” – sådana rader var bitterljuva att läsa.

Under kvällspromenader mot vårvinterns solnedgångar kunde jag mumla för mig själv 
de första raderna i en gammal dikt av Uhland, som jag älskade under min gymnasisttid:

Ergehst du dich im Abendlicht 
(Das ist die Zeit der Dichterwonne), 
so wende stets dein Angesicht 
zum Glanz der gesunken Sonne!

Karlfeldts Flora och Pomona, som kom ut vid den tiden gav mig bitterljuva påminnelser 
om mitt förlorade barndomshem:

Och här är byn vid flod och mo, 
och här är svalans sommarbo. 
Här vill jag min oro sova 
i det förgångnas ro.

Vid den tiden var jag amanuens på kursen i kvalitativ analys – tillsammans med Otto 
Holmberg. Där gick då en 17-årig medikofilstudentska, Andrea Andreen. Hon hade mörkt, 
lockigt hår hängande – något mycket ovanligt på den tiden då alla hade uppsatt hår – och 
blå ögon. Vi amanuenser uppmärksammade inte bara hennes utseende utan också hen-
nes begåvning. Hon klarade alla prov snabbt och exakt. När Otto och jag satt och rättade 
böckerna kunde han säga: ”Få se hur Andrea gjort sina prov i dag?” – Jag läste ur hennes 
bok och han kontrollerade i journalen. ”Ja, alla rätt!” – Andrea och jag blev så småningom 
goda vänner och träffades ofta, mest för att diskutera livsproblem – sådan sed var bland 
den tidens studenter. Andrea kom från ett religiöst hem, bodde hos en miss May, som hade 
förbindelser med missionen och dylikt. Där bodde också Sandegrenar, en av dem blev visst 
missionsbiskop i Indien. Själv funderade Andrea på att bli läkarmissionär där ute.
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Vid den tiden var jag mycket och aktivt kristendomsfientlig. Läste Hæckel, Nietzsche, 
Ellen Key och så vidare. Monismen, en allmänt etisk panteism, var då på modet. Jag gjor-
de senare (19 maj 1907) en monistisk omskrivning av ”Fader vår”. Den må citeras redan nu 
såsom belysande min ståndpunkt:

Monistisk omskrivning av Fader vår.
All-livets ande, som är i allt och är allt,
1) heligt förblive ditt namn, 
2) lär oss känna ditt rike, 
3) lär oss förstå nödvändigt att din vilja sker med nödvändighet och  
är nödvändigheten, 
4) lär oss fullkomna medlen att kämpa om vårt dagliga bröd, 
5) men om vi bryta mot din heliga ande så lär oss att göra brottet till  
gott och icke skymfa dig och oss med bön om förlåtelse, 
6) lär oss att fresta själva frestaren så som du frestar oss, 
7) lär oss att se och göra det stora i ont som gott, ty du är substansen, 
energin och livet, rummet och tiden och nu alltid under evigt kretslopp.

* * *

Vid slutet av vårterminen 1906 var jag rätt utarbetad och tog en kort ferie. Jag reste med 
båt från Stockholm till Gotland, ett botaniskt paradis som jag aldrig besökt förr. Växt-
samlandet hade jag inte så stort intresse av just nu. Mina experiment dominerade i min 
verksamhet. I stället cyklade och vandrade jag omkring i dessa klassiska trakter med flo-
ra och anteckningsbok – och Also sprach Zarathustra som reselektyr. Det var en utomor-
dentlig upplevelse att få se dessa blommor som jag blott kände som bytesexemplar i mitt 
herbarium – jag var under min skoltid medlem av botaniska föreningen ”Flora” i Örebro.

* * *

Carl Benedicks hade gett mig introduktion till sin halvsyster fru Benedicks-Bruce, gift 
med en målare (då död) och själv skulptris. Hon bodde i en stor vacker villa vid Skälsö och 
tog vänligt emot mig. Med badhandduk skickades jag ned att doppa mig i sjön vilket väl 
behövdes efter cykelturen från Visby i sol och damm. Sedan undfägnades jag med mid-
dag – mest sallad – och diskussion om konst. När jag var där höll hon just på med en stor 
sak, lekande hundar (modellerna sprang omkring och stojade), som var så gott som färdig 
i våt lera under sitt skynke.

En dag cyklade jag upp till Fårön och vandrade på sandfälten och dynerna vid Ullahau 
i månsken.
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Från Visby tog jag båt till Kalmar och därifrån båt till Borgholm. När båten lade till vid 
Öland första gången trodde jag vi var framme vid Borgholm och tog min cykel och gick i 
land. I själva verket var vi bara i Stora Rör. Jag fick cykla i kapp med båten till Borgholm 
och gå ombord och hämta min lilla resväska där. Jag minns hur vackert det var att cykla där 
uppe på landborgen och se den lilla ångbåten med sitt kölvatten efter sig stäva iväg norrut.

Dea hade bjudit mig att hälsa på i hennes hem i Fritsla (Västergötland) någon gång un-
der min ferieresa och jag for nu från Kalmar dit. Hennes pappa var ingenjör och förestån-
dare för ett väveri där. Hela Viskadalen från Borås och nedåt var ett textildistrikt. Deas 
mamma Eleonore (född Wennerholm) var mycket intresserad av hemkultur och hade in-
rett deras villa ”Solhagen” efter Elsa Törne (Tenow)-mönster. Det var vackert och hem-
trevligt. Jag lärde nu känna Deas syskon: Nils, Betsy, Finn, Sune, Runa (Tova) – senare till-
kom Per Gudmund.

Under slutet av sommaren 1906 och höstterminen 1906 fortsatte jag energiskt mina 
experimentella arbeten. Det var särskilt de kolloidala lösningarna i beroende av tempera-
tur och små tillsatser samt partiklarnas egenrörelse som intresserade mig. Carl Benedicks 
hade skaffat ett par smådelar till ett ultramikroskop, som han riggade upp och överlät åt 
mig. Professor Widman ställde också medel till mitt förfogande för diverse inköp, bland 
annat för ett fullständigt ultramikroskop och en elektromagnet (ett stort induktorium till 
förstoftningsförsöken hade jag redan tidigare fått köpa).

Även i andra riktningar undersökte jag möjligheterna att begagna de nyvunna metall-
organosolerna. Sålunda gjordes försök att begagna dessa metallkolloider som katalysato-
rer vid olika slag av organiska synteser (Fittigs syntes, Grignarsyntesen, Sabatiersyntesen). 
Några anmärkningsvärda resultat erhölls dock icke.

Samtidigt gick jag på Fysikum och gjorde licentiatlaborationer samt läste på licentiat-
examen i kemi. Julen 1906 tillbringade jag i Stockholm hos pappa och i januari 1907 tog 
jag första avdelningen av filosofie licentiat-examen med kemi (A).

* * *

Studenterna på kvantis var mer mina kamrater än lärjungar. Där gick då William Nisser 
(sedermera disponent vid Grycksbo), Pelle Geijer (sedermera chef för Sveriges Geologiska 
Undersökning), Erik Bengtsson (sedermera bankdirektör), Nils Pihlblad (sedermera före-
ståndare för Dorsch och Becksin). Dåtidens långvariga analytiska metoder gjorde att man 
hade gott om tid på kvantis mellan operationerna. Mer eller mindre uppsluppna förströ-
elser förekom, såsom de omtyckta filtreringstävlingarna med i trattar av olika storlekar 
indelta tävlingsklasser. Det är kanske svårt för en nutida kemist, som har så många kvan-
titativa snabbmetoder till sitt förfogande, att förstå den ingripande betydelse som trat-
tens egenskaper spelade. Den som ägde en snabbfiltrerande tratt gick om sina kamrater!
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Själv hade jag under min kvantistid sökt korta av 
tiden för en analys genom en del genvägar och upp-
skattningar – kanske ibland litet djärva. Anna Nilsson 
kunde då förebrå mig detta och undrade hur jag skul-
le klara mig när jag i framtiden behövde en noggrann 
och tillförlitlig analys för mina egna arbeten. ”Då kom-
mer det att finnas särskild analysservice”, svarade jag – 
och så har det blivit. Anna Nilsson var i allt en väktare 
av ordning och skick. En gång när Percy Quensel, en 
av våra kvantiskamrater, firade en lyckad silikatana-
lys med att bjuda på champagne på kvantis och det så 
småningom började gå en smula livligt till, så lämnade 
hon demonstrativt laboratoriet följd av en slungad bä-
gare champagne.

Vi hade en kemistsammanslutning, Kemiska sek-
tionen, där föredrag hölls med diskussioner. Dessa se-
nare var sällan livliga – svenskens obenägenhet att yttra 
sig offentligt. I protokollet kunde man ofta läsa: ”i an-
ledning av föredraget yttrade sig docent Benedicks och 
licentiat Odencrants”. Vid sammanträdena bjöds på punsch och föredragshållaren kunde 
räkna på gratis sexa i postsektionen. För att upphjälpa affärerna satte vi igång med förebe-
redelserna till ett kemiskt spex, vars avkastning skulle tillfalla sektionen. Sven Anshelm 
Bohman, Seth Rosén och jag voro mest verksamma. Handlingen utspelas i det gamla Egyp-
ten med samtida tillämpningar. Kulisser målades och script författades. Vi hade utomor-
dentligt roligt men pjäsen kom aldrig till uppförande. Det enda resultatet vad sektionen 
beträffar var att dess punschförråd förbrukades av artisterna under scenarbete och repe-
titioner. Det föll på min lott att betala punschen efter påstötning av sektionens stränge 
kassaförvaltare Håkan Sandqvist. I utbyte tog jag kulisserna och använde dem senare till 
tapeter i min bostad i Lilla Kemikum.

Till andra avdelningen i filosofie licentiat-examen hade jag planerat fysik och mekanik 
och jag hade hela tiden gått på licentiatlaborationerna i fysik. Nu behövde man emellertid 
bara ett ämne till och framåt våren började jag tycka att det vore bäst få examen snarast 
och sedan disputera. I maj 1907 gick jag därför upp i mekanik endast. Eftersom jag hade 
A i mekanik i kandidatexamen så behövdes det inte mycket mer för att få AB i licentiat-
examen. Gubben Lundquist var nu död och professuren uppehölls av docent Pleijel.1 Jag 
tenterade för honom och fick mitt betyg och därmed examen. För att döva mitt samvete 
lovade jag mig själv att senare komplettera i fysik, men därav blev ingenting – tyvärr.

1 Gustaf Lundquist hade gått i pension, men han avled först 1917. Utgivarens anmärkning.

Ragnar Widman. Fotografi från 1907. UUB 13748.
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Under min senare verksamhet som forskare har jag nog ibland ångrat att jag skyndade 
mig allt för mycket att lägga examina bakom mig. Ett lugnare tempo skulle kanske varit 
nyttigt. Särskilt har jag ofta känt en brist i matematisk utbildning – så utomordentligt vik-
tig för fysiken och kemin. Visserligen hade jag läst Maxwells och Boltzmanns arbeten och 
allmän potentialteori med vad som därtill fordrades av matematisk apparat, men för den 
nyare fysiken hade jag behövt mer matematik efter andra linjer.

Under sommaren 1907 tillbringade jag en tid på Hällby hos Tersmedens. Det var som 
ett andra hem för mig nu när min mamma var död och min pappa omgift med en som 
jag inte tyckte om. Det var nog för mig mycket välgörande med denna avkoppling bland 
gamla vänner. Vi roade oss på enkelt och lantligt vis, gjorde utflykter i trakten, hälsade på 
hos grannar – Hamiltonarna på Hedensberg – cyklade till Västerås. Jag minns hur Benny 
Tersmeden och jag på en sådan cykeltur gick in på ett konditori och drack choklad med 
vispgrädde och åt bakelser. När vi skulle betala upptäckte vi att vi inga pengar hade. Till 
all lycka kom jag ihåg att jag hade en så kallad jubileumstvåkrona undanstoppad i ett fack 
i min portmonnä. Den var ett fullt gångbart mynt och vår förtäring kostade inte två kro-
nor. Konditorifröken tittade noga på den och så på oss och sa: ”Det är synd att betala med 
den fina slanten, kom in och betala en annan dag när ni har pengar.” Vi cyklade också snart 
dit igen och betalade.

Under detta Hällbybesök spelade vi teater, ”Lilla apan”, hette pjäsen. Jag var en gammal 
betjänt och trotjänare i familjen. Ida var unga fröken och sjöng en då bekant sentimental 
sång: ”Om dagen vid mitt arbete är du uti mitt sinn, om natten då jag sover är du i dröm-
men min” och så vidare. Vem hon drömde om har jag glömt. Uppförandet blev en stor 
framgång och vi fick applåder – särskilt gästerna från Hedensberg var imponerade. För att 
inte vara sämre tog de revansch med en serie tablåer.

Sommaren 1907 var jag också för en tid bjuden till farbror Sven. Han hade lämnat Häl-
lefors, gift sig – sent omsider – med Ida Lagerlöf född Roempke (inte med Sophie Uggla, 
alltså!) och var nu bosatt i Värmland på faster Idas egendom Norserud. Hans fru hade en 
flicka, Elsa, från sitt tidigare äktenskap ungefär jämnårig med mig. Hon var lång, smärt, 
rödhårig och, som det sedermera visade sig, en vamp (gift grevinna Scheel i Tyskland). 
Sven och Ida hade en liten flicka, Sigrid, väl en 6–7 år vid den tiden. Söt och mörkhårig 
som farbror Sven. På Norserud fanns den sommaren jag var där också en kusin-kusin  Rosie 
Roempke – cirka 15 år. Norserud ligger utomordentligt vackert och jag hade en skön och 
vilsam tid undan forskning och examensläsning. En dag när Rosie och jag var ensamma 
hemma kom vi på den idén att göra en ridtur, fast ingen av oss just kunde rida. Vi fick också 
mycket riktigt ett par hästar sadlade och gav oss iväg åt Arvika till. När Sven och Ida kom 
hem och fick reda på vårt tilltag blev de både arga och oroliga och när vi så småningom 
kom tillbaka oskadda fick vi ordentligt gräl, mest för att jag lurat med Rosie – som förstås 
var den som hittat på det hela.
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Efter återkomsten till Uppsala hösten 1907 tog jag fatt på slutredigeringen av min dok-
torsavhandling. Som rekreation gjorde jag en och annan cykeltur nedåt Mälaren och vand-
rade utefter stränderna. Jag hade smått börjat fundera på att skaffa mig någon liten lantlig 
tillflyktsort, en markbit vid Mälaren och ett litet krypin där man kunde få regnskydd och 
kanske övernatta. På östsidan av Ekoln, mellan Fredrikslund och Krusenberg, hittade jag 
en vacker klippa som stupade nästan brant ned i sjön. Där ville jag ha en liten stuga. Jag 
sökte upp baron Emanuel Cederström på Krusenberg och frågade om jag fick köpa en bit 
mark där. Det visade sig då att den där klippan hörde till Fredrikslund och inte till Kru-
senberg. Följaktligen cyklade jag till Fredrikslund och talade med baron Carl Cederström. 
Sälja ville han inte men jag fick arrendera ett markstycke. Pappa gjorde en ritning till en 
stuga och en lantbyggmästare i trakten fick jag som byggde den. Ett par långa åsbjälkar 
togs på Fredrikslunds skog.

Men hur kunde jag plötsligt ha råd till detta bygge? Jo, jag hade tillkallats som expert 
i en patenttvist (Kuzels glödtrådspatent) och förtjänat kronor 2 500! Genom egna expe-
riment – Nils Pihlblad som medarbetare – visade jag att vid tidpunkten för patentets ut-
tagande kolloidalt wolfram kunde framställas (enligt min metod med oscillatoriska ur-
laddningar). Dessa pengar använde jag till stugan vid Morga – så hette ett gammalt öde-
torp i närheten.

Den 7 december 1907 disputerade jag. Carl Benedicks var fakultetsopponent, Otto 
Holmberg andre opponent och min gamla klasskamrat Carl Otto Hallström – då arkitekt 
– tredje opponent. Min farbror Jesper var med och gav mig vid disputationsmiddagen en 
guldklocka med monogram (pappa var av sjukdom hindrad). Disputationen bedömdes 
med stort A både för författandet och försvaret. I själva verket var avhandlingen ganska 
både heterogen och kvalitativt ojämn. Den innehöll mina undersökningar över kolloid-
bildning genom metallförstoftning, försöken att bestämma metallorganosolers stabilitet 
samt mätningar av partiklarnas egenrörelse (den Brownska rörelsen). Den sista avdelning-
en var den mest omogna, men också den som tilldrog sig mest intresse, särskilt genom den 
så kallade Ostwaldska omvändelsen. Wilhelm Ostwald hade ju länge sökt övertyga den 
kemiska världen om att molekyler och atomer endast var hypotetiska begrepp utan reali-
tet. Vid läsningen av min avhandling slog det honom att vi i den Brownska rörelsen hade 
ett påtagligt bevis för molekylernas existens och detta skrev han i en recension av min av-
handling. Jag fick på så vis en avsevärd, men delvis oförtjänt publicitet.

När jag nu efter mer än femtio år ser tillbaks på min doktorsavhandling måste jag nog 
tycka att den vittnar om omogenhet. Men å andra sidan var jag helt autodidakt på mitt 
forskningsområde. Ingen av mina lärare hade föreslagit mig uppgiften eller nämnvärt hjälpt 
mig tillrätta. Avhandlingens innehåll var också originellt och man får kanske anse att om 
dessa omständigheter tas i beaktande betyget inte var för högt – något som nog fakultets-
opponenten tyckte. Kort efter disputationen blev jag docent i kemi.
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Redan under vintern 1906 hade jag börjat bygga upp apparatur för mätning av radioak-
tivitet. Jag tänkte mig att de radioaktiva egenskaperna hos uran möjligen kunde ändras vid 
övergång till kolloidal lösning eller att under själva förstoftningen någon genomträngande 
strålning kanske uppträdde. Under sommaren 1906 genomfördes också rätt omfattande 
försök, dels över kolloidalt urans aktivitet, dels över eventuell strålning under förstoft-
ningen. Särskilt detta senare försök var förenat med rätt stora experimentella svårigheter. 
Resultaten voro helt negativa.

Min sålunda förvärvade förtrogenhet med radioaktivitetsmätningar och min för den 
tiden förstklassiga apparatur kom emellertid snart att tas i anspråk för andra uppgifter på 
detta område. Min kollega Gustaf Hellsing (”Gutten”) var kemisk expert i det nybildade 
AB Kolm som hade till uppgift att ur den genom förbränning av kolm – ett i alunskiffer 
förekommande uranhaltigt kol – extrahera radium (då ett för cancerterapi eftersökt ma-
terial). Jag fick nu i uppdrag (september 1906) att utföra de behövliga radioaktiva bestäm-
ningarna. Under åtskillig tid framåt var jag deras radioaktivitetsexpert. Resultaten voro 
emellertid blott av tekniskt intresse. I samarbete med Daniel Strömholm skulle emellertid 
mina färdigheter och kunskaper på detta område komma att bli av betydelse (se nedan).

En rätt så rolig försöksserie, som jag startade under vårterminen 1908, var framställ-
ning av kolloidala lösningar genom insprutning av en kristalloid lösning i ett medium vari 
kristalloiden var olöslig. Försök med injektion av alkohollösningar av fetter i kokande vat-
ten gav vackra kolloider – särskilt om en stabilisator, såsom natriumkarbonat var tillsatt 
vattnet. Hellsing som såg mina experiment blev intresserad av tekniska tillämpningar. Så 
kom AB Kolloid till stånd. Vi framställde lanolinkolloider för kosmetiskt ändamål och 
”artificiell mjölk” med talg eller kokosfett i stället för smörfett. Så kom kriget 1914 och 
verksamheten nedlades. Efter fredsslutet avvecklades bolaget och utdelade 50 procent 
av aktiekapitalet, en med tanke på kullerbyttorna i andra företag respektabel återbäring.

Våren 1908 (30 maj) promoverades jag till filosofie doktor. Min faderliga vän och gyn-
nare Oskar Widman var promotor. Jag fick av mina medpromovendi uppdraget att hålla 
talet för promotor vid middagen. 

* * *

Vänskapen mellan Andrea Andréen (Dea) och mig hade mognat under de två åren sedan 
vi först råkades, men åsiktsmotsättningen hade skärpts: hennes allt mer utpräglade kris-
tendomsintresse, både teoretiskt och praktiskt, och min ateism, eller kanske panteism. Vi 
diskuterade dessa frågor både muntligt och skriftligt. 

* * *
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The Svedbergs professor, 
Oskar Widman, i mitten.  
Interiör från Gamla 
 Chemicum. Fotografi av 
Henri Osti. UUB 10407.
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Under några dagar i juni 1907 (17–20 juni) medverkade jag vid föreningen Heimdals som-
markurser i Norrtälje med några (fyra stycken) föreläsningar: ”om uppkomsten och ut-
vecklingen av våra grundbegrepp om materien”. Det var en populär framställning av ke-
mins historia från förantiken fram till våra dagar, beledsagad av experiment (det sista en 
smula besvärligt där borta utan laboratorium). Jag var inkvarterad hos häradshövding Löf-
gren och hade det rätt så skönt. Den politiska och allmänkulturella ståndpunkt som om-
fattades av Heimdal sammanföll ingalunda med min egen. Man hade valt in mig för att få 
mig till föredragshållare, men jag begärde snart mitt utträde. Senare tillhörde jag Verdandi.

Genom mina kolloidarbeten hade jag kommit i skriftlig kontakt med flera kolleger i 
Tyskland och jag tyckte nu det skulle vara roligt att få personligen råka dem. Jag och mina 

The Svedberg och hans kamra-
ter under Tysklandsresan 1908. 
UUB 13759.
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medamanuenser på Kemikum, Otto Holmberg, Håkan Sandqvist och Ragnar Widman 
(professor Widmans son) beslöt att under sommaren 1908 göra en studieresa till Tysk-
land. Under förra hälften av juli besökte vi sålunda bland annat Berlin, Leipzig, Göttingen, 
Jena. I Berlin träffade vi Nernst, som då var sysselsatt med termokemiska försök vid låga 
temperaturer (tredje huvudsatsen), i Leipzig kolloidkemisten Lottermoser, i Göttingen 
Zsigmondy. Jag fick där ett uppslag, som jag vid hemkomsten tog upp, nämligen kolloidalt 
svavel, dess bildning och egenskaper – senare bearbetat av Sven Odén i hans doktorsav-
handling. I Jena gjorde jag bekantskap med Siedentopf, den andre av ultramikroskopets 
skapare. Han var knuten till Zeissverken. Weimar besökte vi för Goetheminnets skull 
och, vad mig beträffar, för att möjligen få råka Nietzsches syster, fru Förster-Nietzsche. 
Ernest Thiel, Nietzscheöversättaren, hade donerat pengar till ett Nietzschearkiv utanför 
Weimar och en dag under Weimarvistelsen vandrade jag ditut, ringde på och möttes av 
en artig men avvisande betjänt. Jag skrev några rader på ett kort, dörren stängdes och jag 
väntande. Efter några minuter släpptes jag in och mottogs mycket vänligt av en äldre tant, 
fru Förster-Nietzsche. Jag var vid den tiden laddad med Nietzsche, och vi pratade ett par 
timmar. Hon visade mig Nietzschemanuskript och andra minnen. Ernest Thiel beundrade 
hon mycket: ”Ah, der Thiel, ein herrlischer Mensch!”

Som rekreation gjorde vi också en båtresa på Rhen och besökte sachsiska Schweiz. 
Hemresan togs över Lübeck och Köpenhamn.

Efter hemkomsten började jag jobba igen på flera saker: den stora handboken Die Me-
thoden zur Herstellung kolloider Lösungen anorganischer Stoffe, guldkolloider, svavelkolloider 
och – frågan om grundämnet svavels enhetlighet och stabilitet. Detta sistnämnda kuriösa 
problem hade jag lockats in på efter läsning av Strindbergs kemiska skrifter. Efter en kort 
brevväxling i slutet av maj 1908 började jag i juni en serie försök i den riktningen. Dessa 
tog jag nu upp på nytt i slutet av juli (de fortsattes sedan i början av 1909). Såväl kemiska 
som spektroskopiska metoder gav dock negativt resultat.

Så snart Strindberg av mina meddelanden märkte, att jag inte odelat stod på hans sida 
längre, avbröt han förbindelserna.

Ett år senare lyckades Sven Odén och jag utverka audiens hos Strindberg. Sven hade 
hittat på att man skulle starta en stor insamling för att rädda Strindbergmanuskript som 
fanns till salu. Vi ville först höra vad han själv tyckte om detta. Alltså, vi ringde på hos ho-
nom i ”Blå Tornet” vid Drottninggatan. En tant kom och öppnade och efter att noga ha kon-
trollerat oss släppte hon in oss. Strindberg tog emot oss i nattrock och visade bland annat 
ett skåp fullt av – opublicerade – kemiska manuskript – ”tjugu års mödor” sade han med 
någon överdrift. Han erbjöd mig till och med att få ordna, bearbeta och eventuellt utge 
dessa. Men han läste väl obenägenhet i mitt ansikte, ty innan jag hann svara, övergick han 
till annat och saken kom ej mer på tal. Vårt förslag om inköp av hans skönlitterära manu-
skript var han inte intresserad av. ”Den sortens nationalbelöning tycker jag inte om”, sade 
han. Strindberg verkade både misstänksam och blyg, tyckte vi.
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På lediga stunder målade jag små akvareller – sentimentala landskap. Från våren 1908 
har jag kvar en liten tavla som på baksidan har: ”unglönn i pingståskväder”. I en gammal 
skissbok finns ett blad med inskriften: ”svarta träd i min ungdoms blåa skog varför stån I 
så tysta i kväll”. Det är daterat till 30 augusti 1908, min födelsedag alltså – 24 år.

* * *

Undersökningarna över svavelkolloider fortsatte jag energiskt under september till början 
av oktober. Jag var då rätt utarbetad – möjligen också en smula förgiftad av svavelväte och 
svaveldioxid som användes för dessa arbeten. Alltnog tog jag någon veckas semester och 
for till Persborg i Rättvik – den tidens vilohem för Uppsalastudenter. Där ägnade jag mig 
åt målning och hade en skön tid i den färggranna Dalahösten.

* * *

Under senhösten 1908 började jag en serie radioaktivitetsmätningar tillsammans med 
Daniel Strömholm, som skulle komma att bli av betydelse. Vid denna tid diskuterades på 
Kemikum mycket frågan om grundämnenas enhetlighet. De sällsynta jordarternas kemi 
hade ju länge odlats i Uppsala. Dess siste adept var Otto Holmberg. Deras svårseparerbar-
het och likartade egenskaper lockade till spekulation över andra grundämnens enhetlig-
het. Där var ju till exempel klor med sitt brutna atomviktstal. Jag pekade på kalium som 
befunnits vara radioaktivt. Man borde försöka fraktionera kalium och se om det kunde 
delas upp i en radioaktiv och en inaktiv komponent. Sådana försök kom dock aldrig till 
utförande. Däremot mätte jag radioaktiviteten på en del av Otto Holmbergs jordartsfrak-
tioner – ur mineralet euxinit. Förhållandena visade sig vara ganska komplicerade (mate-
rialet innehöll det radioaktiva grundämnet torium).

Strömholms idé att man skulle begagna sig av isomorfin för att finna likheter mellan 
radioaktiva och inaktiva ämnen visade sig mycket fruktbar. Genom våra gemensamma ar-
beten – han gjorde de kemiska observationerna, jag utförde strålningsmätningarna – upp-
dagades bland annat att radium, torium X, aktinium X voro isomorfa och oseparerbara. 
Dessa borde därför ställas på samma plats i periodiska systemet. Soddy införde senare be-
greppet isotopi.

Nobelpriset i kemi för 1908 tillföll Rutherford för hans utredning av det radioaktiva 
sönderfallets natur. Den 13 december besökte han Uppsala och jag fick i uppdrag av Oskar 
Widman att hjälpa till med visningen av Kemikum. Jag berättade för honom om Ström-
holms och mina isomorfiförsök: ”That’s adsorption”, förklarade han, och mina motförkla-
ringar tog han inte mycken notis om. Just då var han uppfylld av den djärva – och som det 
skulle visa sig riktiga – tanken att slutprodukten i uran–radium-serien var bly. Vi befann 
oss just på Kemikums föreläsningssal och han skrev med krita upp på svarta tavlan samtliga 
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alfastrålare, adderade och drog ifrån och så kom siffran 
206. ”Lead!”, ropade han, och kastade kritan. Widman 
och jag tittade på varandra, vi visste ju att blyets atom-
vikt var cirka 207. I min laborationsjournal ritade han 
ett diagram för radioaktiva sönderfallet. Jag är ledsen 
att hans sensationella alfaserie inte kom med där.

Julen 1908 bodde jag som eremit ute i min stuga på 
klippan vid Morga. Jag hade packat ihop diverse för-
nödenheter i min ryggsäck och en större papplåda, for 
med taxi landsvägen förbi Fredrikslund till den punkt 
där en gångstig tar av till Morga. Så fick jag bära en bit. 
Det var en underlig känsla att komma dit ut och vara 
ensam och borta från allt under några dagar. Jag målade 
en del, läste Karlfeldt och sysslade med hushållsbestyr. 
En dag kom friherrinnan Cederström och fröken Anna 
Cederström ut till mig med en korg julbullar och kakor 
– på något mystiskt vis hade de listat ut att jag var där.

Strax efter jul var jag tillbaka igen i Uppsala och 
jobbade vidare. Jag ville nu gå fram längre i bevisen för 
molekylernas existens och försökte framställa serier av kolloida lösningar med kornstor-
lekar varierande från synlighet i ultramikroskopet med kristalloiderna. Guldkolloiderna 
var ett särskilt tacksamt material, då deras färg, eller nogare sagt, ljusabsorption kunde 
följas. Jag tänkte mig att guldkolloidernas – och även andra kolloiders – starka färg borde 
avta med avtagande kornstorlek. Så visade sig också vara fallet. Min idé var ju blott kvali-
tativ och en smula dunkel, men den ledde senare till vackra och noggranna mätningar av 
ljusabsorption (Nils Pihlblads doktorsavhandling, Herman Rindes doktorsavhandling).

De mest finkorniga guldkolloiderna visade tydlig diffusionsförmåga och jag kunde ge-
nom mätningar av denna verifiera Einsteins diffusionsformel.

Större delen av vårterminen 1909 ägnades åt dessa försök.
Påsken 1908 förlovade vi oss, Dea och jag, officiellt. Vi reste ner till hennes hem i Fritsla 

vid påsklovets början. Det var primitiva tågresor på den tiden, nattåg utan sovplats. Flera 
av våra kamrater, göteborgare, reste med samma tåg och de drog väl sina slutsatser när Dea 
och jag bytte tåg i Herrljunga till Boråsbanan.

Till våren skulle Dea ta sin medicine kandidat och i juli bli 21 år. Vi planerade att gif-
ta oss fram mot eftersommaren. Var motsättningarna i åsikter nu tillräckligt utjämnade? 
Knappast, men jag trodde inte att det betydde så mycket. Deas föräldrar var inte särskilt 
förtjusta: de ansåg mig allt för kristendomsfientlig.

Professor Otto Pettersson vid Stockholms högskola hade vid denna tidpunkt dragit 
sig tillbaka till sitt Holma i Gullmarsfjorden för att helt ägna sig åt hydrografiska arbeten. 

Daniel Strömholm. Fotografi från 1907. UUB 13746.
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Högskolan sökte nu en ersättare för honom. Professor Gerard De Geer, som var rektor, 
kom en dag över till Uppsala för att tala med mig och erbjöd mig under hand platsen. Just 
då stod jag iförd laborationsrock och med stor målarpensel i färd med att stryka väggar-
na i vår tilltänkta bostad 1 trappa upp i det så kallade Lilla Kemikum (vaktmästare- och 
amanuensbostad).

Stockholm både lockade och inte lockade mig. Att bli självständig och få en tryggad 
ekonomi, nu när jag tänkte gifta mig var lockande, men det var smärtsamt att lämna Upp-
sala. Underhandlingar fördes, men slutet blev att jag på professor Widmans enträgna upp-
maning avböjde. Han skaffade mig omedelbart ett personligt anslag som skulle honoreras 
med föreläsningar och ledande av kurser samt lovade att verka för en personlig professur 
åt mig. Det var ju vad jag helst ville. I stället för den undervisningsbetungande platsen i 
Stockholm en fri forskningsprofessur.

Håkan Sandqvist och 
The Svedberg i arbete 
1910. UUB 13793.
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Under sommaren 1909 låg min experimentella verksamhet nästan helt nere och jag 
tog mig välbehövliga ferier. Arbetena över kolloidalt svavel hade övertagits av Sven Odén 
– min förste lärjunge – min stora kolloidbok, Die Methoden var färdig – den kom ut i slu-
tet av 1909 – och Strömholms och mina undersökningar över radioaktiva element voro 
avslutade. En tid var jag hos Dea i Fritsla och det bestämdes att vi skulle gifta oss i början 
av augusti. Jag försökte få loss Dea ett slag och föreslog att vi skulle resa bort tillsammans 
på ett par veckor. Det ansågs av hennes föräldrar allt för opassande. Slutligen kompromis-
sade vi så att Dea, Betsy – hennes syster – och jag reste till Käringön i Bohuslän på någon 
vecka. Vi hade underbara dagar där ute i havet. Det var min första erfarenhet av Bohuslän. 
Jag målade en del och njöt av friheten från tvånget i Deas föräldrahem.

Hur otroligt strikt man var på den tiden illustreras också av följande händelse. Någon 
dag på nyåret 1909 hade Dea och jag åkt skidor ut till min stuga vid Morga och beräkna-
de att på kvällen fortsätta till Knivsta och ta tåget därifrån hem till Uppsala. När vi kom 
till Knivsta station visade det sig emellertid att tåget skulle stanna bara för avstigande. Jag 
råddes av stinsen att telegrafiskt begära att det skulle få stanna och ta upp oss. Intet svar. 
Dea var utom sig av rädsla att vi inte skulle komma med. Att återvända till min stuga och 
övernatta där ansågs uteslutet – allt för opassande. Till all lycka steg en kille av vid Knivsta 
och vi kom med tåget och Dea hem till sin inackorderingstant sent på kvällen.

Vi gifte oss den 7 augusti i Göteborg – i Örgryte gamla kyrka – och reste sedan till 
Borgholm på Öland. Var vi lyckliga? För mig innebar det kanske främst en avspänning 
– efter intensivt arbete och efter känsloslitningar. Jag hade uppnått vad jag önskade och 
blundade för kommande motsättningar. Våra dagar i Borgholm var harmoniska. Vi gjorde 
långa promenader och jag botaniserade litet – första gången jag var på Öland 1906 hade 
jag bara tittat på blommorna. Dea var kanske en smula svartsjuk på mitt botanikintresse 
just då.

Efter återkomsten till Uppsala flyttade vi in i vår bostad i Lilla Kemikum – nymålad av 
mig och vaktmästare Lönn. Två amanuensdubbletter hade sammanslagits med en vägg så 
att en liten hall bildades. Ett av rummen gjordes till kök – och där bodde också vår jung-
fru. Dea och jag hade var sitt rum och det fjärde, största var matrum och vardagsrum. Te-
lefon fanns inte, man fick kila över till Institutionen för att telefonera. Den lilla våningen 
möblerades med gamla möbler och en del nybeställda. Vad vi hade att leva på var dels min 
lön från universitetet – från och med höstterminen 1909 4 500 kronor per år – och en del 
extra inkomster, till exempel arvodet för min kolloidbok. Det var ju billigt att leva på den 
tiden och vi klarade oss rätt bra.

Dea började nu sina medicine licentiat-studier och jag tog upp mina ”bevis för mo-
lekylernas existens”. Med Nils Pihlblad som assistent mättes ljusabsorptionen hos guld-
kolloider. En som, det först tycktes, rätt uppseendeväckande iakttagelse gjordes av mig: 
vid bestrålning av vissa metaller under en vätska bildades kolloider. Jag trodde först att 
det rörde sig om en direkt förstoftning genom strålningens inverkan – ultraviolett ljus  
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eller röntgenstrålar – men fann senare att det berodde på sönderdelning av någon upp-
löst metallförening (i en väl tidigt insänd uppsats till ”Berichte”, talade jag blott om ”Zer-
stäubung”).

Möjligheten att utfälla kolloidpartiklar ur till exempel guldkloridlösning genom belys-
ning vid närvaro av ett reduktionsmedel prövades senare i hopp att på den vägen få soler 
med likstora partiklar. Kolloidbildning inträdde och ledde i allmänhet till mer finkorniga 
soler än vid reduktion utan belysning. Harald Nordenson upptog senare hela denna fråga 
till behandling och redogör i sin doktorsavhandling (1914) för den roll som ultraviolett ljus 
samt röntgen- och radiumstrålar spelar vid bildning och koagulering av kolloider.

The Svedberg. Fotografi från 1915. UUB 13752.
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Även den Brownska rörelsen togs upp till nya försök. 
Den 29 december skriver jag: ”såväl Einsteins som Smo-
luchowskis formler förutsätta den Stokeska lagens giltig-
het. Den Stokeska lagen förutsätter att partiklarna är sfä-
riska. Sätt i stället allmännare att motståndet mot en par-
tikels rörelse är = f.” Denna, visserligen självklara, observa-
tion kom ju senare att spela en stor roll vid mina metoder 
för bestämning av molekylvikt genom centrifugering.

* * *

Vårterminen 1910 ägnades dels åt utredningar över orsa-
ken till kolloidbildning vid belysning av metaller i vätskor, 
dels till fortsatta försök över den Brownska rörelsen. Bland 
annat sökte jag bestämma friktionsmotståndet vid par-
tiklar av olika form (till exempel asbestfragment, kvick-
silveremulsioner). Jag började också intressera mig för de 
fluktuationsfenomen som representeras av partikelantalets 
ändring med tiden i en betraktad delvolym av en kolloidal 
lösning (Smoluchowsky).

I maj 1910 (liksom i maj 1911 och 1912) förordnades jag att upprätthålla professor Wid-
mans examinationsskyldighet i kemi (mycket mot min vilja!). Den 23 maj hade jag den sista 
tentanden och 28 maj finner jag i min journal en detaljerad plan för nästa termins arbeten.

* * *

De medicine licentiat-studier som Dea började höstterminen 1909 blev inte långvariga. 
Hon gick så helt upp i detta att jag kände mig överflödig och skjuten åt sidan. Efter diskus-
sioner och slitningar beslöts att hon skulle lämna medicinen och i stället ägna sig åt kemi, 
såsom min medarbetare. Dea kompletterade med en del kurser och deltog från höstter-
minen 1910 i mina diffusionsarbeten. Nu, långt efteråt, inser jag hur både oklokt och ego-
centriskt jag handlade. Det hade säkerligen varit i alla avseenden bättre om hon fortsatt 
sin medicinska utbildning och därunder fått utlopp för sin energi. Som det nu blev kom 
hon att med blott begränsat intresse arbeta med mig. Hennes egentliga verksamhetsfält  
blev de kyrkliga områdena. (Manfred Björkquist, biskop Eklund – ”Fädernas kyrka”, ”kors-
tågen”, Vår Lösen). Så småningom blev hon i politiskt avseende ”unghöger” (Eira Hellberg 
et cetera). Allt detta avlägsnade oss gradvis från varandra.

Estetiska föreningen i Uppsala med Olle Rabenius som ordförande var under dessa år 
mycket livaktig. Jag hade invalts och vi var med om flera roliga sammanträden. Det var 

Harald Nordenson. Fotografi av Herman Hamn-
qvist. UUB 13745.
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brukligt att inbjuda någon författare eller konstnär att uppträda. En kväll hade vi skåde-
spelarparet August och Augusta Lindberg med son och dotter, som tillsammans recite-
rade valda scener – ur Faust, tror jag, eller var det Shakespeare. August Lindberg hade en 
stor förmåga att utan teaterrekvisita gestalta personerna. Han och hans fru gjorde turnéer 
i landsorten. Det var en mycket anslående upplevelse vi hade på Estetiska föreningen, och 
Olle Rabenius harangerade efter uppträdandet ”konstnärsparet Lindbom” – till allas mun-
terhet – själv märkte Olle ingenting.

En annan gång var det Lubbe Nordström och Marika som gästade oss och han höll fö-
redrag om sina romanfigurer. Sven Odén kände dem väl och det var meningen att de skul-
le komma hem till oss på Lilla Kemikum följande förmiddag och dricka té. Marika kom 
men inte Lubbe. Hon berättade en del om sina litterära planer. Vad läste hon, frågade jag: 
”mest polska författare”, svarte hon.

Sista dagarna av maj och början av juni 1910 gjorde jag diffusionsförsök med organiska 
substanser lösta i organiska lösningsmedel – några bestämningar utfördes av Sven Odén, 
att döma av handstilen i min laborationsjournal. Vi gav emellertid upp efter några dagar 
och for till Gotland – jag för att botanisera, Sven för att i lugn och ro tentamensläsa – fi-
losofie licentiaten. Efter en kort vistelse i Visby (där Harald Nordenson förenade sig med 
oss på ett par dagar – under Svens ogillande) reste vi vidare till Klintehamn. Där bodde vi 
på Warfsholm hos Willy Wöhler. Hans fru hade öppnat pensionat där, sedan de nödgats 
gå ifrån gården Klintebys. (Jag borde kanske inskjuta att Dea var borta på någon slags ung-
kyrklig kongress). Jag exkurerade till fots och på min gamla pojkcykel och samlade växter 
intensivt – Sven Odén låg i en vilstol i trädgården och läste. Wöhler var uppsyningsman för 
Stora Karlsö – som ju inköpts av en jaktklubb – och vi gjorde en dagslång utfärd dit och till 
Lilla Karlsö – som då ännu var fårbete. Scolopendrium insamlades, men Lactuca quercina, 
som då bara överlevde på Lillön i några få individ, ville Wöhler inte visa oss.

Mot slutet av juni (eller första dagarna i juli) var jag åter i Uppsala. Dea kom tillbaka 
från sin kongress och första veckan i juli for vi till Jämtland. Vi hade hyrt rum i en bond-
gård i Bunnerviken vid södra stranden av sjön Ånn. På stationen i Ånn mötte en karl från 
Bunnerviken och hjälpte oss bära våra grejor ned till sjön. Så roddes vi över till gården och 
installerade oss.

Det var första gången – om man bortser från min barndom i Norge – som jag fick bota-
nisera i fjällen. Bunnerviken ligger ju mycket lämpligt till med Bunnerstötarna och andra 
fjäll i söder. Snasahögarna ligger inte så långt borta. Det var en stor upplevelse att nu få se 
och studera denna rika flora. Vi gjorde långa vandringar, bland annat till Sylarna.

Flera av våra Uppsalavänner semestrade i Jämtland. Anton Blanck och – tror jag –  Einar 
Löfstedt bodde i Klocka vid Ånn, Eva von Bahr, Ingeborg Wijkander och andra av Deas 
vänner i trakten. Hushållet sköttes så enkelt som möjligt. Fisk fick man köpa av bonden 
(röding!) och potatis. Specerier och dylikt bar man per ryggsäck från Handöl.
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Innan vi återvände till Uppsala gjorde vi en tur till Storlien på ett par dagar (i början 
av augusti), så att jag skulle få tillfälle se floran där. Högfjällshotellet i Storlien disponera-
des på den tiden av ”Enköpingsdoktorn” Westerlund. Det visade sig svårt att få rum och 
vi visades tills vidare in i matsalen där middag just pågick. Också där var det trångt. Vi 
stod litet försagda och väntade. Så fick jag se doktor Westerlund resa sig och komma fram 
till oss. ”Är det inte The Svedberg? Jag kände genast igen dig från den tid du var med din 
mamma i Enköping.” (1896!). Sedan ordnades allt för oss. Vilket fenomenalt personminne.

Var Dea lycklig under denna vår första sommar tillsammans? Jag tror det knappast. Hon 
saknade sina föräldrar och syskon och tyckte jag ägnade mig för mycket åt botaniseringen. 
På sin födelsedag den 11 juli grät hon – framför en jättebukett med stormhattar, det bästa 
jag kunde åstadkomma där i fjällen.

Mot slutet av augusti tog jag upp diffusionsarbetena igen tillsammans med Dea och 
fortsatte dem större delen av terminen.

I december (20/12) föddes vårt första barn. Hon döptes (!) av Nathan Söderblom i Tre-
faldighetskyrkan. Hillevi fick hon heta efter Strindbergs dikt. Hur kände jag det nu? Det 
förde oss väl samman, Dea och mig, och särskilt för henne var det väl en tillfredsställelse 
att ha ett barn. Jag gick nog så helt upp i mina forskningar att den händelsen inte ändrade 
mycket i min tillvaro.

På nyåret 1911 fortsatte jag ensam diffusionsförsöken – Deas och mina gemensamma 
arbeten publicerades i slutet av 1910 – vidare arbetade jag med Brownska rörelsen och fluk-
tuationsfenomen – Katsuije Inouye och jag publicerade mätningar häröver.

Redan i slutet av maj 1911, så snart jag klarat av de examinationer jag måste göra för pro-
fessor Widmans räkning reste vi, Dea, Hillevi och jag och hembiträdet Laura, till Öland. Jag 
hade länge drömt om att få uppleva den öländska våren med alla dess blommor. Vi hyrde i 
en bondgård i Karlevi nära Vickleby. Dea var ju rätt bunden av sin baby och strövade där-
för mest omkring ensam. En och annan utflykt gjorde vi tillsammans.

* * *

Under vårterminen hade jag lyckats övertala professor Axel Hamberg att få följa med ho-
nom till Sarekfjällen i Lule lappmark denna sommar. Hamberg bedrev ju sedan flera år 
tillbaka hydrografiskt-meteorologiska forskningar där. Jag lämnade därför Öland i slutet av 
juni – Dea stannade ännu någon vecka – för att förena mig med Hamberg i Uppsala. Efter 
tågresa till Murjek tog man sig till Kvikkjokk över Jokkmokk med diverse fortskaffnings-
medel: en gammal skraltig bil som försågs med bensin på apoteket, häst- och tjurskjuts, 
vandring, båt på Randijaure, Parkijaure, Skalka och Saggat. I Jokkmokk hade vi övernattat 
30 juni–1 juli och kommo till Kvikkjokk natten mellan 1 och 2 juli.

* * *
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Professor Hamberg var en synnerligen originell personlighet. För sina stort upplagda un-
dersökningar i Sarekfjällen hade han en permanent organisation med centrum i Kvikkjokk. 
Han ägde renar och hade renskötare anställda. Lät bygga hyddor på åtskilliga platser, hade 
en materialbod i Kvikkjokk, självregistrerande baro- och termografer utplacerade här och 
var i fjällen. Samtidigt som han alltså offrade stora summor för sin forskning var han rigo-
röst snål i småsaker. Vid ett tillfälle då vi skulle byta penna i en termograf tappade han den 
nya som han skulle sätta in och letade sedan kanske en halvtimme efter den bland stenarna 
fast han hade dussinvis av denna billiga vara med sig. Mot sina underlydande – lappar och 
bärare – var han alltid rättvis och vänlig. Sålde ur sina förråd: amerikanskt fläsk, margarin, 
mjöl och kaffe till dem för måttliga priser.

Efter min återkomst till Kvikkjokk gjorde jag flera exkursioner, bland annat till fjäl-
let Nammats samt till Njunjes och upp mot Tarrekajse. Vegetationen i den underbart 
vackra Tarradalen – som senare Sten Selander skildrat – beskriver jag utförligast i min 
dagbok, så ock fjällfloran på Njunjesfjället. Jag bodde förstås hos Holmboms. Där fanns 
vid den tiden pappa Holmbom och barnen Erik (”professorn”); Nils, Lars, Anna och 
 Oskar. Nils var min följeslagare den ena dagen och Lars den andra. Under exkursionen 
till Tarrekaise med Nils såg vi en järv och han försökte förgäves hinna upp den. Tillsam-
mans med Nils och Lars återvände jag till Kvikkjokk 15 juli. Natten 15–16 juli reste jag 
från Kvikkjokk till Uppsala.

Axel Hamberg under fältarbete.
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Det hade varit en utomordentligt intressant resa för mig. Jag hade fått göra bekantskap 
med en fjällflora av annat slag än den i Jämtland och jag hade träffat människor av annat 
slag än dem man råkade till dagligdags i Uppsala. I mina reseanteckningar skriver jag: ”Man 
märker nog att det är ett annat folk här uppe än ned åt landet. Dels mera urgermanska ut-
seenden, dels typer som luta åt lapp- och finnutseenden. Ofta såg jag – särskilt små flickor 
– med klar vit och röd hy, lingult nästan vitt lent men alldeles rakt hår. [---] Folket påmin-
ner ofta om typerna på Bauers teckningar och målningar.”

Eftersommaren tillbringade Dea och jag i hennes föräldrahem i Fritsla. Vi hade en vil-
sam tid (med en och annan exkursion i Västergötland). Jag arbetade också på en teoretisk 
undersökning beträffande koncentrationsvariationerna i en kolloidal lösning. De avvikelser 
från ideala gaslagarna som jag trott mig kunna iakttaga ville jag bringa i matematisk form 
genom att kläda dem i en dräkt liknande van der Waals’ ekvation. Det var både långa och 
mödosamma räkningar. Tyvärr visade det sig ju senare att de observationer jag byggde på 
var vanställda genom försöksfel.

Höstterminen ägnade jag så gott som helt åt de redan påbörjade undersökningarna över 
fluktuationer i radioaktiva lösningar och gaser. Den energi och den uppfinningsrikedom 
som jag offrade på dessa försök hade varit värda ett mera givande objekt. Ett mindre upp-
seendeväckande, men till sina konskevenser viktigare arbete – tillsammans med dansken 
Knud Estrup – över partikelstorlekarnas fördelning publicerades i slutet av 1911. Vi mätte  
direkt i mikroskop fallhastigheten för partiklar i kvicksilveremulsion, gummigutta, ko-
mjölk, kokosmjölk, mjölksaften av Chelidonium majus. Stora olikheter iakttogs, särskilt 
Chelidoniumpartiklarna visade sig vara nära likstora. De tankegångar som ligga till grund 
för dessa försök återkomma senare i samband med ultracentrifugen.

Mitt stora intresse för fluktuationsfenomenen tog sig också uttryck i försök att påvisa 
spontana koncentrationsvariationer i fluorescerande lösningar. Under december 1911 och 
januari 1912 studerades fluorescin, rhodamin med flera ämnen. Ljuset från en kvartslampa 
koncentrerades med kvartslinser och fick falla på ett tunt lösningsskikt mellan kvartsplattor. 
En liten volym avgränsades genom bländare och iakttogs i mikroskop. Vid mycket stora ut-
spädningar – 5.10 -7 till 5.10 -8 – tyckte jag mig kunna se ”ett flammande, flackande, ja till och 
med scintillerande i ljuset tydande på koncentrationsvariationer”. Kanske blott en synvilla? 
Jag diskuterade frågan om inte också ett diskontinuerligt utsändande av ljuset också ger fluk-
tuationer. Förslagsvis nämnes att man kunde låta ljuset från ett fosforescerande preparat falla 
på en metallplatta i en Wilsons dimkammare. ”Schwankungen” i antalet utlösta elektroner 
bestämmes. Här har jag kommit förvånande nära nuvarande föreställningar om mätresultat.

Ett annat förmodat fluktuationsfenomen sökte jag påvisa vid denna tid (vårterminen 
1912, höstterminen 1912), nämligen en ökad elektrolytdiffusion under inverkan av ett elek-
triskt växelfält. De teoretiska funderingarna publicerade jag, delvis, december 1912, men 
mina många och långa försöksserier gåvo så osäkra resultat att de blott föreligga i mina la-
borationsjournaler.
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Under vårriksdagen 1912 beviljades medel till en personlig professur i fysikalisk kemi 
för mig. Oskar Widman hade infriat sitt löfte! I maj höll jag för sista gången examination i 
kemi såsom vikarie för Widman.

Min framtid var nu tryggad och jag kände mig mera fri än på länge. Harald Nordenson 
övertalade mig att tillsammans med honom göra en resa till Holland, Belgien och Frank-
rike. Han behövde komma bort för att glömma en olämplig kärlekshistoria, jag ville gärna 
se laboratorier därute ävensom konst. Vi reste i mitten av juni till Haag över Köln, där vi 
stannade en dag och besåg domen. Från vår operationsbas i Haag gjorde vi turer till Lei-
den, Utrecht och Scheveningen. Hos lågtemperaturforskaren Kamerlingh Onnes arbeta-

Heike Kamerlingh Onnes i sitt laboratorium med paret Anna och Bengt Beckman. I bakgrunden 
syns assistenten Claude Crommelin. Fotografiet är med all sannolikhet taget av The Svedberg 
 under hans besök 1913. Privat ägo.
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de då Bengt och Anna Beckman (Anna Nilsson, min forna 
laborationskamrat). Vi besågo laboratoriet och jag tog ett 
par fotos av Onnes vid den apparat med vilken han nyligen 
lyckats kondensera helium (de ansågs så bra att ett foto re-
producerats i en biografi över honom). Middag i hans hem. 
Ett par dagar senare reste vi till Utrecht och besökte Ernst 
Cohen och såg hans laboratorium – Van’t Hoff-laboratori-
et för fysikalisk kemi. Han sysslade då huvudsakligen med 
piezokemiska studier. Middag i hans hem och utflykt till 
Zeist med familjen Cohen (under sista världskriget föll han 
offer för Hitlers judeförföljelser). Efter ett par dagars vila 
och bad i Scheveningen besökte vi åter Leiden för att träffa 
H.A. Lorentz. Jag diskuterade fluktuationsfenomen med 
honom och han framhöll att fördelningen i en lösning inte 
borde skilja sig från den i en fast kropp (”eine raumzeitliche 
Mannigfaltigkeit”).

De holländska museerna blev en stor upplevelse för 
mig. Särskilt Mauritshuis i Haag som redan då hade en 
helt modern tavelhängning. Amsterdam blev vår nästa 
etapp. Här besökte vi Reijksmuseum och gjorde utflykter 
till Haarlem, där Teylerska museet med den stora elektri-
citetsmaskinen och Stadtmuseum besöktes. ”Förälskade mig i Jan Vermeers och Pieter de 
Hoochs tavlor”, står det i min resejournal. Jag skaffade mig en monografi över Vermeer och 
sökte sedan få se så många av hans verk som möjligt och samlade reproduktioner därav.

Förutom i Haag och Amsterdam har jag under årens lopp sökt upp hans tavlor i Berlin, 
Frankfurt, Paris, London, New York.

Efter ett turistbesök i Marken reste vi så till Bryssel och stannade där några dagar med 
utflykter till Antwerpen, Gent, Brügge och Ostende. Överallt där gick jag på tavelmuse-
erna. Brügge med sin Memlingsamling i ett kloster och sin underliga charm av död stad 
gjorde starkt intryck på mig. 

* * *

Från Bryssel foro vi till Paris dit vi kommo sista juni. Arvid Uggla hade rekommenderat 
åt oss en familj där han brukade bo. Typisk fransk småborgerlig miljö och rätt dåligt. Jag 
kommer ihåg hur jag första kvällen hade dragit mig tillbaka till vårt gemensamma rum för 
att läsa en stund – Harald spelade kort med familjen. Belysningen i vårt rum utgjordes av 
en gaslåga i taket och den brann intermittent för fullt eller med en liten blå evighetslåga 
(troligen på grund av kondensvatten i röret). Jag störtade ut till Harald för att få hjälp. Med 

Ernst Cohen i sitt laboratorium 1912. UUB 13753.
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ett urskuldande: ”Mon ami est un peu surmené”, till Madame kom han, och med förena-
de ansträngningar lyckades vi blåsa undan vattnet till något annat rör i något annat rum.

Den magra första frukosten på kaffe och bröd gav föga krafter till dagens ansträng-
ningar för den som var van vid mera substantiell föda. I fortsättningen fick vi ”déjeuner à 
l’anglais” med skinka och stekt ägg – sedan klarade man sig. Under 1 juli står i min rese-
journal: ”Trafiken och vimlet var överväldigande.”

* * *

Min Parisvistelse upptogs dels av besök på laboratorier, dels av vandringar på museer. Bland 
forskare jag råkade var Duclaux på l’institut Pasteur (osmotiska undersökningar), Cotton 
på Êcole normale (magnetiska effekter) och Perrin på Sorbonne. I Mme Curies laborato-
rium (”uselt och gammalt”) träffade jag Debierne och Danysz. Även Perrins laboratorium 
var litet och primitivt. Han hade emellertid nyss fått en god uppsättning mikroskopoptik 
från Zeiss och var just sysselsatt med att titta på såphinnor i mörkfältsbelysning. Perrin var 
mycket vänlig och skålade med Harald och mig i champagne. I Êcole normales laboratorier 
träffade jag också Henri Abraham, som förevisade sin stora influenselektricitetsmaskin.

Museibesöken omfattade Louvren, Petit Palais och några utställningar, bland annat ”La 
Trienalle” på Terrasse de Tuilleries.

I Louvren strövade jag ofta omkring ensam. En dag när jag stämt möte med Harald i 
Rembrandtgalleriet där, fick jag av honom meddelande om att jag utnämnts till professor 
i fysikalisk kemi. Harald hade läst det i en svensk tidning.

Vi råkade åtskilliga svenskar i Paris. Tor och Greta Berg och Yngve Berg. Han låg där 
för att måla. Skulptrisen Olga Lanner var i Paris på något stipendium.

Nöjeslivet minns jag inte mycket av, troligen ägnade sig Harald åt det mer än jag.
Den 9 juli reste jag hem ensam – Harald stannade ännu någon tid i Paris – och kom till 

Sverige den 11 juli (Deas födelsedag). Hennes familj hade hyrt rum i en bondgård i Kärra 
nära Varberg och det var dit jag for. Vi bodde helt nära havet och hade en lång underbar 
sandstrand. Nu lär Kärra vara badort, men på den tiden var det en oupptäckt idyll. Vi ri-
tade upp en tennisplan på den hårda, fuktiga sandstranden längst ut mot havet.

På hösten flyttade vi från Lilla Kemikum till en större våning Järnbrogatan 10 A, nedre 
botten, i det så kallade Skandalhuset, helt nytt och modernt. Själv hade jag nog hellre bott 
i ett gammalt hus, men Dea njöt av komforten (parkettgolv och så vidare). Utrymmet var 
så pass att vi till och med hade ett gästrum. Deas syster Runa (kallad Tova) bodde en tid 
hos oss. Dea var ju mycket familjekär och lyckades så småningom samla till sig i Uppsala 
Nils, Betsy, Finn, Tova.

Vårt umgänge vid den tiden bestod mest av hennes och mina kamrater och några fa-
miljer: Widmans, professor Dahlbergs, Johan von Bahrs, Ribbings, Olivecronas (de två sista 
helt Deas kristliga). För min del gick jag nästan helt upp i mitt arbete.
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Den 14 november 1912 firades Fysiska Sällskapets 25-årsjubileum i Uppsala. Svante Ar-
rhenius höll högtidsföredraget på Fysikum. Efteråt firades evenemanget till långt fram på 
morgonen. Svante gick till sitt hotell och lade sig, men hans gästande lärjungar Taylor och 
Kendall fortsatte. Till slut blev de så livliga ute på stan att polisen fann sig föranlåten att 
ingripa. De förpassades till polisstationen för förhör. När de inte förstod frågorna och pra-
tade engelska förmanade polisen dem: ”Nej, försök inte, kandidaten, vi känner till det där 
knepet att tala utländska!” 

Till slut tillkallades en engelskkunnig polis och efter mycket om och men fick de till-
stånd att ringa upp Arrhenius. Yrvaken bekräftade han deras uppgifter. Så släpptes de, 
men Kendall hotade i avskedets ögonblick med att engelska flottan skulle hämnas och segla 
uppför Fyris och bombardera Uppsala. Hugh Taylor, som sedermera blev professor i Prin-
ceton, USA, berättade med förtjusning för sina kolleger om denna episod. Vid mina besök 
hos honom under senare år påminde han mig alltid om denna minnesvärda natt i Uppsala.

Under höstterminen 1912 fortsatte jag de tidigare omnämnda försöken över diffusion 
av elektrolyter i elektriska växelfält. Vidare gjorde jag mätningar över kemisk reaktions-
hastighet i växelfält – till exempel inversion av rörsocker. Ingen effekt iakttogs. Den 29 
december finnes i min journal följande:

Arbetsplan för vårterminen 1913
Januari: Radiummätningar, installationsföreläsning, elektrodiffusion.
Februari: Spontana koncentrationsvariationer. 
Mars: Experimentalkursen, spon. konc.-var., elektrodiffusion.

Som synes höll jag envist fast vid undersökningar över fluktuationsfenomen. Mot slutet av 
1912 utkom på Akademische Verlagsgesellschaft i Leipzig min bok Die Existenz der Mole-
kule, däri jag sammanfattade mina arbeten på området. En populärvetenskaplig bok: Ma-
terien, som utgjorde en utvidgning och bearbetning (med Deas hjälp) av föreläsningar jag 
hållit vid en sommarkurs i Norrtälje (1908) kom också 1912.

Min installationsföreläsning (den 1 februari 1913) hade till ämne: Atomforskningen i 
modern fysik och kemi. Jag hade gärna velat illustrera den med ljusbilder, men det var na-
turligtvis otänkbart på den tiden i aulan. Däremot hade jag hängt upp en serie stora teck-
nade figurer, något som även det i någon mån vanhelgade universitetets vördnadsvärda 
aula. Den då gällande allmänna föreläsningsskyldigheten av fyra dagar i veckan lyckades jag 
med Oskar Widmans hjälp få utbytt mot ledande av kurs i föreläsningsexperiment (”ex-
perimentkursen”), ledande av licentiat- och doktorsarbeten, hållande av 15 föreläsningar 
per läsår. Dessutom examinerade jag i filosofie licentiat-examen.

De radiummätningar som antydas i min arbetsplan var diverse kontrollbestämningar 
på preparat inköpta för radiumterapi (Sahlgrenska sjukhuset). Under årens lopp kom jag 
då och då att utföra sådana även för andra medicinska institutioner.
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Från försöken att finna molekylernas form ur mätningar av diffusion leddes jag över 
till funderingar över molekylorientering och mätningar av molekylär assymetri därur. I 
min journal står under 6 januari 1913: ”Genom att bestämma alfastrålarnas spridning eller 
betastrålarnas absorption i kristallplattor i två mot varandra vinkelräta riktningar, eller 
på samma sätt i gaser eller vätskor som stå under inflytande av elektriska eller magnetiska 
fält kanske man kan komma atomernas lagring i molekylen närmare på spåren. Dito lju-
sabsorption i ultraviolett.” Det verkar ju nästan som en föraning om strukturbestämningar 
med röntgen- och elektronstrålar!

I slutet av januari 1913 började jag fundera över möjligheten att få ett mått på moleky-
lär assymetri genom att mäta elektronisk ledningsförmåga i flytande kristaller. Det var 
känt att anisotropa vätskor kunde mer eller mindre fullständigt orienteras i magnetfält 
(Bose, Mauguin). Min tanke var nu att ledningsförmågan + orsakad av upplösta elektroly-
ter skulle visa sig vara olika i olika riktningar, större i magnetfältets riktning än vinkelrätt 
däremot. Försök med anisaldazin gav positivt resultat (7 januari 1913).

Nu följde en tid av intensiv verksamhet i antydd riktning. Andra flytande kristaller prö-
vades (azoxianisol, azoxifenetol), mätapparaturen förbättrades, magnetfälten kalibrera-
des och så vidare. Undersökningar på detta fält skulle komma att sysselsätta mig för flera 
år framåt (se nedan).

I april disputerade Sven Odén, min förste lärjunge, på en avhandling över kolloidalt 
svavel. Den var förträfflig och han utnämndes kort därpå till docent – jag var fakultetsop-
ponent. Vid samma tid invaldes jag i Kungl. Vetenskapsakademien (9 april) i tredje klas-
sen för fysik efter min lärare Knut Ångström.

Vi stannade i Uppsala hela juni: Dea skulle föda barn. Elias – Johan Elias – kom 26 juni. 
För sommaren hade vi hyrt i Grebbestad i Bohuslän och dit for vi efter ett par veckor med 
Hillevi, babyn Elias och en barnsköterska. Grebbestad och trakten däromkring var då föga 
exploaterat och man kunde bada och sola utan störningar nästan var som helst. Jag bru-
kade cykla till Sövall på västsidan med Hillevi på pakethållaren.

Floran är ju särdeles rik i den trakten och jag botaniserade ivrigt – ostronört, strand-
vallmo, vild liguster. Deas bror Nils kom dit efter någon tid. Han hade en kamrat från Upp-
sala, Josefsson i Kämpersvik, och med honom seglade vi till Fjällbacka och öarna därutan-
för – bland annat Florö och Väderöarna. Jag kommer ihåg en segling till Väderö Storö från 
Fjällbacka en eftermiddag. Den västliga vinden slog allt mer och våra långa slag hjälpte inte 
mycket. Till slut kom vi i alla fall fram, men ljuset svagt så att mitt försök att fotografera 
Carex punctata inte lyckades så bra.

Anton Blanck, som var på Käringön denna sommar, kom seglande norrut med ett par 
vänner (Torsten Fogelqvist med fru) och hälsade på oss i Grebbestad. Jag följde sedan med 
dem till Sydkoster, där vi bodde över hos professor Frey Svenson på Ekenäs. Detta vackra 
ställe – nu pensionat – ägdes av honom och hans svåger ingenjör Stålhane. Frey Svenson var 
just sysselsatt med att skriva om Fröding från psykiatrisk synpunkt, och det var intressant 
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att höra honom berätta om Frödings sjukdom. Från Koster fortsatte jag ensam till Ström-
stad för att botanisera (Öddö, Norra Hällsö, Holmen Grå.)

Mot slutet av augusti lämnade vi Grebbestad och tog hemvägen över Marstrand. Jag 
ville ta några sydliga kustväxter – Statice humilis, Sedum anglicum – och så ville jag träffa 
Jane Frodi, en gemensam bekant till oss, som jag hade börjat intressera mig för. Jane hade 
en egendomlig bisarr charm som gjort intryck på mig. Hon var ett år yngre än Dea, hade 
gått på Kemikum för mig och till och med tenterat för mig (i maj 1911). I Marstrand gjorde 
vi bekantskap med Janes familj – pappa, mamma, bröder. Dea var rätt bunden av sin baby 
och Jane och jag gjorde därför ett par exkursioner tillsammans.

* * *

Jag hade flera kvinnliga vänner i bekantskapskretsen. Bland dem kanske jag skulle nämna 
Honorine Hermelin, som en tid läste historia i Uppsala. Dea och jag gjorde en höst (var 
det 1912?) ett besök på Ulfåsa där familjen då bodde. Vi träffade där pappan, styvmodern, 
brodern Gösta och två små halvsystrar. Honorine, Dea och jag gjorde därifrån en tur till 
Naddö för att få råka Heidenstam som Honorine kände. Vi träffade emellertid blott hans 
(nya) fru – numera fru Österling. ”Verner är ute på långpromenad med Ruben Berg, som 
skriver om honom”, berättade hans fru.

Under höstterminen 1913 ägnade jag mig helt åt elektricitetsledningen i anisotropa 
vätskor med förbättrad apparatur. I slutet av november var jag av Deutsche Chemische 
Gesellschaft inbjuden att hålla ett föredrag i Berlin över ”Die Ergebnisse der Kolloidfor-
schung”. Mot slutet av föredraget pekar jag på industriella tillämpningar, exempelvis inom 
kautschukindustrin, men jag varnar samtidigt mot förhastade slutsatser och överskattning 
av resultaten. Under Tysklandsvistelsen passade jag på att besöka en del laboratorier så-
som Kaiser Wilhelms-institutet i Berlin-Dahlem. Där träffade jag Willstätter, som just då 
ägnade sig åt växtfärgämnen, samt Otto Hahn och Lise Meitner i deras laboratorium för 
radioaktivitetsstudier. Hans Geiger råkade jag också och fick se hans räknerör i funktion. 
Jag gjorde också en tur till Leipzig där jag träffade Lottermoser.

Vårterminen 1914 gick också i de anisotropa vätskornas tecken. Jag mätte nu lednings-
förmågan vid tillsats av olika elektrolyter till azoxianisol och azoxifenetol. Koncentra-
tionsfluktuationerna i radioaktiva lösningar kom jag än en gång tillbaka till. Nu försökte 
jag tillämpa Geigerräknerör kombinerat med en Lutz-Edelmanns strängelektrometer samt 
registreringsanordning. Jag lyckades emellertid aldrig få goda registreringar och övergav 
därför metoden. Även några visuella räkningar under användning av en fluorescerande 
 diamant och radiumlösning som strålningskälla gjordes.

I slutet av maj disputerade Harald Nordenson på en avhandling om ljusets betydelse för 
bildning och stabilitet av kolloidala lösningar (Sven Odén var fakultetsopponent).  Harald 
blev docent på detta arbete.
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Till sommaren inbjöds jag av universitetet i Groningen (Holland) att närvara vid fi-
randet av dess 350-årsjubileum och samtidigt mottaga hedersdoktorat där. Jag tackade för 
äran, men anmälde förhinder att resa dit.

Framemot våren började jag känna mig rätt så utarbetad och för att få litet avkoppling 
gjorde jag därför en botanisk resa till Gotland sista dagarna i april och första dagarna i maj. 
Valborgsmässoafton bodde jag i Slite på ostkusten. Det var en underbart välgörande öds-
lighet där ute, inga turister. Första maj gjorde jag en exkursion till File hajdar i Othem för 
att studera Pulsatilla patens och dess hybrid med Pulsatilla pratensis. Jag njöt outsägligt av 
stillheten och blomsterprakten. Senare – tredje maj – var jag i Stånga och såg den vackra 
lilla Veronica triphylla.

Under våren 1914 märkte man en tilltagande oro, både inrikes och utrikes. De politis-
ka motsättningarna skärptes. Dea och hennes familj blev mer reaktionära, fördömde och 
hånade den Staaffska ministären – ”vilken regering vi har, advokater och folkskollärare, 
de värsta människor jag vet”, skrev Deas mamma i ett brev. Jag träffade Jane Frodi en och 
annan gång, dock utan varje tanke på allvarligare konsekvenser.

Sedan året förut hade jag planerat en botanisk resa till övre Norrland och Nordnorge, 
och vi kom nu överens, Dea och jag, med Harald Nordenson och hans unga fru Koko att vi 
skulle göra en sådan färd tillsammans. Jag startade ensam från Uppsala (27 juni), låg över i 
Boden och fortsatte (29 juni) till Karungi där järnvägen då tog slut. Med en liten växtpress 
och en del av packningen cyklade jag därifrån till Haparanda.

* * *

I Abisko stannade jag en vecka och gjorde där en rad mycket givande exkursioner – delvis 
i sällskap med lektor Elof Jäderholm. På nordsidan av Torne träsk besöktes Ortojokk (två 
gånger), Jebrenjokk och Laimolahti med hotellets motorbåt. Nuolja och fjällen ovan Björk-
liden studerades, och rika skördar inhöstades. I Abisko hade jag min stora press – av mu-
seiformat – och den medförde jag sedan på hela den norska resan. Så småningom kom Dea 
och Nordensons till Abisko och den 15 juli reste vi till Narvik och med båt till Lødingen, 
där vi steg ombord på ”hurtigruten” på nord- och östgående. Vårt bagage var rätt så vid-
lyftigt, jag hade bland annat med Normans flora i tre delar. Efter att ha passerat Tromsö 
och Hammerfest kom vi 18 juli till Kjøllefjord, den västligaste lokalen för Veratrum album.  
Det var en liten fiskarby på Gamviksnesset, utan hotell men med en liten barack där vi fick 
vila ett par timmar efter botaniseringen. Över nejden vilade en doft av fisk och härsket 
margarin. Just som vi slumrat till väcktes vi av ropet: ”No är skibet här!” Det var västgå-
ende hurtigruten som vi skulle embarkera för återresan. I Kjøllefjord fanns ingen brygga 
för så stora båtar, utan man fick ros ut och klättra ombord.

Nästa dag var vi tillbaks i Hammerfest där vi tog ”lokalen” till Bossekop i Alten, som 
skulle bli vår operationsbas för några dagar. Där fanns enligt resehandboken fru Wigs pen-
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sionat och vi gick förhoppningsfulla iland med allt vårt ”töj”. Inte utan svårigheter lycka-
des vi övertala tanten att låta oss bo där. Sedan hon väl övervunnit sin motvilja mot dessa 
underliga främlingar blev hon mycket välvillig och vi hade det bra där. Ensam eller med 
Nordensons och Dea gjorde jag givande exkursioner i trakten, bland annat till Elvebyn, 
Rajpas, Amtmandsnesset, Talvik, Elvebacken, Aronsnes. På det botaniskt berömda fjället 
Sakkabani vid Kåfjord sökte Dea och jag förgäves Platanthera obtusata – jag fann den se-
nare under denna resa på fjället Javroaivve.

Bossekop lämnade vi 25 juli och kom den 26 till Alteidet, där vi fick bo hos köpman 
Giäver – en småkonung som ägde större delen av trakten däromkring. Hans gård låg vack-
ert på en udde i fjorden. Som port in till tunet tjänade två uppresta valbarder och som 
sittplatser i trädgården valkotor. När vi kom ned till frukosten stod på bordet en stor skål 
med ägg i alla format och kulörer: ejderägg, gåsägg, tärnägg bland annat.

Vårt nästa botaniska mål var det berömda fjället Javroaivve i Reisendalen. I Sappen 
nedom fjället fick vi bo i skolsalen och där somnade vi på golvet uttröttade efter en lång 
resa – delvis hästskjuts och vandring. Tidigt nästa morgon (28 juli) steg jag ensam upp för 
exkursion till Javroaivve. Alla var trötta. Det blev för mig en utomordentlig upplevelse. 
Jag klättrade omkring där hela dagen och hittade alla växter som iakttagits där – bland 
annat Platanthera obtusata, Pedicularis flammea, Alzine rubella, Saxifraga hieracifolia, 
Ranunculus sulphureus, Lazula arctica, Draba fladnizensis, Armeria sibirica. Mot kvällen 
när jag funderade på hemfärd fick jag plötsligt på en otillgänglig hylla i berget nedanför 
mig se ett stort bestånd av fjällvallmo. Det var omöjligt att ensam och utan alpinistut-
rustning nå dit. Jag satte mig på klippkanten för att några minuter njuta av synen. Då fick 
jag alldeles intill mig se en annan raritet, Stellaria lingipes, som trotsat mina efterforsk-
ningar. Efter att ha insamlat den gick jag vidare och upptäckte då ytterligare ett bestånd 
av vallmo på en något mera tillgänglig lokal. Där gick det att ta den, om det också var en 
smula riskabelt. Med fullproppad portör anträdde jag så nedstigningen från fjället och 
vandrade hem till Sappen genom videsnår och björkskog. Större delen av natten gick åt 
till att pressa skatterna.

Följande dag gick vi över fjällen från Vindelys till Skatvold och Ankerlien. Det mesta 
av vårt tunga bagage hade vi sänt till Narvik. Som bärare och lots hade vi engagerat finn-
gubben Isak. Han bar min press i en säck över axeln och ibland en ryggsäck. Sent på kväl-
len kom vi fram till Ankerlien, där Kåfjord kobberverk låg. Att söka få logi var frågan! 
Efter någon tvekan knackade vi på hos disponenten, presenterade oss och undrade vart 
vi kunde vända oss för att få nattlogi. Å, där fanns ingenstans att bo men vi var välkomna 
som deras gäster. Sällan har man njutit så av civilisationen! Nästa dag gjorde vi ridande och 
vandrande en tur till fjällsjön Guolasjaure, vars omgivningar är kända för sin rika fjällflora.

Under den fortsatta resan väster och söder ut genom Troms fylke hade jag planerat 
uppehåll på flera platser för botanisering. Här nåddes vi emellertid av underrättelsen om 
krigsutbrottet och beslöt då att fortast möjligt nå Sverige. Krigsryktena var rätt så förvir-
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rade, ingen visste riktigt vad som hänt. Först i Bardo, där norska trupper var förlagda, fick 
vi säkrare besked. Per hästskjuts reste vi vidare så snabbt som möjligt. Vår plan var att nå 
Pålnoviken på Torne träsks nordsida och därifrån komma till Abisko. Vi telegraferade dit 
och bad dem hämta med motorbåten – den 4 augusti. Sista etappen, vandringen från Sör-
gård till Pålnoviken, var mycket ansträngande och när vi kom fram dit vid 8-tiden på kväl-
len hade man nästan gett upp oss och båten skulle strax gå.

På turisthotellet i Abisko var man ifärd med att packa och stänga. Harald och jag reste 
in till Narvik och hämtade vårt tunga bagage och sedan for vi alla hem till Uppsala. Över 
allt rådde förvirring i de dagarna. Bankerna hade stängt för att hindra panikuttag av peng-
ar, moratorium utfärdades, gamla tanter köpte upp skinkor och annan hållbar mat och 
fyllde sina skafferier.

Våra barn hade varit hos morföräldrarna i Fritsla och Dea reste ner dit för att hämta 
dem. Jag gick kvar i Uppsala och sysslade med bearbetning av mina botaniska insamling-
ar från sommarresorna – i världskrigets skugga. En förlamande ödesstämning rådde. Man 
undrade vad som skulle hända. En vacker dag mötte jag Jane Frodi, som kommit till stan 
tidigare för att tentamensläsa. Vi träffades då och då och fann mer och mer gemensam-
ma intressen i litteratur och konst och allmänna politiska ståndpunkter – och blev kära i 
 varandra. När Dea kom tillbaks var i viss mån olyckan skedd. Efter någon tid överenskoms 
att hon skulle resa ner till sitt föräldrahem igen med barnen och jag skulle få komma till 
klarhet ensam. En tyst förutsättning var att också Jane skulle resa hem. Men hon stanna-
de – skyllde på tentamen. Och när Dea för andra gången kom tillbaks, var jag betänkt på 
skilsmässa. Nu när jag skriver detta har jag svårt att förstå hur det kunde gå så. Jag hade inte 
tidigare haft några planer i den vägen. Vi flyttade just in i en ny bostad – Rundelsgränd 3. 
Våningen i ”Skandalhuset” blev för liten när Dea ville samla syskon omkring sig, Betsy och 
Finn. Helt groteskt just under skilsmässosamtal. Flera av våra bekanta lade sig beskäftigt 
i saken. Ärkebiskop Söderblom kom upp på Kemikum en dag för att tala med mig – för 
all del rätt så vettigt. Oskar Widman: ”Vid Stockholms högskola har de ju haft skilsmäs-
sor (Svante Arrhenius, Hans von Euler), men Uppsala universitet trodde jag skulle bli för-
skonat från sådana skandaler.” Deas speciella vänner visade öppen fiendskap. När vi gifte 
oss hade jag övertagit ett hennes studielån med borgen från bland annat en av hennes vän-
ner. Vid ryktena om skilsmässa annullerade han sitt borgensnamn. Vår skilsmässa blev så 
småningom en politisk händelse. Mina vänsterorienterade vänner slöt upp kring mig med 
sina vänner så att det till slut bildades två partier – för och emot mig.

De förefaller mig som om kriget med de abnorma förhållanden det förde med sig, och 
de känslor det gav upphov till var en bidragande orsak att det gick som det gick. Innan vi 
gifte oss var jag så säker på att divergerande åsikter i religion och politik med mera hade 
föga att betyda. Nu var jag övertygad om motsatsen. Därtill hade väl bidragit Deas allt mer 
aktiva verksamhet på dessa områden. Mig föreföll det till exempel ohederligt att som de 
ungkyrkliga med ”korsfararna” i spetsen söka fånga in ungdomen med kristliga gymna-
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sistmöten redan i skolan. Och förstås sedan vid universitetet. Två av hennes syskon, Betsy 
och Finn, låg nu i Uppsala för teologiska studier – övertalade av storasyster. Allra mest 
groteskt tycktes det mig med den utomordentligt sköna och rätt så världsliga Betsy – en 
tid uppvaktad av både Sven Odén och Harald Nordenson. Under vårterminen 1914 då in-
rikespolitiken var som mest aktuell gick Dea helt in för unghögerpropaganda (timslånga 
telefonsamtal med Eira Hellberg och andra).

* * *

Varför skulle just Jane bli den som jag nu hoppades på? Ja, hon var i det mesta Deas mot-
sats, bisarr, oberäknelig, kvinnlig.

Skilsmässan, som jag nu helhjärtat gick in för, medförde ju stora praktiska svårigheter, 
särskilt ekonomiska. Dea bodde kvar tills vidare – med syskon – i våningen vid Rundels-
gränd–Johannesgatan. Jag hyrde ett studentrum på Luthagen och fick mina måltider på 
mitt rum. Denna första tid var rätt så hemsk och påfrestande, men det föll mig aldrig in att 
vända om på den inslagna vägen. Jane hade rest hem till Göteborg så snart skilsmässa kom 
på tal. Det skulle heta att hon ingen del hade i den, att jag ville bli fri från ett olidligt tvång.

Så gick då höstterminen 1914. Jag fortsatte på Kemikum mina arbeten utan något egent-
ligt avbrott. Det var fortsättning på undersökningen av elektricitetsledningen i anisotropa 
vätskor, speciellt efter tillsats av olika elektrolyter. Även studiet av lösta ämnens diffusion 
i anisotropa medier förbereddes.

* * *

Mitt studentrum på Luthagen hade jag lämnat under hösten och bodde nu i ett sådant på 
Kyrkogårdsgatan 5, och dit fick jag över några av mina egna möbler. Det var ju ett vackert 
och bra läge vid Carolinaparken mitt emot Kemikum. Dagen före julafton reste jag ned 
till Göteborg och träffade Jane ett par timmar. Återvände till Uppsala dit jag kom på jul-
aftons kväll: ödsligt.

* * *

På nyåret började jag hämta mig från skilsmässotragedin. I yttre avseende hade jag det nu 
något drägligare: ett trivsammare rum, litet av mina egna saker omkring mig. Måltiderna 
intog jag på Solidars matsalar vid Sysslomansgatan, där jag sammanträffade med en och 
annan kamrat, bland andra botanisten Gunnar Samuelsson.

Arbetet återupptogs med nya krafter. Mitt huvudintresse var alltjämt de anisotropa 
vätskorna. Jag ställde som min uppgift att bestämma ledningsförmågeförhållandet i mag-
netfält parallellt och vinkelrätt för så många organiska föreningar som möjligt. På den vä-
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gen ville jag få fram talvärden för molekylernas form. Försök att påvisa fluktuationer i led-
ningsförmågan lyckades ej.

Arne Westgren disputerade i maj 1915 på en avhandling om Brownska rörelsen. Även 
han blev docent.

Våren 1915 fick vi besök av Emil Kleen, som då skrev på sin bok om Swedenborg. En 
dag när Sven Odén och jag arbetade tillsammans på mitt laboratorium, ringde det på min 
dörrklocka där. Sven stack ut huvudet genom fönstret och fick syn på en vitskäggig farbror 
av teutoniskt utseende. ”Sie mussen den anderen Weg gehen”, ropade Sven och pekade åt 
stora porten till. Så gick vi dit och tittade efter vad det kunde vara för en utlänning. För-
tjust och skrattande kom Emil Kleen emot oss och hade mycket roligt åt att bli tagen för 
tysk. Han interpellerade oss sedan i diverse kemiska frågor i samband med Swedenborg. 
Det var rätt så prekärt att ha sällskap med honom ute på stan. Han kunde plötsligt stanna 
mitt under ett samtal, rycka en i rockslaget och med hög röst utbrista: ”Där går den för-
bannade Koftan” (= Axel Johansson).

Senare i maj var jag någon vecka bjuden att bo ute på sjön Sjövik, Emil Kleens ställe vid 
Saltsjöbaden, för att han skulle ha mig till hands för diskussioner. Han brukade då komma 
ner från sin studerkammare och läsa upp kapitel ur sin blivande bok och be om råd. Hans 
döttrar Sigrid Björnstierna och Else kom ibland på besök. Den senare gillade han inte så 
värst.

Ända till en bit i juni arbetade jag på mitt laboratorium. Sven Odén som låg nere i Fis-
kebäckskil övertalade mig då att komma ner dit. Vi bodde på ett pensionat vid Kristine-
berg och jag tog upp ett litet arbete på havsbiologiska stationen där. Det var en förgrening 
från mitt gamla intresse för fluktuationer. Jag sökte genom statistiska studier i mikroskop 
utröna om spermatozoerna i sjöborrsperma undvika eller uppsöka varandra. Mätningarna 
tydde på det förra (resultaten ha ej publicerats).

Vi hade en vilsam och skön tid där, var ibland ute med stationens fångstbåt ”Sven Lof-
ven” eller seglade med bekanta – familjen Mellgren med dotter Hervor från Göteborg, 
Frisells med flera). Målaren Carl Wilhelmson med fru Berta träffade jag, samt Hjalmar 
Lundbohm – Kirunadisponenten. Han funderade på att köpa sig en ö där nere. Jag målade 
en hel del och botaniserade. Gjorde en segling ner till Käringön – i slutet av juli – för att 
träffa Anton Blanck och hans vänner.

* * *

Mot slutet av augusti gjorde jag en del – opublicerade – försök med onfusorier och bakte-
rier – bland annat Bacterium termo – för att se om kemotaktiska fenomen statistiskt på-
verkade deras rörelser vid möten. Resultaten osäkra.

På anmodan av Sven Tunberg – då docent i Uppsala – gjorde jag några försök att på ke-
misk väg återställa skriften på gamla handlingar (brev och räkenskaper från landsarkivet 
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i Uppsala). Det visade sig att blekta, men ej fuktskadade saker kunde återställas med sva-
velammonium. Med hjälp av fotografiska metoder kom jag ju senare tillsammans med Ivar 
Nordlund och Hugo Andersson att utföra sådana arbeten med mera framgång. 

Under ett par månader gjorde jag sedan försök att påvisa inverkan av ett högfrekvent 
växelfält på Brownska rörelsen av små partiklar i vätskor. Inga säkra resultat. Emellertid 
kom jag härigenom in på studiet av kataforensen vilket skulle bli mig till nytta senare.

Undersökningarna över anisotropa vätskor återupptogs. Jag arbetade oförtrutet till 
och med hela jul- och nyårshelgen (enligt journalen). Framför allt gällde det att få fram en 
förbättrad magnettermostat samt noggrannare mätmetoder. En och annan sidolinje, till 
exempel mätning av dielektricitetskonstant och överföringstal beträddes också. Jag kon-
struerade nu också apparater för mätning av diffusionskonstanten i anisotropa vätskor i 
magnetfält. Under december mättes ledningsförmågans ändring vid passerande av klar-
punkten.

I huvudsak samma problem bearbetades under vårterminen 1916. Bland annat stude-
rade jag vissa ändringar i kemisk reaktionshastighet vid passerande av klarpunkten. Jag 

Åska över Dalby, akvarell av The Svedberg, utförd på Vretaudd 1939. UU 2992. Fotografi: Mikael Wallerstedt. 
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sökte också få tillgång till andra anisotropa vätskor än de jag hittills studerat (huvudsakli-
gen azoxianisol och azoxifenetol). Haralds fru Koko anställdes som laboratris och vi gjorde 
flera invecklade organiska synteser. De erhållna föreningarna visade sig dock föga lämpliga 
för mina mätningar.

För att bättre kunna genomföra de planerade nya försöken, särskilt diffusionsmät-
ningar i anisotropa vätskor var det önskvärt att få en större elektromagnet. Jag funderade 
på att köpa en Weissmagnet, men en sådan var dyr. Till slut bestämde jag mig för att själv 
bygga en – med instrumentmakare Gustaf Roses hjälp. Under maj månad beräknade jag 
den nya magneten.

Under våren 1916 kände jag livsförnyande krafter inom mig, det var som att komma 
ut ur en hemsk mörk skog och se ett solbelyst land framför sig. Dea och barnen hade flyt-
tat till Stockholm, jag hade redan året förut fått hyra en liten våning – tre rum och kök – i 
samma hus (Kyrkogårdsgatan 5) där jag bebott ett litet studentrum och jag hade fått över 
alla mina böcker och de möbler jag skulle ha. Det stora rummet vette utåt Carolinapar-
ken. Det var bibliotek och arbetsrum. Ett litet mellanrum – åt Geijersgården till – blev 
mitt sovrum och det tredje – utåt gården Övre Slottsgatan 6 – nästan omöblerat, hade jag 
till målarateljé. Köket var mitt badrum med en stor flat balja.

Målning tog jag upp igen och experimenterade särskilt med ägguletempera. Ett av 
mina alster från vårvintern 1916 har senare hedrats med reproduktion i Teddy Brunius’ 
bok om Uppsala. 

* * *

Mina vänner på den tiden tillhörde mest den frisinnade krets som tagit sig an mig vid skils-
mässan. Dit hörde Anton Blanck, ”Koftan”, Torsten Fogelqvist, Nils Zeilon, Elsa Warburg, 
Gunhild Bergh. Bland familjer som jag kände var ju först och främst Nordensons – som då 
bodde i det så kallade Vasahuset vid Skolparken – samt Lamms. Under våren 1916 började 
jag också träffa Gerard Odencrants och hans gäng. Han var en gammal skolkamrat till Jane 
(samskolan i Göteborg). Gerards pappa hade köpt ”Träslottet”, Järnbrogatan 2 – där han 
själv i sin ungdom haft ett studentrum – och där bodde nu Arvid Odencrants i en större 
våning 1 trappa upp och Gerard i en dubblett. På nedre botten Elsa Warburg och Gunhild 
Bergh och på vinden studenter och studentskor. Gerard var en bisarr natur, mycket intres-
serad av musik och litteratur. Jag skrev ett par Almqvistpastischer och andra dikter, som 
upplästes i kretsen tillika med dikter av Gerard och Astrid Sturzen-Becker. Detta blev 
upprinnelsen till stiftandet av GRVA (se nedan).
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En dikt från denna vår:

Majkväll. 
Lönnarnas blommor falla 
en och en 
ned på den dammvita vägen. 
Långt, långt bort 
lyser en strimma av himlen 
kvällsrött grann.

Harald Nordenson hade övertagit min stuga vid Morga – som Jane tyckte var alltför 
mycket förknippad med minnen av Dea. Harald lät göra en hel del förbättringar där och 
Nordensons använde stugan som utflyktsmål under sin Uppsalatid. När de flyttade över 
till Stockholm köpte Anna Cederström den – stugan låg ju på Fredrikslunds mark.

Hos Martin och Greta Lamm var jag ibland. Martin kände till min beundran för Sven 
Lidman och en gång när han var på besök hos Lamms med sin sköna fru, född Thiel, bjöd 
de mig dit. Kanske blev jag en smula besviken. Han motsvarade inte riktigt mitt ung-
domsideal.

Vid denna tid gick diskussionens vågor höga kring Einsteins relativitetsteori. Harald 
Nordenson höll till och med ett föredrag därom i Kemiska sektionen. Filosoferna ställde 
sig mycket kritiska: tiden var enligt dem en elementär kvalitet som man inte fick röra vid. 
Adolf Phalén hörde till de mest kritiska. Martin Lamm bjöd mig en kväll hem till sig till-
sammans med Phalén för att han skulle få lyssna till ett relativitetssamtal. Jag fann emel-
lertid snart att det var helt lönlöst att med naturvetenskapliga utgångspunkter diskutera 
denna fråga med en filosof (nu ligger det ju annorlunda till). Harald Nordenson förde un-
der många år en ojämn strid mot Einsteins teori och Harald och jag blev närapå ovänner 
för våra mellanhavanden i denna fråga.

I juni reste jag ner till Göteborg. Den 16 gifte vi oss, Jane och jag, och reste sedan till 
Fjällbacka. Där hyrde vi ett rum och åt på Stora Hotellet. Nästan inga sommargäster vågade 
sig dit på grund av kriget och invasionsfaran. Kommunikationerna var också dåliga. Man 
åkte tåg till Rabbalshede och fick sedan skaka på hästskjuts till Fjällbacka. Vi hyrde en liten 
segelsnäcka och gjorde upptäcktsfärder i skärgården till alla öar inom räckhåll. Det var för 
mig en lycklig tid och en avspänning efter alla påfrestningar. Den ekonomiska press som 
vilat över mig lättade också. Janes pappa var direktör för rederiaktiebolaget Svenska Lloyd, 
och stor aktieägare. Sjöfarten hade glänsande tider och Jane fick med av inkomsterna.

När vi inte seglade, gjorde vi långa promenader. Jag målade åtskilligt och botaniserade 
en del. Ångbåtsbryggan och en stor del av samhället ägdes av handlanden Wenander. En 
liten trupp bevakningsmanskap var inkvarterad i Fjällbacka och två mannar gick ständigt 
vakt på stora bryggan. En dag under våra promenader stötte vi på vakten på en annan, un-
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danskymd liten brygga norrut och jag frågade varför den skulle bevakas. ”Vi va la i vägen 
på store brygga, sa han Wenander”. Det var idylliska tider. Kriget togs inte riktigt på all-
var, fastän man påmindes om det hemskt nog ibland. Flytvästar drev iland här och där på 
öarna, och döda. Man begrov dem, en engelsman och en tysk, tillsammans i gravarna. Det 
var efter slaget vid Jutland.

Till hösten kom vi till Uppsala och installerade oss i min lilla våning. Jane fick min ateljé 
och möblerade den med möbler hon låtit göra i Göteborg. Köket togs i bruk och Jane för-
sökte sig på matlagning – hon hade gått en tid på hushållsskola i Göteborg. Matsedlarna 
komplicerades något av att hon ej åt potatis, smör, ägg. (Kanske instinktiv försiktighet: hon 
lider nu av diabetes. – Jane dog 3 mars 1960).

Under höstterminen arbetade jag vidare på konstruktionen av den nya elektromag-
neten och gjorde en del mätningar på anisotropa vätskor. Julen tillbringade vi i Göteborg 
hos Janes familj. Under vårterminen 1917 kunde magneten tas i bruk – den beskrevs i 
 Annales de Physique april 1917. Till en början mätte jag minskningen av kemisk reak-
tionshastighet i anisotropa vätskor vid applicering av ett magnetfält. Senare – höstter-
minen 1917 – studerades diffusionen. Denna visade sig vara större i longitudinell än i 
transversell fältriktning.

I mitten av oktober gjorde jag på uppdrag av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg en 
resa till Wien för att kontrollera ett radiumpreparat som de skulle köpa. Det var ju mitt 
under brinnande krig och jag var en smula tveksam om jag skulle fara. Av Elsa Warburgs 
farbror Fritz Warburg i Hamburg, då på besök i Stockholm, fick jag en rekommenda-
tion för gränspassagen till Tyskland, skriven på hans visitkort. Det hade en magisk ef-
fekt: ”Von Dr. Warburg empfohlen”, hette det i passkontrollen och så släpptes man utan 
vidare igenom. Man förvånar sig nu över att en jude i Kaiser Wilhelms Tyskland hade ett 
sådant inflytande.

* * *

Efter hemkomsten utförde jag omvandling av den inköpta radiumbromiden till radium-
sulfat och laddade ett antal små guld-platina-tuber med sulfatet samt mätte styrkan på 
de färdiga preparaten. Man visste föga om riskerna att handskas med radium. För att inte 
mitt laboratorium skulle infekteras av radium-emanation gjorde jag de kemiska opera-
tionerna i vårt kök! Jag hade för övrigt redan tidigare (1913–14) för olika sjukhus utfört 
omvandling av radiumbromid till radiumsulfat samt kontrollmätt radiumpreparat för 
medicinskt bruk.

Jane var nu gravid och 6 juni 1917 föddes Malin. Det blev rätt så trångt i vår lilla vå-
ning med baby och barnsköterska. Jag arbetade juni månad ut tills Jane kunde förflyttas 
och så for vi ned till Marstrand och stannade där sommaren ut. På hösten flyttade vi till 
en större våning i hörnet Bredgränd–Östra Ågatan 41. Det var i viss mån tråkigt att läm-
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na Fjärdingen, men läget mot sydväst var ju annars utmärkt och utrymmet stort (7 rum, 
kök, bad). Här bodde vi ända tills jag fick överta Ångströms före detta våning i Gamla 
Kemikum 1925.

* * *

Kriget fortgick alltjämt oavgjort, fast man nog började ana hur utgången skulle bli. Livs-
medelsfrågan började bli brännande även i Sverige. Någon rationell ransonering hade ej 
kommit till stånd och vissa födoämnen var därför nästan obefintliga på öppna markna-
den. Det gällde att ha försänkningar på landet. Vi hade en barnsköterska från uppländska 
landsbygden och jag brukade ha sammanträffanden med hennes syster vid något vägskäl 
– dit jag cyklat – för att köpa smör svart.

Vi började nu mer umgås med Gerard Odencrants och hans grupp och ett slags ane-
misk Decameronestämning vilade över våra sammanträffanden. Mot slutet av 1917 stif-
tade vi en parodisk akademi: GRVA, Gerarbo Rosos Vittra Akademi (etymologi: Gerard 
från Borås), som sammanträdde med mer eller mindre regelbundna mellanrum ända fram 
till 1930. Vid sammankomsterna upplästes och diskuterades ledamöternas alster – dikter, 
små noveller, små dramer. Naturligt nog var livaktigheten störst under 1918, det för oss i 
Sverige svåraste krigsåret, då vi rent av fick känna på svält.

* * *

Julen firade vi i Uppsala. Granen hade elektriska lågor, stearinljus fanns ej att få. Julma-
ten var också tämligen mager, till fett jordnötsolja och till dryck rhenvin – importen från 
Tyskland var alltjämt öppen.

Under vårterminen 1918 började jag en undersökning över den fotografiska processen 
från fotokemisk och kolloidkemisk synpunkt, som längre fram skulle leda till betydel-
sefulla resultat. Ur den forskningsplan som finnes i min journal december 1917 – januari 
1918 må anföras följande: ”Uppdela en emulsion i fraktioner och gjut plåtar dels av dessa 
fraktioner, dels av den ursprungliga emulsionen. Mät svärtningskurvor på dessa plåtar. 
Hur uppkommer olika stark svärtning å fotografiska plåtar? Är det därför att plåten ut-
gör en blandning av korn med olika känslighet? Varje korn framkallas ju fullständigt. Om 
man framställer plåtar av likkorniga emulsioner, får man då ’ingen gradation’ – ’oändligt 
hårda plåtar’? Obs! frågan om svärtningskurvan för ett enskilt korn. Är det framkallbart 
i sin helhet efter en viss minimiljuslängd? Bestrides av vissa forskare. De anse att plåtens 
svärtningskurva också gäller för det enskilda kornet! Oriktigt, tror jag!” En del mätningar 
utfördes under januari–februari.

De försök att på kemisk väg återställa otydlig eller utplånad skrift som jag gjorde hös-
ten 1915 fortsattes tillsammans med Ivar Nordlund. Resultat publicerades 1916 och 1918. 



60

Dels var det handlingar från Landsarkivet i Uppsala och Riksarkivet, dels den berömda 
handskriften Codex argenteus som undersöktes. Dessa försök ledde till metoder som se-
nare tillämpades vid den fullständiga fotografiska reproduktionen av Codex argenteus. 
Ivar Nordlund avled våren 1918 och det sistnämnda arbetet utfördes under min medver-
kan av Hugo Andersson.

Ivar Nordlund hade fortsatt mina arbeten över Brownska rörelsen och studerade se-
dan bildningen och egenskaperna hos kvicksilverhydrosoler direkt bildade ur metalliskt 
kvicksilver. Hans doktorsavhandling låg i det närmaste färdig i korrektur vid hans från-
fälle. Sven Odén och jag ombesörjde slutredigering och tryckning av den (maj 1918). Nils 
Pihlblad disputerade på en avhandling över sambandet mellan ljusabsorption och parti-
kelstorlek hos kolloider. Han blev sedermera chef för Dorsch och Bexins kemiska fabri-
ker i Göteborg.

Sommaren 1918 ingick med allmän livsmedelsknapphet. Vi annonserade efter som-
marvistelse med tillgång på mjölk och smör. Endast ett svar inkom. Den lilla brunnsorten 
Örserum i Småland kunde utlova detta – och höll sitt löfte. Dit for vi alltså med ettåriga 
Malin och en barnsköterska. Man anvisade oss en liten röd stuga inom brunnsområdet att 
bo i. Måltiderna intogs i brunnsrestaurangen. Örserum visade sig vara en förtjusande, un-
dangömd liten plats vid en liten sjö på småländska höglandet inte så långt från Gränna. Vi 
gjorde promenader, reste ibland in till Gränna och umgicks stillsamt med gästerna – bland 
annat professor Högbom från Uppsala, som jag väl kände. För oss utsvultna stadsbor var 
Örserumvistelsen välgörande. Jag målade rätt mycket och skrev dikter.

* * *

Hösten 1918 släppte äntligen krigets gastkramning (stilleståndsdagen 11 november). Livs-
medelsituationen var ytterst tillspetsad och det dröjde ju en tid innan fredsförhållande 
hann etableras. Lyckligtvis var det en ovanligt rik fruktskörd och jag minns hur folk gick 
omkring på gatorna i Uppsala och mumsade äpplen – för att stilla sin hunger. 

Efter världskrigets slut gjordes från Sverige en rad hjälpaktioner, bland annat inbjöds 
en grupp studenter och studentskor från Wien till Uppsala och inackorderades hos olika 
familjer. Vi fick en söt flicka, Waldtraut Zirngast, och advokat Chrysanders Ilse Schwarz. 
Den lille Olle Chrysander sprang ärenden mellan våra familjer! Till mitt laboratorium 
kom doktor Anna Schiermann (rätt otrevlig), som skulle arbeta med ultramikroskopet – 
polarisation av spritt ljus från partiklar. Syskonen Thirring, Hans och Gretl, var med ock-
så. Hon blev gift med Nils Afzelius. Hans är ju nu en välkänd teoretisk atomfysiker. Våra 
akademiska lärare gjorde allt för att underlätta deras studier. Flera höll sina föreläsningar 
på tyska – till exempel professor Högbom i geologi.

Efter återkomsten till Uppsala började jag i slutet av augusti göra försök över kol-
loidbildning genom termisk förgasning av metaller. Dessa ganska omfattande försök ledde 
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bland annat till en rätt så intressant metod att framställa guld- och silverkolloider i orga-
niska vätskor. En ljusbåge mellan elektroder av den metall som skulle förstoftas fick brinna 
innesluten i ett smalt kvartsrör nedsänkt i vätskan. Kvartsröret var försett med ett litet hål 
mitt för bågen och ren kvävgas leddes igenom så att metallgaser från bågen sprutades ut i 
vätskan. Ett samtidigt applicerat magnetfält hjälpte till att leda ut bågen.

En annan försöksserie påbörjades också – tillsammans med Hugo Andersson, nämligen 
mätning av kolloidpartiklars vandringshastighet i elektriska fält observerad i ultramikro-
skopet. Vid årsskiftet inventerade jag i min journal önskvärda undersökningar – mycket 
med tanke på filosofie licentiat- och doktorsarbeten. För Gösta Börjesson som nu arbeta-
de hos mig, föreslog jag en lång lista rörande studiet av den elektriska kolloidsyntesen. Av 
intresse är mitt förslag att undersöka ljusspridningen i kolloidala lösningar. Jag skriver (29 
december 1918): ”Obs! betydelsen att få en apparat för bestämning av utstrålningen från 
kolloider. (Tyndallkäglan).” På själva nyårsafton har jag skisserat en dylik. Som bekant har 
sådana metoder numera stor användning inom kolloidkemin, speciellt högpolymerernas 
kemi. De anisotropa vätskornas + flytande kristallernas – optiska egenskaper – vid den ti-
den bearbetade på mitt laboratorium av Yngve Björnståhl – berördes också. 

Mätningar av Tyndalleffekten för guldkolloider med hjälp av en rätt så god apparatur 
utförde jag sedan under vårterminen 1919. Kolloiden belystes med ultraviolett ljus och 
Tyndalljuset fotograferades med en kvartsspektrograf.

* * *

För sommaren 1919 hade vi hyrt en fiskarstuga vid Mellbystrand i Halland. Livsmedels-
situationen hade nu ljusnat så pass att man kunde välja sommarvistelse utan direkt tanke 
på smör och mjölk. Mellbystrand var då ingen egentlig badort, men ett pensionat sörjde 
för mathållning och inkvartering. Det var underbart att nu kunna röra sig mera fritt och 
göra resor. Jag gjorde exkursioner åt olika håll (upptäckte bland annat Veronica montana, 
ny för Halland) och vi reste till Malen, Båstad, Mölle och Malmö.

I Malmö besökte vi Martin och Greta Lamm, i Malmö familjen Taube. På försommaren 
anordnade svenska botaniska föreningen en exkursion till Skåne och jag deltog, tillsam-
mans med Jane. Hjalmar Nilsson och Nils Sylvén hörde till ledarna, och Rutger Sernander. 
Jag gjorde nu bekantskap med Eric Hultén, då en ung entusiast, som liksom jag själv fo-
tograferade växter. Hultén bar med sig på ryggen en hopfällbar huv av celluloid att ställa 
över den växt som skulle fotograferas, om det blåste för mycket. Ibland grävde han upp en 
växt och placerade den i vindskydd bakom någon buske – inte fotografering in situ, tyckte 
jag. Bland deltagarna var också en amatörbotanist Torsten Sjövall, rådman i Helsingborg, 
som jag blev god vän med.

Längre fram på sommaren kom Harald och Koko till Mellbystrand och bodde där en 
tid med oss. Vi gjorde sedan alla fyra tillsammans med rådman Sjövall som ciceron en 
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andra Skåneresa den sommaren. En sådan frihet att förflytta sig hade man inte upplevt 
sedan 1914.

* * *

På hösten 1919 återupptog jag undersökningarna över den fotografiska processen, och det-
ta problemkomplex kom att vara mitt huvudintresse för ett par tre år framåt. Olika teo-
rier prövades.

* * *

Vårterminen 1920 stod också helt i emulsionsstudiernas tecken.
En dag på senvintern fick vi besök av professor Edwin Cohn med fru Marianne. Han låg 

i Köpenhamn och studerade hos Sørensen, och ville passa på att diskutera kolloidkemiska 
problem med mig. De tog in på hotell Hörnan nära oss och vi hade dem på middag – till-
sammans med Elsa Warburg. Det var vackert vinterväder och vi fick ordna en slädfärd ut 
till Gamla Uppsala (kusken med björnskinnsmössa på Edwins begäran!). Senare kom jag 
att bli mycket god vän med familjen Cohn.

För sommaren hade vi hyrt en stuga på Näsudden utanför Östhammar. Den låg vack-
ert till vid fjärden och det var relativt lätt att komma dit från Uppsala. Vi hade också goda 
vänner i Östhammar: familjen Ringenson. Jag studerade engelska läroböcker i kemi och 
fysik för att lära mig fraseologin bättre. Att engelskan nu skulle bli dominerande inom na-
turvetenskapen stod alldeles klart för mig – och det har ju också bekräftats.

* * *

I augusti fick jag från det nystartade Faraday Society i London en inbjudan att i oktober 
hålla ett inledande föredrag till ett av sällskapet planerat symposium över kolloider. Jag 
tackade ja och fick nu en hel del att göra med att förbereda mitt föredrag. Mina studier i 
”naturvetenskaplig engelska” kom mig väl till pass. Jane skulle följa med och hennes hu-
mör förbättrades. Vi kontaktade Nordensons för eventuellt ressällskap. I mitten av okto-
ber reste vi alla fyra med båt från Göteborg till Newcastle. Den direkta rutten till London 
ansågs alltjämt riskabel på grund av drivminor. Det var min första Englandsresa och de 
omedelbara intrycken var inte just uppmuntrande: det sotiga Newcastle, den tröttsamma 
tågresan till London i smutsiga vagnar genom ett dimmigt landskap.

I London hade Mr. Emil Hatschek, en av stöttepelarna i Faraday Society, beställt rum 
för oss på Bonnington Hotel vid Southampton Row. Det var ett rätt så trevligt litet hotell 
i en trevlig stadsdel. Jane och jag bodde där under hela vår Londonvistelse, men Harald 
och Koko längtade snart till bättre komfort och flyttade till Grosvenor Hotel. Mitten och 
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slutet av oktober var ju ungefär den sämsta tänkbara tidpunkt för ett Londonbesök, men 
gav tillfällen till typiska erfarenheter. Första morgonen vaknade man med rummet fullt 
av gulgrå fog, så att man knappt såg fotändan på sängen – fönstret hade vi enligt engelskt 
recept lämnat halvöppet på kvällen.

Englandsvistelsen – cirka 10 dagar – använde jag huvudsakligen för besök på laborato-
rier i London, Cambridge och Oxford. Särskilt minnesvärt var besöket hos Rutherford på 
Cavendishlaboratoriet i Cambridge. Vi hade åkt dit per tåg i tät dimma med knallpulver-
signaler på skenorna i stället för ljussignaler. Försenade skyndade Harald och jag till det 
uppgjorda mötet. Vi mötte några studenter och jag frågade på min bästa engelska: ”Could 
you possibly tell us the best way to the Cavendish-laboratory?”

Studenterna ser på varandra och på oss: ”Never heard of it!”
En verklig chock: världens mest berömda fysiska laboratorium! Omsider hittade vi dit 

och Rutherford visade oss omkring själv. Jag fick ta ett foto av honom med den lilla apparat 
som året förut tjänat för sprängning av kväveatomen. Det var en första rangens sensation 
att vandra omkring där på Cavendishlaboratoriet och se namn som J.J. Thomson, C.T.R. 
Wilson, F.W. Aston på dörrskyltarna. I Oxford träffade jag Soddy. Han var rätt abrupt i 
sitt sätt och avböjde fotografering: ”I positively object!” I London studerade jag Donnans 
fysikalisk-kemiska laboratorium och gjorde anteckningar om inredning – bord, skåp, hyl-
lor med mera.

Med Mr. Hatschek besökte jag Churchills förlag och diskuterade min engelska kollo-
idbok The Formation of Colloids som sedan kom ut 1921.

Sedan jag hållit mitt föredrag, 25 oktober, och vi gjort en del sightseeing – National 
Gallery, Tate Gallery, British Museum, The Tower med flera, reste Jane och jag med 
tåg och kanalbåt till Paris. Jag ville passa på att träffa kolleger där och se på laborato-
rier. Vår gemensamma vän Karin Ringenson vistades då i Paris för romanistiska stu-
dier och hon var oss till stor hjälp. I mina reseanteckningar finner jag en hel liten par-
leur lämpad för mina laboratoriebesök. Cotton träffade jag ute i Bellevue där han hade 
sin stora magnet. Mme Curie sökte jag på hennes nya institut vid rue Pierre-Curie. Det 
visade sig vara stängt den dagen – ”Tous Saints” eller något i den stilen. Jag ringde en-
vist tills omsider en flicka i städrock kom och öppnade. Jag framförde mitt ärende, frå-
gade om jag kunde få träffa Mme Curie, lämnade mitt kort. Hon gick och kom tillbaks 
med ett jakande svar om några minuter. Jag trodde det var en portvaktsflicka, men 
tyckte hon var lik Mme Curie. Så följde hon mig till Mme Curies laboratorium, jag häl-
sade och vi pratade en stund. ”Portvaktsflickan” hade slagit sig ned på en stol. Kons- 
tigt tyckte jag. ”Ja, nu kanske Iréne kan visa M. Svedberg omkring på institutet.” Ta-
blå! Portvaktsflickan var Iréne Curie, hennes dotter och senare gift med Frédéric Joliot 
och Nobelpristagare som sin mamma. Jag har senare påmint Iréne Curie om vårt första  
sammanträffande.

Vår hemresa gick tillbaks över England – vi passerade Harwich 20 november.
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Mina forskningar under 1920 hade huvudsakligen varit ägnade åt utredandet av den fo-
tografiska processens mekanism. I Zeitschrift für Wissenschaftliche Photographie publicerade 
jag en uppsats om sambandet mellan känslighet och kornstorlek i fotografiska emulsioner. 
Ett gammalt problem från min doktorsavhandling angående platinaorganosolers stabilitet 
upptogs till ny behandling (med norrmannen Johs. Lindeman). Det visade sig att den så kal-
lade kritiska temperaturen icke är en konstant övre temperaturgräns för stabiliteten utan 
betyder att i närheten av denna koaguleringshastigheten stiger raskt. Jag började också un-
der hösten – efter min återkomst från London och Paris – en del studier över gelatinering.

* * *

Under vårterminen 1921 fortsattes studiet av fotografiska emulsioner tillsammans med 
Hugo Andersson. Gösta Börjesson disputerade på sina undersökningar över den elektris-
ka kolloidsyntesen.

Sedan flera år tillbaka hade jag intresserat mig mycket för växtfotografering, dels van-
liga svartvitbilder, dels autochrombilder och slutligen stereobilder. Under mitt besök på 
Svalöv sommaren 1919 hade Hjalmar Nilsson visat mig sina stereobilder av sockerbets-
plantor med mera, som hjälpmedel i ärftlighetsforskningen och förädlingsarbetet. Han 
använde en fransk Verscope-kamera (4,5 x 6 centimeter) och med denna kamera tog han 
också bilder under sommarexkursionen 1919. I London och Paris hade jag 1920 studerat 
olika typer av stereokameror och köpte slutligen en Francia-kamera (6 x 13 centimeter) 
i Paris. Jag brann nu av begär att på allvar pröva denna och övertalade Harald och Koko 
att med Jane och mig göra en resa till Öland på försommaren 1921. Nordensons hade en 
liten bil (en Maxwell) och med den startade vi 1 juni från Stockholm. Efter besök hos 
 Haralds systrar Harriet och Lilly på Utåker i Södermanland och uppehåll i Västervik kom 
vi till Kalmar 3 juni och färjades över till Öland. Där gjorde vi en tur söderut efter västra  
sidan från Borgholm till Ottenby och norrut efter östra sidan och tvärs över ön tillbaka till 
Färjestaden. I bagaget hade vi Karlfeldts Ölandsdikter och läste dem flitigt. ”Vid Arontorp 
där blommar en ros” – dit gick vår första exkursion till Adonis vernalis. ”Där landborgs-
muren sina hällar staplar” klättrade vi omkring och fotograferade murgröna och Coronilla. 
Vi följde Stagnelius på hans vandringar över Alvaret, där solvändan blommade i solglöden 
och ”där hedens vipor beständigt gny i sina klagopipor”. Vi for till Gärdslösa prästgård, 
Stagnelius’ barndomshem, och steg in genom grinden där enligt Karlfeldt ”balsampop-
peln lutar sig mot linden”, men fann i stället två kastanjer! Vi vandrade i ”Ölands rika lun-
der” vid Torslunda och såg på orkidéprakten och fann den sällsynta Viola elatior, som är 
fotshög, och Ölandsalmen Ulmus effusa. Hemfärden gick som nedresan över Småland och 
även nu besökte vi Utåker. Vi var åter i Uppsala i mitten av juni och for ut till Östhammar.

Där tillbringade vi en vilsam sommar på Näsudden. Jag läste en del, fotograferade väx-
ter och botaniserade – per cykel och eka. Vi var mycket tillsammans med Ringensons. På 
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Janes födelsedag 21 juli kom Erik Ringenson klädd till trädgårdsmästare och uppvaktade 
med levande blommor: Lisa Ringenson (Eriks fru), Lillan (Anna Ringenson), Stina Burman, 
Karin Boye. Jag minns särskilt Karin Boye kostymerad som vallmo, vilket klädde hennes 
mörka typ. Karin Boye hade varit seminariekamrat med Lillan Ringenson och bodde i Öst-
hammar hos Ringensons en tid den sommaren. Pappa Ringenson var häradshövding i Öst-
hammar och de bodde i ett hus med stor trädgård. Han var mycket road av trädgårdssköt-
sel och hans barn fick känna på att rensa och vattna. Ett par gånger hade vi litterära sam-
mankomster och läste egna och andras dikter. Karin Boye deklamerade med troskyldiga 
ögon sina förstlingsalster – som jag tyvärr inte sparat. Ingen anade då att hon skulle komma 
att skriva så märkliga saker. Senare på hösten råkade jag henne i Uppsala – hon studerade 
där en tid. Jag kommer ihåg hennes yttrande när vi promenerade Kyrkogårdsgatans allé 
framåt och jag frågade henne hur hon trivdes i stan: ”Det är som att vandra på helig mark.”

* * *

I mitten av augusti hälsade vi på hos Sven Odén i Grisslehamn. Han bodde mycket tjusigt 
i den gamla gården Borgen med kanonerna utanför. Vi besåg Albert Engströms ateljé. Ty-
värr var han inte hemma (jag hade tidigare råkat Albert en gång i Uppsala). 

Slutet av augusti var jag tillbaks i Uppsala på laboratoriet. Vi började få utländska gäst-
forskare nu i större utsträckning. En Mr. Pope från Bristol arbetade ett och ett halvt år 
framåt med stabiliteten hos kadmiumalkosoler och Elmer Kraemer, Sverige–Amerika-
stipendiat, från University of Wisconsin, USA fick ta upp mitt gamla problem om gelers 
deformationselasticitet och viskositet. För 20 september finner jag härledningen av en 
formel och inom parentes står: ”Enskog hjälpte mig med denna formel”. Vi konstruerade 
en apparat för mätning av elasticitetsmodylen och gjorde en hel rad mätningar, men stora 
experimentella svårigheter mötte. Arbetena över den fotografiska processen fortsattes 
framgångsrikt. Jag hade hittat på en metod att lokalisera framkallningscentra på bromsil-
verkornen och detta ledde till intressanta resultat.

I samma år fick jag mottaga en inbjudan att som ”professor of Colloid Chemistry” kom-
ma till University of Wisconsin, Madison, 1923. Jag skulle där hålla föreläsningar, leda se-
minarier och undervisa forskare under vårterminen och sommaren. I juni skulle vidare 
anordnas ett ”Colloid Symposium” i Madison. Jag tackade ja, efter en del underhandlingar 
i detaljfrågor.

Nu fick jag mycket att tänka på och förbereda. Föreläsningar skulle utarbetas, forsk-
ningsarbetet därute planeras, och så vidare. Åtskilligt av tiden under 1922 åtgick för detta. 
För övrigt fortsatte jag mina undersökningar tillsammans med Hugo Andersson över den 
fotografiska processen. I augusti 1921 hade jag publicerat en uppsats i Photographic Jour-
nal och i april 1922 ytterligare en. Jag hade fått en inbjudan att i maj 1922 hålla det tredje 
”Hurter and Driffield Biannual Memorial Lecture” i The Royal Photographic Society i 
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London. Det var en rätt så stor utmärkelse och jag arbetade under våren 1922 febrilt på att 
få fram nya resultat. Det lyckades mig också att samla statistik som tydligt visade att de 
framkallbara centra var belägna på bromsilverkornens yta – mars till början på april. Det 
blev en ansträngande tid och jag for under vårvintern upp till Persborg i Dalarna på några 
dagar för att vila upp mig. Där gick jag långa promenader och funderade på mitt Hurter 
and Driffield-föredrag.

Pipig och grå ligger isen 
dödsdömd i marssolen. 
Två vita svanor flyga 
i vida cirklar över de 
vårgula vassarna.

Sista april reste jag med Patricia till England. Bland reskamraterna var Malte Jacobsson, 
som jag senare skulle få att göra med i Atomkommittén och AB Atomenergi. Jag kände 
mig som en erfaren Englandssvensk och gav Malte en hel del råd under resan. Vi råkades 
sedan en och annan gång i London, bland annat skulle vi en kväll gå och se en ”musical co-
medy” på Gaity, men blev avvisade därför att vi inte hade dinnerjacket (11 maj).

Jag hade fått bostad på Red Court Hotel vid Bedford Place (guineas 3 ½ per vecka), ett 
litet medelklasshotell i Bloomsbury. Denna Englandsvistelse, som varade ett par veckor, 
blev mycket givande och trevlig för mig. Mitt föredrag hölls den 9 maj klockan 8 i The 
Royal Society of Arts lokaler, 18 John Street, Adelphi. Jag blev synnerligen vänligt mot-
tagen och inbjöds att besöka de ledande fabrikerna för fotomaterial: Ilford, Imperial och 
Kodak med flera. Hos Ilford träffade jag Renwick, som jag korresponderat med och som 
hjälpt mig med att få försöksmaterial. Jag hörde också en del föredrag – till exempel Ruth-
erford, J.J. Thomson – och träffade professor Donnan och professor Philip. I ”The British 
Photographic Research Association Laboratories” råkade jag Slater-Price och Higson. Både 
där och i andra laboratorier tog jag stereofotografier – jag hade övergått till en Ica-Ideal 
6 x 13 med Tessar 6,3 – 9 centimeter – bland annat fotograferade jag i South Kensington 
Museum Grahams originaldialysator och Faradays guldkolloider (som alltså fortfarande 
existerade och var stabila!).

Tillsammans med Emil Hartschek – han var en smula amatörbotanist – gjorde jag ex-
kursioner till Epping Forest, Burnham Beeches med flera platser och fotograferade vår-
blommor. På Hampsteadt Heath och i Kew vandrade jag omkring flera gånger ensam och 
studerade vårfloran. Inom Kew Gardens område hittade jag ett relativt orört stycke eng-
elskt parklandskap med en anslagstavla av följande lydelse: ”The Queen earnestly trusts 
that this unique spot may be preserved in its present beautiful and natural condition. H.M. 
Queen Victoria, May 19th 1898.” Där var vid mitt besök en underbar blomsterprakt av 
daffodils och bluebells.
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Hemresan tog jag över Esbjerg (15 maj), där jag sammanträffade med Jane. Vi hade pla-
nerat en resa till Möen och Bornholm för att jag skulle få fotografera och botanisera vår-
växter där. Jag kom till Esbjerg 16 maj (Hotel Spangsberg) och vi gjorde en exkursion där. 
Sedan till Fanö (17–18 maj). Vårt hotell Kongen av Danmark var till stor del ockuperat av 
ett prästmöte, men Fanö underbart turisttomt och vårfagert med ginsten (Genista ang-
lica) och styvmorsvioler blommande.

Från Fanö gick färden till Köpenhamn, för att se på laboratorier och råka kolleger.
Jag besökte Brønsted på hans laboratorium och han berättade om en centrifug för 

30 000 varv per minut – från Anschütz, Kiel – som han skulle få. (Senare när jag kom in 
på frågan om sedimentering i centrifugalfält funderade jag också på att beställa en sådan, 
men fann i stället andra lösningar på problemet.) Vi besökte också familjen Brønsted i de-
ras hem i Birkeröd utanför Köpenhamn (20 maj). Winters fotokemiska laboratorium såg 
jag samma dag. Niels Bohr råkade jag i hans nybyggda institut (22 maj). Det förvånade mig 
då att en teoretiker utrustades med laboratorier och hjälpmedel för experimentell fysik. 
Bland annat höll man på att montera en stor gitterspektrograf i en brunn i källaren. Två 
högspänningsmaskiner på vardera 10 kilovolt fanns också, med ledningar till olika rum. 
Ett bra foto av Niels Bohr lyckades jag ta i hans föreläsningssal.

Från Köpenhamn reste vi till Möen (23–25 maj). Där var en underbar vår- och försom-
marflora och jag fotograferade ivrigt – svartvitt stereo och 9×12 autochrombilder. Bland 
annat fann jag alla tre primulaarterna – veris, elatior, acaulis – och deras hybrider samt den 
vackra Orchis purpurea. Fågelbärsträden och naverlönnen blommade och den jättelika 
Equisetum maximum började skjuta upp sina tjocka stjälkar.

Vi återvände sedan till Köpenhamn och tog så båten till Rønne på Bornholm, dit vi 
kom på morgonen 26 maj. Från Rønne fortsatte vi direkt med ett litet tåg till det idylliska 
Svaneke på östkusten och åt vår frukost under ett uråldrigt mullbärsträd. Under fyra da-
gar (26–29 maj) åkte och vandrade vi runt Bornholm upp till Hammershus på nordspetsen. 
Flera märkliga växter fotograferades; den vackra sippan Anemone appenina vid Vaseån nära 
Svaneke, månviolen Lunaria rediviva vid Gudhjem. Den ytterst sällsynta Lathyrus sphae-
ricus med sina lackröda blommor färgfotograferade jag vid Hammershus. 

På hemvägen stannade vi i Skåne för att forska efter Ajuga genevensis vid Limhamn. Jag 
lyckades finna och fotografera ett exemplar – det sista observerade, blott en liten gren togs 
för pressning. Juni-juli var jag med familjen på Näsudden vid Östhammar, botaniserade 
och fotograferade. Jag arbetade också på förberedelser till mina föreläsningar i Madison. 
Under sommaren gjorde vi flera utflykter med Ringensons per motorbåt.

Innan jag lämnade Skandinavien för en längre Amerikavistelse kände jag ett starkt be-
hov av att få studera vissa fjälltrakter i Norge som jag inte sett. I min anteckningsbok står 
det:
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Flortyper att studera i Norge 1922. 
1. Subalpin-östfloran i Gudbrandsdalen. 
2. Västliga fjällfloran (Sikilsdalen). 
3. Centrala fjällfloran (Dovre).
4. Nivala fjällfloran (Finse). 
5. Sydliga fjällfloran (Suldal).

Det var ju ett rätt så omfattande program. Jag lyckades emellertid i huvudsak genomföra 
det. Dock hann jag inte med Suldalsfjällen, dit jag reste senare. Min kamerautrustning ut-
gjordes av Ica-Ideal 6×13 centimeter för svartvit stereo och dito 9×12 för autochrombil-
der. Så naturligtvis växtpress och portör. Rätt mycket att bära med sig på fjällexkursioner.

* * *

I slutet av augusti var jag hemma igen efter denna synnerligen givande resa. Jag for över till 
Marstrand och sammanträffade med Jane. Vi gjorde några utflykter i skärgården – Brattön, 
Instön med flera och firade min födelsedag – 30 augusti – hos Frodis. 

Tillbaka i Uppsala väntade åtskilliga uppgifter. Det gällde att förbereda verksamheten i 
USA, föreläsningar, forskningsuppgifter med mera. Elmer Kraemer hade rest tillbaks till Ma-
dison (jag hade honom sedermera till assistent där), men en annan amerikan, Eric Jette från 
Columbia University, New York, kom i september för att arbeta hos mig en termin. Han fort-
satte försöken med elektrofores av äggviteämnen. Det nya innebar att man följde processen 
genom att fotografera med det fluorescensljus som äggviteämnet utsände vid belysning med 
ultraviolett ljus. (Idén hade jag fått vid fotograferingen av Codex argenteus, som ju utgjordes 
av pergamentblad innehållande äggviteämnen.) Herman Rinde och jag avslutade våra försök 
att bestämma fördelningen av partikelstorlek i grövre guldkolloider genom sedimentering 
i tyngdfältet. Resultaten därav samt av Jettes försök med elektrofores meddelade jag seder-
mera vid American Chemical Societys möte i Rochester 19–20 januari 1923. Jag tog en del 
fotografier av apparatuppställningar och gjorde skioptikonbilder för USA-föreläsningarna.

Julen firade vi i Uppsala och förberedde avfärden. En god vän till Jane och mig, Irma 
Nordvall, skulle bo hemma och ha överinseende över barnen – Malin och Bengt fem res-
pektive fyra år. Hon var fil. mag. och lärarinna i Skrapan. Irma tillhörde ett gäng Göte-
borgsstudenter – själv var hon från Köping – som vi kände: pojkar och flickor Mannhei-
mer, Kjellberg med flera. Irma gifte sig sedermera med Love Mannheimer. Vi hade förstås 
också ett hembiträde och en barnsköterska. Man kunde alltså tryggt lämna barnen i deras 
omvårdnad.

Någon av de sista dagarna i december avseglade vi med Drottningholm (mina fotoan-
teckningar visar bilder tagna klockan 12.45 den 31 december) på den resa som skulle bli av 
så stor betydelse för min forskning. Överfarten gick fint och vi kom utan äventyr till New 
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York. ”The Skyline” gjorde ett utomordentligt intryck. Manhattans skyskrapor tycktes mig 
vara det vackraste av modern arkitektur. Vi stannade någon vecka i New York och om-
händertogs välvilligt av generalkonsul Olof Lamm och Sverige–Amerika-stiftelsen (Dr. 
Leach). I the Rockefeller Institut for Medical Research träffade jag Jacques Loeb och dis-
kuterade äggviteproblem med honom.

På väg till Madison stannade vi några dagar i Rochester. American Chemical Society 
hade ett möte där 19–20 januari och jag presenterade ett par uppsatser. Under kongressen 
träffade jag en ung student Burton Nichols som hade för avsikt att arbeta hos mig i Madi-
son. Jag nämnde för honom olika uppgifter som jag hade i tankarna, bland annat min idé 
att bestämma partikelstorlek och storleksfördelning för ultramikroskopiskt osynliga par-
tiklar genom direkta iakttagelser – fotografering – under centrifugering. Jag utvecklade 
närmare projektets stora betydelse men också svårigheterna att utföra det. Han funderade 
ett tag och så svarade han: ”I’d like to tackle that problem.” Och så var saken klar, vi skulle 
gemensamt försöka lösa uppgiften – och gjorde det också delvis. Jag minns ännu hur för-
vånad och glad jag blev över att möta en sådan optimism och beslutsamhet – så olik vad 
jag varit van vid hemma.

Vid ankomsten till Madison möttes vi vid stationen av en assistent professor vid uni-
versitetet, David Fahlberg, av svensk härkomst. Han försökte tala med oss på svenska, men 
den ålderdomliga och amerikaniserade värmländska dialekt som han ärvt från sin farfar 
var svårbegriplig och vi föredrog engelska – till hans besvikelse. Jag blev senare mycket god 
vän med honom och tillbrakte en hel del av min fritid i hans sällskap.

Det tog åtskilliga dagar att installera sig. Man hade ordnat en trevlig, möblerad bostad 
ej långt från ”The Campus” och ”Chemistry Building” vid North Lake Street nära stranden 
av sjön Mendota. I Chemistry building fick jag mig anvisad ett office (före detta vågrum), 
där jag ställde upp den speciallitteratur, som jag medförde. Utomhus var det smällkallt 
i slutet av januari, men inne höll man så där 25̊ C. Som bekant går amerikaner lika tunt 
klädda som på sommaren plus pälsar och tröjor ute. Därför denna sommarhetta i bostäder 
och offices och laboratorier. Med stor möda lyckades jag få termoregulatorn till mitt office 
nedsatt till 20̊ C. Till laboratorium för min ”research group” anvisades jag en stor kemisal – 
föga lämpad för fysikalisk-kemiska experiment och mätningar. Men professor Mathews, 
”head of the chemistry department”, som ordnat inbjudan till Madison, var genast villig 
att ordna om det som jag ville. ”Partition walls” smälldes upp i en hast så att en del små-
rum avbalkades och kunde förmörkas. Lämplig apparatur fanns det inte så värst mycket 
av. En del skaffades och en del småsaker hade jag med mig från Uppsala. Resurserna var 
alltså inte så överväldigande stora, men villighet och entusiasm fanns. För mig var detta en 
upplevelse av genomgripande betydelse. Hemma levde man under efterkrigstidens tryck. 
Över allt möttes man av pessimism och håglöshet. Där ute i USA var allt möjligt. Om jag 
föreslog en sak var det givna svaret: ”Well, we could easily do that!” Och det var inte tomt 
prat. Man försökte och lyckades oftast.
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En grupp ”graduate students” (14) samlades omkring mig och vi startade på en rad kol-
loidkemiska problem. Mina bästa medarbetare var Jack Williams, Alfred Stamm,  Burton 
Nichols, Elmer Kraemer (alla dessa arbetade senare hos mig i Uppsala), Bruno Stein. Jack 
Williams var till en början min assistent vid förberedande av föreläsningsförsök, men ef-
terträddes snart av Elmer Kraemer. Förutom föreläsningarna – 2 à 3 i veckan – hade vi se-
minarier över kolloidkemins tillämpning på biologiska problem – leddes av mig och en 
”instructor” från biologin, I. Severinghous. De amerikanska studenternas sätt att vara med 
om föreläsningar är ju helt annat än man var van vid i Sverige. Om man inte lyckats klar-
göra någon punkt hände det att man blev avbruten av ett: ”Say, professor, I didn’t get that 
straight!” och så fick man ta om det och förklara bättre. Jag hade ingenting emot dessa av-
brott, man kom i bättre kontakt med sina studenter.

Vårterminen – ”the second semester” – varade från 6 februari till 10 juni, med uppe-
håll för påskferier. Det blev visserligen en smula arbetsamt, men jag klarade det gott, om 
också språket i början beredde en smula svårigheter. Min enda sjukdom var en kort attack 
av influensa. Professor Mathews kom hem till mig där jag låg i sängen och lugnade mig med 
det typiska: ”Don’t worry!” vilket jag i själva verket inte heller gjorde. Professor  Farrington 
Daniels, associate professor of chemistry, och hans fru samt David Fahlberg med fru var 
de familjer vi oftast träffade. Och ibland Mathews. Under min korta sjukdom kom fruarna 
med någonting gott som de lagat till eller köpt, ”being neighbourly”. Det var något allde-
les nytt för oss. Ständigt slog detta mig: vi var i en helt annan värld. Ibland förvånade det 
mig att samma naturlagar gällde i Madison som i Uppsala. Jag kommer ihåg när jag på en 
föreläsning för första gången skulle framställa kolloidalt natrium, att jag nästan var rädd 
att det inte gick i Amerika!

Under påsklovet – slutet av mars till början av april – gjorde vi en resa till Östern. Först 
till Toronto i Kanada, dit jag var inbjuden av professor McLennan och professor Burton. 
Jag höll ett föredrag om elektrisk kolloidsyntes och tittade på laboratorierna (28 mars). 
Under resan från Toronto gjorde vi uppehåll vid Niagara Falls (4 april). Det var mycket 
imponerande med isdraperier och träd och buskar i närheten klädda i rimfrost med tums-
långa kristaller och alltsammans till vattenmassornas dån. Vi for sedan till Schenectady för 
att se General Electrics forskningslaboratorier. Där träffade jag Langmuir, Coolidge och 
Hull samt Dushman. Av en del bevarade brev och anteckningar framgår att jag planerade 
besök i New Haven samt i Cambridge, Massachusetts för att tillsammans med Mathews 
besöka professor Richards (6 april) samt för att träffa Edwin Cohn (7 april). Emellertid 
kan jag inte minnas om dessa besök verkligen blev av. Vi hade just till vår resa österut fått 
brev hemifrån att Bengt (4 år) insjuknat i scharlakansfeber och förts till epidemisjukhu-
set i Uppsala. Jane var helt förtvivlad. Det är troligt att vi efter någon dags uppehåll i New 
York återvände till Madison. Vi kom i varje fall så långt som till New York, jag kommer 
ihåg en blåsig och ruggig aprildag där med gatudammet virvlande omkring. Jane förgråten 
med ögoninflammation.
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Efter återkomsten till Madison fortsatte jag undervisnings- och forskningsverksam-
het med energi. Snart började det också våras och jag kunde ägna mig åt botaniken på le-
diga stunder. Bengt tillfrisknade normalt och Herman Rinde var nog hygglig ta ett foto av 
honom på epidemisjukhuset, genom glasrutan för besökande, och skicka oss. Botaniken 
bedrev jag uteslutande genom växtfotografering i stereo 6×13 centimeter, mest svartvitt, 
även en del på autochromplåtar. Allt som allt tog jag cirka 200 bilder under våren, somma-
ren och hösten. Vårt badrum adapterade jag till fotomörkrum och framkallade efterhand 
alla mina plåtar samt kopierade på diapositivplåtar. För att kunna identifiera de växter jag 
fann, anskaffade jag Britton och Browns stora flora över The Northern United States and 
Canada – till Madisonbokhandlarens stora häpnad. Under slutet av april och början av 
maj gjorde jag exkursioner omkring Madison tillsammans med Fahlberg eller Elmer Krae-
mer och lärde känna sådana utomordentligt vackra vårblommor som Diecentra cucullata 
(Duchmans breaches), Sanguinaria canadensis (Blood-root), Pulsatilla patens (The Pasque-
flower), amerikanska blåsippan (The Hepathica), skunk-cabbage med flera. Längre turer 
under maj och början av juni till Devils Lake, Wisconsin Dells, Maples Bluff, Pine Bliff, 
Blue Mount, Gibraltar Rock, Middleton, Parfris Glenn gav mig tillfällen att se vår- och 
försommarfloran i dess många aspekter. Madisons omgivningar har en ovanligt rik och 
omväxlande flora. Staden är belägen mellan fyra sjöar i ett kuperat lund- och skogsområ-
de. De kalla vintrarna och heta somrarna gör att nordliga och sydliga arter mötas. Sålunda 
fann jag vår högfjällväxt Rhododendron lapponicum i klippspringor vid Wisconsin Dells 
och den gula kaktusen Opuntia på sandiga kullar.

Pojkarna i min forskargrupp arbetade vidare med entusiasm. Vad som intresserade mig 
mest var Nichols och mina försök att bestämma partikelstorlek genom centrifugering. Vi 
konstruerade en centrifug med relativt blygsam hastighet, men som tillät mätning av se-
dimentationshastigheten genom fotografering. Jämförande bestämning av partikelstor-
lek medelst centrifugering och med ultramikroskopet – när detta lät sig göra – stämde 
väl överens. Elmer Kraemer konstruerade en apparatur för elektrisk kolloidsyntes  medels 
lågspänd Teslaström (högspänd Teslaström hade utan större framgång prövats av mig 
 redan 1906). Norman Scott studerade elektrofores av ovalbumin med en metod liknande 
den som Eric Jette och jag prövat. Alfred Stamm bestämde partikelfördelning i emulsio-
ner genom fotografering av det från partiklarna spridda ljuset vid olika tidpunkter under 
 sedimenteringen – arbetet fullbordades sedan jag lämnat Madison. Bruno bestämde hyd-
ration i gelatinsoler. En undersökning över den fotografiska processen av Oliver Schank 
fullbordades av Hugo Andersson efter min återkomst till Uppsala. 

Universitetsterminen slutade 10 juni med promotion med mera. Madison invaderades 
av studenternas föräldrar, släktingar och vänner. Tack vare sitt vackra läge drar Univer-
sity of Wisconsin till sig disciplar, pojkar och flickor (coeds), från de större städerna i ”the 
middle west”, särskilt Chicago – inte minst från de rika familjerna. Promotionsceremonin 
blev en brokig och lysande tillställning. Själv fick jag motta hedersdoktorat.
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Redan ett par dagar efter terminsavslutningen började kolloidsymposiet (”First Na-
tional Symposium on Colloid Chemistry”) och pågick 12–15 juni. Flera prominenta 
forskare deltog, såsom J. Alexander (New York), E.F. Burton (Toronto), H.N. Holmes, 
L. Kahlenberg (Madison), J. Loeb (New York), S.E. Sheppard (Rochester), H.S. Taylor 
(Princeton) samt naturligtvis J. H. Mathews och yngre Wisconsinfolk. En hel del intres-Princeton) samt naturligtvis J. H. Mathews och yngre Wisconsinfolk. En hel del intres-) samt naturligtvis J. H. Mathews och yngre Wisconsinfolk. En hel del intres-
santa föredrag hölls. Själv bidrog jag med en uppsats: ”Colloid Chemistry Technique”, 
byggd på ett tidigare föredrag i Madison. Jag försökte där framhålla betydelsen av att ut-Jag försökte där framhålla betydelsen av att ut-
veckla speciella metoder lämpade för studiet av kolloidsystem. ”In my opinion it would 
save a lot of work, time and money if the colloid chemist would stop a moment in his in-
vestigations of colloid systems and take a look at his equipment. He would then find that 
all the technical means we use in colloid chemistry are not rational, that, perhaps, we had 
better devote some of our time and attention to the development of colloid chemistry 
technique before we try to procede any further in our investigations of the colloid sys-
tems.” Vad jag speciellt hade i tankarna vid denna programförklaring var utarbetandet 
av metoder för mätning av sedimentation, diffusion och elektrofores. Uppsala skolans 
framgångar under de följande åren berodde i avsevärd grad på fullföljandet av dessa 
tankar. På Symposiets programblad stod också: ”Demonstrations of Colloid Chemistry 
Technique. Each afternoon, after the program, Professor Svedberg and assistants will 
be glad to conduct small groups through the laboratories, and display different types of 
apparatus.” Vad vi hade var bara en relativt blygsam primitiv utrustning, men där fanns 
Nichols’ centrifug, Stamms ljusspridningsapparat, Scotts elektroforesapparat, Kraemers 
nya teslaapparat för kolloidframställning med mera. Efter föredrag och demonstratio-
ner ordnades varje kväll små utflykter i Madisons vackra omgivningar, bland annat en 
motorbåtstur på Mendota.

Fredagen den 15 juni slutade detta ”First National Symposium on Colloid Chemistry”. 
Det föreföll en smula djärvt att kalla det ”first”, men framtiden gav professor Mathews, 
initiativtagaren, rätt. Kolloidsymposiet blev en nationell institution.

Summer school skulle börja redan den 20 juni och jag var angelägen att få åtminstone 
några dagars ferier. Tillsammans med Mr. och Mrs. Fahlberg och Elmer Kraemer gjorde vi 
en tripp till Norra Wisconsin (The Door County) per bil och hyrde ett par små bungalows 
vid stranden av Garret Bay (Lake Michigan). Jag minns så tydligt med vilket välbehag man 
packade in sig i Fahlbergs bil och lämnade Madison bakom sig efter terminens och sympo-
siets ansträngande tid. Vi stannade ibland på vägen dit och jag fotograferade växter, bland 
annat den underbart vackra Cypripedium reginae, med vita rödstrimmiga blommor och 
Cypripedium parviflorum, som liknar vår guckusko. Under mina strövtåg vid Garret Bay 
träffade jag en präktig skallerorm men hann tyvärr inte fotografera den. Hela trakten där 
uppe vid Michigan var underbart vacker. Vi gjorde turer till flera platser: Gills Bay, Euro-
pe Bay, Green Bay och jag fotograferade flitigt och målade en hel del. Jag har ännu kvar en 
akvarell daterad Garret Bay 22 juni 1923.
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Ett par dagar efter hemkomsten började ”summer school” och pågick till 6 augusti Det 
blev en rätt så påfrestande tid, men Campus läge vid sjön gjorde tillvaron drägligare. Vårt 
hus låg blott några minuter från stranden och man kunde gå direkt ned i baddräkt och 
simma. Studenter och studentskor gick i baddräkt hela dagarna, men det var förbjudet att 
åhöra föreläsningar utan en badkappa över baddräkten – vilket dock inte alltid iakttogs. 
Den amerikanska sexmoralen är en smula inkonsekvent. Det ansågs tillåtligt för flickorna 
att kela med sina pojkvänner offentligt, men pojkarna måste låtsas oberörda och inte kela 
igen. Under de mörka, varma sommarkvällarna försvann det ena paret efter det andra i bil 
till någon undangömd plats i parken eller skogen vid universitetet. Det var då ordnings-
vaktens uppgift att spåra upp dem och mota hem dem. Min vän Fahlberg roade sig ibland 
med att köra omkring med sin bil och rikta strålkastaren mot älskande par, som förskräckt 
gled ur armarna på varandra. Det var strängt förbjudet för en studentska (coed) att besöka 
en student på hans rum. Under min tid där ute hände följande. En student hade insjuknat 
och en studentska från samma trakt, som han, gick upp till honom för att framföra häls-
ningar hemifrån. Hon blev relegerad!

Förutom föreläsningarna sysslade jag under sommaren med redigering av en bok: Col-
loid Chemistry, Wisconsin Lectures, som byggde på vårterminens föreläsningar – den ut-
kom året därpå och upplevde till och med en andra upplaga 1928. Efter arbetsveckans slut 
på lördag brukade jag med kamera på axeln och stativ i handen söka mig ut till Madisons 
omgivningar. Ibland gjorde jag rätt långa strövtåg ute i markerna. När man ville tillbaks 
var det bara att ställa sig vid en väg till Madison. Första bil stannade och man frågade in-
tresserad: ”Has your car broken down?”

Framåt slutet av min Madisonvistelse fick jag erbjudande från universitetet att kvar-
stanna under höstterminen. Man började också undersöka möjligheten av en personlig 
professur i kolloidkemi. Ett institut planerades också för mig, till och med ritningar gjor-
des upp. Det var ju ett rätt så frestande anbud. Jag hade trivts bra och passade in i miljön, 
var omtyckt av studenter och kolleger. Vi funderade åtskilligt. Kanske var det bäst att 
stanna i Amerika? Europa var slut, den uppfattningen fick man där ute. Ens barn skulle 
kanske få större möjligheter som amerikanska medborgare. Men till slut kom jag dock till 
det resultatet att det var bäst att återvända till Sverige och Uppsala. Det har jag heller ald-
rig ångrat. Mitt liv skulle ha gestaltat sig helt annorlunda om jag stannat i Amerika. Mitt 
äktenskap med Jane kanske skulle ha hållit bättre där ute, där man var mera hänvisad till 
varandra. Och kanske skulle mitt liv på sätt och vis varit lugnare, men min forskning tror 
jag inte hade vunnit på det. Trots de större materiella resurserna där ute, har den nog kun-
nat växa friare här hemma.

De sista dagarna i Madison tog jag en serie fotografier av de apparaturer som mina med-
arbetare byggt upp och så styrde vi kurs österut.

Innan vi embarkerade för hemresan gjorde vi en tur söderut från New York till Prin-
ceton och Washington. I Princeton hälsade vi på familjen Taylor och jag såg på hans un-
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dersökningar över katalys. Princeton är en söt liten stad helt dominerad av universite-
tet. Hugh Taylor kände jag sedan hans Stockholmsvistelse hos Svante Arrhenius och 
han hade också besökt oss i Uppsala. Taylor var vid den tiden professor i fysikalisk kemi 
vid universitetet, blev sedermera Dean of the Graduate School och skulle säkerligen 
ha blivit President of the University om han inte varit och förblivit katolik och brittisk 
medborgare. I Washington träffade jag Cottrell och såg på hans Fixed Nitrogen Labo-
ratory. Cottrell var en högst genial och originell person. Han affekterade att ha en gam-
mal dålig bil som då och då stannade under våra färder i stan. Jane och jag såg också på 
George Washingtons landställe på Mount Vernon, vackert och stämningsfullt. Under 
spårvagnsresan ditut fick man en påminnelse om att man var i södern. Inom ”District 
of Columbia” hade de färgade lika rättigheter med de vita och åkte med dem i samma 
spårvagn, men så snart man överskred gränsen till staten Virginia avtroppade de och 
tog plats i en egen ”färgad” vagn!

Så satt vi omsider (17 augusti) på båten hem med allt vårt pick och pack. Det blev 
en lugn överfart och en vilsam semesterresa på Stockholm. Jag planerade emellertid re-
dan arbeten i Uppsala. Ett blad anteckningar daterat ombord Stockholm August 21st 
1923 (avfattat på engelska) innehåller bland annat följande: ”The protein problem: de-
termination of size of particles: 1) by means of optical centrifuge (the ultra centrifuge), 
2) by means of diffusion method.” Detta är första gången benämningen ultracentrifug 
förekommer i mina anteckningar. Publicerat förslag kom först 1924 i en uppsats av Rin-
de och mig. Vidare skriver jag: ”the ultracentrifuge: try the gyroscope principle”. Sedan 
följer skiss av en cell.

Från Göteborg reste vi till Marstrand på ett par dagar och sedan till Uppsala. Det kän-
des underligt att vara hemma igen. Jag såg förhållandena här i ny belysning efter Ame-
rikavistelsen. Den gamla betänksamheten och håglösheten framträdde än tydligare. Min 
självtillit hade emellertid vuxit sig stark och jag gick nu med optimism och energi in för 
att realisera mitt nya forskningsprogram. Från sista dagarna i augusti och från början av 
september har jag kvar långa, långa listor på apparatur som skulle anskaffas och förbätt-
ringar att göra i laboratorielokalerna – inalles 40 punkter – bland annat: ”29/ förbättring 
av verkstaden: mekanikerfrågan, reparation av svarven, ny svarv, fräs, borrmaskin, såg, 
verktyg, (reservfonden): 7 000.” Totalkostnaden på min lista gick till över 40 000 kronor 
– en oerhörd summa på den tiden. Så mycket lyckades jag ju inte avpressa universitetet, 
men nog var det summor av helt annan storleksordning än vad jag före min Amerikavis-
telse låtit mig nöjas med.

Lokalfrågan var också brännande. Sedan den tid – 1906 – då jag installerade mig i den 
norra lilla entresolvåningen – tre rum plus mörkrum – hade jag undan för undan fått mer 
utrymmen. När Benedicks flyttade över till Stockholm (1911) övertog jag hans två stora 
rum och vidare fick jag så småningom den lilla övre norra entresolvåningen (två rum). Se-
nare lade jag också beslag på diverse rum i källarvåningen, bland annat sydöstra rummet 
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The Svedberg. Fotografi 
från 1937. UUB 13743.
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till magnetlaboratorium. En ytterligare utvidgning blev nu nödvändig. För diffusionsmät-
ningarna togs ett källarrum till i bruk. Det gamla isförrådet gjordes om till kylrum med is-
generator, och en iskvarn sattes upp. För mina centrifugeringsförsök (se nedan) apterades 
ett kapprum med toalett. Centrifugen placerades där WC stått och ett litet rum ovanför 
blev observationsrum med kameran.

Mekanikerfrågan måste lösas på något sätt om också provisoriskt. Rinde lyckades få en 
verkmästare Ivar Eriksson från Josef Erikssons fabriker att komma upp på kvällarna och 
jobba åt oss. En morgon när jag kom ner i verkstaden stod Ivar där och svarvade på en ap-
paratdel. ”Har Ivar ledigt i dag?” frågade jag förvånad. ”Nej, jag har slutat hos Josef  Eriksson. 
Jag förstod ju att det inte skulle bli något helt av det här om jag bara kom på kvällarna.” 
Glad, men en smula betänksam sa jag: ”Ja, det är fint, men jag vet inte riktigt var jag ska ta 
pengar ifrån att betala Ivar med.” – ”Å, det blir nog bra med det”, svarade han. (Ivar  Eriksson 
blev sedan mitt allt i allo och följde med till nya fysikalisk-kemiska institutionen.) 

Det var tre processer jag ville få undersökta: sedimentation i centrifug, diffusion, elek-
trofores. Själv ägnade jag mig huvudsakligen åt sedimentation – tillsammans med  Herman 
Rinde – och förberedde andra arbeten. Först senare kom elektroforesen upp på allvar 
( Tiselius) samt diffusionen (Lamm). För att observera proteiner i lösning litade jag till en 
början till fluorescensen och Olle Quensel, som nu arbetade hos mig, försökte utreda den 
frågan. Han fann omsider att en ren protein fluorescerade föga, det var föroreningar (hy-
drolysprodukter) som orsakade den största effekten. Vi övergav därför fluorescensen och 
började använda ljusabsorption, huvudsakligen i ultraviolett, i stället.

Framför allt gällde det nu för mig att få fram en centrifug med tillräckligt högt varv-
tal och samtidigt lämpad för optiska mätningar, samt sådan att konvektion genom tem-
peraturstörningar eller vibrationer ej störde. Till en början funderade jag på att köpa och 
ändra om en centrifug för 20 000 varv per minut, som Anschutz i Kiel konstruerat efter 
samma princip som deras gyrokompass (jag hade sett en sådan centrifug hos Brønsted i 
Köpenhamn), men jag övergav den tanken och i stället utgick vi, Rinde och jag, från en 
mjölkseparator. Den byggdes om så att sedimentationsceller kunde monteras och obser-
veras genom fotografering.

Höstterminen 1923 och en del av vårterminen 1924 åtgick för utexperimentering av 
apparaturen. Den största svårigheten var uppträdandet av konvexionsströmmar i den lös-
ning som centrifugerades. Två störningskällor kunde påvisas: vibrationer och uppvärm-
ning. Rinde var mest rädd för de förra, jag för den senare. En ständigt återkommande dialog 
var denna: Rinde: ”Om vi bara kunde bli av med de förbannade vibrationerna.” Jag: ”Det är 
nog temperaturstörningarna som är viktigast.” Omsider lyckades vi eliminera bäggedera, 
vibrationerna genom lämpliga dämpningsanordningar och temperaturstörningarna genom 
att kyla lagren, och genom att låta själva rotorn snurra i vätgas. Denna minskar friktionen 
och leder bort den alstrade värmen bättre än luft. Mätningar kunde nu utföras vid varv-
tal upp mot 9 000 per minut. Under vårterminen 1924 kunde vi så genomföra en serie be-
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stämningar av partikelfördelningen i guldsoler (inlämnat till publicering juli 1924, tryckt 
december 1924). Här lanserades namnet ultracentrifug för apparaten ifråga. 

* * *

Läsåret 1924–25 blev ytterst betydelsefullt för min forskning. Sedan ultracentrifugen nu 
börjat fungera bra och Rindes och mina första försök med guldkolloider publicerats börja-
de jag fundera på dess användbarhet för lösande av biokemiska frågor. Rinde hade avslutat 
sina mätningar på guldsoler – han disputerade i december 1924 – och behövde inte längre 
centrifugen. Elektrofores och diffusion av ovalbumin hade jag ju redan varit inne på och 
tillsammans med Knud Estrup hade jag studerat partikelfördelningen i emulsioner, bland 
annat i mjölk. En av Janes väninnor Daga Waern var gift med medicinaren Robin Fåhraeus 
och han blev mycket intresserad av mina ultracentrifugeringsförsök. Kanske kunde man 
undersöka skillnaden mellan komjölk och kvinnomjölk med den? Vi gjorde en lång serie 
centrifugeringar och fann att kvinnomjölken hade mycket mindre fettkulor än komjölken. 
Fördelningsfunktionen var dock svår att bestämma. (Kvinnomjölk fick vi till en början av 
Jane, som ännu ammade Sven, och sedan från BB i Uppsala.)

Robin var redan då inne på sina blodundersökningar och han föreslog att vi skulle cen-
trifugera en hemoglobinlösning. Jag hade planerat försök med ovalbumin som första ägg-
viteämne och påpekade för Robin att hemoglobin – enligt vad man då trodde – hade blott 
cirka hälften så hög molekylvikt som ovalbumin och därför var mindre lämpat för ett förs-
ta försök. Den 16 oktober satte vi igång med en centrifugering vid 8 600 varv per minut. 
Efter ett par timmar ringer Robin till mig – som gått hem för att äta lunch: ”The, en mor-
gonrodnad i hemoglobinlösningen, kom och se!” Jag kilade upp till Kemikum (från Östra 
Ågatan, där jag då bodde). En ”smal ljusröd rand synlig” (mina anteckningar). Men detta 
var ej någon vanlig sedimentering. Så slog det mig: det är sedimentationsjämvikt som hål-
ler på att inställa sig. Tyvärr började cellen snart läcka och försöket måste avbrytas. Samma 
dag härledde jag en formel för beräkning av molekylvikt ur sedimentation och diffusion 
och kompletterade den senare (29 oktober) till den form under vilken den är känd såsom 
”Svedbergs ekvation”.

Centrifugen förbättrades och en ny hemoglobinlösning bereddes. Tre jämviktscentri-
fugeringar gjordes sedan under november (12–14, 25–27, 27–29 november). Det behövdes 
tre dygns centrifugering för att uppnå fullständig jämvikt. Försöken måste passas hela ti-
den och exponeringar tas var eller varannan timme. Det var rätt så påfrestande och vi fick 
avlösning ibland av mina andra medarbetare – Olle Quensel, Henry Jansson. Under tiden 
hade jag härlett en formel för beräkning av molekylvikten ur sedimentationsjämvikten 
(25 november).

Vid terminens slut återvände Robin Fåhraeus till Stockholm och sina egna arbeten 
på Patologen där. I början av vårterminen 1925 ägnade jag mig åt diffusionsmätningar på 
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 ovalbumin och aminosyror vid noll grader i ister-
mostat. Fotograferingen gjordes först med fluores-
censljuset, men då jag – tillsammans med Quensel 
– fann att detta, vad ovalbuminet beträffar, till stor 
del härrörde av adsorberande aminosyror började 
jag övergå till att begagna ljusabsorptionen i ultra-
violett. För att isolera Hg-linjen 253 mu utprovades 
filtra med gasformigt klor och brom. Redan när jag 
började arbeta med hemoglobin hade jag tänkt cen-
trifugera ovalbumin. I min journal 2 april 1925 står 
bland planerade undersökningar: ”sedimenations-
jämvikt för ovalbumin med hjälp av absorption i 
ultraviolett”. Redan 13 mars 1925 hade jag i själva 
verket med gott resultat provat en centrifugupp-
ställning med klor- och bromfiltra med kvartsoptik.

Nu gällde emellertid först och främst att avslu-
ta försöken med hemoglobin. En rad förbättring-
ar gjordes på centrifugen. Cellerna omkonstruera-
des efter vissa förslag av civilingenjör Alf Lysholm 
hos Ljungström Ångturbinbolag. Det var för övrigt 
Robin Fåhraeus som förmedlat denna kontakt (se 
härom mera nedan). I stället för de studerade rätt 
instabila oxihemoglobin-lösningarna övergick jag – 
efter konsultation av Göran Liljestrand – till det 
mera stabila koloxidhemoglobinet. Det tog en del 
tid att framställa dessa. Under april, maj och en del 

av juni arbetade jag sedan för högtryck. Sexton centrifugeringar, vardera under två à tre 
dygn gjordes. Jag hade föga hjälp, tog de flesta observationerna och exponeringarna själv. 
I det övre lilla centrifugrummet med kameran hade jag en tältsäng och låg där natt efter 
natt. En väckarklocka ringde var eller varannan timme, när jag skulle avläsa instrumenten 
eller ta exponeringar.

Mitten av juni flyttade vi ut till Näsudden vid Östhammar. Jag var rätt så slut efter 
terminens intensiva arbete. Inte var jag heller helt säker på mina resultat. Vid mätning av 
sedimentationsjämvikt lurar många felkällor. Hemoglobinets molekylvikt hade tidigare 
satts till 16 700, motsvarande proteinvikt per bunden järnatom. Mina mätningar visade 
att molekylvikten var betydligt större. Det var emellertid inte fullt klart om hemoglobin-
molekylen är uppbyggd av tre eller fyra sådana enheter. I ett brev till Robin Fåhraeus, 22 
juni, ger jag uttryck för mina bekymmer.

Robin Fåhraeus. Fotografi av Emil L:son Finn.  
UUB 13744.
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Östhammar den 22/6 1925.
Käre Robin!
Det gladde mig mycket att du var mindre pessimistisk än jag beträffande vär-

det av våra preliminära resultat. Troligen kan du nu bedöma dem bättre än jag och 
med mindre närsynt blick. Jag hade knogat så pass länge att jag börjat tappa bort 
det nya och originella i hela företaget. Efter en veckas vila börjar också jag tycka att 
det inte är så dumt.

Under dessa dagar har jag gjort vissa kontrollberäkningar samt jämförande stu-
dier av felkällorna vid de olika bestämningarna. Jag tror att ytterligare klarhet skall 
relativt lätt vinnas. Om några dagar reser jag därför in till Uppsala för att göra ett 
par kontrollcentrifugeringar. Det gäller mest salthaltens inverkan som jag av vissa 
skäl inte kan förlika mig med. Det ser ut som om skillnaden mellan det salthaltiga 
och det rena hemoglobinet kanske kan förklaras som en felkälla och som om kanske 
när allt kommer omkring salthalten icke har någon inverkan. Efter de nyberäkning-
ar jag gjort lutar jag mest åt att den rätta molvikten är 4 16 700 och icke 3 16 700. 
Sedan jag gjort dessa försök skall jag skriva ihop ett uppsatsförslag och sen kanske 
vi kunde komma tillsammans och diskutera detsamma. Det blir väl en bit in i juli. 
Kan ni inte då komma allesammans; Jane hade visst några funderingar på att barnen 
kunde stanna över några dagar här även om Daga måste återvända?
     Tillgivne The

Jag reste också mycket riktigt tillbaks till Uppsala och gjorde två kontrollerande centrifu-
geringar (26–27 och 28–29 juni). Felkällornas natur klarnade nu och jag satte mig att redi-
gera en uppsats för Journal of the American Chemical Society. Vid mitten av juli skickade jag 
över manuskriptet till Robin för eventuell kritik. I sitt svar (18 juli) skriver han bland annat:

Käre The
Tack för brevet och korsbandet, vars innehåll jag gång på gång vänder i handen 

och beundrar som en diamant, halvt skamsen och halvt stolt över att jag själv skall 
ha någon del i äganderätten. Jag finner ditt grepp att med hemoglobinet exemplifiera 
metodikens realitet mycket lyckligt. Skulle jag göra någon anmärkning av allmän na-
tur så är det den att avfattningen är väl lapidarisk för den icke invigde som vill fort-
sätta på den inslagna vägen, att eventuella felkällors natur skulle kunnat utförligare 
diskuteras. Men detta bara för att jag skall ha någonting att säga. Jag förstår ju vilket 
betydande arbete som du haft sedan jag slutade. Särskilt övertygande är det med de 
samstämmiga inställningarna av sedimentationsjämvikten från ytan och botten.
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Vi signerade alltså båda två uppsatsen ifråga och den 4 augusti inkom den till redaktio-
nen. Jag har berättat utförligt om detta skede av min forskning då det ju här rör sig om en 
pionjärinsats och att historiken därför är av speciellt intresse.

Rätt så trött, men glad över en fullgjord insats – som jag redan då insåg skulle komma 
att bli av betydelse – samlade jag ihop fotografiska och botaniska grejor och stack iväg till 
Norge.

* * *

Återkommen till Uppsala började jag mitt arbete med större lugn och större tillförsikt, se-
dan jag lyckats slutföra hemoglobinarbetet. Min gamle medarbetare från Madison, Burton 
Nichols kom nu till Uppsala som American-Scandinavian Fellow (han stannade till och 
med 1927). Tillsammans tog vi itu med molekylviktsbestämning av ovalbumin. Arbetet 
var ju rätt så väl förberett genom förbättring av centrifugen och utprövning av kvartsoptik 
och ljusfiltra – klor och brom – för ultraviolett. Resultaten kunde publiceras 1926. En ny 
medarbetare hade jag fått i den unge Arne Tiselius. Tillsammans gjorde vi en undersök-
ning över elektrofores av ovalbumin med fotografering i ultraviolett under användande av 
samma optik som jag utexperimenterat för centrifugeringen (publicerad 1926).

Vad som mest fångat mitt intresse var emellertid möjligheten att få till stånd en 
 ultracentrifug för så höga centrifugalkrafter att sedimentationshastigheten för protein-
molekyler kunde mätas. I ett bidrag till Zsigmondyfestskriften i Kolloid-Zeitschrift hade 
jag givit en översikt av de olika metoderna för molekylviktsbestämning grundade på 
centrifugering och på diffusion – ”Svedbergs ekvation” – och som jag själv väntade mig 
mycket av. Särskilt viktig syntes det mig vara att man ur sedimentationsdiagrammet bor-
de kunna direkt se om en lösning innehöll likstora molekyler eller en blandning av flera 
slag. För sådana mätningar erfordrades hastigheter på minst 30 000 varv per minut – vid 
normala radier. Genom Robin Fåhraeus hade jag fått kontakt med Fredrik Ljungström, 
den kände uppfinnaren på ångturbinområdet. Vi diskuterade mitt problem och han fö-
reslog en centrifug driven av små oljeturbiner. Hans medarbetare Alf Lysholm lovade att 
hjälpa mig med konstruktionen. Det första exemplaret av vår oljeturbincentrifug till-
verkades i huvudsak på den Ljungströmska försöksverkstaden vid Gåshaga på Lidingön. 
Det skulle ju komma att kosta rätt mycket, men i det draget fick jag, mycket tack vare 
Robin Fåhraeus försäkningar i stockholmska medicinarkretsar ett anslag på 25 000 kro-
nor ur stiftelsen ”Therese och Johan Anderssons Minne”. Det var speciellt professor John 
 Sjöqvist som verkade för mig. ”Qvisten kämpar som ett lejon”, skrev Robin till mig. Det 
var ett för den tiden oerhört stort anslag som verkligen förpliktigade. Kort efter sedan jag 
fått detta forskningsbidrag yttrade en kollega här i Uppsala till mig: ”Jag förstår inte hur 
du kan våga ta emot en sådan summa. Tänk om ditt centrifugprojekt misslyckas.” – ”Det 
kommer inte att misslyckas”, svarade jag.
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Under hösten 1925 flyttade vi från Östra Ågatan till en våning i Gamla Kemikum. Det 
var min önskedröm sedan många år tillbaka att få en tjänstebostad där uppe nära till la-
boratoriet. Särskilt på sista tiden med de långvariga centrifugeringarna hade det varit rätt 
så besvärligt att bo nere i stan och traska uppför Carolinabacken vid alla tider på dygnet. 
I Gamla Kemikum fanns av gammalt tre tjänstebostäder: för professorerna i fysik, kemi 
och medicinsk kemi respektive. Fysikvåningen hade i många år alltsedan Knut Ångströms 
död (1910) bebotts av hans änka (”Tante Hélène”), vilket ansågs icke mer än rätt eftersom 
en beundrarinna till Knut Ångström bekostat en prefektvilla till Fysiska institutionen, 
färdig först efter hans död. Nu ansåg emellertid universitetets drätselnämnd att hon bott 
där nog länge och jag fick våningen. Ett par rum lades till Geografiska institutionen och 
det hela reparerades och så flyttade vi in där. Det blev till mycket stor hjälp för mig – jag 
bodde sedan där i 25 år, till 1950.

Redan på nyåret 1926 (10 januari) var en första version av centrifugen färdig för prov-
körning. I mitt protokoll står såsom närvarande: ”Lysholm, I. Eriksson, E. Eriksson, J.B. 
Nichols och undertecknad.” (E. Eriksson är bror till Ivar och var anställd som maskinist). 
I nordvästra delen av källaren hade iordningställts ett rum för centrifugen, och skilt däri-
från genom en tjock vägg med urtag för observationer ett kontrollrum. Vi utposterades på 
olika punkter vid instrumenten. Det första försöket blev rätt så nedslående. Blott 13 000 
varv per minut registrerades. Ytterligare tre körningar gjordes samma dag och efter diverse 
justeringar uppnåddes 19 000 varv. Apparaturen var i flera avseenden olämpligt konstru-
erad och det tog mig hela vårterminen och litet av sommaren att få den funktionsduglig.

Varvtalsräkningen skedde genom koppling till en mekanisk tachometer, vilket stal 
kraft från de små oljeturbinerna. Detta togs bort och jag ordnade i stället med ett stro-
boskop. Inne i centrifughuset skulle det först pumpas vakuum och sedan insläppas vät-
gas – för att minska friktionen. Kompressorn som levererade olja till turbinerna var ej va-
kuumtät utan sög in luft varefter den upphörde att pumpa olja. Vi höjde oljebehållaren 
och anordnade oljetätningar till kompressorn. Vid de första försöken fick en man – Emil 
Eriksson – stå nere i kompressorgraven och ösa olja på lagren för att hindra luft att läcka in.

Turbinbladen fick man rent empiriskt justera. Rotorn var ej tillräckligt avbalanserad 
så att vibrationer uppträdde. Ett försök att avbalansera rotorn i en balanseringsmaskin på 
Tekniska högskolan – ingenjör G. Nordgren – gav föga tillfredställande resultat. I mitten 
av maj fick jag i ordning en egen balanseringsmaskin och därmed var vibrationerna borta. 
Så snart alla tätningar blivit klara kunde jag utnyttja en viktig idé: att låta rotorn snurra i 
vätgas av reducerat tryck, varvid friktionen ytterligare nedsattes utan att värmelednings-
förmågan hos gasen minskades. För att bestämma temperaturen i cellen under centri-
fugeringen gjordes observationer på substanser med känd smältpunkt – först användes 
azoxibenzol.

Redan den 19 februari hade jag försökt centrifugera en hemoglobinlösning och fick ef-
ter 2 ½ timme vid 19 000 varv tydlig sedimentering. Den 5 mars demonstrerade jag appa-
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raturen, och visade sedimentering av hemoglobin, för Vetenskapssocietetens medlemmar 
i Uppsala. Den 7 april uppnåddes 40 000 varv per minut – motsvarande 93 000 gånger 
tyngdkraften. Till mitten av juni fortsattes försöken med hemoglobin. Ultracentrifugen 
var då fullt användbar. Projektet hade lyckats!

En liten episod från denna hektiska tid kanske kan förtjäna att räddas ur glömskan. 
En kväll arbetade jag nere i centrifugrummet med tätningsproblem. Emil Eriksson öste 
olja ur kompressorns lager, själv var jag smutsig och nedstänkt med olja. Då kom en vakt-
mästare och anmälde telefon till mig: ”Jo, det är en uppasserska hos professor Stavenow.” 
– Tablå! – Det var alltså rektorsmiddag, jag hade tackat ja, och så totalt glömt av det. ”Hur 
långt har de hunnit”, frågade jag. – ”Ja, de väntade en stund på professorn, men nu har de 
börjat servera soppan”. – ”Säg att jag kommer så snart jag hunnit klä om mig.” Så sprang jag 
hem, tvättade mig, slängde av mig kläderna och drog på fracken, skyndade iväg till det Sta-
venowska huset vid Järnbrogatan och ringde på. Modigt, inte sant! Middagen var då över. 
Fru Stavenow kom ut och hälsade mycket vänligt på mig, och så fick jag sitta vid ett litet 
bord och äta rester från den splendida middagen. Jag tror att mitt mod att erkänna min 
glömska och komma efter middagen vann tantens hjärta. 

Sommaren tillbringade jag i Havstenssund. Där var ju mycket nytt att se, växter att 
samla och fotografera. I slutet av juni gjorde jag ett märkligt fynd: Botrychium simplex – 
ny för Bohuslän. För övrigt planerade jag arbetena till nästa termin. Centrifugeringsför-
söken med ovalbumin och hemoglobin hade visat att dessa voro homogena i avseende på 
molekylvikt. Tidigare hade man i allmänhet betraktat äggviteämnena som kolloider med 
varierande partikelstorlek. Jag hade också till en början tänkt mig att bestämma fördel-
ningskurvor för dem, såsom Rinde och jag gjort för guldkolloiderna. Det var med förvå-
ning jag fann att ovalbumin och hemoglobin bestodo av likstora jättemolekyler. Frågan 
var nu om alla andra proteiner förhöll sig på samma sätt. Jag var oerhört spänd på att få 
se hur härmed förhöll sig. Till en början ville jag undersöka representanter för några olika 
klasser av proteiner och framför allt sådana som kunde framprepareras utan för våldsam-
ma ingrepp. För flera år sedan hade jag i Kemiska sektionen i Uppsala hört ett föredrag av 
Harald Kylin om algfärgämnen av äggvitenatur. Det var de hos rödalgerna förekommande 
fykocyan och fykoerytrin, det förra blått, det senare rött. Under sensommaren satte jag 
igång med insamling av den marina algen Ceramium rubrum vid holmarna utanför Havs-
stenssund och uppe på vinden i vår stuga inrättade jag ett litet laboratorium och beredde 
lösningar av färgämnena.

I början av augusti for jag till Uppsala på några dagar för att råka Edwin Cohn, som rest 
till Stockholm för fysiologkongressen. Han kom över till Uppsala med sin fru Marianne 
och jag demonstrerade ultracentrifugen för honom sent en kväll. Marianne berättade se-
dan för mig att Edwin kommit upp på deras hotellrum full av entusiasm över min appa-
ratur: ”Oh, beautiful, beautiful!” Jag återvände till Havstenssund på någon vecka och full-
bordade preparationen av fykocyan och fykoerytrin.
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Efter återkomsten till Uppsala satte jag igång med centrifugeringarna igen. Mitt he-
moglobinarbete hade väckt ett visst uppseende och två nya lärjungar kom nu till Uppsala, 
en australiensare N.B. Lewis och en rumän Eugen Chirnoaga. Burton Nichols hade fått 
sitt stipendium förlängt. Lewis och jag tog itu med fykocyan och fykoerytrin och gjorde 
jämviktsmätningar i lilla centrifugen och bestämde sedimentationshastigheten i nya stora 
centrifugen. Resultatet blev överraskande. Fykoerytrin visade sig ha dubbelt så hög mole-
kylvikt som fykocyan. Bägge voro enhetliga.

Vissa evertebrater innehåller ett kopparhaltigt äggviteämne, hemocyanin, och jag tyck-
te det skulle vara intressant att studera det. Ett parti vinbergssnäckor inköptes från Tysk-
land och min medarbetare, Chirnoaga fick i uppdrag att tappa dem på deras blåa blod och 
renframställa hemocyanin därur. Beräknad på kopparhalten kunde man vänta en rätt låg 
molekylvikt. Vi började med att sätta igång en jämviktscentrifugering i lilla centrifugen. 
Efter någon timme kom Chirnoaga till mig och berättade förvånad att hemocyaninet re-
dan börjat sedimentera. Det visade sig i själva verket bestå av likstora jättemolekyler med 
en molekylvikt på cirka 5 000 000! Sådana molekyler hade man aldrig drömt om.

Försöken med förbättringar på centrifugen fortsatte parallellt med dess användning 
för studiet av äggviteämnen. Det var särskilt cellerna som beredde svårigheter, kvartsplat-
torna sprack ofta vid höga varvtal.

Under hösten väcktes i fakulteten ett förslag att tilldela mig Björkénska priset, den 
största belöning som universitetet kunde ge. Någon (Svedelius?) hade då ställt den frågan 
till kollegerna i fysik och kemi huruvida de arbeten av mig som åberopats – ultracentrifu-
gen och äggviteämnena – voro Nobelprismässiga. Om så var fallet ansåg han det onödigt 
att ge Björkénska priset för dem. Svar: ”Jo, ett Nobelpris kunde nog tänkas men frågan är 
inte aktuell i år.” Så beslöts att jag skulle få Björkénska priset.

I november sammanträdde KVA för beslut om årets Nobelpris i fysik och kemi. Jag 
hade flera gånger varit föreslagen och var det även detta år. Enär det inte föreföll vara nå-
gon utsikt för mig att få priset just då, så uppmanades jag – som sedan 1925 var ledamot 
av Nobelkommittén för kemi – att förklara det jag inte önskade att kommittén skulle 
uppta förslaget på mig till behandling. Detta för att jag skulle vara oförhindrad att delta 
i kommitténs arbete. Detta år stod till akademins förfogande 1925 års pris i fysik, reser-
verat från föregående år, samt 1926 års pris, och i kemi likaledes två pris, 1925 och 1926 
års. Det är kutym att akademin först beslutar om fysikpriset och sedan om kemipriset. 
Redan vid beslutet om det förra visade det sig att akademin var missnöjd med fysiska 
kommitténs förslag. 1925 års fysikpris gick emellertid, såsom föreslaget, till Franck och 
Hertz, men 1926 års pris gick, tvärt emot kommitténs förslag till kolloidforskaren Jean 
Perrin – lanserad av Carl Benedicks. Till 1925 års kemipris hade kommittén föreslaget 
kolloidkemisten Zsigmondy. Akademien röstade också på honom. När det sedan kom 
till beslut om 1926 års kemipris var meningarna delade. Förslag väcktes av Carl Bene-
dicks och Wilhelm Palmaer att ge mig priset – mot kemikommitténs förslag. Dess ord-
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förande Olof Hammarsten kom fram till mig och yttrade helt upprörd: ”Du har ju redan 
i kommittén förklarat att du inte ville komma ifråga.” Svar: ”För att kunna delta i kom-
mitténs arbete bad jag att denna inte skulle uppta min kandidatur till övervägande, men 
om nu akademin vill göra detta så har jag ju ingen anledning att förklara mig inte vilja 
komma ifråga.” Därpå lämnade jag sammanträdet och traskade ner till Centralen för att 
resa hem. När jag gick där på perrongen fram och tillbaka och väntade på tåget såg jag 
upsaliensarna komma. Nathan Söderblom skyndade emot mig: ”Gratulerar, du har fått 
priset.” Jag var helt överväldigad. Hade inte trott att det skulle gå så. På tåget och sedan 
hem från stationen hade jag sällskap med Oskar Widman, min gamle vän och gynnare. 
Han var mycket glad och stolt, men förstås en smula besviken över att jag inte fått det 
på förslag av kommittén.

Själv kände jag mig både otroligt glad och en smula obehaglig till mods. Jag hade till-
erkänts priset för mina arbeten rörande dispersa system, alltså mer eller mindre för min 
samlade produktion. Mig föreföll det nog som om blott mina sista undersökningar, arbe-
tena över äggviteämnena med hjälp av ultracentrifugen, kunde på allvar komma ifråga. 
Och dessa var ju bara påbörjade. Så i själva verket hade nog kemiska Nobelkommittén rätt 
– jag borde ha fått vänta ett par år åtminstone. Jag låg vaken hela natten och grubblade och 
kände mig allt olyckligare. Jag lovade mig själv att jag skulle använda de följande tio åren 
av mitt liv att göra mig värdig priset. Och så blev det också.

Kommentarer i utlandet voro emellertid mycket vänliga. Tre pris hade utdelats till 
forskare inom kolloidernas fysik och kemi, det var ett gott grepp av akademin, förklarade 
man. Vad mig beträffar sades det att ju akademin haft tillfälle ta del av mina senaste arbe-
ten redan innan de hunnit bli allmänt kända utomlands. Deras stora betydelse drogs inte 
i tvivelsmål. Jag fick motta flera gratulationsbrev, bland annat från Edwin Cohn i Cam-
bridge, Massachusetts.

Det var en underlig dag för mig, den nästa. Jane hade varit i Italien tillsammans med 
Hervor Mellgren (gift med Johannes Wickman) och var på hemresa. Hon fick se om priset 
i tidningarna. Jag träffade mina medarbetare på Kemikum och pratade med dem, plane-
rade våra arbeten. Sedan blev det ju att tänka på Nobelfesten 10 december, där jag måste 
hålla tal och tacka för priset. Min Nobelföreläsning uppsköts till våren på professor Sö-
derbaums förslag – han var akademiens sekreterare. Detta för att kemikommittén inte 
skulle känna förödmjukelsen så bittert och för att jag skulle få tid att samla mer material 
i mina äggviteundersökningar. Det var kanske litet snopet, tyckte jag, men på det hela ta-
get lugnare och bättre.

Nobelfesten var rätt så ansträngande, men stimulerande. Jag hade som mina gäster bju-
dit ingenjör Alf Lysholm med fru, Robin och Daga Fåhraeus och några av mina medarbe-
tare på Kemikum. Kungamiddagen var jag också på. Rätt så tråkig och besvärlig. Kungen, 
Gustaf V, serverades först, åt litet och fort och de som fått mat sist hann knappast få i sig 
den – skada för det var utsökt mat och dito viner. Någon av de senare dagarna hade Carl 
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Benedicks middag för Perrin, Zsigmondy och mig. I sitt tal – på franska – drog han upp en 
parallell med de tre visa männen – jag var Balthasar.

Nobelpriset betydde en avsevärd ekonomisk lättnad för mig och vad som var viktiga-
re, det stärkte min position. Frågan om nybygge för fysikaliska kemin var brännande. De 
lokaler som stod till mitt och mina medarbetares förfogande var mycket knappa och till 
den del underhaltiga. Sedan ett par år hade docent Yngve Björnståhl och jag arbetat på 
planeringen av en ny institutionsbyggnad och senast hösten 1926 hade jag diskuterat frå-
gan med universitetsmyndigheterna. Allehanda hinder restes i min väg: jag stod inte i tur 
att få bygga, andra borde komma före, universitetet kunde inte komma med krav på en så 
dyrbar institution och så vidare.

Sedan jag fått priset undanröjdes hindren snabbt. Jag reste till Stockholm och talade 
med min promotionskamrat Börje Knös, som då var statssekreterare i ecklesiastikdepar-
tementet. Han lovade ordna så att eventuellt petitum från universitetet lades fram för 
1927 års riksdag. ”Och om universitetet tvekar, så kan du själv vända dig direkt till Kungl. 
Maj:t”, slutade han. ”Pressen skulle för övrigt ställa till med stort hallå om det inte kommer 
fram”, tillade han. I själva verket hade tidningarna i samband med priset intervjuat mig och 
fotograferat mina sämsta lokaler: ”Nobelpristagaren arbetar på en toalett”, och så vidare. 
Riksdagen beviljade 1 225 500 kronor för uppförande av en fysikalisk-kemisk institution 
och Rockefeller-stiftelsen gav 50 000 dollar till instrumentell utrustning.

Hela vårterminen 1927 arbetade jag vidare på förbättring av ultracentrifugen och på 
molekylviktsbestämningar på proteiner. En ny medarbetare, Tominosuke Katsurai, från 
Kyoto i Japan, sällade sig till oss. Han började arbeta med fykocyan och fykoerytrin från 
den japanska algen Porphyra och gjorde den viktiga iakttagelsen att fykocyanets molekyler 
inom ett visst pH-område är lika tunga som fykoerytrinets, men sönderfalla i halvor vid 
sänkning av pH. Samma förhållande konstaterades senare för Ceramium-fykocyan (Inga-
Britta Ericson). Katsurai studerade också fykocyan från sötvattensalgen Aphanizomenon.

Björnståhl och jag arbetade nu vidare på planering av den nya institutionen, som vi 
skulle få bygga. Den 19 maj höll jag min Nobelföreläsning på KTH i Stockholm. Ämne: 
Ultracentrifugen och bestämning av molekylvikter med den (ovalbumin, hemoglobin, fy-
kocyan, fykoerytrin, hemocyanin).
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Personförteckning
The Svedberg är inte inkluderad, ej heller personer som nämns med endast förnamn, titel eller 
efternamn och därför inte gått att säkert identifiera (till exempel ”miss May”, ”finngubben Isak”).
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Beckman, Anna, f. Nilsson (1885–1973) 16–17, 

20, 27, 44–45

Beckman, Bengt (1881–1934) 20, 44–45
Benedicks, Carl (1875–1958) 22, 25–27, 29, 74, 

83–84, 87
Benedicks-Bruce, Carolina (1856–1935) 25
Bengtsson, Erik (1886–1968) 26
Berg, Greta (1887–1976) 46
Berg, Ruben G:son (1876–1948) 49
Berg, Tor (1885–1967) 46
Berg, Yngve (1887–1963) 46
Bergh, Gunhild (1888–1961) 56
Bildt, Aura (1893–1908) 18, 20
Bildt, Gerda, f. Hasselblad (1857–1945) 18–20
Bildt, Gerhard (1888–1943) 17–18, 20
Bildt, Gillis (1889–1971) 18–20
Björkquist, Manfred (1884–1985) 39
Björnstjerna, Sigrid (1889–1951) 54
Björnståhl, Yngve (1888–1942) 61, 87
Blanck, Anton (1881–1951) 40, 48, 54, 56
Bohman, Sven Anshelm (f. 1880) 27
Bohr, Niels (1885–1962) 67
Boltzmann, Ludwig (1844–1906) 28
Bose, Satyendra Nath (1894–1974) 48
Boye, Karin (1900–41) 65
Bredig, Georg (1868–1944) 22–23
Britton, Nathaniel Lord (1859–1934) 71
Brown, Addison (1830–1913) 71
Bruce, William Blair (1859–1906) 25
Brunius, Cèlie, f. Cleve (1882–1980) 17
Brunius, Teddy (1922–2011) 56
Brønsted, Johannes Nicolaus (1879–1947) 67, 

76
Burman, Stina 65
Burton, E.F. 72
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Börjesson, Gustaf Herman (“Gösta)  
(1883–1928) 61, 64

Carlbaum, Ture (1880–1943) 20
Cederström, Anna (1878–1965) 35, 57
Cederström, Anna Charlotta, f. Skjöldebrand 

(1840–1912) 35
Cederström, Carl (1841–1925) 29
Cederström, Emanuel (1848–1920) 29
Chirnoaga, Eugen 83
Chrysander, Louis (1861–1930) 60
Chrysander, Olof (1905–70) 60
Cleve, Cèlie, se Brunius, Cèlie
Cleve, Per T. (1840–1905) 16–17, 19
Cohen, Ernst (1869–1944) 45
Cohn, Edwin J. (1892–1953) 62, 70, 82, 84
Cohn, Marianne, f. Brettauer (d. 1948) 62, 82
Coolidge, William D. (1873–1975)
Cotton, Aimé (1869–1951) 46, 63
Cottrell, Frederick Gardner (1877–1948) 74
Crommelin, Claude (1878–1965) 44
Curie, Iréne (1897–1956) 63
Curie, Marie (1867–1934) 46, 63

Dahlberg, Herman (1860–1926) 46
Dahlstedt, Eva, f. Mörner (1883–1972) 16
Dahlstedt, Helge (1885–1963) 16
Daniels, Farrington (1889–1972) 70
Danysz, Jan Kazimierz (1884–1914) 46
Debierne, André-Louis (1874–1949) 46
De Geer, Gerard (1858–1943) 36
Donnan, Frederick G. (1870–1956) 63, 66
Duclaux, Jacques (1877–1978) 46
Dushman, Saul (1883–1954) 70

Eberstein, Agnes, f. Montelius (1882–1969) 20
Einstein, Albert (1879–1955) 35, 39, 57
Ekbom, Alfred (1865–1940) 16
Eklund, J.A. (1863–1945) 39

Engström, Albert (1869–1940) 65
Ericson, Inga-Britta, se Jullander, Inga-Britta
Eriksson, Emil 81–82
Eriksson, Ivar 76, 81
Estrup, Knud 43, 77
Euler-Chelpin, Hans von (1873–1964) 52

Fahlberg, David 69–73
Falk, Matths (1841–1926) 20–21
Faraday, Michael (1791–1867) 66
Finn, Emil L:son (1878–1949) 78
Fogelqvist, Jeanna Cecilia (1881–1967) 48
Fogelqvist, Torsten (1880–1941) 48, 56
Franck, James (1882–1964) 83
Frodi, Bertha, f. Dahlquist (1857–1958) 49
Frodi, Jane, se Svedberg, Jane
Frodi, Wilhelm (1849–1917) 49, 57
Fröding, Gustaf (1860–1911) 48–49
Fåhraeus, Daga, f. Waern (1889–1978) 77, 79, 

84
Fåhraeus, Robin (1888–1968) 77–80, 84
Förster-Nietzsche, Elisabeth (1846–1935) 33

Geiger, Hans (1882–1945) 49
Geijer, Per (”Pelle”) (1886–1976) 26
Graham, Thomas (1805–69) 66
Granqvist, Gustaf (1866–1922) 21
Gråsten, Viola (1910–94) 86
Gustaf V (1858–1950) 84

Hæckel, Ernst (1834–1919) 25
Hahn, Otto (1879–1968) 49
Hallström, Carl Otto (1886–1975) 29
Hamberg, Axel (1863–1933) 41–42
Hammarsten, Olof (1841–1932) 17, 84
Hamnqvist, Herman (1865–1946) 39
Hatschek, Emil (1869–1944) 62
Heidenstam, Verner von (1859–1940) 49
Hellberg, Eira (1884–1969) 39, 53
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Hellsing, Gustaf (”Gutten”) (1873–1928) 16, 
30

Herdin, Karl Wilhelm (K.W.) (1854–1940) 20
Hermelin, Gösta (1888–1977) 49
Hermelin, Honorine (1886–1977) 49
Hermelin, Jane, f. von Koch (1877–1963) 49
Hermelin, Joseph (1857–1938) 49
Hertz, Gustav (1887–1975) 83
Hitler, Adolf (1889–1945) 45
Hjorth, Bror (1894–1968) 85
Holmberg, Otto (1876–1934) 21, 24, 29, 33–34
Holmbom, Anna 42
Holmbom, Erik 42
Holmbom, Nils 42
Holmbom, Lars 42
Holmbom, Oskar 42
Holmes, Harry N. 73
Holmgren, Erik (1872–1943) 20
Hooch, Pieter de (1629–84) 45
Hultén, Eric (1894–1981) 61
Högbom, Arvid G. (1857–1940) 60

Inouye, Katsuije 41

Jacobsson, Malte (1885–1966) 66
Jansson, Henry 77
Jette, Eric (1897–1963) 68, 71
Johansson, Axel (”Koftan”) (1868–1948) 54, 

56
Joliot, Frédéric (1900–58) 63
Jullander, Inga-Britta (1909–62) 87
Jäderholm, Elof (1868–1927) 50

Kahlenberg, Louis (1870–1941) 72
Kamerlingh Onnes, Heike (1853–1926) 44–45
Karlfeldt, Erik Axel (1864–1931) 24, 35, 64
Katsurai, Tominosuke 87
Kempe, Carl (”Calle”) (1884–1967) 17
Key, Ellen (1849–1926) 25

Kleen, Else af, se Möller, Else
Kleen, Emil (1847–1923) 54
Knös, Börje (1883–1970) 87
Kraemer, Elmer (1898–1943) 65, 68, 70–72
Kuzel, Hans (1859–1921) 29
Kylin, Harald (1879–1949) 82

Lagerlöf, Elsa, g. Scheel 21, 28
Lagerlöf, Ida, f. Roempke, se Svedberg, Ida
Lamm, Greta (1888–1968) 56–57, 61
Lamm, Martin (1880–1950) 56–57, 61
Lamm, Ole (1902–64) 76
Lamm, Olof (1887–1967) 69
Langmuir, Irving (1881–1957) 70
Lanner, Olga (1884–1961) 46
Lemoine, Magnus (1883–1936) 20
Lemoine, Sadie 20
Lewis, N.B. 83
Lidén, Ragnar (1880–1969) 17
Lidman, Carin, f. Thiel, se Östberg, Carin
Lidman, Sven (1882–1960) 24, 57
Liljestrand, Göran (1886–1968) 78
Lindberg, August (1846–1916) 40
Lindberg, Augusta (1866–1943) 40
Lindstedt, Harriet, f. Nordenson  

(1891–1955) 64
Ljungström, Fredrik (1875–1964) 80
Loeb, Jacques (1859–1924) 69, 72
Lorentz, H.A. (1853–1927) 45
Lottermoser, Alfred (1870–1945) 22, 33, 49
Lundbohm, Hjalmar (1855–1926) 54
Lundquist, Gustaf (1841–1917) 21, 27
Lysholm, Alf (1893–1973) 78, 80–81, 84
Lysholm, Margit (1898–1953) 84
Löfgren, Ernst (1864–1945) 32
Löfstedt, Einar (1880–1955) 40
Lönn, A.V. 37
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Mannheimer, Irma, f. Nordvall  
(1896–1982) 68

Mannheimer, Love (1904–95) 68
Mathews, Joseph Howard (J.H.) (1881–1970) 

69–70, 72
Mauguin, Charles-Victor (1878–1958) 48
Maxwell, James Clerk (1831–79) 28
Meitner, Lise (1878–1968) 49
Mellgren, Hervor, se Wickman, Hervor
Memling, Hans (ca 1435–95) 45
Montelius, Agnes, se Eberstein, Agnes
Montelius, Alvar (1880–1949) 20
Montelius, Oskar (1881–1954) 20
Muller, A. 22
Möller, Else, f. af Kleen (1882–1968) 54
Mörner, Eva, se Dahlstedt, Eva
Mörner, Stellan (1896–1979) 86

Nernst, Walther (1864–1941) 20, 22, 33
Nietzsche, Friedrich (1844–1900) 25, 33
Nichols, Burton (1902–95) 69–72, 80–81, 83
Nilsson, Hjalmar (1856–1925) 61
Nisser, William (1882–1960) 26
Nordgren, G. 81
Nordenson, Clare (”Koko”) (1891–1978)  

50–51, 56–57, 61–62, 64
Nordenson, Harald (1886–1980) 38–40, 44–

46, 49–53, 56–57, 61–64
Nordenson, Harriet, se Lindstedt, Harriet
Nordenson, Lilly, se Torén, Lilly
Nordlund, Ivar (1887–1918) 55, 59–60
Nordström, Ludvig (”Lubbe”) (1882–1942) 40
Nordvall, Irma, se Mannheimer, Irma
Norman, Johannes Musæus (1823–1903)

Odén, Sven (1887–1934) 33, 37, 40, 48–49, 
53–54, 60, 65

Odencrants, Arvid (1881–1959) 20, 27, 56
Odencrants, Gerard (1888–1967) 56, 59

Odencrants, Thor (1849–1934) 56
Osti, Henri (1826–1914) 31
Ostwald, Wilhelm (1853–1932) 22, 29

Palmaer, Wilhelm (1868–1942) 83
Perrin, Jean Baptiste (1870–1942) 46, 83, 87
Pettersson, Otto (1848–1941) 35
Phalén, Adolf (1884–1931) 57
Pihlblad, Nils (f. 1885) 26, 29, 35, 37, 60
Pleijel, Henning (1873–1962) 27

Quensel, Olof (1896–1966) 76–78
Quensel, Percy (1881–1966) 17, 27

Rabenius, Olof (”Olle”) (1882–1948) 39–40
Rembrandt (1606–69) 46
Renwick, Frank Forester (1877–1943) 66
Rinde, Herman (1889–1949) 35, 68, 71, 76–77, 

82
Ringenson, Anna (1893–1977) 65
Ringenson, Erik (1894–1957) 65
Ringenson, Karin (1886–1971) 63
Ringenson, Lisa (1893–1980) 65
Rinman, Ludvig (1874–1937) 16–17
Roempke, Rosie 28
Rose, Gustaf (1867–1930) 56
Rosén, Seth (1883–1953) 27
Rutherford, Ernest (1871–1937) 34–35, 63, 66

Sampe, Astrid (1909–2002) 86
Samuelsson, Gunnar (1885–1944) 53
Sandegren, Johannes (1883–1962) 24
Sandqvist, Håkan (1882–1930) 27, 33, 36
Schank, Oliver 71
Schiermann, Anna 60
Schwartz, Ilse 60
Scott, Norman D. (1894–1948) 71–72
Selander, Sten (1891–1957) 42
Sernander, Rutger (1866–1944) 61



92

Shakespeare, William (1564–1616) 20, 40
Sheppard, S.E. 72
Siedentopf, Henry (1872–1940) 33
Sjöqvist, John (1863–1934) 80
Sjövall, Torsten (1870–1923) 61
Slater-Price, Thomas (1875–1949) 66
Smoluchowski, Marian (1872–1917) 39
Soddy, Frederick (1877–1956) 34, 63
Stagnelius, Erik Johan (1793–1823) 64
Stamm, Alfred (1897–1985) 70–72
Stavenow, Elin Maria (1870–1965) 82
Stavenow, Ludvig (1864–1950) 82
Stein, Bruno 70–71
Stiernstedt, Marika (1875–1954) 40
Strindberg, August (1849–1912) 33, 41
Strömholm, Daniel (1871–1961) 16–17, 30, 

34–35, 37
Sturzen-Becker, Astrid (1892–1957) 56
Svedberg, Augusta, f. Alstermark  

(1859–1905) 15–16, 19, 21
Svedberg, Bengt (1918–96) 68, 70–71
Svedberg, Carl 15, 20
Svedberg, Elias (1852–1908) 15, 19–21, 26, 29
Svedberg, Elias (1913–87) 48–49, 56, 86
Svedberg, Hillevi (1910–90) 41, 48, 56
Svedberg, Ida, f. Roempke (1861–1943) 21, 28
Svedberg, Jane, f. Frodi (1889–1960) 49–50, 

52–53, 56–58, 61–65, 67–68, 73–74, 77, 79, 
84

Svedberg, Jesper (1856–1931) 15, 29
Svedberg, Malin, g. Kumlien (f. 1917) 58, 60, 

68
Svedberg, Margit, f. Hallén (f. 1920) 86
Svedberg, Sigrid 21, 28
Svedberg, Sven (1854–1920) 15, 20, 28
Svedberg, Sven (1924–99) 77
Svedelius, Nils (1873–1960) 83
Swedenborg, Emanuel (1688–1772) 54
Svenson, Frey (1866–1927) 48

Sylvén, Nils (1880–1969) 61
Söderbaum, Henrik Gustaf (1862–1933) 84
Söderblom, Nathan (1866–1931) 41, 52, 84
Sørensen, S.P.L. (1868–1939) 62

Taylor, Hugh (1890–1974) 47, 72–74
Tenow, Elna (pseud. Elsa Törne)  

(1862–1944) 26
Tersmeden, Benny (1884–1953) 28
Tersmeden, Ida, se Arfwedson, Ida
Thiel, Ernest (1859–1947) 33
Thirring, Gretl, se Afzelius, Gretl
Thirring, Hans (1888–1976) 60
Thomson, J.J. (1856–1940) 63, 66
Tiselius, Arne (1902–71) 76, 80
Torén, Lilly, f. Nordenson (1896–1940) 64
Tunberg, Sven (1882–1954) 54

Uggla, Agnes, se Wiman, Agnes
Uggla, Arvid Hj. (1883–1964) 45
Uggla, Sophie (1866–1949) 28
Uhland, Ludwig (1787–1862) 24

Waals, Johannes Diderik van der  
(1837–1923) 43

Wallerstedt, Mikael (f. 1966) 55, 86
Warburg, Elsa (1886–1953) 56, 58, 62
Warburg, Fritz (1879–1964) 58
Washington, George (1732–99) 74
Wenander, Axel (f. 1866) 57–58
Vermeer, Jan (1632–75) 45
Westgren, Arne (1889–1975) 54
Westerlund, Ernst (1839–1924) 41
Wickman, Hervor, f. Mellgren  

(1890–1981) 54, 84
Wickman, Johannes (1882–1957) 84
Widman, Oskar (1852–1930) 19, 23, 26,  

30–31, 33–35, 39, 41, 44, 47, 52, 84
Widman, Ragnar (1882–1931) 27, 33



93

Wijkander, Ingeborg (1882–1941) 40
Wilhelmson, Berta (1869–1965) 54
Wilhelmson, Carl (1866–1928) 54
Williams, John Warren (”Jack”)  

(1898–1988) 70
Willstätter, Richard (1872–1942) 49
Wilson, Charles Thomson Rees  

(1869–1959) 43, 63
Wiman, Agnes, f. Uggla (1875–1964) 15
Wiman, Anders (1865–1959) 20
Wiman, Carl (1867–1944) 15
Wöhler, Eva Maria Carolina, f. Herlitz  

(1857–1946) 40
Wöhler, Willy (1848–1927) 40

Zeilon, Nils (1886–1958) 56
Zirngast, Waldtraut 60
Zsigmondy, Richard (1865–1929) 22, 33, 83, 87

Åkesson, Elisabet (”Betsy”), f. Andreen
(1891–1986) 26, 37, 46, 52–53
Ångström, Hélène (1849–1943) 81
Ångström, Knut (1857–1910) 17, 20, 22, 48, 59, 

81

Östberg, Carin, f. Thiel (1889–1963) 57
Österling, Greta, f. Sjöberg (1886–1966) 49
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Referenser
Litteraturen om The Svedberg är omfattande. Levnadsteckningar har författats av bland 
andra Sven Brohult, Theodor Svedberg, Kungl. Vetenskapsakademiens minnesteckningar 
(1981) och Stig Claesson i Kungl. Vetenskaps-Societetens Årsbok 1971. Björn Lindman och 
Lars-Olof Sundelöf har tecknat en översiktlig bild av Svedbergs liv och verksamhet i A Tri-
bute to the Memory of Theodor Svedberg (2010). J.A. Hedvall har lämnat minnesteckningen 
”Från Nya Kemikums första tid” i festskriften The Svedberg (1944). Göran Bergson och Olle 
Matsson har författat studien ”Daniel Strömholm, The Svedberg och isotoperna” i Libens 
merito (2001). Konferensbidragen från jubileumssymposiet 1984, liksom kortföreläsning-
arna vid öppnandet av Svedbergutställningen på Carolina Rediviva, utgavs i den av Bengt 
Rånby ederade volymen Physical Chemistry of Colloids and Macromolecules (1987). Häri 
skildrar Nils Gralén, Carl Johan Clemedson och Pernille Ahlström i tur och ordning Sved-
berg som författare, botanist och konstnär. Sven Widmalm har författat en större uppsats 
om ”The Svedberg och gränsen mellan vetenskap och teknik” i den av honom ederade Ar-
tefakter (2004). Samma år publicerade Widmalm ”Trollkarlen från Uppsala”, vilken skildrar 
bilden av Svedberg och hans vetenskap under andra världskriget i volymen Den mediala 
vetenskapen, ed. Anders Ekström. Anders Lundgren har utgivit ”Tre sagor. The Svedberg 
och Andrea Andreen” i Lychnos 1992.
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Rektors inbjudan

Höstterminen 2012 installeras 41 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 16 november hålls, sedan de nya professorerna 
presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande ordning: 

Professorn i sociologi, Patrik Aspers
Föreläsning: Envaro och samvaro.

Professorn i global hälsa, Stefan Swartling Peterson
Föreläsning: Global hälsa – världens chans!

Professorn i biologi, ssk zooekologi Anna Qvarnström
Föreläsning: Evolutionens kärna: Artbildning. 

I anslutning till installationsakten utdelas Pedagogiska priset för år 2012.

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 kl 15.15. OBS tiden. Platserna intas senast kl 15.00. 
(Klädseln är valfri.) För dem som önskar delta i processionen sker samling i trapphallens 
övre galleri t.h. kl 14.50. (Klädseln är därvid för herrar frack med svart väst och vit rosett, 
ev dekorationer, för damer lång klänning.) Obs att deltagande i processionen begränsas till 
universitetets inbjudna gäster, emeriti, fakulteternas lärare och tjänstemän samt de i ak-
tens genomförande engagerade. Installationsakten beräknas ta drygt två timmar i anspråk.

Till installationsakten får jag härmed på universitetets vägnar särskilt inbjuda: statsrådet 
och chefen för utbildningsdepartementet Jan Björklund, ärkebiskopen i Uppsala  Anders 
Wejryd, landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt, universitetskanslern, professor Lars 
Haikola, tillika generaldirektör för högskoleverket, konsistoriets ordförande, direktör 
Hans Dalborg, rektorn för Sveriges lantbruksuniversitet, professor Lisa Sennerby Forsse, 
förutvarande innehavare av ämbetena som utbildningsminister, ärkebiskop, landshövding 
i Uppsala län samt universitetskansler, universitetets förutvarande rektorer, professorerna 
Martin H:son Holmdahl, Stig Strömholm, Bo Sundqvist och Anders Hallberg samt cheferna 
och företrädarna för de myndigheter, förband, styrelser och organ med vilka universitetet 
samarbetar och upprätthåller kontakter.

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

Uppsala i oktober 2012

Eva Åkesson
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Program

Tid: Fredagen den 16 november kl. 15.15.
 Platserna i aulan skall ha intagits senast en kvart tidigare.

Lokal: Aulan, Universitetshuset.

Installator: Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Musik: Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av 
director musices, professor Stefan Karpe. 

Processionsordning
Avd. 3–6 tar vid uppställningen plats i och ovanför vänster trappa.
1. Studenternas övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Ordförandena vid studentkårerna och Curator curatorum m.fl.
4. Installationens övermarskalk och två bitr. övermarskalkar
5. Dekanerna för berörda fakulteter
6. Installandi och pristagare



98

Avd. 7–21 tar vid uppställningen plats i galleriet ovanför höger trappa.
7. Pedellen
8. Cursorerna
9. Rektor, prorektor och honoratiores
10. Bitr. 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. 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 Johan Sjöberg, bitr. övermarskalkar 
Thomas Fredengren, Carl Frängsmyr, Annika Windahl Pontén och Anna Sjögren, Studenter-
nas övermarskalk Karolina Göranzon, pedell Sten Andersson, cursorer Martin Andersson 
och Göran Karlsson, pressansvarig Anneli Waara, ansvarig för universitetshuset Manuel 
Alfaro, administration Elisabeth Sandberg, Maria Berglöf och Jakob Piehl.

Stora domkyrkoklockan ringer kl. 8.00 installationsdagen.

Blomsterarrangemang, Botaniska trädgården.
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Professorernas installationsföreläsningar 
12–16 november 2012

Program
Måndagen den 12 november
Lokal: Universitetshuset, sal IV
13:15 Inledning: Teologiska fakultetens dekanus, professor Mikael Stenmark
13:20 Ninna Edgardh: Hon står mellan raderna och ser på mig. Att forska om kyrka 

och kön.
13:40 Mia Lövheim: Från privat till offentligt: religion, medier och genus.
14:00 Göran Eidevall: Vi och de andra – identitetsfrågor i bibelvetenskapligt perspektiv.
14:20 Eva Hellman: Vad är religion? Religionsvetenskapliga meditationer.
 - - -
15:15 Inledning: Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Björn Melander
15:20 Ulla Börestam: Spanska med fördröjning. Lite om språkvanor, språkinlärning och 

språksyn bland äldre nordiska migranter i Spanien.
15:40 Veturliði Óskarsson: Islandströjan – en inlånad kulturföreteelse.
16:00 Anna-Malin Karlsson: Kan man använda sociolingvistik till något?
16:20 Paus
16:40 Mats Eskhult: Rörelse och vila i biblisk prosa.
17:00 Lena Rydholm: Litteraturens roll i Kina i äldre och modern tid.
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Tisdagen den 13 november
Lokal: Universitetshuset, sal IV
09:15 Inledning: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor  

Ulf Danielsson
09:20 William Morris: How will the Geographical Ranges of Species Shift in an Altered 

Future Climate?
09:40 Gesa Weyhenmeyer: Globala hot mot vårt vatten. 
10:00 Paus
10:20 Jan Isberg: Elektronik i diamant. 
10:40 Marika Edoff: Högeffektiva solceller – el direkt från solljuset med tunna filmer. 
11:00 Olof Karis: En atomär blick på nya magnetiska material för informationsåldern.
 - - -
13:15 Inledning: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor  

Ulf Danielsson 
13:20 Göran Ericsson: Neutronmätningar för fusionsenergi – hur man mäter 100 

miljoner grader.
13:40 Stephan Pomp: Samhällstjänst för snabba neutroner: Kan använt kärnbränsle bli 

morgondagens energikälla?
14:00 Paus
14:20 Kjell Eriksson: Kolstjärnor och andra gamla stjärnor.
14:40 Susanne Höfner: Stjärnstoft – borta med vinden. 
15:00 Paus
15:20 Ólafur Gudmundsson: Jordbävningar: katastrofer och informationskällor.
15:40 Fredric Ericson: Se det stora i det lilla.
16:00 Andreas Strömbergsson: Talteori, biljardspel och kvantkaos.
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Onsdagen den 14 november
Lokal: Universitetshuset, sal IV
09:15 Inledning: Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Lars Magnusson
09:20 Irene Molina: Det förflutna är nuet – koloniala föreställningar och den delade 

staden. 
09:40 PerOla Öberg: Kunskap och politik.
10:00  Paus
10:20  Francesco Ciabuschi: Sustaining Value Creation in Multinational Firms.  

The Role of the Mother Company.
10:40  Stefan Jonsson: Konkurrens och organisation: Hur påverkar konkurrensutsättning 

organisationer?
 - - -
14:15 Inledning: Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Jan Lindegren
14:20 Gunnel Cederlöf: Om tid och rum: Att kontrollera ett imperium med en karta.
14:40 Britt-Inger Johansson: Fantasin som kulturarv?
15:00 Sharon Rider: Ett ödmjukt förslag.
15:20 Paus
15:40 Otto Fischer: Mynt i Ciceros sopor. Om synen på retorik i svenskt 1700-tal. 
16:00 Mats Persson: Den döda historien – och den levande.
16:20 Gunnel Ekroth: Ben, kött och blod. Vad antika grekiska offer egentligen gick 

ut på.
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Torsdagen den 15 november
Lokal: Universitetshuset, sal IV
09:15 Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Torbjörn Andersson
09:20 Olle Lundin: Picknick i den kommunalrättsliga trädgården – eller en analys av 

en schweizerost.
09:40 Daniel Stattin: Styrelsesammansättning efter finanskrisen.
10:00 Laila Zackariasson: Konsumenten och säljarens konkurs.
 - - -
13:15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Stellan Sandler
13:20 Wilhelm Graf: ”Tarmresan” – 30 års utveckling i gastrointestinal kirurgi.
13:40 Lena Gunningberg: Trycksår – är nollvision möjlig?
14:00 Torsten Gordh: Smärtbehandling – nya perspektiv.
14:20 Göran Laurell: Hur blev det sen? Att leva efter behandling av huvud- och 

halscancer.

Fredag den 16 november

Lokal: Universitetshuset, sal IV
09:15 Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Torbjörn Andersson 
09:20 Kaj Hobér: Mest gynnad nation – vad är det? 

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredagen den 16 november kl 15.00 i 
universitetsaulan. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:
Patrik Aspers: Envaro och samvaro
Stefan Swartling Peterson: Global hälsa – världens chans!
Anna Qvarnström: Evolutionens kärna: Artbildning



Teologiska fakulteten



Ninna Edgardh.
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Ninna Edgardh
Kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap

Vad är det för speciellt med en kristen kyrka? Hur förstår den sitt uppdrag och hur märks 
denna självförståelse i det praktiska kyrkolivet? Det är frågor som behandlas inom mitt 
forskningsämne. Kyrkovetenskapen studerar kristna kyrkors och samfunds sätt att förstå 
sitt eget uppdrag (ecklesiologi). Mitt eget mer specifika forskningsintresse rör den tvåtu-
senåriga kristna kyrkans möte med vårt nutida samhälle.

För att förstå vad som händer i det mötet har jag behövt använda både traditionella 
teologiska teorier och metoder och nyare samhällsvetenskapliga redskap, exempelvis från 
genusforskning. Min doktorsavhandling (2001) handlar om kvinnors försök att förnya kris-
tet gudstjänstfirande i vår tid. Min senaste bok handlar om hur sättet att fira gudstjänst i 
Svenska kyrkan har förändrats de senaste fyrtio åren.

Min inriktning mot diakonivetenskap har sin bakgrund i att jag 2002–09 var förestån-
dare för Diakonivetenskapliga institutet (senare Centrum för studier av religion och sam-
hälle), där jag utvecklade forskning och utbildning om kyrkors sociala engagemang (dia-
koni). Forskare från olika delar av Europa och även andra delar av världen jämförde kyr-
kors och andra religiösa aktörers roll i olika välfärdssystem. Den forskningen följs nu upp i 
det stora forskningsprogrammet Impact of Religion, som jag också varit med och utvecklat.

Anställdes den 20 december 2011 att från och med denna dag vara professor i kyrkovetenskap, 
särskilt diakonivetenskap, vid Uppsala universitet.

Ninna Edgardh är född den 12 november 1955 i Solna. Föräldrar: Gunnel Edgardh, f. Sand 
och Bertil Edgardh.

Teol. kand. 1995, teol. dr 2001, docent i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap 2008, 
allt vid Uppsala universitet.

Partner: Anna Karin Hammar. Barn: Hannes (f. 1984) och Ylva (f. 1986).



Göran Eidevall.
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Göran Eidevall
Bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik

Anställdes den 26 juni 2011 att från och med denna dag vara professor i bibelvetenskap,  särskilt 
Gamla testamentets exegetik, vid Uppsala universitet.

Göran Eidevall är född den 11 november 1955 i Landskrona. Föräldrar: Gunnar Eidevall 
och Anna Dora Eidevall, född Stenborg.

Fil. kand. 1979 och teol. kand. 1981, teol. dr i Gamla testamentets exegetik 1996, allt vid 
Lunds universitet, docent i Gamla testamentets exegetik 2009 vid Uppsala universitet.

Barn: Jonas (f. 1983), Kristina (f. 1985), Lisa (f. 1988) och Mattias (f. 1993).

Texterna i den del av Bibeln som de kristna kallar Gamla testamentet och judarna kallar 
Tanak utgör ett bibliotek som ger oss intressanta inblickar i en svunnen kultur som exis-
terade för 2 500–3 000 år sedan. I denna textsamling ingår en hel del poesi. I min avhand-
ling studerade jag hebreiska poeters bruk av bildspråk med hjälp av modern metaforteori. 
En del av skrifterna i detta bibliotek är dessutom tydligt präglade av dåtida utrikespolitik. 
De små staterna Israel och Juda var under långa perioder dominerade av olika stormakter. 
I en annan studie undersökte jag hur dessa erfarenheter avspeglas i bibeltexterna, i form 
av fiendebilder – fiendebilder som ofta färgats av övermaktens (till exempel Assyriens) 
propaganda. Men som bekant handlar texterna i detta bibliotek i stor utsträckning även 
om religion. I ett pågående projekt analyserar jag argumentationen i den debatt om offer-
kult som förs i profetböckerna. Många människor i dag betraktar nog inte blodiga djuroffer 
som ett centralt inslag i religionsutövning, till skillnad från antikens israeliter. Men trots 
sådana olikheter i synsätt och sedvänjor har de bibliska texterna utövat en enorm kultu-
rell påverkan genom seklerna. I kommande projekt hoppas jag få möjlighet att ägna mig 
åt receptionshistoria, där man studerar hur litterära motiv och gestalter från det bibliska 
biblioteket levt vidare, inom exempelvis skönlitteratur, bildkonst och film. 



Eva Hellman.
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Eva Hellman
Religionsvetenskap, särskilt religionshistoria

Anställdes den 26 juni 2012 att från och med den 1 juli samma år vara professor i religions-
vetenskap, särskilt religionshistoria, vid Uppsala universitet. 

Eva Hellman är född den 17 februari 1949 i Kalix. Föräldrar: sjuksköterskan Nancy 
 Hellman och ingenjören Helmer Hellman.

Fil. dr i religionshistoria 1993, docent i samma ämne 2001, universitetslektor 2001, allt vid 
Uppsala universitet.

Gift med professor Kajsa Ahlstrand.

I min forskning om politisk religion har jag arbetat med hindutvarörelsen som återanvän-
der hinduiska begrepp och symboler på en ideologisk och politisk nivå i syfte att omvand-
la det sekulära, demokratiska Indien till en hinduisk stat, där den politiska makten ligger 
hos dem som anses kompetenta att tolka dharma, den transcendenta princip som är navet 
i hindutvadiskursen. 

Inom fältet religion och genus har jag studerat hinduiska konstruktioner av kvinnligt 
kön. Bland feminister finns ett betydande intresse för gudinnor i olika religioner. En outta-
lad förutsättning för detta intresse har varit tanken att gudinnedyrkan är en källa till kraft 
för kvinnor. Inom hinduismen har gudinnor emellertid en stark ställning samtidigt som 
kvinnors underordning är tydlig. En slutsats är att föreställningar om gudinnor kan bli en 
befriande kraft för kvinnor först när de patriarkala läsarterna har upphävts. 

Jag har också utvecklat kritisk teori och argumenterat för en heuristisk avgränsning 
av kategorin religion, där inte en skarp gräns dras mellan religion och inomvärldsliga uto-
pier, det vill säga sådana fenomen jag har fokuserat på i de båda tidigare nämnda forsk-
ningsfälten.



Mia Lövheim.
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Mia Lövheim
Religionssociologi

Anställdes den 1 augusti 2011 att från och med den 1 september samma år vara professor i reli-
gionssociologi vid Uppsala universitet.

Mia Lövheim är född den 26 oktober 1968 i Uppsala. Föräldrar: Olof Lövheim och Ingrid 
Lövheim.

Teol. kand. 1995, teol. dr 2004, docent 2010, allt vid Uppsala universitet.

Religionssociologisk forskning behandlar det ömsesidiga samspelet mellan religion och 
framför allt efterkrigstidens samhälleliga och kulturella utveckling. Från ett tidigare fokus 
på kyrkosociologisk forskning och sekulariseringsteorier har de senaste årens aktualisering 
av religion i samhällsdebatten inneburit en bredare inriktning mot nya och mångfaldiga re-
lationer mellan religion och modernitet. Hur uttrycks religion i medier och populärkultur? 
Hur agerar religiösa organisationer i civilsamhället? När och hur blir religion en politisk 
fråga? Hur kan religiösa värderingar och handlingar förenas med sekulära, demokratiska 
ideal? Detta är frågor som studeras inom pågående forskningsprojekt.

Min forskning har fokuserat på nya, digitala medier som arenor för religiös identitet, 
värderingar och kön främst bland unga, och på ungas förhållningssätt till religion i dag. En 
drivkraft har varit att problematisera antaganden om hur medier påverkar religion och 
värderingar genom att visa på komplexitet och variation, främst utifrån unga kvinnors si-
tuation. Min pågående forskning bedrivs inom The Impact of Religion, en pågående excel-
lenssatsning vid Uppsala universitet, och handlar om religion och värderingar i ledare och 
debatt i svensk dagspress åren 1975–2010.
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Lärostolen i religionssociologi

I 1987 års forskningsproposition, som antogs av riksdagen, upptogs medel för en nyinrättad 
professur i religionssociologi vid Uppsala universitet. Inom detta ämne studeras samspelet 
mellan det religiösa systemet – till exempel trosföreställningar, religiösa beteenden och 
religiösa institutioner – och samhället i övrigt. Thorleif Pettersson, som 1988 blev den nya 
lärostolens förste innehavare, var väl meriterad inom dessa områden. Han hade disputerat 
1975 och tre år senare blivit docent i religionspsykologi och religionssociologi. I början av 
1980-talet uppehöll han tillfälliga professorsförordnanden i både Uppsala och Lund. Från 
1981 till 1987 innehade han en forskartjänst vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådet rörande ”religionsvetenskapliga mätmetoder”. Pettersson svarade därtill för det 
vetenskapliga ledarskapet vid Religionssociologiska institutionen i Stockholm.

Thorleif Pettersson gick i pension 2007 och avled tre år senare. 
Efter Petterssons pensionering övergick ansvaret för ämnet religionsfilosofi till hans 

kollega Anders Bäckström, som redan 2000 hade blivit befordrad till professor i ämnet. 
Bäckström disputerade i Uppsala 1983 på avhandlingen Religion som yrke, vilken behand-
lade prästkandidaters bakgrund och rolluppfattning. Han blev docent 1986 och har i sin 
forskning uppmärksammat religiösa och sociala förändringsaspekter inom ramen för det 
moderna samhället, inte minst kring välfärdssamhällets ”kris” och därmed sammanhäng-
ande frågor om religiösa organisationers roll. Bäckström är vetenskaplig ledare vid Religion 
och samhälle, och har haft det övergripande ansvaret för flera av dess större projekt, där-
ibland The Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy.

CF

Professorslängd
Thorleif Pettersson  1988–2007
Mia Lövheim  2011–

Fotnot: Under åren 2008–11 tjänstgjorde professor Anders Bäckström som ämnesföreträdare för ämnet 
religionssociologi.



Juridiska fakulteten



Kaj Hobér.
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Kaj Hobér
Internationell investerings- och handelsrätt

Anställdes den 27 mars 2012 att från och med den 1 maj samma år vara professor i internatio-
nell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet.

Kaj Hobér är född den 2 augusti 1952 i Ramnäs. Föräldrar: Ulla Maria Engberg och  Aldor 
Johansson.

Fil. kand. 1974, jur. kand. 1977, jur. dr 2011, allt vid Uppsala universitet. Master of 
 Comparative Law, University of Illinois 1977.

Gift med leg. psykolog Britt Andersson. Barn: David (f. 1983) och Jakob (f. 1989).

Ämnet internationell investerings- och handelsrätt utgör del av den traditionella folkrät-
ten. Ämnesområdet sträcker sig även till nationell civil- och processrätt, skiljedomsrätt 
och till internationell privaträtt. 

Min forskning och undervisning omfattar tre fokusområden. Det första avser lösandet 
av internationella tvister inom handel och ekonomi. Jag har främst bedrivit forskning om 
så kallade investeringstvister. Dessa är tvister mellan en investerare och en stat baserade 
på folkrättsliga traktat om investeringsskydd. Dessutom har jag studerat och analyserat 
tvistlösning genom skiljedom beträffande kommersiella tvister. En annat viktig aspekt 
inom detta första fokusområde är studium och analys av tvister inom ramen för WTO 
(Världshandelsorganisationen). Ett viktigt forskningsområde är även gräns- och territorial-
tvister särskilt såvitt de involverar anspråk på olika slags naturresurser. Exempel på så-
dana potentiella tvister är konkurrerande anspråk i Arktis, Sydatlanten (Falklandsöarna) 
och Sydkinesiska sjön.

Denna typ av tvister sammanfaller delvis med det andra fokusområdet: rättsliga as-
pekter på energifrågor. Energi är en av vår tids viktigaste frågor. Jag koncentrerar mig på 
de rättsliga aspekterna, särskilt utifrån ett internationellt perspektiv. Från ett europeiskt 
perspektiv är en central fråga hur tillgången på energi skall kunna säkras till exempel ge-
nom leveransen av olja och gas från Nordsjön, Mellanöstern, och före detta Sovjetunionen. 
Ryssland och övriga länder som tillhört före detta Sovjetunionen är det tredje fokusområ-
det för min forskning. Den inriktas bland annat på analys och förståelse av den energipo-
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litik, som styr dessa länders agerande i energifrågor. Mitt forskningsintresse kommer även 
att inriktas på frågan i vilken utsträckning rysk civilrätt, associationsrätt och processrätt 
är rätt utformad och tillämpad för en marknadsekonomi. 

Professuren är nyinrättad.





Olle Lundin.
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Olle Lundin
Förvaltningsrätt

Anställdes den 22 november 2011 att från och med den 1 december samma år vara professor i 
förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. 

Olle Lundin är född den 4 februari 1966 i Smedjebacken. Föräldrar: Lars Lundin och  
Ann-Marie Lundin, född Ekelund.

Jur. dr 1999 och docent i förvaltningsrätt 2003, båda vid Uppsala universitet. Prefekt vid 
Juridiska institutionen 2007.

Gift med biträdande akademiombudsman Camilla Lööw Lundin. Barn: Andreas (f. 1990), 
Johanna (f. 1992) och Maximilian (f. 2002).

Frågor om tjänsteansvar, kontroll och revision av det allmänna, däribland stat och kom-
mun, är centrala inom förvaltningsrätten och väsentliga för att bygga upp och bibehålla 
det allmänna förtroendet för den offentliga förvaltningen och slutligen dess legitimitet. I 
Sverige har vi varit relativt förskonade från större skandaler inom stat och kommun. Ut-
vecklingen går dock mot en ökad medvetenhet om att vi även i Sverige behöver instru-
ment för att skydda oss mot korruption och allmän misskötsel inom myndigheter. Det 
allmännas förhållande till medborgare och kommunmedlemmar regleras på en rad olika 
sätt. Förvaltningsrätten innehåller bland annat regler för enskildas rättigheter och skyldig-
heter när de träder i kontakt med myndigheter. Rättsskyddsfrågorna är centrala inom detta 
rättsområde. Vidare finns regler för hur kontroll av den offentliga förvaltningen ska utövas 
och, när så krävs, hur ansvar ska kunna utkrävas hos felande myndigheter och tjänstemän. 

Min forskning har primärt varit inriktad på frågor om kontroll och ansvar i offent-
lig förvaltning. Tyngdpunkten har legat inom den kommunala sektorn. Jag har behandlat 
kontroll och ansvarsfrågor i en kommunalrättslig kontext. Olika kommunala så kallade 
affärer, Motalaskandalen, Göteborgshärvan med flera, har medfört att ämnet ständigt va-
rit aktuellt. För närvarande arbetar jag med ett projekt med titeln En oberoende offentlig 
förvaltning. Avsikten är att det ska bli flera skrifter som tar upp olika aspekter på hur obe-
roendet regleras och upprätthålls i offentlig förvaltning. Den första delen är en monografi 
om jäv. Forskningen är samhällstillvänd där fokus ligger på kontakter med aktörer inom 
den offentliga förvaltningen. Statliga myndigheter och kommuner är adressater för många 
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av mina publikationer. Merparten av min produktion har en direkt användning inom stat 
eller kommun. Forskargärningen har också en empirisk och handlingsinriktad sida, där 
jag bland annat söker klargöra eller förändra rättsläget genom studiet av rättsprocesser.





Daniel Stattin.
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Daniel Stattin
Civilrätt, särskilt associationsrätt

Anställdes den 27 september 2011 att från och med den 1 oktober samma år vara professor i 
 civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Uppsala universitet.

Daniel Stattin är född den 24 augusti 1971 i Uppsala. Föräldrar: Fil. dr Jan Stattin och Eva 
Stattin, född Cederqvist. 

Studentexamen vid Vasaskolan i Gävle 1990, jur. kand. 1998, juris doktor 2005, univer-
sitetslektor i civilrätt, särskilt associationsrätt 2006 och docent i civilrätt 2009, allt vid Upp-
sala universitet. 

Min forskning faller i huvudsak inom två delar av associationsrätten, aktiebolagsrätt och 
aktiemarknadsrätt.

I aktiebolagsrätt har jag särskilt intresserat mig för frågor om styrning, ansvar och be-
slutsfattande, vad som ofta benämns corporate governance, samt rättshandlingsfrågor och 
ställföreträdarskap för aktiebolag. Mitt mest betydande verk på området är avhandlingen 
Företagsstyrning. En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning (and-
ra upplagan, 2008).

I aktiemarknadsrätt har jag främst forskat om rättsreglerna kring publika företagsför-
värv, så kallade takeovers, där mina viktigaste forskningsresultat återfinns i monografierna 
Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt (2 upplagan, 
2009) och Gränsöverskridande takeover-erbjudanden. Om jurisdiktionella begränsningar 
i erbjudandens räckvidd (2012). Mitt numera huvudsakliga forskningsprojekt behandlar 
rättsfrågor kring incitamentsprogram till styrelseledamöter och företagsledning i aktie-
marknadsbolag.



Laila Zackariasson.
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Laila Zackariasson
Civilrätt

Anställdes den 25 oktober 2011 att från och med den 1 november samma år vara professor i 
 civilrätt vid Uppsala universitet.

Laila Zackariasson är född den 14 februari 1968 i Dals-Ed. Föräldrar: Tomas  Zackariasson, 
f. Tuomo Hohti, och Gunnel Zackariasson, f. Eriksson.

Gymnasieexamen från Karlbergsskolan i Åmål 1987. Fil.kand. i franska och filosofi 1994, 
jur. kand. 1994, jur. dr 1999 och docent 2003, vid Uppsala universitet. 

Sambo med Otto Lindblad. Barn: Ebbe (f. 2002), Astrid (f. 2004) och Tage (f. 2007).

Ämnet civilrätt utgörs av rättsregler som rör den inbördes relationen mellan enskilda per-
soner och sammanslutningar. Vissa regler återfinns i lagar eller förarbeten eller kan utläsas 
ur rättspraxis. Andra är oskrivna och framskymtar bara som bakomliggande principer till 
övrig reglering. Att analysera dessa allmänna principer utgör en fascinerande uppgift för 
mig som forskare i rättsvetenskap. 

I min forskning har jag främst fokuserat på allmänna principer inom civilrättens för-
mögenhetsrättsliga del. I doktorsavhandlingen Direktkrav har jag undersökt rätten för en 
part att rikta anspråk inte bara mot motparten i ett avtal utan även mot en annan person 
med motsvarande förpliktelse till motparten. Bland annat har den allmänna principen 
om avtals subjektiva begränsning där studerats. Monografin Borgenärsskydd och speciali-
tet innehåller i sin tur en analys av allmänna principer för borgenärsskydd. Den fråga som 
där har studerats är vad som krävs för att en part ska vara skyddad mot att egendom, som 
motparten är skyldig att prestera, i stället tas i anspråk för att tillgodose motpartens all-
männa förpliktelser, till exempel genom konkurs. 

För närvarande planerar jag att i en mindre forskargrupp studera principiella lösningar 
på den konflikt som uppstår när någon köper egendom från en obehörig säljare, allmänna 
principer för omsättningsskydd. 





Medicinska fakulteten



Torsten Gordh.
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Torsten Gordh
Klinisk smärtforskning

Anställdes den 26 juni 2012 att från och med den 1 juli samma år vara professor i klinisk smärt-
forskning vid Uppsala universitet.

Torsten Gordh är född den 4 augusti 1951 i Solna. Föräldrar: Torsten Gordh och Ulla 
 Mattison Gordh.

Med. dr 1987 och docent 1992, båda vid Uppsala universitet, verksamhetschef vid Anestesi- 
Intensivvård, Akademiska sjukhuset 1999, adjungerad professor i klinisk smärt forskning vid 
Uppsala universitet 2004, verksamhetschef Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset 2006.

Gift med socionom, med. dr Christina Nehlin Gordh. Barn: Sebastian (f 1989) och 
 Gabriella (f. 1992).

Min forskning syftar till en djupare förståelse av de mekanismer som orsakar akut och 
långvarig smärta, för att kunna utveckla en förbättrad diagnostik, och mer effektiva be-
handlingsmetoder. Cirka tjugo procent av befolkningen lider av någon form av smärta. I 
de svårare fallen medför detta lidande och låg livskvalitet, ofta med sömnstörning och de-
pression. Långvarig smärta utgör alltså en folksjukdom, och medför mycket stora kostnader 
för samhället. Orsakerna till varför vissa individer utvecklar kronisk smärta efter skador 
eller spontant är ännu okända, men har troligen en genetisk bakgrund. De läkemedel som 
ger god lindring vid akut smärta, ger ofta helt otillräcklig effekt vid den långvariga smär-
tan. Nya behandlingsprinciper måste utvecklas.

Den långvariga smärtan är ”osynlig”, vilket gör att de drabbade ofta har svårt att bli för-
stådda. Det finns alltså ett stort behov av nya upptäckter som kan förbättra situationen för 
smärtpatienterna. I mina pågående forskningsprojekt försöker vi förstå de specifika neu-
rokemiska mönster som karakteriserar olika typer av smärttillstånd. Vi har även lyckats 
avbilda smärtande processer i kroppen med PET-undersökningar. Projekten bedrivs i nära 
samarbete med Uppsala Berzelii Center för neurodiagnostik, där kliniker och grundfors-
kare samarbetar. Frågeställningarna utgår från de behov som vi ser hos patienterna. Smärt-
centrum vid Akademiska sjukhuset utgör den kliniska basen för min forskning.

Professuren – med vilken är förenad befattningen som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset – är 
nyinrättad.



Wilhelm Graf.
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Wilhelm Graf
Gastrointestinal kirurgi

Anställdes den 13 december 2011 att från och med den 1 januari 2012 vara professor i gastro-
intestinal kirurgi vid Uppsala universitet.

Wilhelm Graf är född den 9 januari 1955 i Stockholm. Föräldrar Wilhelm Graf och 
 Harriette Graf, född Mellergren.

Läkarexamen 1982 vid Karolinska Institutet, Stockholm, med. dr 1992 och docent i kirurgi 
1994, båda vid Uppsala universitet. Adjungerad professor i kolorektal kirurgi 2009. 

Gift med Elisabeth Palmcrantz Graf. Barn: Louise (f. 1989), Caroline (f. 1993), Gustav  
(f. 1999) och Wilhelm (f. 2001).

Matsmältningsapparatens anatomi, fysiologi och sjukdomsspektrum erbjuder fascineran-
de miljöer och utmaningar. Lika väl uttänkt och anpassad till sina funktioner när allt är 
normalt, lika obarmhärtigt destruktiv och dysfunktionell kan situationen vara vid olika 
sjukdomstillstånd. Den moderna läkekonsten innebär ett samspel och samverkan  mellan 
kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsmetoder där olika specialiteter kompletterar 
och potentierar varandra. Samtidigt har den tekniska utvecklingen öppnat möjligheter  
för minimal invasiv kirurgi som vi bara kunde drömma om för trettio år sedan när jag 
började min läkarbana. Min forskning har varit inriktad på behandling av olika typer av 
tarm cancer och även tarmfunktionsrubbningar. Som professor kommer jag både i forsk-
ning och  kliniskt arbete fortsatt att verka för förbättrade resultat för patienter med dessa 
problem. Jag vill också verka för en levande och effektiv undervisning inom mina ämnes-
områden. 



132

Lärostolen i gastrointestinal kirurgi

Den befattning i vilken Wilhelm Graf nu installeras har en historia som sträcker sig 175 år 
tillbaka i tiden. År 1837 utbröts nämligen läroämnena kirurgi och obstetrik ur professu-
ren i anatomi. Den nya lärostolen besattes första gången i september året därpå med den 
trettioårige Carl Henrik Bergstrand. Denne hade blivit medicine doktor i Lund 1831 och 
därefter tjänstgjort som bataljonsläkare vid Upplands regemente och som lasaretts- och 
hospitalsläkare i Uppsala. Han grep sig an sin nya syssla med stor energi. Han utgav en rad 
vetenskapliga skrifter och vann respekt både som forskare och föreläsare. Det hårda arbe-
tet krävde emellertid sin tribut. Bergstrand led av en vacklande hälsa och hade drabbats 
av flera lindriga slaganfall, innan han avled på våren 1850 – nyss fyllda femtio år – efter en 
kort tids sjukdom. Vid sin bortgång innehade han rektoratet för universitetet enligt den 
roterande princip som tillämpades fram till 1870-talet. I tidningen Upsalas nekrolog (in-
förd den 10 maj 1850) skildrades hans lärargärning på följande sätt: ”Såsom prof. stod B. 
alltid i synnerligt godt förhållande till den corps, som närmast tog hans wetenskapliga in-
sigter och råd i anspråk och hwilken nu med djup sorg delar förlusten af hans tidiga bort-
gång just på mannaårens middagshöjd.”

Bergstrand efterträddes 1851 av Olof Glas, som räknas bland de mest betydande medi-
cinarna under decennierna efter 1850. Sin huvudsakliga verksamhet bedrev Glas emeller-
tid som innehavare av professuren i teoretisk och praktisk medicin, till vilken han över-
gick 1856 som efterträdare till sin lärare Israel Hwasser.

Under mer än trettio år därefter innehades professuren i kirurgi och obstetrik av Carl 
Benedict Mesterton, som var bördig från Åbo men som hade bedrivit sina medicinska 
studier hos Hwasser i Uppsala. Mesterton hade disputerat på en avhandling om medfött 
hjärnbråck, och han utvecklade ett rikt vetenskapligt författarskap. Rönen publicerades 

Professorslängd
Carl Henrik Bergstrand  1838–50
Olof Glas  1851–56
Carl Benedict Mesterton  1857–89
Karl Gustaf Lennander  1891–1908
Gustaf Ekehorn  1909–16
Gustaf Petrén  1918–21
Gunnar Nyström  1921–42
Olle Hultén  1942–64
Lars Thorén  1965–87
Ulf Haglund  1987–2011
Wilhelm Graf  2012–

Fotnot: Fram till 1893 benämndes lärostolen kirurgi och obstetrik, därefter enbart kirurgi. Nuvarande benäm-
ning infördes 2011.
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ofta som uppsatser i Upsala Läkareförenings förhandlingar. Betydelsen av anestesi upptog 
hans särskilda intresse, men under en drygt årslång europeisk studieresa (1863–65) följde 
han noga utvecklingen inom underdiscipliner som oftalmiatrik och dermatologi. Som ki-
rurg förvärvade Mesterton stor respekt, något som framgår av det smeknamn under vilket 
han blev känd: ”Mäster-Tången”.

I slutet av 1850-talet inrättade Mesterton en kirurgisk poliklinik och barnbördsanstalt 
i Ekermanska huset, där han vinnlade sig om den kliniska undervisningen. Tillsammans 
med sin företrädare Olof Glas och adjunkten Carl Brelin genomförde Mesterton det förs-
ta kejsarsnittet i Uppsala. Modern avled i bukhinneinflammation men barnet, en flicka, 
överlevde. Hon döptes till Carola Benedicta Cæsarea som en hommage till Mesterton. Den 
historiska operationen ägde rum i Ekermanska huset den 21 november 1862. Det skulle se-
dan dröja nästan trettio år innan nästa kejsarsnittsoperation genomfördes i Uppsala. Till-
sammans med Olof Glas och Per Hedenius bidrog Mesterton i hög grad till tillkomsten 
av Akademiska sjukhuset, vilket invigdes sommaren 1867. Vidare tillhörde Mesterton de 
tongivande debattörerna för Uppsalalinjen under åren kring 1860, då de sista allvarliga för-
söken att flytta universitetet till Stockholm ägde rum. 

I februari 1884 mottog Mesterton sin femtiotusende patient vid den kirurgiska poli-
kliniken, och för att fira detta anordnades en middag till hans ära. Sommaren 1888 drab-
bades han av ett slaganfall under en promenad till staden från hemmet i Håga. Mesterton 
återhämtade sig aldrig, utan dog i sviterna på våren 1889.

I konkurrens med Lundadocenten Otto Lindfors erhöll Karl Gustaf Lennander pro-
fessuren efter Mesterton. Lindfors utsågs året därpå till förste innehavare av professuren 
i obstetrik och gynekologi, vilka ämnen därmed bröts ut ur den kirurgiska lärostolen. 
Lennander hade förvisso även ägnat sig åt gynekologi, men han omfattade kirurgin – inte 
minst bukkirurgin – med särskilt intresse, varför uppdelningen löpte utan komplikationer. 
Lennander var en flitig forskare, som bland annat studerade mjälten, urinvägarna, gallan, 
magsäcken och tarmarna. Han ägnade sig vidare åt appendicitens och peritonitens pato-
logi. Under sina första år som professor arbetade han oförtröttligt för att höja sin veten-
skap till högsta internationella nivå, och av detta skäl genomförde han en rad studieresor 
till kontinenten.

År 1889 lyckades Lennander genomföra den första blindtarmsoperationen i Sverige. 
Några år in på 1890-talet förvärrades emellertid hans hjärtbesvär, och under återstoden 
av sitt liv led han av vacklande hälsa. Han tvingades vid flera tillfällen begära sjukledighet 
för att vistas vid utländska kurorter, och han gjorde långa uppehåll i operationsverksam-
heten. I slutet av 1890-talet sökte han professuren i Lund för att på så sätt komma närmare 
kontinenten. Lundakonsistoriet valde att kalla Jacques Borelius till befattningen – under 
uttrycklig hänvisning till Lennanders sviktande hälsa, något som sårade honom djupt. Han 
blev kvar i Uppsala men sjukligheten tilltog. Efter ett långt avtynande dog han i mars 1910, 
blott femtio år gammal. Testamentariskt donerade han sin förmögenhet till Uppsala uni-
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versitet, bland annat för inrättandet av Elisabeth och K.G. Lennanders fond för naturve-
tenskaplig och medicinsk forskning”. Kring Karl Gustaf Lennander formades den så kallade 
Uppsalaskolan inom kirurgin. Bland hans elever fanns Karl P. Dahlgren, Gunnar Nyström, 
Axel Pettersson, Harald Giertz och en rad svenska lasarettskirurger.

Efter Lennanders bortgång söktes professuren av Karl P. Dahlgren – som uppehöll 
tjänsten under vakansperioden – och av Gustaf Ekehorn, vilken tjugo år tidigare hade dis-
puterat i Uppsala men som under lång tid varit verksam som lasarettsläkare i Härnösand 
och Uppsala. Ekehorn fick professuren, vilken han dock lämnade efter bara några år för 
den motsvarande lärostolen vid Karolinska Institutet. Bland de vetenskapliga områden 
han berörde kan nämnas hjärntumörer, blindtarmsinflammationer, magcancer och njur-
tuberkulos.

Åren 1916 till 1918 uppehölls professuren av Lennanders elev Gunnar Nyström, var-
efter Gustaf Petrén tillträde befattningen. Denne hade fått sin skolning hos Jacques 
 Borelius i Lund, dit han återvände som professor efter blott tre år i Uppsala.

I Uppsala efterträddes Petrén av den tidigare professorsvikarien Gunnar Nyström, 
som var född i Stockholm och som hade avlagt sina första examina vid Karolinska Insti-
tutet. År 1899 hade han kommit till Uppsala, varefter han förblev staden trogen. Fram 
till 1906 studerade han för Lennander, men under 1905 företog han en studieresa till USA 
– på den tiden ett ovanligt mål för upsaliensiska medicinares studieresor. Under USA- 
vistelsen byggde Nyström upp ett både privat och professionellt kontaktnät som han uppe-
höll  livet ut. Blindtarmskirurgin spelade en central roll under Lennanders tid, och den ut-
gjorde  föremål även för Nyströms avhandling.

I likhet med sin lärare uppvisade Nyström stor vetenskaplig bredd, vilket fortfarande 
var nödvändigt för innehavaren av en lärostol i kirurgi. Obstetrik och oftalmiatrik hade 
avsöndrats i självständiga professurer 1893 respektive 1894, och 1926 tillträdde Robert 
 Bárány en nyinrättad lärostol i öron-, näs- och halssjukdomar (om denna se s. 144–148), 
men alla övriga kirurgiska underdiscipliner sorterade under hela Nyströms ämbetstid 
under huvudprofessuren. Mellan 1957 och 1965 inrättades professurer för i tur och ord-
ning ortopedi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, neurokirurgi och anestesiologi – men då var 
 Nyström sedan länge pensionerad. Bland de vetenskapliga områden som Nyström ägnade 
sig åt kan nämnas cancerforskning, skelett-, plastik- och hjärtkirurgi. Han blev emeritus 
1942 och avled i april 1964.

Året före Nyströms pensionering hade universitetet påbörjat processen med att re-
krytera en efterträdare. Ett flertal forskare hade sökt tjänsten när ansökningstiden utgick 
i början av juni 1941. Någon vecka därefter föreslog professorerna Gustaf Bergmark och 
Hugo Laurell i fakulteten att Olle Hultén, en av de sökande, skulle kallas till lärostolen. 
Hultén var avgjort mer meriterad än sina yngre medsökande, och han hade av enhälliga 
sakkunniga förklarats skicklig och kompetent när han sökte lärostolarna vid Karolinska 
Institutet och vid Lunds universitet 1937 respektive 1939. De sakkunniga för Uppsalapro-
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fessuren var eniga om att han ägde ett sådant försteg att en kallelse var förenlig med uni-
versitetets statuter – en uppfattning som delades av de akademiska myndigheterna och 
universitetskanslern. Den 8 maj 1942 utnämndes Hultén att vara professor från halvårs-
skiftet samma år.

Hultén, som var född i Nyköping, hade genomgått sina studier vid Uppsala universitet, 
där han 1929 försvarade en avhandling om knäledens röntgenanatomi. I sitt fortsatta ve-
tenskapliga författarskap berörde han bland annat Kienböcks sjukdom. Olof Hultén blev 
emeritus 1964 och avled i september 1984.

Inte mindre än tio ansökningar inflöt när professuren utlystes inför Hulténs avgång, 
 varav en återkallades (Göteborgsprofessorn Erik Moberg). Alla sökande var väl meriterade 
och uppnådde kompetensförklaring, men de sakkunniga var eniga om att Uppsaladocen-
ten Lars Thorén och Göteborgsdocenten Yngve Edlund ägde ett klart försteg framför de 
övriga. De var likaså eniga om att Edlund var mer uppslagsrik och produktiv men samti-
digt mer ojämn än Thorén, vars författarskap ansågs vara rakt igenom gediget och veder-
häftigt. I valet mellan dessa båda synnerligen förtjänta, ehuru sinsemellan olika, aspiran-
ter förordade två sakkunniga Edlund, medan en – Olle Hultén – placerade Thorén främst. 
Fakulteten ställde sig bakom Thorén, som utnämndes i december 1964 med tillträde på 
nyåret 1965. Yngve Edlund, som var sju år äldre än Thorén och som tidigare förlorat flera 
liknande konkurrenser, erhöll samma år professors namn.

Lars Thorén hade disputerat och blivit docent vid universitetet på våren 1958, varvid 
han samtidigt utsågs till biträdande överläkare i kirurgi. Hans avhandling innehöll en kart-
läggning av de patofysiologiska mekanismerna bakom bukhinneinflammation, orsakad av 
galläckage i bukhålan. Han hade vuxit upp på Hisingen i Göteborg, och skaffade sig under 
utbildningstiden operationserfarenhet genom att vikariera hos sin blivande svärfar Sölve 
Richter i Sundsvall. Specialistutbildning genomgick han i Örebro, dit han återvände 1964 
för att bli chef för den kirurgiska kliniken vid Regionsjukhuset. Han kom dock endast att 
göra ett kortare mellanspel på den befattningen, enär han året därpå utsågs att efterträda 
sin lärare Olle Hultén.

Thorén svarade under sina dryga två decennier på lärostolen för en mångfasetterad och 
framstående insats. År 1967 utförde han den första njurtransplantationen i Uppsala, och 
hans forskning kring chock och vätskebalans var nydanande. Studien Vätskebalans (1960) 
utkom i fem upplagor – den sista 1983 – och har karakteriserats som ”en bibel i ämnet för 
svenska läkare”. Inom framför allt gallvägs- och leverkirurgins områden var han erkänt 
skicklig som kirurg. Sjukdomar i bisköldkörtlarna kan vidare räknas bland hans special-
områden. Överlag uppvisade han en vetenskaplig bredd utöver det vanliga i en tid präglad 
av tilltagande specialisering. Han bidrog verksamt vid tillkomsten av den nya – och för sin 
tid mycket moderna – kirurgiska kliniken 1971. Thorén pensionerades 1987.

Under hela sin karriär var Thorén intresserad av medicinhistoria, och han byggde 
upp samlingar av olika slag. Efter sin pensionering var han den drivande kraften bakom 
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tillkoms ten av Uppsala medicinhistoriska museum. På uppbyggnaden av museet nedlade 
Thorén och hans hustru Ingrid, även hon läkare, ett omfattande arbete, och 1995 kunde 
invigningen ske i de lokaler som två år tidigare hade upplåtits i Ulleråkersområdet.  Thorén 
fanns även bland initiativtagarna till Uppsala medicinhistoriska förening, vilken från och 
med hans åttioårsdag 2001 har hedrat honom med en årlig Thorénföreläsning. Lars  Thorén 
avled i september 2007.

Thorén efterträddes 1987 av Ulf Haglund, som i likhet med flera av sina företrädare 
kom att inneha lärostolen under lång tid. Haglund har framför allt ägnat sig åt experimen-
tell kirurgi. Hans forskning har till exempel rört tarmens blodcirkulation, slemhinneska-
dor i tarmen och kirurgisk behandling av cancer i magsäcken. Därutöver har han intresse-
rat sig för de kirurgiska sjukdomarna i övre delen av mag-tarmkanalen, inte minst magsår. 
Introduktionen av Losec vid samma tid som hans professorstillträde minskade dock beho-
vet av kirurgisk behandling vid magsår. Under det senaste decenniet har Haglund framför 
allt ägnat sig åt leverkirurgi, i synnerhet avseende behandling av levercancer.

Wilhelm Graf blir den elfte lärostolsinnehavaren sedan starten 1837. Det är en händelse 
som ser ut som en tanke att han installeras i sitt ämbete nästan på dagen 150 år efter Carl 
Benedict Mestertons berömda kejsarsnittsoperation i Uppsala – en av märkeshändelserna 
i universitetets medicinhistoria och i denna lärostols långa historia.

CF





Lena Gunningberg.
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Lena Gunningberg
Vårdvetenskap

Anställdes den 29 maj 2012 att från och med den 1 juni samma år vara professor i vårdveten-
skap vid Uppsala universitet.

Lena Gunningberg är född den 13 april 1954 i Sollefteå. Föräldrar: Åke Johansson och  
Inga-Maj Johansson, född Samuelsson.

Sjuksköterskeexamen 1976, Uppsala. Med. dr 2001, docent i kirurgisk omvårdnad 2008, 
båda vid Uppsala universitet. Adjungerad professor vid School of Nursing, University of 
 California San Francisco 2010.

Gift med professor Per Gunningberg. Barn: Sara (f. 1983) och Jonas (f. 1986).

Studier i Sverige och i andra europeiska länder visar att mer än var femte patient som 
vårdas på sjukhus har trycksår. Dessa medför stort lidande för patienten, samt ökade 
kostnader för samhället. Trycksår utvecklas oftast då patienten ligger eller sitter länge 
i samma ställning. Såren kan uppkomma i hemmet, i ambulansen, på akutmottagning, 
röntgen-  eller operationsavdelning, på vårdavdelning eller under rehabilitering. Det är 
därför viktigt att identifiera vilka patienter som riskerar att utveckla trycksår så att rätt 
åtgärder sätts in och att adekvat information förmedlas vid fortsatt vård på andra en-
heter.

Under femton år har jag genomfört forskning med det övergripande syftet att förebygga 
att trycksår utvecklas under vårdtiden. Ett utvidgat omhändertagande av riskpatienter (till 
exempel riskbedömning, tryckavlastande madrass och näringstillskott) har utvärderats 
vetenskapligt. Min forskning visar att dessa omvårdnadsåtgärder har medfört att betydligt 
färre patienter utvecklar trycksår. Fortsatta studier av omvårdnadsdokumentationen pe-
kar på att patientjournalen inte var en tillförlitlig källa för information om trycksår. Därför 
har forskningsbaserade beslutsstöd med förhandsbestämda val utvecklats och integrerats 
i den elektroniska patientjournalen. Både tillförlitlighet och kvalitet i omvårdnadsjourna-
len har därmed förbättrats.

Den metod för att mäta förekomst av trycksår som jag introducerade 2001 används nu 
i det nationella patientsäkerhetsarbetet och trycksårsprevalens är en etablerad kvalitets-
indikator i svensk hälso- och sjukvård. Pågående forskning undersöker olika faktorer som 
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påverkar om införandet av evidensbaserad trycksårsprevention blir framgångsrikt eller 
inte, till exempel vårdpersonalens kunskap och attityder, vårdkontext, stödfunktioner, 
samt ledarskap på olika nivåer. 





Göran Laurell.
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Göran Laurell
Oto-rhino-laryngologi

Anställdes den 29 maj 2012 att från och med 1 juni samma år vara professor i oto-rhino-laryngo-
logi vid Uppsala universitet.

Göran Laurell är född den 19 januari 1954 i Stockholm. Föräldrar: Ingemar Laurell och 
Kerstin Laurell, född Ström.

Med. dr 1991, docent 1996, båda vid Karolinska Institutet, överläkare vid ÖNH-kliniken, 
Karolinska universitetssjukhuset 2000, professor i öron-, näs- och halssjukdomar 2006 vid 
Umeå universitet.

Gift med förlagsredaktör Birgitta Wahlman Laurell. Barn: Maria (f. 1998), Gustaf  
(f. 2000).

Ämnesområdet öron-, näs- och halssjukdomar innefattar tillstånd inom ett brett medi-
cinskt spektrum, från sjukdomar i sinnesorgan till cancer i munhåla, svalg och strupe (hu-
vud- och halscancer). Mina forskningsområden utgår från ett intresse för patienter med hu-
vud- och halscancer, speciellt de biverkningar och seneffekter av behandlingen som patien-
terna kan drabbas av. Det är främst två områden som min forskning har fokuserats kring, lä-
kemedelsutlöst hörselnedsättning och nutritionsproblem på grund av sväljningssvårigheter. 

Cytostatikapreparatet cisplatin används vid behandling av ett antal olika cancersjuk-
domar och kan ge bestående biverkningar i form av hörselnedsättning och tinnitus. Denna 
typ av skada drabbar innerörats hörselsnäcka och främst dess hårceller. I min forskning har 
jag inriktat mig på att förstå hur skadorna uppstår och hur de experimentellt kan förhind-
ras. Ett viktigt fynd är att cellskadorna är beroende av transporten av cisplatin från blod-
banan till hörselsnäckan. Under experimentella betingelser har min forskargrupp lyckats 
förhindra dessa skador genom en lokalbehandling av innerörat. Sådan kunskap behövs för 
att man ska kunna undvika hörselnedsättning hos patienter under cisplatinbehandling. 

Behandling av patienter med huvud- och halscancer sker främst med strålbehandling 
och/eller kirurgi. En stor del av patienterna drabbas tillfälligt av sväljningssvårigheter un-
der behandlingen men för många blir sväljningssvårigheterna permanenta. Patienterna 
fortsätter i allmänhet att förlora i vikt lång tid efter behandlingen. Min forskning inom 
detta område syftar till att bättre förstå vilka patientgrupper som riskerar att ta skada av 
sväljningssvårigheterna och sekundära nutritionsproblem.
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Lärostolen i oto-rhino-laryngologi

Under 1800-talets senare hälft avsöndrades den ena underdisciplinen efter den andra 
från kirurgin, varvid ämnen som gynekologi och oftalmiatrik erhöll självständiga lä-
rostolar. Det dröjde längre innan oto-rhino-laryngologin, det vill säga läran om öron-, 
näs- och halssjukdomar, uppnådde motsvarande självständighet vid universitetet. I ett 
internationellt perspektiv skedde däremot en formering av den nya disciplinen under 
1800-talets andra hälft. En central roll spelade den berömde öronläkaren Adam Polit-
zer, som sedan 1870 innehade en professur i ämnet i Wien. Genom hans undervisning 
skolades en rad specialister, vilka sedan skulle göra insatser runt om i Europa – så små-
ningom även i Uppsala.

I Sverige hade 1905 ett otolaryngologiskt sällskap bildats i Stockholm, vilket snart in-
trädde som en sektion i Svenska Läkaresällskapet. År 1912 inrättades vid Karolinska Insti-
tutet landets första professur i öron-, näs- och halssjukdomar. Till dess innehavare utsågs 
Gunnar Holmgren, som var son till Frithiof och Ann Margret Holmgren. År 1908 hade 
Holmgren disputerat på en uppmärksammad avhandling om innerörats varaktiga infek-
tioner, och han torde räknas som ämnets grundläggare i Sverige. Holmgren blev 1910 före-
ståndare för den första öronkliniken på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, och året därpå 
medverkade han vid det första skandinaviska otolaryngologiska mötet i Köpenhamn 1911. 
Holmgren, som 1918 tog initiativ till Acta Oto-Laryngologica, fick många elever och utöva-
de fram till pensioneringen 1940 ett betydande inflytande, bland annat i Uppsala. 

Det dröjde emellertid till mitten av 1920-talet innan landets andra professur – den 
som Göran Laurell nu intar – inrättades i Uppsala. Lärostolens förste innehavare var ingen 
mindre än den österrikiske Nobelpristagaren Robert Bárány, som under nio år varit verk-
sam i Uppsala och som blivit svensk medborgare 1919. Bárány hade vunnit världsrykte re-
dan under sin tid som assistent åt Adam Politzer i Wien under 1900-talets början. Störst 
uppmärksamhet tilldrog sig Báránys studier kring de fenomen i innerörats jämviktsorgan, 
den så kallade vestibularapparaten, vilka utlöses av experimentell retning eller av sjukli-
ga processer. Under första världskriget tjänstgjorde Bárány, som då var docent vid Wiens 

Professorslängd
Robert Bárány  1926–36
Carl Olof Nylén  1937–58
Arne Sjöberg  1958–68
Hans Engström  1968–78
Jan Stahle  1979–90
Matti Anniko  1990–2012
Göran Laurell  2012–

Fotnot: Professuren benämndes öron-, näs- halssjukdomar fram till Göran Laurells tillträde 2012, då i stället 
den internationella beteckningen oto-rhino-laryngologi antogs.
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universitet, som militärläkare i den österrikiska armén. När fästningen Przemysl, belägen 
i sydöstra Polen, föll i mars 1915 hamnade Bárány i rysk fångenskap. Kort därefter nåddes 
han, som krigsfånge, av beskedet att han hade tilldelats 1914 års Nobelpris i fysiologi eller 
medicin för sina studier kring vestibularapparatens fysiologi och patologi. Gunnar Holm-
gren och Allvar Gullstrand fanns bland dem som verkade för Báránys sak.

I slutet av 1915 överflyttades Bárány, genom prins Carls förmedling, till en relativt fri 
tillvaro i Kazan, och ett halvår senare frigavs han. I september 1916 kunde han hålla sin 
Nobelföreläsning, och följande år kallades han till docent i Uppsala, varvid han erhöll pro-
fessorns namn och tilldelades föreståndarskapet för den nyinrättade kliniken och poli-
kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar i det gamla badhuset vid Slottskällan. Svensk 
medborgare blev Bárány 1919.

Från och med 1918 tjänstgjorde Bárány som biträdande lärare, och han grep sig an upp-
giften med stor energi. Hans internationella anseende bidrog till att locka studenter från 
många olika länder till hans nyinrättade klinik, vars verksamhet med råge motsvarade för-
väntningarna. År 1923 gjorde universitetet en framstöt i syfte att få till stånd en ombild-
ning av den biträdande lärare-befattningen till en professur med vilken skulle vara förenad 
chefskapet för kliniken.

Den önskade reformen kom till stånd 1926, från vilket år Bárány således innehade den 
nyinrättade professuren i öron-, näs- och halssjukdomar. Han fortsatte under professors-
tiden sin forskning om vestibulapparaten, men utsträckte den även till nya områden så-
som ensidig dövhet och reumatiska sjukdomar. Han engagerade sig även för fredsarbetet.

Báránys verksamhet bröts i förtid. Under första halvåret 1935 drabbades han av två 
hjärnblödningar, från vilka han aldrig återhämtade sig. I september samma år nödgades 
han begära sjukledigt, och han skulle aldrig mer träda i tjänst. Robert Bárány dog i april 
1936, två veckor före sin sextioårsdag. I rektorsredogörelsen skrev Thore Engströmer 
kort därefter: ”Med vemod och tacksamhet följde universitetet till graven denne son 
av ett främmande land, som kommit att få sitt verksamhetsfält förlagt till våra nordliga 
nejder och här företrädde mycket av det bästa av den internationalism, som är veten-
skapens särmärke.”

En stor internationell insamling hade våren 1936 anordnats för att göra det möjligt att 
på lämpligt sätt uppvakta Bárány på hans sextioårsdag, men dödsfallet kom emellan. I 
mars 1937 överlämnades i stället de insamlade medlen, 5 000 kronor, till universitetet av 
 Gunnar Holmgren, varvid instiftades Robert Báránys jubileumsfond. Fonden skulle finan-
siera utdelandet av Robert Báránys jubileumsmedalj i guld. Báránymedaljen, som utfördes 
av Erik Lindberg, skulle utdelas vart femte år (numera sker det vart sjätte år) som belöning 
för viktiga insatser inom forskningen kring vestibularapparaten. Utmärkelsen delades för-
sta gången ut vid doktorspromotionen 1948 och tillföll då holländaren Adrian de Kleyn.

År 1958 utdelades Báránymedaljen för tredje gången. Mottagare var engelsmannen 
Charles Skinner (C.S.) Hallpike. I samband med utdelningen offentliggjorde pristagaren 
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och Báránys efterträdare Carl Olof Nylén att de gemensamt avsåg att skapa en internatio-
nell vetenskaplig sammanslutning för sitt ämne och till minne av Robert Bárány. Resulta-
tet blev Bárány Society, vilket grundades 1960. Ordförandeskapet i detta sällskap har från 
starten innehafts av lärostolens innehavare, från och med 2012 således av Göran Laurell. 
Bárány Society sammanträdde i juni 2012 i Uppsala Konsert och Kongress, varför nästa 
sammankomst i Uppsala infaller 2018.

Minnet av Robert Bárány har hedrats även på andra sätt. Öronklinikens föreläsningssal 
på Akademiska sjukhuset, Báránysalen, har till exempel uppkallats efter honom.

Den genom Báránys död ledigblivna lärostolen söktes av två mycket meriterade kandi-
dater, nämligen docenten Carl Olof (”Olle”) Nylén, som uppehöll tjänsten under vakans-
perioden, och lundensaren Torsten Skoog. Nylén ansågs inte ha samma allmänmedicin-
ska bredd som Skoog, men inom professurens ämnesområde kunde han uppvisa ett rikt 
vetenskapligt författarskap och ansågs besitta en svåröverträffad specialistkunskap. Det 
fällde avgörandet. Nylén utnämndes och tillträdde i november 1937.

Nylén hade fått sin skolning under Gunnar Holmgrens ledning på Sabbatsbergs sjuk-
hus i början av 1920-talet. Under de studier kring innerörats fistlar, som Nylén bedrev 
därstädes, fick han idén att använda ett enkelt mikroskop för experimentella operationer. 
Detta ledde till utvecklandet av ett binokulärt operationsmikroskop för öronoperationer. 
Holmgren insåg omedelbart de möjligheter som därvid öppnade sig och tog initiativ till 
framtagandet av förfinade instrument. På detta sätt lades grunden till den så betydelsefulla 
mikrokirurgin, med vars hjälp åtskilliga hörselskadade kunde återfå hörseln. Att Nylén 
var otomikroskopets upphovsman är ställt utom tvivel, men hans insats som grundlägga-
re av otomikrokirurgin har ofta hamnat i skymundan. Äran för detta har huvudsakligen 
tillfallit Holmgren, något som gjorde Nylén besviken och inverkade på hans förhållande 
till sin forne lärare.

Under sitt första decennium som professor tog Nylén verksamt del i uppbyggnaden av 
den nya öronkliniken på Akademiska sjukhuset, vilken stod färdig 1950 och ersatte den 
gamla kliniken vid Slottskällan. Kliniken var den första utbyggnaden av sjukhuset efter 
kriget, och vid invigningen var den störst i sitt slag i världen. Till denna inrättning, vars be-
tydelse knappast kan överskattas, sökte sig patienter från många länder. På Nyléns initiativ 
inkluderades en forskningsavdelning vid kliniken, vid vilken bland annat frågor rörande ba-
lanssinnet studerades. Nylén inspirerade sina elever till kompletterande studier inom detta 
område, vilket framgår av flera av de avhandlingar som försvarades under hans ämbetstid.

 Förutom den nya öronkliniken lyckades Olle Nylén även leda ett annat byggnadspro-
jekt – låt vara av helt annat slag – till fullbordan. Som inspektor nedlade han ett omfat-
tande arbete för att lösa Smålands nations byggnadsfråga. Resultatet blev det nya nations-
huset, invigt 1957. I samband med pensioneringen året därpå lämnade Nylén inspektora-
tet efter arton år. Vid samma tid tog han, som nämnts, initiativ till stiftandet av Bárány 
Society, vilket sällskap vann stor anslutning redan under de första åren.
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Carl Olof Nylén, som avled i oktober 1978, var en man med många strängar på sin lyra 
– och så även på sin racket. I sin ungdom tillhörde han nämligen landets främsta tennis-
spelare. Han vann flera SM-guld och deltog vid OS i Stockholm 1912. Under många år spe-
lade han regelbundet tennis med kung Gustaf V.

Nylén efterträddes 1958 av Arne Sjöberg, som fått sin utbildning vid öronkliniken på 
Sabbatsbergs sjukhus. Sjöberg hade disputerat 1931 på en avhandling som klarlade meka-
nismerna bakom sjösjuka. I slutet av 1930-talet utsågs han till chef för Epidemisjukhuset 
i Stockholm och tiotalet år senare vikarierade han som chef för Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg. Han behöll hela tiden kontakten med den akademiska världen, och han blev 
till slut, femtio sju år gammal, utnämnd till professor i Uppsala. I denna roll fullföljde han 
forskningen kring innerörats vestibulära del, och för egen del intresserade han sig särskilt 
för behandlingen av patienter med Ménières sjukdom. Arne Sjöberg, som var son till den 
bekante skärgårdsmålaren Axel Sjöberg, pensionerades 1968 och avled 1992.

När professuren utlystes efter Sjöbergs avgång anmälde fyra sökande sitt intresse: 
 Gunnar Aschan, Hans Engström, Tomas Gejrot och Jan Stahle. Samtidigt förelåg förslag 
om att kalla såväl Aschan som Engström till platsen. De sakkunniga fann alla fyra vara 
kompetenta, men de bedömde att Gejrot och Stahle inte kunde mäta sig med de båda till 
kallelse föreslagna huvudkandidaterna, av vilka Engström enhälligt sattes främst. Den-
ne utnämndes i januari 1968 och tillträdde vid halvårsskiftet samma år. Gunnar Aschan, 
som fått sin skolning under Carl Olof Nylén i Uppsala, blev senare professor i Linköping. 

Hans Engström hade disputerat och blivit docent vid Karolinska Institutet i början 
av 1940-talet. Doktorsavhandlingen ägnade han otoscleros, och de rön han däri presen-
terade fick stor betydelse. Engström var elev till Gunnar Holmgren och blev med tiden 
en av dennes närmaste medarbetare. Till en början var Engström framför allt intresserad 
av histologi, och det var som histolog han hade upptagits i Holmgrens forskargrupp. Från 
och med 1950-talet tjänstgjorde Engström som överläkare, först vid Sabbatsbergs sjukhus, 
sedan vid Sahlgrenska sjukhuset. Hans forskning blev alltmer mångfasetterad, i synner-
het sedan han börjat arbeta med elektronmikroskop. I Göteborg inrättade Engström ett 
forskningslaboratorium, till vilket han knöt en rad internationella forskare. Själv mottog 
han åtskilliga inbjudningar från USA, Sydamerika, Japan och Europa. År 1967 belönades 
han med det prestigefyllda Shambaugh-priset för sin forskning om innerörats normala och 
patologiska anatomi.

Engström var en skicklig entreprenör som med hjälp av sina kontakter framgångsrikt 
utverkade internationella anslag. Från USA inflöt exempelvis medel för ett elektronmikro-
skop, vilket han medförde från Göteborg till Uppsala i samband med professorstillträdet. 
Engström var en framstående morfolog, och han ägnade sin egen forskning åt bland an-
nat innerörats anatomiska och mikroanatomiska uppbyggnad. Hans vetenskapliga skrif-
ter rönte vidare uppskattning för att de innehöll ett för tiden förnämligt fotografiskt bild-
material.
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Hans Engström blev emeritus 1979 och avled i november 2004. 
Jan Stahle hade 1967 fått stå tillbaka för sin äldre kollega Hans Engström. Inför dennes 

pensionering sökte han professuren på nytt och med större framgång. Han erhöll befatt-
ningen som han tillträdde i februari 1979. Sin huvudsakliga utbildning hade Stahle fått vid 
Uppsalakliniken, bland annat för Gunnar Aschan. År 1956 utsågs han till biträdande lärare 
i öron-, näs- och halssjukdomar vid universitetet. Han intresserade sig för samma problem 
som flera av lärostolens tidigare innehavare, till exempel balanssinnet och Ménières sjuk-
dom, vilken blev föremål för flera avhandlingar under Stahles ledning av ämnet. Under 
1950-talet hade Stahle introducerat den kliniska punktionscytologin i Uppsala, och han 
verkade tillsammans med Arne Sjöberg för användandet av ultraljud vid öronoperationer. 
Vidare har han intresserat sig för sitt eget ämnes historia och bland annat skrivit om sin 
företrädare Carl Olof Nylén.

Göran Laurells närmaste företrädare Matti Anniko avgick med pension 2012 efter tju-
gotvå år som innehavare av lärostolen. Därmed är han den professor som innehaft lärosto-
len längst tid, ett år längre än Carl Olof Nylén. Anniko har bland annat forskat om in-
neröronorganens struktur, genetiskt betingad dövhet och skadliga läkemedels inverkan på 
hörselorganen. Vidare har han under många år varit redaktör för Acta Oto-Laryngologica.

Göran Laurell är professurens sjunde innehavare. Till skillnad från alla sina företräda-
re är han formellt professor i oto-rhino-laryngologi. Fram till hans tillträde användes den 
svenska benämningen öron-, näs- och halssjukdomar.

CF





Stefan Swartling Peterson.
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Stefan Swartling Peterson
Global hälsa

Anställdes den 14 februari 2012 att från och med den 1 mars samma år vara professor i global 
hälsa vid Uppsala universitet.

Stefan Swartling Peterson är född den 16 april 1962. Föräldrar: Assar och Gunvor Peterson.
Läkarexamen, Uppsala universitet 1990, Master of Public Health Harvard School of  Public 

Health 1991, med. dr, Uppsala universitet 2000, Associate Professor, Makerere University 2004, 
docent 2007, professor 2009, båda vid Karolinska Institutet.

Gift med leg. Läkare, med. dr Malin Swartling. Barn: Holger (f. 1997), Björn (f. 2001), 
 Harriet (f. 2004), och Torun (f. 2010).

Jag intresserar mig i forskning och undervisning om allt vi kan men ändå inte gör, det så 
kallade ”know do gap”. Åtta miljoner barn dör före fem års ålder i år. Vi har tillräcklig 
medicinsk kunskap för att förebygga och bota två tredjedelar av dessa dödsfall, om vi når 
ut med den. Mitt område är implementeringsforskning, vilket handlar om hur vi kan ta 
tekniker som fungerar på laboratoriet och för enskilda patienter till att fungera storska-
ligt för hela befolkningar. Sedan drygt tio år samarbetar jag med kolleger vid Makerere 
Universitet i Uganda med fokus på akut febersjukdom hos barn, speciellt lunginflamma-
tion, malaria och diarré, samt nyföddas hälsa. Hur kan vi i ett resurssvagt hälsosystem 
med cirka 100 kronor tillgängliga per person och år, och brist på sjukvårdspersonal, se 
till att rätt barn får rätt medicin i rätt tid och rätt dos för sin sjukdom, utan att vi för den 
skull överanvänder malariamedicin och antibiotika? Vi använder så kallade Commu-
nity Health Workers, samt i våra senare studier även små privatapotek, och har omsatt 
flera resultat i förändrade riktlinjer från WHO och UNICEF. Ett relaterat forskningsin-
tresse är hur vi kan stärka hälsosystemens kapacitet på distriktsnivå för att implemen-
tera evidensbaserade interventioner, med pågående EU- och Gatesfinansierade studier 
i Uganda och Tanzania.

Gemensamt för alla mina studier är att jag bedriver dem i partnerskap med kolle-
ger i låginkomstländer vid hälsoministerier och forskningsinstitut. Jag har ett stort in-
tresse för att utveckla universitetssamarbeten med den större delen av världen, och är 
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övertygad om att stora vetenskapliga landvinningar och svar på mänskliga ödesfrågor 
kräver partnerskap mellan universitet, lärare och forskare i hela världen: hög-, medel-, 
och låginkomstländer. 

Professuren är nyinrättad.



Historisk-filosofiska fakulteten



Gunnel Cederlöf.
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Gunnel Cederlöf
Historia, särskilt modern icke-europeisk historia och globala relationer

Anställdes den 8 november 2011 att från och med den 1 december samma år vara profes-
sor i  historia, med inriktning mot modern icke-europeisk historia och globala relationer, vid 
 Uppsala universitet.

Gunnel Cederlöf är född den 29 april 1960 i Uppsala. Föräldrar: Karl Inge Sandred och 
Gunvor Sandred, f. Klinga.

Fil. kand. 1990, fil. dr 1997, docent 2004, allt vid Uppsala universitet. Mottagare av Peda-
gogiska priset 2010.

Gift med stiftsadjunkt Leif Cederlöf. Barn: Erik (f. 1984) och Gustav (f. 1987).

Min forskning förenar de tre forskningsfälten miljö-, rätts- och imperiehistoria i Sydasien 
från det sena 1700-talet till i dag. Sydasiens naturrikedomar och starka ekonomiska mark-
nader har under århundraden lockat handelskorporationer från Asien och Europa och var 
en förutsättning för Nordvästeuropas industrialisering. Under 1700-talets andra hälft kon-
kurrerade korporationerna inte bara om varumonopol utan också om territorium.

I min forskning intresserar jag mig särskilt för hur rätten till mark och naturresurser 
inom det brittiska imperiet formades av konflikter, förhandlingar, sedvana och praktik då 
kolonialmakten befäste sin kontroll över den indiska kontinenten. Centrala frågor rör hur 
civila, militära och kommersiella intressen krockade och hur inhemska regionala, sociala 
och ekonomiska hierarkier påverkades av en ständigt föränderlig situation.

För närvarande studerar jag hur klimathistoria fördjupar vår förståelse av den moderna 
politiska historien i Sydasien. Forskningen strävar efter att se hur monsuner och naturkata-
strofer påverkat människors överlevnadsstrategier och staters storpolitiska överväganden.



Gunnel Ekroth.
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Gunnel Ekroth
Antikens kultur och samhällsliv

Anställdes den 1 april 2011 att från och med den 7 november samma år vara professor i anti-
kens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet.

Gunnel Ekroth är född den 25 november 1963 i Hofors. Föräldrar: Hans och Elsa Ekroth, 
född Karlsson.

Fil. dr 1999 och docent 2003 i antikens kultur och samhällsliv, båda vid Stockholms uni-
versitet.
Gift med departementsrådet Per Holmström. Barn: Otto (f. 1998) och Cornelia (f. 2002).

Min forskning är i huvudsak koncentrerad till den antika grekiska kultursfären och i syn-
nerhet till olika aspekter av grekisk religion. Jag är intresserad av att kartlägga den konkre-
ta och praktiska rituella verkligheten, framför allt vad gäller djuroffer, samt att analysera 
samspelet mellan praktik och teori, respektive praktik och tro. Min utgångspunkt är att vi 
först måste veta vad de antika grekerna gjorde för att kunna ställa frågan varför. Jag arbetar 
här med en integrering av allt tänkbart källmaterial från perioden 1000 f. Kr. – 200 e. Kr. 
(texter, inskrifter, avbildningar, arkeologiska lämningar, djurben, praktiska experiment), 
då olika källmaterial berättar om olika ”verkligheter”. Det är speciellt intressant när käl-
lorna inte stämmer överens och att då försöka förstå vad detta kan bero på.

Genom hanteringen av offerdjurets kött, blod och ben definierades och etablerades 
relationen mellan gudar och människor, men även mellan individer och grupper i det an-
tika samhället. Närstudier av köttets roll i grekisk kult visar på hur styckning, fördelning, 
mörhet och tillagningsmetoder samt var man åt och med vem användes för att uttrycka 
skillnader i status men även tillhörighet eller utanförskap. Att komma gudarna nära, men 
inte för nära (detta var förenat med livsfara) utgjorde offrens kärna och variationer i ritua-
len erbjöd möjligheter till ett intrikat samspel mellan odödliga och dödliga.
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Lärostolen i antikens kultur och samhällsliv

Lärostolen i antikens kultur och samhällsliv har en historia som sträcker sig tillbaka till slu-
tet av 1870-talet, då en extra ordinarie professur i klassiska språk inrättades såsom ersätt-
ning för adjunkturerna i latin och grekiska. Bland innehavarna av adjunkturen i latin under 
1800-talet märktes filologer som Adolph Törneros, Jonas Sellén, Carl Edvard Zedritz, Per 
Johan Petersson och Frans Wilhelm Häggström, vilka alla sedan övergick till lärostolen i 
latin. Den ”Höijerska adjunkturen” i grekiska, vilken tillkom genom en testamentarisk do-
nation från den 1833 avlidne grecisten Joseph Otto Höijer, fick emellertid i detta samman-
hang vida större betydelse, eftersom den klassiska arkeologin ursprungligen formades inom 
ramen för ämnet grekiska. Med fog kan man säga att den lärostol som Gunnel Ekroth nu 
innehar ytterst kan härledas tillbaka till denna adjunktur. Höijer själv föreläste gärna över 
de realfilologiska aspekterna av sitt ämne, och genom sin donation bidrog han verksamt 
till att så även framdeles skulle vara möjligt. Einar Löfstedt, som 1875 övergick från den av 
 Höijer donerade adjunkturen till lärostolen i grekiska, kom härvidlag att spela en huvudroll.

I början av 1870-talet hade John Turtle Woods upptäckt Artemistemplet i Efesos och 
Heinrich Schliemann var sysselsatt med sina berömda utgrävningar av Troja och Mykene. 
Antiken tilldrog sig således stort intresse. Vid samma tid stod det klart att adjunkturerna 
skulle indras och ersättas av extra ordinarie professurer. I Filosofiska fakulteten väcktes 
förslag om att den Höijerska adjunkturen skulle omvandlas till en extra ordinarie profes-
sur i klassisk arkeologi. Det ansågs självklart att adjunkturen i latin skulle omvandlas till 
en extra ordinarie professur i detta ämne för att kunna avlasta innehavaren av den ordi-
narie professuren, vilken var tyngd av omfattande examensgöromål. Anslagen medgav 
emellertid inte inrättandet av två professurer, varför de båda adjunkturerna i stället slogs 
samman till en extra ordinarie professur i klassiska språk. Till förste innehavare av denna 
befattning utsågs 1879 latinisten Magnus Sundén.

Professorslängd
Magnus Sundén 1879–96
Sam Wide 1899–1918
Lennart Kjellberg 1918–22
Axel W. Persson 1924–51
Arne Furumark 1952–70
Sture Brunnsåker 1970–78
Tullia Linders 1980–91
Pontus Hellström 1992–2000
Gunnel Ekroth 2011–

Fotnot: Lärostolen, ursprungligen en extra ordinarie professur i klassiska språk, inrättades på 1870-talet som 
ersättning för de båda adjunkturerna i latin respektive grekiska, vilka indrogs genom adjunktsreformen. År 
1909 omvandlades professuren till en ordinarie lärostol i klassisk fornkunskap och antikens historia, vilken 
benämning 1970 ändrades till antikens kultur och samhällsliv.
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Sundén och Häggström, som innehade den ordinarie latinprofessuren, uppmärksam-
made båda romersk arkeologi och historia, men inte tillnärmelsevis i den utsträckning 
som skedde i det angränsande ämnet grekiska under Einar Löfstedts egid. Löfstedt kan 
betraktas som den klassiska fornkunskapens egentlige grundläggare vid Uppsala univer-
sitet. Han studerade grekiska och romerska fornlämningar på plats, han föreläste om klas-
sisk arkeologi och etablerade värdefulla kontakter med det tyska Atheninstitutet, varmed 
han väsentligt underlättade för de första svenskledda arkeologiska utgrävningarna i början 
av 1890-talet. Löfstedt drabbades av cancer och dog i förtid, innan frukterna av hans ar-
bete till fullo kunde skördas. Några år före sin bortgång engagerade han sig med kraft för 
sin elev Sam Wide, som fått avslag på sin ansökan om dispens för att få inkludera klassisk 
arkeologi i sin licentiatexamen. Löfstedts reservation mot Humanistiska sektionens beslut 
utformades som ett slags programförklaring för klassisk arkeologi som självständigt ämne.

Sam Wide lät sig inte nedslås av motgången. Han blev docent i grekiska kort före 
Löfstedts död, och han ägnade flera betydande skrifter åt det grekiska kultbruket, av vilka 
särskilt Lakonische Kulte (1893) rönte internationell uppmärksamhet. Wide tillbringade 
därefter flera år i Grekland, och han ledde tillsammans med kollegan Lennart Kjellberg 
och arkitekten Sven Kristensson arkeologiska utgrävningar på Poros och i Attika.

Efter hemkomsten 1895 utsågs Wide till extra ordinarie professor i klassiska språk i 
Lund. Året därpå pensionerades hans kollega i Uppsala Magnus Sundén, ehuru denne för-
blev en aktiv forskare under ytterligare flera decennier. Vid nittiofem års ålder utgav han 
1925 en omarbetad version av sin handbok De romerska antikviteterna (ursprungligen ut-
given 1903). Magnus Sundén, som länge betraktades som en nestor av Uppsalas klassiska 
arkeologer och filologer, avled 1926.

Sundéns pensionering 1896 innebar att professuren i klassiska språk blev ledig. Sam 
Wide, som således innehade motsvarande lärostol i Lund, ville gärna återvända till Upp-
sala. Han tvingades därvid utkämpa en utdragen befordringsstrid, vilken i grunden rörde 
frågan om professurerna i klassiska språk skulle förbli i huvudsak inriktade mot latin, el-
ler om meriter i grekiska och klassisk arkeologi skulle väga lika tungt. I konsistoriet sam-
lade Wide tjugoen röster till första förslagsrum mot huvudkonkurrentens, latindocenten 
Vilhelm Lundström, sju röster, vilket till slut fällde avgörandet. År 1899 tillträdde Wide 
den extra ordinarie professuren i klassiska språk i Uppsala. Utgången av denna profes-
sorskonkurrens skulle få stor betydelse för den klassiska arkeologins fortsatta etablering 
vid universitetet.

År 1908 trädde nya universitetsstatuter i kraft, vilka bland annat stipulerade att lä-
rarkategorin extra ordinarie professorer skulle avskaffas. Deras tjänster skulle omvandlas 
till ordinarie professorsämbeten, men precis som fallet hade varit vid adjunktsreformen 
trettio år tidigare saknades medel för att omvandla alla befattningar. I mars 1908 föreslog 
Kungl. Maj:t därför att professurerna i klassiska språk i Uppsala och Lund skulle dras in. I 
Uppsala skulle det ske först efter Wides pensionering men i Lund – där platsen stod obe-
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satt – skulle det ske omgående. Detta hot fick opinionen att vakna, både i pressen och vid 
universiteten. Riksdagen lyssnade, och efter ett halvårs utredande stod det klart att pro-
fessurerna i klassiska språk skulle omvandlas till professurer i klassisk fornkunskap och 
antikens historia.

Genom reformen, som trädde i kraft på nyåret 1909, blev Wide således ordinarie pro-
fessor och ämnesföreträdare för en helt ny disciplin. Under de följande åren nedlade han 
ett omfattande arbete för att lägga en fast grund för ämnet, men han insjuknade 1917 i can-
cer och dog i februari året därpå.

Wide efterträddes av sin mångårige kollega Lennart Kjellberg, som 1913 hade tiller-
känts professors namn. Kjellberg hade bistått Wide under de arkeologiska utgrävningarna 
i Grekland i början av 1890-talet, och han hade spelat en central roll under utgrävningarna 
i Larisa i början av 1900-talet. Kjellberg var en plikttrogen forskare men representerade 
knappast någon föryngring. Han var fyra år äldre än Wide och hade vid sitt tillträde fyllt 
sextio år. Han led därtill av en svår ögonsjukdom, vilken slutligen gjorde honom helt blind. 
År 1922 gick han i pension och han avled 1936.

Den följande tillsättningen av professuren blev mycket komplicerad. Kjellberg själv 
ville helst se finländaren Johannes Sundwall som sin efterträdare, men eftersom denne 
inte var svensk medborgare fordrades med dåtidens regelverk att han skulle vara sina med-
sökande så överlägsen att skäl för direkt kallelse förelåg. Så bedömdes inte vara fallet, var-
för Kjellberg och de övriga sakkunniga i stället blev tvungna att välja mellan de andra hu-
vudkandidaterna: Uppsaladocenten Axel Boëthius och Lundadocenten Axel W. Persson, 
vilka båda var lovande unga forskare i trettioårsålden. Kjellberg förordade Boëthius, vars 
vetenskapliga begåvning han värdesatte högre än Perssons. Hans dom över Perssons förfat-
tarskap blev däremot hård; det kunde inte ”anses stå på något högre plan och är synnerli-
gen ojämnt till sin kvalitet”. I Humanistiska sektionen samlade Persson likafullt en knapp 
majoritet, sju röster mot sex till förstarummet. I konsistoriet röstade däremot femton le-
damöter för Boëthius medan endast sex stödde Persson. Även universitetskanslern för-
ordade Boëthius, vars väg till lärostolen därmed föreföll utstakad. I november 1924 valde 
ecklesiastikministern Olof  Olsson dock att – i strid med såväl konsistoriemajoritet som 
universitetskanslern – utnämna Axel W. Persson. Den förbigångne Axel Boëthius utsågs 
1926 till föreståndare för Svenska institutet i Rom. Senare blev han professor och rektor 
vid Göteborgs högskola. År 1968, året före sin bortgång, kreerades han till jubeldoktor vid 
sitt moderuniversitet, varvid han höll jubeldoktorernas tacktal i Rikssalen. 

De farhågor som framför allt Lennart Kjellberg under konkurrensen uttryckte  rörande 
Axel W. Perssons vetenskapliga förmåga kom snart på skam. Under det dryga kvartsse-
kel som denne innehade lärostolen förde han Uppsalainstitutionen till den internationel-
la forskningsfronten. Han blev en disciplinbyggare utan motsvarighet i ämnets tidigare 
 historia. Tretton disputationer ägde rum under hans färla, och åtta av respondenterna blev 
senare professorer. Under 1920-talet ledde Persson de berömda utgrävningarna av Asine i 
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Argolis, under vilka en hel generation svenska klassiska arkeologer fick sin skolning. Under 
hela professorstiden, med undantag för krigsåren, reste Persson till Grekland och Mindre 
Asien, varvid han bland annat genomförde utgrävningar i Dendra i Argolis och i Labranda 
i Mindre Asien. Persson avled under den tredje utgrävningen i Labranda i maj 1951. Kort 
därefter skulle han ha fyllt sextiotre år.

Den lediga professuren lockade även denna gång flera kompetenta sökande, men alla 
sakkunniga och en enig humanistisk sektion uppförde Arne Furumark i första förslags-
rum. Han utnämndes i november 1952.

Furumark, som framför allt hade ägnade sig åt den egeiska bronsåldern, hade dispute-
rat 1939 på en avhandling om det minoiska konsthantverket. Stor möda nedlade han på att 
klassificera den mykenska keramiken, ett arbete som utmynnade i det klassiska tvåbands-
verket The Mycenean Pottery (1941). Furumark intresserade sig även för de fornkretensiska 
skriftspråken Linear A och Linear B. Samma år som han utnämndes till professor kom han 
i kontakt med den unge arkitekten Michael Ventris, vars uttydning av Linear B han ivrigt 
understödde och vilken blev en vetenskaplig sensation. Vid trettiotvå års ålder kreerades 
Ventris 1954 till hedersdoktor vid Uppsala universitet, den yngste genom tiderna. Bara två 
år senare omkom Ventris i en trafikolycka. Furumark fortsatte därefter tolkningsförsöken 
rörande Linear A, han genomförde utgrävningar i italienska San Geovenale, och han utgav 
flera populära skrifter om Greklands historia och arkeologi. Professuren lämnade han vid 
pensioneringen 1970. Han avled 1982.

Under Furumarks sista år som professor fördes en diskussion om ämnets benämning, 
initierad 1966 av fakultetsberedningen för humaniora och teologi vid UKÄ. Efter utred-
ningsarbete fastställde regeringen 1969 att professuren, när den återbesattes efter Furu-
marks avgång, skulle benämnas Antikens kultur och samhällsliv.

Vid utlysningen av den till namnet ändrade lärostolen anmälde fyra sökande sitt in-
tresse, nämligen docenterna Sture Brunnsåker (Uppsala), Hugo Montgomery (Bergen), 
 Birgitta Tamm-Hellström (Stockholm) samt bibliotekarien i Uppsala (sedermera Lunda-
professorn) Pär Göran Gierow. Tillsättningen påskyndades av att förslag om direkt kallelse 
av Brunnsåker väcktes och bifölls av såväl sakkunniga som universitetskanslern.

Redan på hösten 1969 utnämndes Brunnsåker till professor från och med halvårsskif-
tet 1970. Han var fyrtiofem år gammal vid sitt tillträde men var redan en både rutinerad 
och respekterad forskare. I mitten på 1950-talet hade han disputerat på en internatio-
nellt uppmärksammad avhandling om Kritios’ och Nesiotes’ skulptur av tyrannmördarna 
 Harmodios och Aristogeiton, utförd under 400-talet före Kristus. Brunnsåker genomförde 
en rad studie- och utgrävningsresor till Medelhavsländerna, och på hans initiativ tillkom 
facktidskriften Boreas. Det var vidare Brunnsåker som lanserade den nya ämnesbeteck-
ningen antikens kultur och samhällsliv.

I augusti 1978 avled Brunnsåker oväntat, ännu ej femtiotre år fyllda. När lärostolen 
därefter utlystes definierades dess vida omfattning på följande sätt: ”antikens historia, 
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 sociala förhållanden och samhällsliv, den antika konsthistorien och konstteorin, den an-
tika arkeo login och föremålsforskning och arkitekturanalys samt antikens religions- idé- 
och lärdomshistoria”. Det var naturligtvis omöjligt att kräva att sökande för kompetens-
förklaring skulle uppvisa självständigt vetenskapligt författarskap inom vart och ett av 
alla dessa områden, men de sakkunniga var överens om att Tullia Linders – genom sin ve-
tenskapliga bredd – ägde ett försteg framför sina medsökande. Hon tillträdde professuren 
1980.  Linders, som var docent i Stockholm, intresserade sig bland annat för svartfigurig ke-
ramik och hellenistisk konst. I sitt arbete The Treasurers of Other Gods in Athens and their   
Functions (1975) studerade hon organisationen av grekiska tempelskatter och finansreser-
ver. Hennes böcker Vem är vem i antikens Grekland (1995) och Vem är vem i Romarriket 
(1998) rönte stor spridning även utanför den akademiska världen, och de utgavs 2003 i en 
volym. Tullia Linders avgick med pension 1991, men hon deltog även därefter flitigt vid 
institutionens seminarier och sammankomster. Hon avled i maj 2008.

Linders efterträddes 1992 av Pontus Hellström, som hade disputerat i Lund och under 
åren före professorstillträdet förestått Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Hellström 
har lett utgrävningar i Grekland, Italien och Turkiet, och i sin forskning framför allt upp-
märksammat Italiens och Greklands förhistoria samt den klassiska och den  hellenistiska 
tidens arkitektur och arkeologi. Hellström lämnade professuren vid millennieskiftet, var-
efter Barbro Santillo Frizell och Gullög Nordquist befordrades till professorer 2001 respek-
tive 2003. Frizell utsågs 2001 till föreståndare för Svenska Institutet i Rom, varför Nord-
quist i praktiken fungerade som ämnesföreträdare under 2000-talets första decennium. 
I slutet av 2008 befordrades även Lars Karlsson till professor.

Efter en drygt decennielång vakans är lärostolen i antikens kultur och samhällsliv ge-
nom Gunnel Ekroths tillträde åter besatt. Den i flera avseenden klassiska traditionen från 
Joseph Otto Höijers dagar lever därmed vidare.

CF





Otto Fischer.
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Otto Fischer
Retorik

Anställdes den 11 oktober 2011 att från och med den 1 november samma år vara professor i 
 retorik vid Uppsala universitet

Otto Fischer är född den 30 november 1968 i Linköping. Föräldrar: Anton Fischer och 
 Ingegerd Fischer, född Bertild.

Fil. kand. i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 1991, fil. dr i litteraturvetenskap 
1998, docent i litteraturvetenskap 2008, båda vid Uppsala universitet.

Gift med Heléne Amedée. Barn: Max (f. 1999) och Liv (f. 2002).

I min forskning, inom såväl litteraturvetenskap som retorik har jag framför allt ägnat mig 
åt kommunikationens historiska och mediala former och villkor. Särskilt har jag intresse-
rat mig för hur förändrade former för umgänget med skriftmediet under 1700-talet gjorde 
det möjligt att kommunicera och formulera nya emotionella och sociala erfarenheter och 
därmed också möjliggjorde gestaltandet av nya former av subjektivitet, något som kom-
mer till uttryck i den sentimentala litteraturen under århundradets slut. Parallellt med 
detta har jag också studerat hur den klassiska retorikens ställning på olika sätt kom att 
förändras i det svenska samhället under 1700-talet. Från att ha varit ett självklart inslag i 
utbildningsväsendet, och en dominerande teori även för hur litterära texter skulle skrivas, 
kom dess roll under århundradet att gradvis förändras och osynliggöras. Om detta skriver 
jag i min senaste bok, Mynt i Ciceros sopor. Retorikens och vältalighetens status i 1700-talets 
svenska diskussion, som utkommer under hösten 2012.



Britt-Inger Johansson.
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Britt-Inger Johansson
Konstvetenskap

Anställdes den 14 februari 2012 att från och med 1 mars samma år vara professor i konstveten-
skap vid Uppsala universitet.

Britt-Inger Johansson är född den 30 maj 1959 i Jukkasjärvi församling. Föräldrar:  Gunnar 
och Julia Johansson.

Fil. kand 1987, fil. dr 1997, båda vid Uppsala universitet, docent 2007 vid Lunds univer-
sitet, universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet 2007. Tidigare anställd vid 
Högskolan i Gävle (2002–03) och vid Lunds universitet (2003–07). Förordnad att vara veten-
skaplig ledare för SALT (Forum for Advanced Studies in Art, Languages and Theology) vid 
Uppsala universitet 2010–13.

Jag har medverkat i flera forskningsprojekt och har i huvudsak ägnat mig åt forskning om 
kyrkor och slott under 1800-talet. I Bildskrud i svenska kyrkor (1996–99) studerade jag 
muralmåleri under 1800-talet i svenska kyrkor. Jag har även deltagit i det tvärvetenskap-
liga projektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria (1998–2000), vilket var 
förlagt vid Riksantikvarieämbetet. Inom ramen för detta projekt inventerade jag Öster-
götlands kyrkor, och jag författade även uppsatser om kyrkobyggande under 1800-talet 
och om kyrkorestaureringarna i detta landskap. Jag deltog vidare i projektetet Makt, myter 
och media kring Karl XIV Johan (2005–08) där jag – med forskningen förlagd till National-
museum – studerade de kungliga slotten som arenor för maktutövning och hur de använ-
des av Carl XIV Johan för att främja legitimiteten hos den nya ätt som han grundade. Jag 
har även medverkat i ett projekt om de kungliga slotten, där jag har skrivit en uppsats om 
Drottningholms slott under 1800-talet. För närvarande arbetar jag på en studie om staden 
som litterär konstruktion, det vill säga om hur stadsmiljöer och byggnader brukas i skön-
litterära sammanhang, med Istanbul som exempel. Jag har varit redaktör för flera veten-
skapliga analogier senast – tillsammans med Uppsalahistorikern Mikael Alm – Scripts of 
Kingship. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolutions, Opuscula 
Historica Upsaliensis 37 (2008). 



Mats Persson.
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Mats Persson
Idé- och lärdomshistoria

Anställdes den 10 oktober 2011 att från och med den 1 november samma år vara professor i idé- 
och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Mats Persson är född den 12 mars 1954 i Risinge. Föräldrar: Lennart Persson och Gunnel 
Persson, f. Uhler.

Fil. dr i idé- och lärdomshistoria 1994, universitetslektor 1996 och docent 2001 i samma 
ämne, allt vid Uppsala universitet.

Min forskning kan ämnesmässigt delas in i fyra grupper. Ett första ämnesområde gäller 
svensk filosofi och kulturdebatt från slutet av 1800-talet till första världskriget. Här har 
fokus legat på den filosofiska idealismens kris med utgångspunkt i den svenske filosofen 
Vitalis Norström. Det andra området gäller historietänkandets historia under perioden 
1750–1920. Här har jag dels undersökt den tyske filosofen Friedrich Nietzsches historiekri-
tik, dels presenterat och analyserat moderna forskningslägen rörande den så kallade his-
torismen. Ett tredje ämnesområde gäller den grekiska antiken; jag har diskuterat  Platon 
och moderna tolkningar av hans filosofi. Det fjärde området gäller historieteori, och här 
har jag behandlat bland annat mentalitetshistoria, begreppshistoria och filosofihistoria. 
Vidare har jag intresserat mig för ämnesövergripande och tvärvetenskapliga ansatser, sär-
skilt i relation till filosofi, historia och antikvetenskap, samt för frågor om forskningens 
relation till undervisningen. 

För närvarande är jag engagerad i två forskningsprojekt, dels en studie av antik histo-
rieskrivning med fokus på frågan om dess övergripande karaktär jämfört med vad som 
betraktas som historia i dag, dels ett samarbete med filosofer rörande kritik och omdöme 
i relation till historiska perspektiv och relativiseringar.



Sharon Rider.
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Sharon Rider
Teoretisk filosofi

Anställdes 14 februari 2012 att från och med 1 mars samma år vara professor i teoretisk filosofi 
vid Uppsala universitet.

Sharon Rider är född 17 oktober 1963 i New York City. Föräldrar: Leonard och Gloria 
 Rider, f. Lippel.

BA (filosofi) 1984 vid State University of New York, fil. dr 1998 och docent 2005, båda i teo-
retisk filosofi vid Uppsala universitet.

Gift med professor Michael Gustavsson. Barn och bonusbarn: Elias (f. 1988), Anna  
(f. 1992), Isak (f. 1996) och Markus (f. 2001).

Min forskning har fokuserat på tre huvudteman: frågor rörande det filosofiska tänkandets 
historia liksom filosofihistoriska frågor; språk- och vetenskapsfilosofiska frågeställningar; 
samt universitets- och utbildningspolitiska spörsmål. Dessa tre huvudintressen knyts sam-
man av en problematisering av vad det innebär att tillhöra en tradition, att ha en historia, 
och hur detta påverkar människans möjligheter att tänka och handla. Svaren på dessa frå-
gor, menar jag, är inte bara ”filosofiska” i en akademisk mening, utan har relevans för det 
dagliga livet, såväl i vetenskap som i samhället i stort. 

Min mångåriga verksamhet på olika ansvarsposter inom det akademiska livet har för-
anlett att min forskning har kommit att alltmer upptas av frågor kring kunskapens, veten-
skapens och bildningens värde och möjligheter, och att ställa kritiska frågor kring vad en 
utbildning egentligen är och vilka syften den ska tjäna, samt hur akademisk forskning och 
den högre utbildning bäst kan och bör organiseras för att fylla dess syften.





Språkvetenskapliga fakulteten
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Ulla Börestam
Nordiska språk

Anställdes den 15 november 2011 att från och med den 1 december samma år vara professor i 
nordiska språk vid Uppsala universitet.

Ulla Börestam är född den 4 augusti 1954 i Borlänge. Föräldrar: Margit Börestam,  
f. Höglund och Allan Börestam.

Fil. kand. 1982, fil. dr 1994, docent 1996, allt vid Uppsala universitet.
Barn: Sanna Uhlmann (f. 1987) och Staffan Uhlmann (f. 1989).

Att kunna många främmande språk är en rikedom, men lika viktigt är det att få använda 
sitt eget modersmål. Här i Skandinavien har vi varit bortskämda på den sista punkten, ef-
tersom danskar, norrmän och svenskar brukar räkna med att kunna tala sina egna språk 
med varandra. Det gäller även i mötet med folk från andra delar av Norden eftersom man 
i skolan studerar antingen danska (Västnorden) eller svenska (i Finland). Ibland lyfts den-
na speciella form av receptiv tvåspråkighet mellan besläktade språk fram som föredöme 
för resten av Europa. I flera forskningsprojekt arbetar man därför i dag aktivt med att be-
fordra idén som sådan, något som alltså kan utmynna i att exempelvis en portugis och en 
spanjor samtalar med varandra på sina egna språk.

I min forskning har jag ägnat mig åt att studera hur den nordiska språk- och kulturkon-
takten fungerar i praktiken. För att överkomma eventuella brister i grannspråksförståel-
sen ryktas det om blandspråk – ”skandinaviska”, liksom om att nordbor allt oftare före-
drar att växla till engelska i samspråk med varandra. Åter andra lovordar i entusiastiska 
ordalag hur väl språkförståelsen fungerar. Vem har då rätt? Svaret är alla – och ingen. Det 
är människor och inte språk som möts, och förutsättningarna varierar. Olika språkhand-
lingar kräver dessutom olika mycket av språket. När jag själv bodde i Danmark talade jag 
danska på bussen, svenska vid universitetet och något slags skandinaviska bland danska 
bekanta. Olika situationer kan med andra ord kräva olika strategier. Därför är det en form 
av språkkontakt som sällan är förutsägbar, och som forskningsfält alltid är lika spännande. 



Mats Eskhult.
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Mats Eskhult
Semitiska språk

Anställdes den 24 januari 2012 att från och med den 1 februari samma år vara professor i 
 semitiska språk vid Uppsala universitet.

Mats Eskhult är född den 29 maj 1952 i Husby-Långhundra. Föräldrar: Nils Enar Eskhult 
och Ingrid Eskhult, född Samuelsson.

Examen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1971; fil. kand. 1979, fil. dr 1990, docent 2002, 
allt vid Uppsala universitet.

Gift med Ulla Eskhult, f. Herrlin. Barn: David (f. 1973), Josef (f. 1975), Jonas (f. 1977), 
 Miriam (f. 1979), Rebecka (f. 1980), Sara (f. 1983).

Min avhandling, som tar fasta på skärningspunkten mellan satsbyggnad och berättarfram-
ställning i gammaltestamentlig prosa, gjorde mig för en tid till en av de internationellt 
ledande forskarna inom bibelhebreisk textlingvistik. Senare artiklar inom området rör 
bland annat fraser och satser som uttryck för omständighet i syrisk arameiska och hebre-
iska. Utvecklingen av bibelhebreiskans verbsyntax – och möjligheten att med ledning av 
denna datera bibliska texter – har föranlett mig att skriva en rad smärre arbeten av exege-
tiskt intresse. Ett annat område, som jag ägnat många artiklar, är studiet av de orientaliska 
språken i Skandinavien under gångna tider.

För närvarande arbetar jag inom ett brett fält, som sträcker sig alltifrån grundfrågor i 
hebreisk syntax till bruket av syriska formord, samt exempel på översättning till arabiska 
av bibliska beläggställen i tidiga kristna traktater. 



Anna-Malin Karlsson.
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Anna-Malin Karlsson
Svenska språket med inriktning mot sociolingvistik

Anställdes den 20 juni 2011 att från och med den 1 april 2012 vara professor i svenska språket 
med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet.

Anna-Malin Karlsson är född den 11 juli 1969 i Salem och uppvuxen i Örebro. 
Grund utbildning i Lund och Stockholm. Fil. dr 2002, docent 2004, befordrad till profes-

sor 2008, allt vid Stockholms universitet, professor i modern svenska vid Södertörns högskola 
2008–2012. 

Sambo med professor Hans Strand.

Genom språket hanterar vi omvärlden och deltar i samhällslivet. Sociolingvistiken har 
traditionellt studerat hur människors språkbruk speglar sociala sammanhang, men har 
alltmer börjat intressera sig för hur vi med språket också skapar och förändrar de situa-
tioner och verksamheter vi är med i. Interaktionsanalysen har lärt oss hur samtalsdelta-
gare tillsammans konstruerar både sina roller och det som sägs i samtalet. Diskursanaly-
sen har visat hur sociala kategorier och normer skapas genom språkliga benämningar och 
beskrivningar.

Det skrivna språket är lika socialt som det talade. På internet formar deltagare sina 
identiteter och relationer i profiler och inlägg. Det kan verka muntligt och informellt, men 
skriften för ofta med sig speciella sociala villkor och roller. I mina studier av kommunika-
tion i arbetslivet har jag sett hur skrivande medför ansvar, på gott och ont. Det gör exem-
pelvis dokumentationen inom vård och omsorg problemfylld för de anställda. Att studera 
hur människor löser kommunikativa dilemman i tal och skrift ger kunskap om mycket 
mer än om språket i sig.
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Lärostolen i svenska språket med inriktning 
mot sociolingvistik

Den professur som Anna-Malin Karlsson nu tillträder inrättades för drygt trettio år sedan 
vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Lärostolen, som först innehades 
av Bengt Nordberg, benämndes sociolingvistik och överfördes 1994 till universitetet. Upp-
sala hade emellertid långt dessförinnan framträtt som ett centrum för den sociolingvis-
tiska forskningen i Sverige. Redan under 1960-talet formades vid institutionen en särskild 
avdelning för detta studium, nämligen FUMS (Avdelningen för forskning och utbildning 
i modern svenska). Till denna avdelning knöts Nordbergs professur från starten 1980, och 
de där aktiva forskarna har alltsedan dess intresserat sig för olika aspekter av sociolingvi-
stiken, till exempel samtals- och diskursanalys, sociodialektologi, talspråk och språkat-
tityder. På sin sextioårsdag bestods Nordberg festskriften Samspel och variation (1996).

Bengt Nordberg pensionerades 2001 men har även som emeritus förblivit en aktiv fors-
kare. Han efterträddes som professor av Britt-Louise Gunnarsson, som sedan 1998 hade 
varit verksam som professor i svenska språket vid Stockholms universitet. Dessförinnan 
hade hon under mer än halvtannat decennium varit verksam vid FUMS i Uppsala, där 
hon disputerade 1982 på avhandlingen Lagtexters begriplighet, en språkfunktionell analys 
av medbestämmandelagen. 

Britt-Louise Gunnarsson, som blev docent 1985, har bland annat studerat hur profes-
sionella diskurser avseende språk, text och tal formas under inflytandet av den omgivan-
de kontexten, i synnerhet inom professionella arbetsgemenskaper. I studien Professional 
Discourse (2009) har hon utvecklat en teoretisk modell för att analysera det kontextuella 
skapandet av professionell diskurs. Gunnarsson har i sin forskning vidare uppmärksammat 
hur det vetenskapliga svenska språket har utvecklats från och med 1700-talet, då denna 
litteratur började författas även på modersmålet. Hon ederade 2011 antologin Languages 
of Science in the Eighteenth Century, vilken belyser detta ämne ur olika perspektiv och in-
fallsvinklar. Hon har under åren 2001 till 2010 därtill sammanställt den årliga bibliografin 
över den sociolingvistiska litteraturen i Sverige för årsboken Sociolinguistica.

CF

Professorslängd
Bengt Nordberg  1980–2001
Britt-Louise Gunnarsson  2003–12
Anna-Malin Karlsson  2012–

Fotnot: Professuren benämndes fram till 2001 enbart sociolingvistik, därefter Modern svenska, särskilt socio-
lingvistik. Från och med 2012 är beteckningen Svenska språket med inriktning mot sociolingvistik. Ursprungli-
gen inrättades professuren vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), men den överför-
des till Uppsala universitet 1994.





Veturliði Gunnar Óskarsson.



183

Veturliði Gunnar Óskarsson
Nordiska språk, särskilt isländska

Anställdes den 8 maj 2012 att från och med den 1 juni samma år vara professor i nordiska språk, 
särskilt isländska, vid Uppsala universitet.

Veturliði Gunnar Óskarsson är född den 25 mars 1958 i Borgarnes, Island. Föräldrar: 
Óskar H. Finnbogason och Rakel S. Veturliðadóttir. 

BA-examen i allmän lingvistik vid Islands universitet 1985, mag. art. i nordisk filologi vid 
Köpenhamns universitet 1991, fil dr 2001 och docent i nordiska språk 2002, båda vid Uppsala 
universitet. Nordisk lektor i isländska vid Uppsala universitet 1997–2003; docent 2003 och 
professor 2006–10 vid Islands universitet. 

Gift med Hólmfríður Jóhannesdóttir. Dotter: Hrafnhilður (f. 1981). 

Jag har sedan 1990-talet ägnat mig mycket åt forskning om främmande påverkan på isländ-
skan. Min avhandling, framlagd 2001, handlade om medellågtysk påverkan på äldre isländ-
ska och jag har fortsatt försöka ta reda på hur lånord har tagits upp i språket genom tiderna: 
vilka som har lånats in och vilka som har fått ge vika för den starka motviljan mot lånord 
som länge har härskat på Island. Jag har bland annat skrivit om lånorden ske och blífa (sv. 
bli) i isländskan, ord med prefixet an- (sv. anta), suffixen -ansk och -isk som används vid 
bildandet av adjektiv som anger nationalitet (sv. kubansk, samisk). Mitt intresse för ord har 
också lett till att jag de senaste tio åren har varit med i redaktionen för två lexikografiska 
tidskrifter. Jag har också varit aktiv i diskussionen om isländsk språkpolitik och allmänt 
om isländskt språk under senmedeltid och nyare tid. Sedan ett par år tillbaka deltar jag i 
ett internationellt projekt om uppkomsten av nationell språkstandard i isländskan under 
1800-talet, och i ett annat projekt kommer jag att undersöka hur islänningarna hänvisar 
till språket i sin strävan efter självkänsla och identitet. För övrigt växlar jag gärna mellan 
språkforskning och filologi, det vill säga undersökning och utgivning av äldre texter där 
huvudmålet är förståelse av texternas historiska och kulturella kontext. 



Lena Rydholm.
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Lena Rydholm
Kinesiska

Anställdes den 28 februari 2012 att från och med den 1 mars samma år vara professor i kine-
siska vid Uppsala universitet.

Lena Rydholm är född den 17 maj 1963 i Stockholm. Föräldrar: Björn Rydholm och Görel 
Rydholm f. Smith. 

Fil. dr i sinologi 1998, docent i samma ämne 2010, båda vid Stockholms universitet. 
 Universitetslektor i kinesiska 2007, Uppsala universitet. 

Gift med Mats Fagerberg. Barn: Yanina (f. 1991) och Rosanna (f. 1995).

När jag studerade vid Pekings universitet blev jag intresserad av klassisk kinesisk littera-
tur. Min doktorsavhandling handlade om en form av lyrisk poesi som sjöngs till musik och 
som var mycket populär under Songdynastin (960–1279). Därefter deltog jag i det tvär-
vetenskapliga forskningsprojektet Litteraturen i världsperspektiv med en studie om genre-
teorier och litterära genrer i Kina i äldre tid som publicerades i Literary History. Towards a 
Global Perspective (2006). Därefter har jag forskat om kinesisk litteraturteori, genre- och 
stilteori i äldre och modern tid. Flera av mina artiklar har utgivits på kinesiska av Peking 
University Press. Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om synen på den kinesiska 
romanen i äldre och modern tid. 

Jag har även varit en av projektledarna för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om 
samtida kinesiska medier, varit redaktör för antologier, samt publicerat artiklar om medi-
er i Kina och om det kinesiska nyårsprogrammet på China Central Television. Jag har ett 
nära samarbete med Communication University of China i Peking vad gäller både forsk-
ning och utbildning.



Björn Melander.
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Lärostol tillsatt med vid universitetet förut 
installerad professor

Björn Melander
Svenska språket

Den befattning som Björn Melander nu tillträder har en historia som går 140 år tillbaka i 
tiden. År 1872 tillträdde nämligen Mårten B. Richert den adjunktur i nordiska språk som 
hade inrättats efter beslut av riksdagen året dessförinnan. Tjänsten var den andra i ämnet 
nordiska språk. Carl Säve innehade fortfarande den ordinarie professuren i ämnet, vilken 
hade tillkommit 1859. Säve led av sviktande hälsa och behövde avlastning, inte minst för 
att hantera undervisningsbördan som blev allt större i takt med att den nya disciplinen 
lockade allt fler studenter. Richert kom under de närmast följande åren huvudsakligen att 
vikariera på professuren för Säve, vars sjuklighet tilltog. I mars 1876 avled Säve och året 
därpå utnämndes Richert till dennes efterträdare.

Vid samma tid fattades beslut att adjunkturerna skulle ombildas till extra ordinarie 
professurer. Ekonomin tillät dock inte att samtliga adjunkturer ombildades; några av tjäns-
terna måste indragas. Inom Filosofiska fakulteten riktades blickarna mot den nyinrättade 
adjunkturen i nordiska språk, vars fortsättning på flera håll sattes i fråga. Man ansåg att 
andra ämnen hade större nytta av de extra ordinarie professurer som skulle inrättas. Ge-
nom ett ingripande av ecklesiastikministern F.F. Carlson räddades emellertid befattningen 
– och därmed säkrades den kontinuitet som genom Björn Melanders tillträde består än i 

Professorslängd
Fredrik Läffler  1881–1904
Otto von Friesen  1906–35
Natan Lindqvist  1936–47
Valter Jansson  1947–73
Gun Widmark  1973–86
Mats Thelander  1987–2012
Björn Melander  2012–

Fotnot: Professuren var extra ordinarie till och med 1908. I samband med Valter Janssons avgång 1973 ändra-
des benämningen från Svenska språket till Svenska språket, särskilt nusvenska. Den ursprungliga beteckningen 
återtogs vid nuvarande innehavares tillträde 2012.



188

dag. Carlson skrev nämligen i 1877 års statsverksproposition att det skulle vara en kännbar 
förlust för den fosterländska bildningen ”om den blott för några år sedan inrättade lärare-
befattning, som avsåg bearbetningen av svenska språket, skulle efter så kort tillvaro åter 
försvinna ur de fasta lärarebeställningarnas krets”.

Efter flera års osäkerhet utlystes till slut en extra ordinarie professur i svenska språket. 
Bland de fem aspiranterna fanns den blott tjugosexårige Adolf Noreen, men huvudkon-
kurrenterna var Uppsaladocenten Fredrik Leffler (senare skrev han sig Läffler enligt ny-
stavningsprincipen) och Knut Fredrik Söderwall, adjunkt i Lund. Leffler uppfördes i första 
rummet av konsistoriet, men universitetskanslern Henning Hamilton förordade Söder-
wall. Utgången var osäker in i det sista men Kungl. Maj:t utnämnde Leffler, som tillträdde 
befattningen 1881. Leffler hade disputerat för Säve på en avhandling om konsonantljuden i 
de svenska allmogemålen, och han kunde uppvisa en omfattande vetenskaplig bredd inom 
nordistiken. Han kom emellertid att spela en högst begränsad roll som disciplinbyggare 
för ämnet svenska språket. Från 1883 till sin pensionering drygt tjugo år senare var han 
nämligen tjänstledig för sjuklighet – ett förhållande som på sina håll väckte både misstro 
och besvikelse.

Fredrik Tamm, som innehade befattningen under nästan hela Lefflers tjänstetid, var de 
facto professurens förste innehavare. Under en kortare tid avlöstes Tamm av Karl Ljung-
stedt, vilket orsakade visst rabalder eftersom denne tillhörde den efter sedlighetsdebatten 
förkättrade föreningen Verdandi. Fredrik Tamm var en mångsidig forskare som bland an-
nat ägnade sig åt etymologi, lånord och ordbildningslära. Hans mest betydande arbete var 
den ambitiöst upplagda Etymologisk svensk ordbok, som han dock inte han fullborda innan 
han rycktes bort 1905, ännu inte sextio år fyllda. Universitetet, som kände stor tacksam-
het för Tamms mångåriga insats som vikarie, försökte förgäves utverka en personlig pro-
fessur för honom (professors namn fick han dock 1897).

Samma år som Fredrik Tamm avled utlystes den befattning han under så långt tid plikt-
troget hade uppehållit. Flera kvalificerade sökanden anmälde sig, även om den finländske 
fonetikern Hugo Pipping i egenskap av utlänning ansågs vara utesluten genom regerings-
formens lydelse. De återstående tre kandidaterna – Elof Hellquist, Otto von Friesen och 
Bengt Hesselman – var alla synnerligen kvalificerade, valet emellan dem blev därför en 
fråga om hur ämnet svenska språket skulle definieras i förhållande till nordistiken som 
helhet. Resultatet blev att Otto von Friesen utnämndes, trots att han inte hade behandlat 
renodlat ”svenska” språkfrågor i lika hög utsträckning som sina medsökande. Adolf Noreen, 
som innehade den ursprungliga professuren, förordade von Friesen med stor emfas och 
under påpekande att det av 1877 års proposition klart framgick att professurens inriktning 
inte skulle förstås som att den bara skulle ”avse rent interna svenska språkförhållanden”.

Otto von Friesen hade redan uppehållit befattningen på vikariat under flera år när han 
väl utnämndes. Hans vetenskapliga författarskap rörde framför allt runologi, etymologi 
och germansk språkhistoria. År 1909 fick von Friesen ställning som ordinarie professor och 
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han framstod tillsammans med Adolf Noreen som nordistikens anförare i Uppsala under 
1900-talets första decennier. Han tog aktiv del i utgivningen av faksimilutgåvan av Silver-
bibeln till universitetets 450-årsjubileum 1927. Två år därefter blev han invald i Svenska 
Akademien. När von Friesen avgick med pension 1935 hade han innehaft professuren i 
tjugonio år, förutom de fem år han före tillträdet uppehöll densamma.

Tillsättningen blev mycket komplicerad och föranledde en animerad befordringsstrid 
som rörde upp känslorna mellan inte bara de sökande utan även bland sakkunniga och 
sektionsledamöter. De båda huvudkandidaterna, Natan Lindqvist och Erik Neuman, hade 
båda sina förespråkare. Otto von Friesen och Bengt Hesselman gav som sakkunniga den 
sistnämnde sitt stöd, men majoriteten i både sektion och konsistorium förordade Lind-
qvist, som till slut utnämndes. 

Natan Lindqvist hade disputerat och blivit docent vid universitetet 1918 men hade 1930 
lämnat Uppsala för att tillträda befattningen som föreståndare vid landsmålsarkivet i Lund. 
Lindqvists gradualavhandling Studier över reformationstidens bibelsvenska (1918) – liksom 
flera följande studier av bibelsvenskan – blev nydanande. Med stöd av dialektologiska stu-
dier drev han tesen att Laurentius Andræ hade spelat en betydande roll för tillkomsten 
av Gustaf Vasas bibel och att denne oförtjänt hamnat i skuggan av Olaus Petri. Denna tes 
rönte kritik, bland annat från Lindqvists medsökande Erik Neuman, men framför allt er-
kännande. Ett exempel på detta är att Natan Lindqvist 1941 kreerades till teologie heders-
doktor i samband med 400-årsjubileet av Gustaf Vasas bibel. Lindqvist uppmärksammade 
även dialekt- och ortnamnsforskning. Han avgick med pension 1947 och avled i april 1963.

Valter Jansson efterträdde Lindqvist och tillträdde den 1 december 1947. Han hade 
under många år verkat som docent vid universitetet, och hans professorstid blev likaledes 
lång, tjugosex år. På sin sextioårsdag uppvaktades han med festskriften Orter och namn 
(1967). Jansson, som bland annat ägnade sig åt ortnamn och fornsvenska, avled i februari 
1996.

Vid tillsättningen efter Janssons pensionering förordades Gun Widmark av enhälliga 
sakkunniga. Hon utnämndes i mars 1973 att från och med halvårsskiftet samma år inneha 
professuren. Sin skolning hade Widmark fått i Uppsala, där hon 1959 disputerade på av-
handlingen Det nordiska u-omljudet. År 1970 tillträdde hon professuren i nordiska språk i 
Göteborg från vilken hon således återvände till Uppsala. Vid Widmarks tillträde avgrän-
sades professuren till att främst gälla nusvenska, det vill säga svenska språket efter det mo-
derna genombrottet. För egen del uppvisade hon en omfattande bredd som spände över 
stora delar av nordistikens vida fält, till exempel runologi, dialektologi, nusvensk gramma-
tik och språksociologi. Widmark pensionerades 1986 men har förblivit aktiv som emerita. 
I samband med åttioårsdagen bestods hon festskriften Boksvenska och talsvenska (2000), 
och 2009 belönades hon med Svenska Akademiens språkforskarpris.

Flera av Björn Melanders företrädare har, som framgått, innehaft professuren under 
lång tid. Det gäller även den senaste innehavaren, Mats Thelander, som tillträdde 1987 och 



således innehade befattningen under ett kvarts sekel. Thelander disputerade 1979 på en 
avhandling om dialekt och riksspråk i Burträsk, och han har därefter intresserat sig för en 
rad forskningsområden, till exempel svenskans standardisering, avhandlingsprosa, provin-
sialismer, 1700-talssvenska och svensk dramadialog från 1700-talet och framåt.

CF



Samhällsvetenskapliga fakulteten



Patrik Aspers.
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Patrik Aspers
Sociologi

Anställdes den 20 december 2011 att från och med den 1 februari 2012 att vara professor i 
 sociologi vid Uppsala universitet.

Patrik Aspers föddes den 29 oktober 1970 i Gävle. Föräldrar: Leif Aspers och Inger Aspers, 
f. Larsson

Fil. kand. 1996, fil. dr 2001, docent 2005, allt vid Stockholms universitet.
Gift med fil. dr Caroline Aspers Dahlberg. Barn: Eyvind (f. 2012).

Sociologi är läran om det sociala. Som sociolog arbetar jag på ett projekt, Vara och ordning, 
som inleddes 2007 och som är tänkt att avslutas 2037. Vara avser vår existens och ordnings-
frågan handlar om den sociala omgivningen till existensen. Dessa två samhällsvetenskap-
liga grundfrågor är intimt förbundna med varandra.

Inom ramen för detta mer omfattande projekt bedriver jag empirisk forskning bland 
annat om identitet i marknader. Fokus har legat på estetiska marknader, det vill säga mark-
nader i vilka estetik och status skapar ordning. Exempel som jag har studerat inkluderar 
modefotografi, reklam och mode.

Empiriskt arbetar jag för närvarande med den svenska skogsindustrin, vilken har va-
rit och är av stor betydelse för Sverige. Särskilt intresse riktar jag mot det första ledet, då 
skogsägare säljer virke till sågverk och massabruk.

Grundfrågorna konkretiseras i empiriskt arbete. För att stärka grunden för samhälls-
vetenskapen studerar jag klassiska samhällsvetenskapliga tänkare, som Pareto och Mars-
hall, men framför allt filosofer som Nietzsche, Husserl och inte minst Heidegger. Det nu-
varande grundforskningsarbetet är inriktat mot vad jag kallar socioontologi. Samhällsve-
tenskaperna har länge utgått från enskilda individers existens vilka, likt atomer, försöker 
få kunskap om varandra och yttervärlden. Den socioontologiska utgångspunkten är i stäl-
let att människan är nödvändigt social, och genom denna ansats kan en rad problem som 
varit centrala i samhällsvetenskapen, som mikro-makro länken, upplösas.



194

Jag leder i dag flera större forskningsprojekt, inklusive ett ERC-Starting Grant om kon-
valueringar, som är former för koordinering av resurser baserat på val och värdering. Under 
flera år var jag anställd vid Max Planck Institute for the Study of Societies i Köln, och jag 
har även varit gästforskare vid bland annat Harvard University, Sciences Po, Columbia Uni-
versity och London School of Economics. För närvarande är jag prefekt för institutionen.

Lärostolen i sociologi

Läsåret 1889/90 föreläste filosofen Carl Yngve Sahlin, som efter tretton år just hade lämnat 
rektoratet för universitetet, om de privata samhällena, varvid han framhöll att läran om 
dessa kunde kallas sociologi. Det skulle dröja mer än ett halvsekel innan detta ämne fick 
en egen professur vid universitetet. Däremot utsågs Gustaf Steffen redan 1903 till profes-
sor i nationalekonomi och sociologi vid Göteborgs högskola. Steffen förblev dock sociolo-
gins ende målsman i landet.

Sveriges första sociologiska institution grundades emellertid först 1947 i Uppsala. 
Ämnets förste professor blev Torgny T. Segerstedt, som under åtta år hade innehaft den 
ena lärostolen i filosofi (praktisk filosofi), där han efterträdde Axel Hägerström och ef-
terträddes av Ingemar Hedenius. Segerstedt representerade en annan, mer idéhistorisk, 
tradition än den dominerande Uppsalafilosofin. Övergången till sociologi gav honom en 
tabula rasa, och en möjlighet att själv sätta sin prägel på verksamheten och att skapa en 
egen forskningstradition. Som sociolog intresserade han sig bland annat för de sociala nor-
merna och för det svenska industrisamhällets förändrade villkor. Segerstedts inhemska 
föregångare inom sociologiämnet hade haft en renodlat teoretisk inriktning, men den 
nye professorn och hans elever angrep sitt ämne med hjälp av både teoretiska och empi-
riska metoder. Några år in på 1950-talet fick Segerstedt allt fler administrativa plikter att 
sköta vid sidan av professuren. Han blev dekanus och var från och med 1955 rektor för 
universitetet. Under rektorstiden författade han en trilogi över den akademiska friheten 
i Sverige under frihetstid, gustaviansk tid och Carl Johans-tid. Segerstedt, som invaldes i 
Svenska Akademien 1975, utgav vidare en större biografi över Nils von Rosenstein 1981. 
Han avled i januari 1999.

Professorslängd
Torgny T. Segerstedt  1947–69
Ulf Himmelstrand  1969–89
Göran Ahrne  1993
Ron Eyerman  1998–2002
Jukka Gronow  2003–10
Patrik Aspers  2012–

Fotnot: Under långa perioder har professuren uppehållits av vikarier, se historiken nedan.
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Under den tid Segerstedt på grund av sitt rektorat var tjänstledig uppehölls professuren 
av Georg Karlsson (1958–66) och Birger Lindskog (1966–69). Karlsson, som hade följt med 
Segerstedt från den praktiska filosofin, försvarade 1951 den första doktorsavhandlingen i 
sociologi. Ämnet var äktenskap och lycka, och det empiriska underlaget utgjordes bland 
annat av intervjuer och enkäter. Metoden föranledde protester, såväl under disputationen 
som i en efterföljande pressdebatt. Gunnar Helén utsträckte i Stockholms-Tidningen kriti-
ken till att även omfatta Torgny T. Segerstedt och dennes sätt att leda sitt nya ämne. Seger-
stedt svarade i Ergo och myntade därvid det bevingade uttrycket ”kulturknutte” om Helén. 
Även i Filosofiska fakulteten rådde delade meningar om Karlssons arbete, samhällsvetarna 
var positiva men flera av språkvetarna gjorde en helt annan bedömning. Detta föranledde 
filosofen Ingemar Hedenius – som varit förordnad som examinator i sociologi när ämnet 
sorterade under praktisk filosofi – att i Dagens Nyheter kräva en universitetsreform för att 
”befria samhällsvetenskapsmännen och filosoferna från språkmännens interventioner”. 
Den högt uppskruvade debatten om Karlssons avhandling bidrog till samhällsvetenska-
pernas avsöndring från Filosofiska fakulteten några år in på 1960-talet.

När samhällsvetenskapliga fakulteten inrättades hade Georg Karlsson under flera år 
företrätt ämnet. Han förfinade och fördjupade sina metoder, och han utvecklades allt mer 
i matematisk-teoretisk riktning, vilket framgår av hans inflytelserika studie Social Mecha-
nisms (1958). Under hans ledning flyttade Sociologiska institutionens i september 1965 
från Villa Åsen till Skandiahuset vid Stora torget. Året därpå lämnade Karlsson Uppsala 
för att bli professor i Umeå.

Efter Karlssons avflyttning övertog Birger Lindskog ansvaret för ämnet. Under åren 
1966–69 fungerade han som tillförordnad professor. Hans forskning befann sig i gränslan-
det mellan sociologi och socialantropologi, och han bidrog till att introducera u-landsso-
ciologin.

År 1968 beslutades att professuren skulle överföras på stat och därmed förklaras ledig 
för ansökan. Birger Lindskog sökte befattningen men fick i konkurrensen stå tillbaka för 
de båda huvudkandidaterna Ulf Himmelstrand och Joachim Israel, vilka båda två erhöll 
mycket goda vitsord av de tre sakkunniga. Av dessa uppförde två Israel i första förslags-
rum, men fakulteten gav enhälligt sitt förord till Himmelstrand. Denne utnämndes och 
tillträdde professuren i maj 1969. Israel blev två år senare professor i Lund, medan Lind-
skog blev kvar vid Uppsala universitet. Han erhöll 1969 titeln extra biträdande professor 
och var från 1979 extra professor.

Ulf Himmelstrand hade, i likhet med Karlsson och Lindskog, fått sin skolning vid Seger-
stedts nya institution. Han var några år yngre än dessa båda, och han kan sägas representera 
en ny generation Uppsalasociologer. Han var nämligen den förste av Segerstedts elever som 
inte hade följt med denne från filosofin. År 1960 hade Himmelstrand framlagt avhandling-
en Social Pressures, Atttiudes and Democratic Processes, på vilken han blev docent. I detta 
arbete lade han en omfattande grund till den forskning om åsikts- och  attitydbildning, 
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som han återkom till i flera uppföljande studier, bland annat i sitt sista publicerade arbete 
i Sociologisk forskning 2009. Avhandlingen var omfattande och föga lättillgänglig, men den 
fick stor betydelse för studiet av ideologier i vid mening. Gunnar Boalt, den sakkunnige 
som placerade Himmelstrand främst 1968, karakteriserade studien som ”det i särklass in-
tressantaste arbete” han hade att yttra sig om i den aktuella konkurrensen. Himmelstrand 
hade åren 1964–67 varit professor vid University of Ibadan i Nigeria, varefter han var verk-
sam vid Stanford och – en kortare tid – som universitetslektor i Uppsala.

Himmelstrand innehade professuren under två decennier men var tjänstledig un-
der längre perioder, bland annat för att vara gästprofessor i Nairobi och för att ar-
beta med den sociologiska antologin Sverige – vardag och struktur (1988). Professuren 
uppehölls därför av Bengt Abrahamsson (1972–77), Björn Eriksson (1978–81) och Kaj 
 Håkanson (1986–90). Himmelstrand uppvaktades vid sin pensionering 1989 med fest-
skriften  Sociology in the World. I titeln avspeglas den internationalism som känneteck-
nade  Himmelstrands liv och forskning. Han var född i Indien som son till svenska mis-
sionärer, han verkade som professor och forskare i bland annat Nigeria, Kenya och USA, 
och han ledde under fyra år International Sociological Association. I en intervju i sam-
band med åttiofemårsdagen lämnade han i Upsala Nya Tidning (25 augusti 2009) denna 
återblick på sin första väg till sociologin: ”Det hela började med att jag insåg hur okun-
nig jag var om det svenska samhället och jag började då studera sociologi för att förstå 
detta bättre. Först ville jag bli socialarbetare och gjorde praktik hos vilseledda pojkar i 
Kalix men sen blev jag professor i sociologi i stället.” Ulf Himmelstrand, som 2000 ut-
gav självbiografin Ögonblicket, avled i juni 2011.

Efter Himmelstrands pensionering 1989 stod professuren obesatt under närmare ett 
decennium med undantag för några månader under 1993, då den innehades av Göran 
 Ahrne, som efter sitt korta mellanspel blev professor i Stockholm. Dessförinnan hade 
 Pablo Suarez tjänstgjort som tillförordnad professor mellan 1990 och 1993. Redan 1982 
hade Tom R. Burns tillträtt en andra lärostol i sociologi, och mellan 1991 och 1996 inrät-
tades ytterligare fyra professurer i sociologi med inriktning mot, i tur och ordning, handi-
kapp (Mårten Söder), äldre människor (Lars Tornstam), kvinnoforskning (Eva Lundgren) 
samt bostads- och urbansociologi (Jim Kemeny). Ämnet var således väl företrätt, trots 
den långa vakansen på den ursprungliga professuren. Under 1993 flyttade institutionen 
till kvarteret Kemikum, och fyra år senare kunde den högtidlighålla sitt halvsekeljubi-
leum, varvid utgavs den av Gunhild Hammarström ederade historiken Sociologiska insti-
tutionen 50 år (1997). 

År 1998 besattes professuren med Ron Eyerman, som hade disputerat i Lund 1981 och 
fyra år senare blivit docent vid samma lärosäte. Under mitten av 1990-talet var han under 
två år professor vid högskolan i Växjö, innan han tillträdde professuren i Uppsala. Han 
har framför allt studerat sociala rörelser och kollektiva identiteter, till exempel i Music 
and Social Movements. Han har även skildrat hur arvet från slaveriet har präglat den afro-
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amerikanska identiteten. Ron Eyerman lämnade lärostolen efter fyra år, närmast för att 
bli professor i Köpenhamn. Några år senare utsågs han till professor vid Yale.

Efterträdaren Jukka Gronow rekryterades från universitetet i Helsingfors. Gronow 
har i sin forskning, inte minst i The Sociology of Taste (1997), studerat den moderna kon-
sumtionen och de därvid sammanhängande normativa förväntningarna, vilka han har be-
nämnt smakgemenskap. I boken Caviar with Champagne (2003) har han, med hjälp av ti-
digare okänt arkivmaterial, analyserat konsumtionen i Sovjetunionen på 1930-talet, bland 
annat dess betydelse för den sociala identiteten hos Sovjetmedborgarna. Gronow pensio-
nerades den 1 september 2010. Efter en drygt årslång vakans efterträddes han av Patrik 
Aspers, som därmed blev professurens sjätte ordinarie innehavare sedan dess tillkomst 
för sextiofem år sedan.

CF



Francesco Ciabuschi.
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Francesco Ciabuschi
Företagsekonomi, särskilt internationellt företagande

Anställdes den 15 oktober 2011 att från och med den 1 november samma år vara professor i 
 företagsekonomi, särskilt internationellt företagande vid Uppsala universitet. 

Francesco Ciabuschi är född den 9 september 1973 i Verona, Italien. Föräldrar: Luigi 
 Ciabuschi och Leonilde Ciabuschi, född Sbarbati.

Civilekonom vid universitetet i Bologna 1998, fil. dr i företagsekonomi 2004, docent i sam-
ma ämne 2009, båda vid Uppsala universitet. 

Sambo: Anna Eriksson.

Min forskning är inriktad mot multinationella företag och deras strävan att vara innova-
tiva och konkurrera på den globala marknaden. Detta forskningsområde har länge varit 
centralt för att studera internationellt företagande, strategi och företagsledning. Mer spe-
cifikt har jag i min forskning berört tre huvudpunkter. För det första har jag studerat dot-
terbolag i multinationella företag, i synnerhet hur deras innovationsförmåga påverkas av 
deras förbindelser med andra dotterbolag samt även externa organisationers påverkan på 
dotterbolags innovationsprocesser. För det andra har jag undersökt vilka faktorer som kan 
inverka på innovationsöverföring från ett dotterbolag till ett annat. Att förstå vad som 
hindrar respektive främjar överföring av innovationer mellan dotterbolag är av central be-
tydelse för managers, eftersom detta är nyckeln till förbättrad produktivitet och konkur-
renskraft för multinationella företag. Det tredje område jag har intresserat mig för är den 
roll som huvudkontoret i multinationella företag spelar, i synnerhet när det gäller deras 
faktiska bidrag för att skapa värde på dotterbolagsnivå.

I min forskning har jag belyst de anpassningar och kompromisser kring utförande och 
verkställighet som multinationella företag måste hantera för att lyckas med innovationsut-
veckling och innovationsöverföring. Resultaten rörande huvudkontoret är särskilt intres-
santa, eftersom de – i motsats till vad som ofta har hävdats – visar att ledningens direkta 
inblandning i innovationsprocesser på dotterbolagsnivå kan leda till försvagad kapacitet 
och prestanda. Jag har visat på fall där huvudkontorets intervention i frågor där nödvän-
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dig kunskap saknas snarare har skadat är gynnat värdeskapande i dotterbolag. Denna typ 
av forskning är viktig, eftersom den bidrar till en ökad förståelse av de multinationella fö-
retagens karaktär och grunden till deras konkurrenskraft.





Stefan Jonsson.
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Stefan Jonsson
Företagsekonomi, särskilt organisation

Anställdes den 4 oktober 2011 att från och med den 15 oktober samma år vara professor i före-
tagsekonomi, särskilt organisation vid Uppsala universitet.

Stefan Jonsson är född den 1 augusti 1969 i Umeå. Föräldrar: Ingvar och Elisabeth Jonsson.
Civilekonom 1990, ekonomie doktor 2003, båda vid Handelshögskolan i Stockholm.  Docent 

vid Uppsala universitet 2009. Fulbrightstipendiat vid SCANCOR, Stanford University, tjänst-
göring som vetenskapsattaché vid svenska ambassaden i New Delhi, Indien. Under perioden 
2012–17 ledamot i Sveriges Unga Vetenskapsakademi.

Gift med docent Seema Arora-Jonsson. Barn: Sebastian (f. 1998) och Maya (f. 2000).

Normer är en sorts mjuka regler om vad som är rätt att göra i vissa sociala sammanhang. 
Forskning kring normer är viktigt då det ofta antas att människor och organisationer 
styrs och agerar utifrån en instrumentell – i kontrast till en normbaserad – rationalitet. 
I tidigare forskning har jag visat på professionella normers effekter på hur organisatio-
ner konkurrerar; inom till exempel finansvärlden påverkas produktlanseringar av huru-
vida produkten är förenlig med den förhärskande professionella normen inom organi-
sationen. Vidare har jag visat på hur media är en viktig medkonstruktör av konsument-
normer för bedömning av finansiella produkter; sättet vi värderar fonder mot varandra 
styrs till del av hur tidningarna tycker vi ska göra. En intressant aspekt av normer är att 
de inte nödvändigtvis ger precisa reglerande effekter. Eftersom organisationer och dess 
gränser är suddiga för de flesta av oss tenderar man agera på organisatoriska normöver-
trädanden, som företagsskandaler, genom att straffa ett flertal organisationer som lik-
nar den som syndat. 

Frågor som berör mig framöver är hur en specifik, men vitt spridd, norm om konkur-
rensutsättning brett inverkar på organiserandet i samhället. I ett tidigare Sverige fanns 
det starka normer om att, till exempel, skola, utbildning, vård och omsorg inte skulle 
konkurrensutsättas. I dag är det annorlunda och konkurrensutsättning ses som en för-
utsättning för effektivitet, innovativitet och framsteg. En anledning till att man skapar 
organisationer i ett samhälle är dock just för att skydda vissa funktioner från konkurens, 
och det är oklart vilka långsiktiga effekter detta normskifte kommer att ha för orga-
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niserandet av dessa  centrala samhällsfunktioner. I konkurrensutsättningens spår följer 
till exempel en rad organisatoriska konsekvenser – såsom introduktionen av mät- och 
utvärderingsinstrument. Hur påverkar dessa organisationer, organiserande, och män-
niskorna i organisationerna? 





Irene Molina.
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Irene Molina
Kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse

Anställdes den 6 december 2011 att från och med den 15 december samma år vara professor i 
kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, vid Uppsala universitet.

Irene Molina är född den 28 oktober 1957 i Santiago, Chile. Föräldrar: Blanca Vega Hödl 
och Eleuterio Molina Betancourt.

Licentiatexamen i geografi 1986 vid Pontificia Universidad Católica de Chile, fil. dr i kul-
turgeografi 1997, docent i kulturgeografi särskilt bosättning och bebyggelse 2002, båda vid 
 Uppsala universitet.

Gift med förste forskningsingenjör Anders Hökback. Barn: Ivan (f. 1976) och Simona  
(f. 1987).

Min forskning har sedan tidigt kretsat kring de utmaningar som målet att uppnå den rätt-
visa staden innebär. Rumslig segregation är ett av stadens äldsta och mest universella feno-
men. Redan den förindustriella staden präglades av socioekonomiska och religiösa indel-
ningar som innebar att mötet mellan olika sociala grupper uteblev. I dagens postkoloniala 
värld handlar den urbana segregationen om klass, om kön, om religion och om etnicitet el-
ler ras. Bakom de indelningar som forskningen identifierar döljer sig makt- och ideologiska 
strukturer samt bärande diskurser som reproducerar dessa strukturer. Samtidigt agerar in-
divider och grupper bakom dessa strukturella ramar och kan – om de lokala bostadsmark-
naderna tillåter det – förstärka separationen i staden genom självsegregering. Forskningen 
varnar för uppkomsten av fragmenterade och disfunktionella städer där våld i sina olika 
former kan bli några allvarliga konsekvenser. Städer runt om i Europa och även i Sverige 
har blivit hem för sexualiserat och rasifierat våld. Hatbrott, våld mot kvinnor och utsatta 
papperslösa migranter är några exempel på dessa uttryck av våld. Människor undviker att 
vistas på vissa platser och under vissa tider när de upplever att de på grund av kön, religion 
eller hudfärg är särskilt utsatta. Rätten till staden i en segregerad verklighet blir alltmer in-
skränkt för dessa grupper. Segregation anses numera också utgöra ett hot mot miljömålen 
om en hållbar stadsutveckling. Utmaningen för forskningen handlar om att generera och 
kommunicera kunskap om de problem som den urbana segregationen innebär, mekanis-
merna för dess produktion och reproduktion och de möjliga vägarna in i en stad för alla.



PerOla Öberg.
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PerOla Öberg
Statskunskap

Anställdes den 6 december 2011 att från och med den 15 december samma år vara professor i 
statskunskap vid Uppsala universitet.

PerOla Öberg är född den 15 oktober 1961 i Borlänge. Föräldrar: Göran Öberg och Ulla 
Öberg, f. Svan.

Högskoleexamen 1986, Fil. dr 1994, docent 2010, allt vid Uppsala universitet.
Gift med Shirin Ahlbäck Öberg. Barn: Lina (f. 1992), Pontus (f. 1995) och Moa (f. 2001).

Min forskning har kretsat kring klassiska frågeställningar om demokrati och makt, med 
betoning på det civila samhällets roll i styrelseskicket. Jag har visat att intresseorganisa-
tioners ledningar under vissa förutsättningar kan vara beredda att mildra sina krav och 
förankra detta bland medlemmarna. Kunskap om detta har betydelse om vi vill utforma 
styrelseskicket så att medborgarinflytande blir möjligt, utan att hela samhällets bästa får 
stå tillbaka för rena särintressen. Ett annat huvudtema har varit frågan om hur tillit (för-
troende mellan människor) etableras och vilken funktion detta fyller. Detta är en central 
samhällsvetenskaplig frågeställning, eftersom vi vet att enskilda arbetsplatser såväl som 
samhället i stort fungerar mer effektivt på en rad olika sätt om de berörda litar på varand-
ra. Vår forskning har visat att tillit på arbetsplatser och mellan organisationer förstärks om 
regelverken (institutionerna) uppfattas som rättvist utformade. Min nuvarande forskning 
handlar om kunskap och politik. Hur kan vi ordna beslutsprocesser så att beslutfattarna 
kan utnyttja det rådande kunskapsläget på bästa sätt? Och kan vi åstadkomma det utan 
att demokratin hotas av expertvälde och en urvattning av politiken?





Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten



Marika Edoff.
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Marika Edoff
Fasta tillståndets elektronik, särskilt solceller

Anställdes den 1 januari 2012 att från och med denna dag vara professor i fasta tillståndets 
elektronik, särskilt solceller vid Uppsala universitet

Marika Edoff är född den 20 april 1965 i Stockholm. Föräldrar: Olle och Eva Edoff, född 
Nyberg.

Civilingenjörsexamen i elektroteknik vid Kungl. Tekniska Högskolan, tekn. dr i fasta till-
ståndets elektronik 1997, Kungl. Tekniska Högskolan, docent i samma ämne 2004,  Uppsala 
universitet. Anställd vid Uppsala universitet 1997.

Gift med Lars Stolt. Barn: Linnéa (f. 1993), Andreas (f. 1995) och Thor (f. 2002).

Energiförsörjningen för jordens växande befolkning ställer mänskligheten inför nya ut-
maningar. Den energikälla som har den i särklass största potentialen för att ge ren energi 
i tillräcklig mängd är solenergin. I min forskning ligger tyngdpunkten på att forska fram 
högeffektiva solceller som omvandlar solenergin till elektrisk energi. För att kostnaden för 
el genererad av solceller ska vara konkurrenskraftig krävs att solcellerna både är effektiva 
och kan tillverkas till låg kostnad. Tunnfilmstekniken gör det möjligt att tillverka solcel-
ler med en total tjocklek på mindre än 3 µm som absorberar allt tillgängligt solljus. Dessa 
celler beläggs på ett bärarmaterial, till exempel vanligt fönsterglas, som både är slätt, tem-
peraturtåligt och billigt. De högsta verkningsgraderna för tunnfilmssolceller ligger i dag 
över 20 procent, alltså omvandlas en femtedel av effekten i solljuset till elenergi. Detta är 
jämförbart med de mer konventionella kiselsolcellerna och redan i dag finns tunnfilms-
solceller i storskalig produktion. Den teoretiska gränsen är dock 30 procent, varför det 
finns potential för ytterligare förbättring. Att tillverka enstaka experimentsolceller med 
hög verkningsgrad löser inga världsproblem. För att få tillräckligt hög genomslagskraft för 
tekniken måste forskningen även titta på realiserbarhet redan i tidigt forskningsstadium. 
I laboratoriet tillverkar vi både solceller och modulprototyper i liten skala för mätningar 
och tester.



Fredric Ericson.
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Fredric Ericson
Materialvetenskap

Anställdes 17 februari 2012 att från och med denna dag vara professor i materialvetenskap 
vid Uppsala universitet.

Fredric Ericson är född den 13 juni 1960 i Arvidsjaur. Föräldrar: Carl-Eric Ericson och 
Gerd Ericson, född Rönnkvist.

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik 1985, tekn. dr i materialvetenskap 1990, docent i 
 materialvetenskap 2006, allt vid Uppsala universitet.

Gift med Ulrika Ericson. Barn: Andreas (f. 1993) och Johanna (f. 1996).

Materialvetenskaplig forskning spelar en viktig roll i många tekniska tillämpningar. I mitt 
fall är forskningen inriktad mot tillämpningar inom mikrosystemteknik, det vill säga små 
system för avläsning och styrning av den omgivande verkligheten. Det går inte att tillver-
ka ett bra mikrosystem utan kännedom om de ingående konstruktionsmaterialen och om 
deras egenskaper är tillräckliga i den tilltänkta tillämpningen. Ett materials egenskaper 
beror på många saker bland annat materialets tillverkning och strukturering för att forma 
materialet till en mikrokomponent. I ett system ska olika material verka tillsammans, vil-
ket gör att även gränsytorna mellan materialen och hur de uppför sig påverkar systemets 
egenskaper. Eftersom min forskning rör material i mikroskala och mindre använder jag mig 
av avancerad elektronmikroskopi för att titta på materialen i hög förstoring ner till atomär 
skala med integrerade analysmetoder för att bestämma materialsammansättningen. För 
närvarande är min forskning inriktad mot mikrosystemtillämpningar vid höga tempera-
turer och i svåra miljöer, vilket ställer höga krav på de ingående materialen.



Göran Ericsson.
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Göran Ericsson
Tillämpad kärnfysik

Anställdes den 11 oktober 2011 att från och med den 1 november samma år vara professor i 
 tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet.

Göran Ericsson är född den 4 juni 1958 i Örnsköldsvik. Föräldrar: Göte Ericsson och  Karin 
Ericsson, f. Bohm.

Examen (fil. kand.) från fysikerlinjen 1981, fil. dr i högenergifysik 1988, docent 1999, allt 
vid Uppsala universitet.

Gift med Kellie Russell. Barn: Sarah (f. 1995) och Oscar (f. 1997).

Min forskning inom tillämpad kärnfysik är inriktad mot utveckling av fusionsenergi. Fu-
sion är den process som frigör energi i stjärnorna, och om vi kan åstadkomma kraftverk 
baserade på denna process på jorden skulle det kunna bli ett viktigt tillskott till vår ener-
giförsörjning. Fusionsenergi är i dag ännu på experimentstadiet, men ett världsomspän-
nande samarbete kring det så kallade ITER-experimentet har som målsättning att visa att 
fusion kan vara ett reellt tillskott till energiförsörjningen inom en snar framtid. Fusions-
energi är en form av kärnkraft och därför är kärnfysikaliska mätmetoder särskilt använd-
bara i detta sammanhang. I min forskning studerar jag särskilt de neutroner som frigörs vid 
fusionsreaktionerna. Dessa neutroner ger information om förhållandena i fusionsreaktorn, 
så att man kan bestämma till exempel dess effektutveckling, fusionsbränslets (mycket 
höga) temperatur och andra egenskaper som är viktiga för att kontrollera processen. För 
att komma åt informationen som neutronerna bär på måste vi mäta deras antal och energi. 
En del av min forskning är därför inriktad på att bygga upp mätutrustning som är speciellt 
lämpad för fusionsneutroner. Min grupp forskar också på att ta fram nya sätt att använda 
de data som neutronmätningarna ger. Här gäller det att bidra till förståelsen av de fysika-
liska processer som sker i dagens fusionsexperiment, liksom att skaffa fram verktyg för att 
reglera framtida fusionsreaktorer.



Kjell Eriksson.
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Kjell Eriksson
Teoretisk astrofysik

Anställdes den 5 juli 2011 att från och med den 1 augusti samma år vara professor i teoretisk 
astrofysik vid Uppsala universitet.

Kjell Eriksson är född den 22 augusti 1948 i Örebro. Föräldrar: Holger och Gertrud Eriks-
son, f. Persson.

Gift med psykolog Gunilla Eriksson, f. Johansson. Barn: Tove (f. 1980) och Sara (f. 1983).

Jag har de senaste åren ägnat en allt större del av min forskningstid åt kolstjärnor. De är 
stjärnor i långt framskridna utvecklingsskeden. De började sina liv för flera miljarder år 
 sedan och har under mesta tiden strålat med konstant ljusstyrka, som solen fortfarande gör. 
När ”bränslet” till slut tryter kommer stjärnorna att ändra sin inre struktur så att de blir 
tätare och hetare i centrum medan ytterdelarna sväller upp och blir tunnare och svalare – 
de blir ljusstarka jättestjärnor och en hel del av dem passerar under en tid kolstjärnestadiet.

En kolstjärna har en oerhört kompakt kärna av jordens storlek omgiven av energipro-
ducerande skal som omväxlande gör helium av väte eller kol av helium. Stjärnans yta lig-
ger lika långt från dess kärna som jordens avstånd till solen. Mellan kärna och yta trans-
porterar konvektionsströmmar nybildade grundämnen, bland annat kol, upp till stjärnans 
ytlager, dess atmosfär, och därifrån förlorar de flesta kolstjärnor en stor del av sin massa 
genom en stjärnvind ut i rymden mellan stjärnorna. Detaljerna i detta scenario är fortfa-
rande oklara, till exempel vilka grundämnen som skapas och i vilka mängder, hur dessa 
kommer upp till ytan, mekanismerna bakom stjärnvinden och de pulsationer med något 
års period som stjärnorna genomgår. Vi försöker klarlägga dessa detaljer genom att jäm-
föra observationer av kolstjärnors spektra och ljusvariationer med syntetiska beräkningar 
från modeller av stjärnornas ytlager gjorda med numeriska metoder baserade på fysikens 
lagar och utförda på allt snabbare datamaskiner. 



Ólafur Guðmundsson.
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Ólafur Guðmundsson
Seismologi

Anställdes den 17 april 2012 att från och med den 1 maj samma år vara professor i seismologi 
vid Uppsala universitet.

Ólafur Guðmundsson är född den 11 april 1958 i Reykjavik, Island. Föräldrar:  Guðmundur 
Björnsson och Guðlaug Ólafsdóttir.

Ph. D. i geofysik 1989 vid California Institute of Technology, USA. Forskare vid Islands 
universitet 1989–91, vid Research School of Earth Sciences, Australian National University 
1991–99, seniorforskare vid Dansk Lithosfærecenter och Niels Bohr Institut, Köpenhamns uni-
versitet 1999–2005, direktör vid Institutionen för geovetenskaper, Islands universitet 2005–07, 
professor Islands universitet och Reykjaviks universitet 2007–12.

Gift med professor Bryndís Birnir. Barn: Einar Birnir (f. 1988) och Guðlaug Björg (f. 1991).

Processer inuti den fasta jorden påverkar vår miljö på många olika sätt. De skapar och 
koncentrerar de resurser vi utnyttjar (bördig jord, råmaterial och energi) och orsakar ka-
tastrofer i form av exempelvis jordskalv och vulkanutbrott. Det mest effektiva sättet att 
utforska dessa processer är med hjälp av detaljerade studier av de vågor som uppstår via 
jordskalv (eller sprängningar) och kan penetrera hela jordklotet, det vill säga genom seis-
mologi. Vågornas hastighet och dämpning påverkas av berggrundens innehåll, temperatur, 
tryck och porositet. De kan därför berätta om berggrundens tillstånd. Det är dock inte 
enkelt att tyda den information som seismiska vågor bär med sig om jordens inre. Delvis 
är det på grund av att där vågorna mäts på jordens yta är information från alla djup sam-
mansatt, delvis därför att vågornas utbredning kompliceras av jordens invecklade struktur. 
För att tolka seismologisk strukturinformation krävs även uppgifter från geologi, geokemi 
och annan geofysik, till exempel laboratorieexperiment vid högt tryck och temperatur 
som simulerar jordens inre tillstånd. För att utnyttja seismologi till forskning om jordens 
inre processer krävs därför kunskaper inom fysik (vågutbredning), matematik (inver-
sionsmetoder, tomografi) och geologi. Min forskning integrerar och utvecklar dessa kun-
skaper för att bättre beskriva jordens inre struktur både lokalt (10 kilometers skala) och 
regionalt (1 000 kilometers skala). Fokus ligger på vulkaniska och tektoniska processer, 
både nutida och passerade, som skapar resurser och även risker i samband med vulkanisk 
och tektonisk aktivitet.



Susanne Höfner.
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Susanne Höfner
Dynamisk astrofysik

Anställdes den 11 oktober 2011 att från och med den 1 november samma år vara professor i dy-
namisk astrofysik vid Uppsala universitet.

Susanne Höfner är född den 10 maj 1967 i Wien, Österrike. Föräldrar: Anton Höfner och 
Hertha Höfner, f. Riedl.

Mag. rer. nat. 1990, Dr. rer. nat. 1994, båda vid Universität Wien, docent 2002 vid  Uppsala 
universitet.

Mot slutet av sina liv utvecklas de flesta stjärnor till svala jättestjärnor med en lyskraft som 
motsvarar tusentals till tiotusentals gånger solens. Denna utvecklingsfas präglas av massiva 
utflöden av gas, så kallade stjärnvindar, som transporterar nybildade grundämnen som kol 
bort från stjärnan i en ständigt ökande takt. Stoftkorn – små fasta partiklar – som bildas 
i de yttre lagren av jättestjärnorna är den troliga drivkraften bakom stjärnvindarna. Ge-
nom att fånga upp en del av stjärnans strålning accelereras stoftkornen bort från stjärnan 
och drar med sig den omgivande gasen. Målet med mina aktuella forskningsprojekt är att 
förstå de processer som transporterar de nya grundämnen som har bildats genom kärnfu-
sion i stjärnornas inre upp till ytan och ut i rymden, där de kan ingå i nya generationer av 
stjärnor och planeter. Vår forskargrupp utveckar nya numeriska modeller för stjärnvin-
dar som direkt kan jämföras med observationer och levererar viktig data för modeller av 
stjärnors och galaxers utveckling. Att lösa stjärnvindarnas gåtor hjälper oss att förstå hur 
atomer som i dag finns i vår omgivning och i våra egna kroppar en gång i tiden lyckades 
lämna de stjärnorna där de bildades.



Jan Isberg.
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Jan Isberg
Elektricitetslära

Anställdes den 11 oktober 2011 att från och med den 1 november samma år vara professor i elek-
tricitetslära vid Uppsala universitet.

Jan Isberg är född den 16 juli 1964 i Stockholm. Föräldrar: Bo Isberg och Britta Isberg, född 
Persson.

Högskoleexamen i fysik 1986, fil. dr i teoretisk fysik 1992, båda vid Stockholms universitet. 
Docent i teknisk fysik 2004 vid Uppsala universitet.

Gift med Kristin Bryon. Barn: Viggo (f. 2008).

Kisel (Si) är i dag det material som används i de flesta elektroniska tillämpningar. För 
många applikationer, till exempel inom kraftelektronik och högfrekvenstillämpningar, 
finns dock andra material som har mycket bättre elektriska egenskaper än kisel, så kal-
lade halv ledare med brett bandgap. Jag är främst intresserad av det halvledarmaterial som 
potentiellt har de allra bästa egenskaperna, nämligen kol (C) i form av tunna diamantfil-
mer. Diamant är ett av de mest extrema material som finns; detta gäller såväl mekaniska, 
termiska,  optiska som elektriska egenskaper. Så har diamant den högsta värmelednings-
förmågan av alla material – 5 gånger högre än koppar. De extrema materialegenskaperna 
gör diamant till ett både lockande och gäckande material i många tekniska tillämpningar. 
Hittills har utvecklingen av komponenter i diamant hämmats av att både naturlig och syn-
tetisk diamant innehåller alltför mycket defekter och föroreningar. Nyligen har det dock 
skett ett genom brott på detta område och det är nu möjligt att göra tunna skivor av högren 
diamant, lämpad för elektroniktillämpningar, med så kallad kemisk ångdeponering. Min 
forskning är huvudsakligen inriktad på att studera laddningstransport i diamant och jäm-
föra med datorberäkningar baserade på metoder från kvantmekanik och statistisk meka-
nik samt på att utveckla processteknik för diamant med sikte på att demonstrera funge-
rande komponenter i detta material. 



Olof Karis.
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Olof Karis
Fysik

Anställdes den 11 oktober 2011 att från och med 1 november samma år vara professor i fysik, 
särskilt spektroskopiska metoder, vid Uppsala universitet.

Olof Karis är född den 11 mars 1965 i Falun. Föräldrar: Lars och Ann-Lill, född Hamp-
Eriksson.

Fil. dr i fysik 1997, docent i samma ämne 2001, båda vid Uppsala universitet.
Gift med Tula Nyström. Barn: Emma (f. 1991), Elsa (f. 1994) och Anton (f. 2000).

I min forskning har jag intresserat mig för gränsytor hos skiktade strukturer av magnetiska 
material för den digitala informationsåldern. Utvecklingen mot allt högre informations-
täthet hos dataminnen, ger nya utmaningar då de skikt som bygger upp till exempel en 
magnetisk sensor reduceras till endast några tiotals atomlager. Med så tunna lager kom-
mer funktionaliteten att domineras av gränsytorna mellan de ingående skikten. Det blir 
därmed avgörande att kunna förstå egenskaper hos de ingående gränsytorna på en atomär 
nivå. I min forskning har vi utvecklat metoder för att karakterisera egenskaper hos bland 
annat sådana gränsskikt. Informationen fås genom att spektroskopiskt studera hur elek-
tronstrukturen i provet förändras när de ingående gränsytorna ändras.

Spektroskopiska studier av begravda gränsskikt kräver speciella ljuskällor och instru-
mentering. Med moderna synkrotronljuskällor, som ger oss mycket intensiv röntgenstrål-
ning, kan vi i dag göra studier av elektronstrukturen vid höga röntgenenergier. Detta möj-
liggör studier av begravda gränsytor och egenskaper som härrör sig från materialets inre, 
snarare än ytan, där effekter som motsvarar att atomer på var sida om gränsytan byter plats 
med varandra, kan identifieras. Sådan precision är svår att uppnå med andra metoder. Vi 
arbetar nu med att studera egenskaperna hos nya materialkombinationer som kan kom-
ma att användas i framtida magnetiska sensorer i datorns hårddisk. Materialen har egen-
skaper som tillåter bredden av den magnetiska sensorn att krympa till 50 atomlager med 
tillräcklig känslighet för att läsa av den magnetiska informationen. Så små dimensioner 
kommer att vara en realitet när man skall öka tätheten av lagrad information ytterligare.
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William Morris
Biologi, särskilt bevarandebiologi hos växter

Anställdes den 11 oktober 2011 att från och med den 1 mars 2012 vara professor i biologi, särskilt 
bevarandebiologi hos växter vid Uppsala universitet.

William Morris är född den 21 februari 1961 i New York, New York, USA. Föräldrar: 
 William F. Morris Jr. and Patricia I. Morris, född Zegers.

B. Sci., Cornell University, Ithaca, New York, USA, Ph. D. i zoologi, University of Wash-
ington in Seattle, Washington, USA, 1990, professor i biologi vid Duke  University, Durham, 
North Carolina, USA.

I min forskning som populationsekolog har jag studerat hur ekologiska faktorer såsom kli-
mat och samspelet mellan arter skapar dynamik i olika populationer (grupper av individer 
av samma art inom ett särskilt område). I synnerhet har jag, utifrån ett populationsper-
spektiv, studerat människans inverkan på andra arters fortbestånd, det område som kallas 
bevarandebiologi. Jag har använt matematiska modeller för att beräkna risken för att olika 
populationer skall dö ut, och för att utveckla strategier för att reducera denna risk. Den 
pågående klimatförändringen – till stor del förorsakad av mänskliga aktiviteter – har ställt 
ekologerna inför den stora utmaningen att förutse hur olika arters geografiska utbredning 
kommer att förändras när klimatet blir ett annat. Utifrån ett populationsperspektiv kan 
ett stigande populationsantal i början av en förändringsperiod, och ett sjunkande antal i 
dess slut, vanligen tolkas som en signal om en förestående omdaning. Mina kolleger och jag 
undersöker på populationsnivå olika växtarters reaktioner på klimatförändringen inom 
deras utbredningsområde, och på så sätt kan vi bidra till ökad förståelse av varför arternas 
utbredning slutar där de gör under dagens förhållanden – samt bättre kunna förutse de-
ras kommande utbredning i framtidens klimat. Mycket av detta arbete har rört växterna 
på norra halvklotets tundra, varav många är karakteristiska för den svenska fjällvärlden. 
En viktig del av min forskning (som professor i bevarandebiologi hos växter) består i att 
fastställa om dessa växter kommer att kunna fortsätta att existera i ett framtida Sverige 
med varmare klimat.



Stephan Pomp.
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Stephan Pomp
Tillämpad kärnfysik med inriktning mot kärndata  
vid höga neutronenergier

Anställdes den 11 oktober 2011 att från och med den 1 november samma år vara professor i 
 tillämpad kärnfysik med inriktning mot kärndata vid höga neutronenergier vid Uppsala uni-
versitet.

Stephan Pomp är född den 17 oktober 1968 i Bamberg, Tyskland. Föräldrar: Siegfried Pomp 
och Elisabeth Pomp, f. Schütt.

Dipl. Phys. 1994 vid Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, fil. dr 1999, 
 docent 2006, båda vid Uppsala universitet.

Gift med universitetslektor Susanne Köbler. Barn: Mira Margareta (f. 2002) och Idun 
 Linnea (f. 2007).

Samspelet mellan storskaliga tekniska och medicinska frågeställningar och det tillhöran-
de behovet av kärnfysikalisk grundforskning är det som fascinerar mig med ämnet till-
lämpat kärnfysik. 

En nyckelfråga med global relevans som min forskning berör är morgondagens nukle-
ära energiförsörjning samt behovet av minskning av den tillhörande avfallsproblematiken. 
Nya avancerade reaktorsystem, den så kallade fjärde generationen, kan leda till både bättre 
resursanvändning och drastiskt reducering av de nödvändiga slutförvarstiderna. Även på 
medicinska områden som dosimetri och strålbehandling av cancerpatienter bidrar vi med 
detaljerad kunskap om kärnreaktioner.

Gemensamt för de nämnda tillämpningarna är neutronens viktiga och ofta avgörande 
roll. Därför handlar min forskning inom experimentell kärnfysik med främst snabba neu-
troner om noggranna mätningar av kärnreaktioner som till exempel kärnklyvning. Mätre-
sultaten leder till förbättrade teoretiska kärnmodeller och därmed bättre databaser som vi 
sedan använder i datorsimuleringar för studier och optimeringar av stora tekniska system.

Jag uppskattar också det faktum att vår typ av forskning genomförs i en miljö som är 
starkt präglat av internationella samarbeten med partners från bland annat Finland, Frank-
rike, Japan, och Nederländerna.
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Anna Qvarnström
Biologi, särskilt zooekologi

Anställdes den 13 december 2011 att från och med den 1 januari 2012 vara professor i biologi, 
särskilt zooekologi vid Uppsala universitet. 

Anna Qvarnström är född den 11 januari 1967 i Västervik. Föräldrar: Jean-François  Battail 
och Marianne Battail, född Land.

Fil. kand. 1992, Fil. dr 1998, docent 2003, allt vid Uppsala universitet.
Gift med Tomas Pärt. Barn: Martin (f. 1989) och Peter (f. 1997).

Jag undersöker en av de mest centrala frågeställningarna inom evolutionsbiologin. Hur 
uppstår nya arter? För att ta reda på det studerar jag två unga fågelarter, halsbands- och 
svartvit flugsnappare, som fortfarande korsar sig och utbyter genetiskt material med var-
andra. De började skiljas åt för cirka en miljon år sedan när de förekom på olika platser 
under upprepade istidsperioder. Min grupp undersöker vad som händer nu när de båda 
arterna förekommer tillsammans på Öland. Är deras nischer så pass olika att de inte kon-
kurrerar ut varandra? Vilka faktorer gör att de fortfarande korsar sig med varandra och 
vilka evolutionära förändringar krävs för att genflödet mellan dem ska upphöra? Ett unikt 
särdrag i mitt studiesystem är att jag kan följa individer från vagga till grav. Det gör att jag 
kan ta reda på vilka konsekvenser genflödet mellan arter har efter flera generationer. Vi 
använder oss också av familjesläktträd för analyser av nedärvningsmönster av karaktärer 
som kan vara viktiga i artbildningsprocessen samt för identifiering av eventuella ”artbild-
ningsgener”. I ett annat studiesystem undersöker vi ett tidigare skede i artbildningspro-
cessen, det vill säga när populationerna börjar skilja sig åt. I Bocas del Toro regionen i Pa-
nama har olika populationer av pilgiftsgrodor (släktet Pumilio) blivit geografiskt åtskilda 
på olika öar när havsytan steg under de senaste tiotusen åren. På fastlandet är alla grodor 
röda men på öarna varierar de i färg och kan också vara gröna, gula eller blå. Varningsfär-
gade grodor är aggressivare, rör sig mer och ropar på honor från mer exponerade platser, 
eftersom de inte behöver gömma sig då den röda eller gula färgen signalerar giftighet till 
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predatorerna. En intressant fråga är om det är högre sannolikhet för att populationerna 
ska bli reproduktivt isolerade när flera karaktärsdrag, till exempel färg och beteende för-
ändras tillsammans på det här sättet. 





Andreas Strömbergsson.
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Andreas Strömbergsson
Matematik

Anställdes den 12 april 2011 att från och med den 1 maj samma år vara professor i matematik 
vid Uppsala universitet.

Andreas Strömbergsson är född den 8 november 1973 i Vittangi. Föräldrar: Hans Ström-
bergsson och Katarina Strömbergsson, född Andersson.

Gymnasieexamen vid S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna 1991. Fil. dr i matematik 2001, 
docent i matematik 2005, båda vid Uppsala universitet.

Gift med fil. dr Helena Strömbergsson. Barn: Sonja (f. 2005) och Maja (f. 2009).

Huvudämnet för min forskning är talteori, som är den gren av matematiken som rör hel-
talens egenskaper. Talteoriska frågor är ofta enkla att förklara även för icke-matematiker, 
men de visar sig inte sällan vara mycket svåra att besvara; flera problem har studerats in-
tensivt i långt mer än hundra år, men är fortfarande olösta. Trots att talteoretiska problem 
till stor del studeras för sin egen inneboende skönhets skull, har resultat inom talteori fle-
ra gånger visat sig ha oförutsedda och viktiga tillämpningar på andra områden, inom och 
utanför den rena matematiken.

Ofta har framsteg i talteori gjorts med hjälp av metoder från andra grenar av modern 
matematik. Min egen forskning befinner sig just i gränslandet mellan talteori och flera 
andra matematiska områden. Några av mina arbeten rör den så kallade periodiska Lorentz-
gasen, vilket är en klassisk idealiserad modell införd av Hendrik Lorentz 1905 för att be-
skriva elektroners rörelse i en metall: Man betraktar en stor mängd punktpartiklar som 
rör sig i ett ”biljardspel” bestående av regelbundet utplacerade, klotformiga hinder. För 
denna modell har jag i samarbete med Jens Marklof gett ett stringent matematiskt bevis 
för en makroskopisk transportekvation enbart utifrån de givna mikroskopiska lagarna.



Gesa Weyhenmeyer.
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Gesa Weyhenmeyer
Biologi, särskilt akvatisk biogeokemi

Anställdes den 1 maj 2009 att från och med den 1 juli samma år vara professor i biologi,  särskilt 
akvatisk biogeokemi, vid Uppsala universitet.

Gesa Weyhenmeyer är född den 4 november 1969 i Bonn, Tyskland. Föräldrar: Hans och 
Ulrike Weyhenmeyer (f. Vogel)

Hydrologiexamen 1991 vid Freiburgs universitet i Tyskland, B. Sci. 1992 vid Trent Univer-
sity i Kanada, Fil. dr 1996 vid Uppsala universitet, docent i akvatisk ekologi 2003 vid SLU, 
särskild forskare 2006–11 vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Barn: Lisa (f. 2000) och Lotta (f. 2001).

Vatten är nödvändigt för allt känt liv. Det ligger i allmänhetens intresse att bevara en till-
räckligt bra vattenkvalitet. Kvalitetsaspekten styrs av många, för det mesta mycket kom-
plexa, biogeokemiska processer i och utanför vattensystemen. I min forskning analyserar 
jag vattenkvalitetsförändringar i rum och tid och relaterar dessa till lokala, regionala och 
globala naturliga och mänskliga drivfaktorer. Av särskilt intresse är förändringar i mäng-
den organiskt kol i vatten. Organiskt kol är ett centralt ämne för en rad olika biokemiska 
processer. Dessutom påverkar det dricksvattenkvaliteten, och det kan omvandlas till kol-
dioxid som släpps ut till atmosfären där det bidrar till växthuseffekten. Genom att jag an-
vänder mig av data från tusentals sjöar och vattendrag är min forskning en viktig byggsten 
i ett antal nationella och internationella starka forskningsmiljöer. En del av min forskning 
används även av FN:s klimatpanel och andra internationella organisationer. De senaste stu-
dierna visade till exempel att koldioxidutsläppen från världens insjöar motsvarar nästan 
en fjärdedel av utsläppen från all fossil förbränning. Sådana exempel använder jag gärna 
i min undervisning som jag anser är en viktig del av mitt arbete. Under de närmaste åren 
kommer min forskning fortsatt att vara inriktad på organiskt kol men fokus kommer att 
vara på interaktioner med andra ämnen och på kvalitetsförändringar i landskapet. 
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Professor som pensionerats före installation
Anders Lundgren, idé- och lärdomshistoria (tjänstgjorde 1/11 2011–31/1 2012).

In memoriam
Axel R. Fugl-Meyer, född 12 oktober 1934, död 17 juli 2012, professor i 

rehabiliteringsmedicin 1995–99.
Anita Jacobson-Widding, född 30 juni 1934, död 2 oktober 2012, professor i etnologi, 

särskilt utomeuropeisk, 1977–99.
Bengt Landgren, född 10 maj 1942, död 2 januari 2012, professor i litteraturvetenskap 

1982–2009.
Lars-Christer Lundin född 20 oktober 1956, död 4 september 2012, professor i 

hydrologi 2005–12.
Lennart Norell, född 18 november 1951, död 9 december 2011, professor i statistik 

2010–2011.
Helmer Ringgren, född 29 november 1917, död 26 mars 2012, professor i exegetik 

1964–83.
Victor Scuka, född 6 augusti1934, död 28 oktober 2011, professor i elektricitetslära, 

särskilt studiet av transienter och urladdningar, 1989–2000.
Gunnar Tibell, född 2 april 1930, död 4 september 2012, professor i högenergifysik 

1982–95.
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Pedagogiska priset 2012

Universitetet instiftade 1986 Pedagogiska priset i avsikt att premiera framstående lärar-
gärningar inom i första hand grundutbildningen. Ett pris delas ut inom teologi, humanio-
ra och lärarutbildning, ett inom juridik och samhällsvetenskap, ett inom medicin och 
farmaci, ett inom matematik, naturvetenskap och teknik. Därtill kommer ett femte pris 
som inte är bundet till något speciellt område och som i år utdelas för kollegial samver-
kan och idéutbyte.
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Universitetslektor Elisabeth Berg vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstu-
dier har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarut-
bildning

Elisabeth Bergs undervisning präglas av entusiasm och omsorg om individen. Hennes 
höga ambitionsnivå ger motiverade och engagerade studenter. Hon skapar även förtroende 
och trygghet bland studenterna. Teori förenas skickligt med praktik, när konkreta erfaren-
heter och till synes enkla reflexioner i gruppen lyfts till en högre nivå. Som lärarutbildare 
är Elisabeth Berg ett särskilt gott föredöme. Hon anpassar metodiken efter situationen, så 
att alla bär med sig goda exempel på hur man kan undervisa.
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Universitetslektor Ebba Elwin vid Institutionen för psykologi har tilldelats 2012 års peda-
gogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Med engagemang, energi och hängivenhet väcker Ebba Elwin studenternas metodin-
tresse. Hon skapar en levande undervisningsmiljö, där studenterna uppmuntras att ta en 
aktiv roll i lärandet, och hon inspirerar till kritiskt tänkande och reflexion. Med stor öd-
mjukhet strävar hon ständigt efter att utvecklas som lärare. Ebba Elwin har ett genuint 
intresse för utvecklingen av det pedagogiska arbetet på institutionen, och hon delar gene-
röst med sig av sina kunskaper inom kollegiet. I utvecklingsarbetet företräder Ebba alltid 
ett studentperspektiv med höga krav på god undervisning som grund.
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Universitetsadjunkt Henrik Johansson vid Institutionen för neurovetenskap har tilldelats 
2012 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Sprudlande, inspirerande och intresserad av sitt yrke, smittar Henrik Johanssons glädje 
och entusiasm av sig på studenterna. Det arbetsklimat som omger honom präglas av re-
spekt och ödmjukhet. Med tålamod och många förklaringsmodeller lotsar han studenter-
na till en djupare förståelse. Aktuell forskning blandas med beprövad erfarenhet. Han får 
studenterna att inse hur viktigt det är att vara medveten om sina egna fördomar. Han har 
även ett sätt som får alla att bli sedda och uppmärksammade. Henrik Johanssons kunskap 
och nyfikenhet gör att studenternas intresse för det egna lärandet ökar.
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Universitetslektor Staffan Andersson vid Institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 
2012 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Staffan Anderssons inspirerade och gedigna ledarskap främjar pedagogisk utveckling 
på både institutions- och fakultetsnivå. I detta arbete involverar han såväl kolleger som 
studenter och hans resultat sprids aktivt både lokalt inom universitetet och nationellt vid 
högskolepedagogiska konferenser. Han tar i sin roll som programansvarig ansvar för att 
alla studenter ska känna sig välkomna och sedda i sin roll på universitetet, något som en-
ligt hans egen didaktiska forskning har stor betydelse för retention. Staffan Anderssons 
egen undervisning vilar på vetenskaplig grund och hans engagemang och nytänkande både 
i och utanför undervisningslokalen smittar av sig på studenterna.
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Universitetslektor Lars Fälting vid Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats 2012 
års fria pedagogiska pris på temat ”Kollegial samverkan och idéutbyte”.

Lars Fälting har som studierektor, programsamordnare, kursansvarig och lärare ut-
vecklat och drivit gränsöverskridande utbildningar baserade på kollegial samverkan över 
ämnesgränser. Han har bland annat varit en drivande kraft bakom utvecklingen av Eko-
nomprogrammet, Masterprogrammet i samhällsvetenskap samt Historikerprogrammet. 
I detta arbete har hans nytänkande, entusiasm och goda argument främjat idéutbyten 
och skapat ett gott samarbete mellan medverkande lärare – både vad gäller kursinnehåll, 
undervisningsformer och administration. Fälting har genom dessa insatser starkt bidragit 
till utvecklandet av goda kurser för studenterna under de ämnesintegrerande terminerna.
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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 Strömqvist
 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

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
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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
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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 och endast lätt redigerats av redaktören.
3. Den tillträdande professorns forskningsprofil och vetenskapliga intressen. Detta 

 avsnitt har författats av respektive professor.
4. I förekommande fall en redaktionellt framställd kort historik över aktuell lärostol.

Några professurer kan ovan ha betecknats som nyinrättade, trots att föregångare inom resp. 
vetenskapliga områden varit verksamma vid Uppsala universitet. Så har skett, då föränd-
ringarna inom ämnesbeskrivningarna bedömts vara så pass omfattande att i själva verket nya 
professurer kan anses ha tillkommit eller där en tidigare professur i visst ämne omvandlats 
och således givits annan ämnesbeteckning.

Per Ström och Carl Frängsmyr
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