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Hovdamen Mathilde Bennet och prins Gustaf spelar piano fyrhändigt i april 1849. Teckning av prinsens då nitton-
åriga lillasyster, prinsessan Eugenie. Teckningen tillhör Bernadottebiblioteket.
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Sångarprinsen Gustaf – ett hundrasjuttioårsminne
Av Carl Frängsmyr

Få, om ens något, litterärt och musikaliskt svenskt arv från 1800-talet torde vara så levande 
som prins  Gustafs ”Studentsången” med text av skalden och läkaren Herman Sätherberg. 
”Den sången – den var kanske århundradets största gåfva till Sveriges studenter”, skrev re-
dan 1915  Isidor C:son Gabner i sin historik över Uplands nation. Sedan länge sjungs sång-
en vid gymnasieskolor runt om i landet men en särskild plats har den i Uppsala, där den 
framfördes för första gången. Stadens studentliv och akademiska miljö betydde åtskilligt 
för prinsens personliga och kreativa utveckling; det var här han själv upplevde ”studentens 
lyckliga dag”. Uppsala har, å sin sida, vårdat minnet av prinsen. Här står han staty och här 
har hans sånger aldrig fallit i glömska, även om de planer som funnits på att grunda ett 
Prins Gustaf-sällskap ännu väntar på sin fullbordan, trots att bland andra den 2020 bort-
gångne professorn och teologie hedersdoktorn Christer  Åsberg var en tillskyndare av idén.

I år har jämnt 170 år förflutit sedan ”Studentsången” uruppfördes i Carolina Redi vivas 
solennitetssal. Lika många år har passerat sedan den unge kunglige kompositören,  efter 
kort tids sjukdom, avled i Christiania (Oslo) bara ett halvår efter Carolinakonserten. 
”Studentsångens” jubileum och minnet av prins Gustaf har därför under september  månad 
detta år högtidlighållits i såväl Oslo som Uppsala.

På hösten 1851 mottog J. A. Josephson, director musices och anförare av Allmänna 
 Sången, text och musik till ”Studentsången”, som kom att framföras för första gången un-
der en av Uppsalastudenterna anordnad stödkonsert för de nödlidande i Värmland den 18 
mars året därpå. Vid denna konsert svarade Kungl. Akademiska kapellet och  Upplands 
r egementes musikkår gemensamt för musiken. Allmänna Sången stod för de vokala  inslagen. 
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Prins Gustaf var själv närvarande, liksom hans far kung Oscar I och hans bröder Carl och 
 Oscar. Konserten bestods dagen därpå ett referat i tidningen Upsala, vari bland annat föl-
jande kunde läsas: ”Den af Studentkorpsens allmänna sångförening i går kl. 1 gifna konsert, 
hwaraf inkomsten tillfaller de nödlidande Wermländingarna, war talrikare besökt än 
någon af samma art tillförne. Hela den ofantliga salen – trol. den största i hela Skandina-
wien – war temligen upptagen och de oändeliga läktarna ändock rikt garnerade: nära 2000 
personer hade skyndat hit med sin skärf till nödens lindrande.” Referenten framhöll att 
konserten som helhet hade varit till belåtenhet. Han noterade att prins Gustafs nya stu-
dentsång framfördes men det var på intet sätt något huvudnummer i recensionen. För-
modligen hade artikelförfattaren aldrig kunnat ana att han just upplevt en milstolpe i den 
svenska studentsångens historia. I Correspondentens referat av Carolinakonserten nämns 
inte ”Studentsången” över huvud taget: ”Den till förmån för de nödlidande i Wermland af 
Studentkorpsens Allmänna Sångförening i Carolina Redivivas Solennitetssal sistl. Thors-
dagsmiddag, under Direktör Josephsons anförande, gifna Konsert war särdeles lyckad och 
lärer warit besökt af närmare adertonhundrade personer samt hedrades af H. Maj:ts och 
Deras Kongl. Högheters öfwerwaro.”

Även om det offentliga uruppförandet av ”Studentsången” således kan dateras till den 
18 mars 1852 är åtskilligt annat höljt i dunkel, såväl vad beträffar sångens tillkomst som 
dess fortsatta tradering. Sätherberg nämner, märkligt nog, ingenting om ”Studentsången” 
i sina Lefnadsminnen (1896) och detta, hans mest kända verk, ingår inte heller i någon av 
hans diktsamlingar. Av allt att döma förelåg såväl text som musik till sången, åtminstone 
i tidiga versioner, redan i maj 1851. Mest troligt är att sången skapades under våren detta 
år, även om vissa, förvisso högst osäkra, uppgifter gör gällande att den kan vara flera år 
äldre. Osäkerheten förstärks av att uppgifterna från de inblandade är nedtecknade långt 
i efterhand.

En av dem som har lämnat väsentliga uppgifter var medicinaren och Uppsala alumnen 
Vilhelm Sjögren, vilken verkade som läkare i Södertälje från 1892. Vid denna tid var den 
åldrige Herman Sätherberg en återkommande badgäst i staden under somrarna. Fyrtio-
fem år hade då förflutit sedan han hade försett en rad av prins Gustafs kompositioner med 
texter, till exempel ”I rosens doft” och ”Glad såsom fågeln”. Sjögren tog likväl tillfället i 
akt att ställa några frågor till Sätherberg om hans arbeten med prinsen. Den gamle skal-
den berättade gärna, inte minst om tillkomsten av deras paradnummer ” Studentsången”. 
Hans minnesbild var visserligen oklar men, enligt vad han ”skulle tro”, var det en vårdag 



Prins Gustaf och hans far kung Oscar I fotograferade av Georg Schmidt, vilken i augusti 1852 hade 
kommit till Bad Kissingen från Nürnberg för att fotografera de kungliga. Prins Gustaf dog bara 
någon dryg månad efter att fotografiet blev taget. Uppsala universitetsbibliotek.
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1847 som prinsen kallat honom till sig för att förmedla en uppmaning: ”Jag har nu färdig-
skrivit en liten melodi, som jag ämnar till en sång för mina Uppsalastudenter. Jag tycker 
studentsången går lamt nu för tiden – kanske skulle något nytt vara välkommet. Orden 
till sången skall du skriva.”

Det går inte att helt utesluta att tidpunkten skulle vara riktig, det vill säga att prins 
Gustaf redan 1847 hade komponerat musiken till ”Studentsången”. Betydligt troligare är 
dock att Sätherberg på sin ålders höst misstagit sig och blandat ihop sångens tillkomst med 
andra uppdrag han tidigare hade fått av prinsen. En rad omständigheter talar nämligen 
för att ”Studentsången”, såväl dess text som dess melodi, har tillkommit under våren 1851. 
Sången ingår exempelvis inte i den detta år utgivna samlingen Odinslund och Lundagård, 
vilket vore osannolikt om den kunglige kompositörens nya studentsång hade varit känd. 

För dateringen av sångens tillkomst till 1851 talar inte minst den skildring som förfat-
taren och tidningsmannen Axel Kerfve lämnar i Aftonbladet den 8 juni 1918. Kerfve häv-
dar att ”Studentsången” framfördes första gången en majkväll 1851, vid en enskild tillställ-
ning på Värdshuset Blå porten i Stockholm. Publicisten Lars Johan  Hierta hade inbjudit 
ett antal vänner för att fira våren under sång och båldrickning. Aftonens höjdpunkt var 
då ”Studentsången” sjöngs av en dubbelkvartett sångare. Kerfve avslutar sin livfulla fram-
ställning med orden: ”Den svenske studentens mest  livande och medryckande sång, ’Stu-
dentsången’, som den också betecknande blivit  kallad, var född och född i en stund av na-
turens mest bedårande romantik, född i sprittande, medryckande toner, som sedan med 
storm och hänförelse gått över all världen där svenska studenter, ’Allmänna Sången’, eller 
i synnerhet ’O. D.’, Orphei Drängar, låtit höra av sig.” Kerfve uppger visserligen ingen källa 
men detaljrikedomen i hans skildring gör att den åtminstone inte har avfärdats av senare 
forskning. Om uppgifterna är korrekta innebär det att ”Studentsången” framfördes i ett 
enskilt sammanhang i Stockholm tio månader före det  offentliga uruppförandet i Uppsala 
och några månader innan J. A. Josephson fick tillgång till noter och text inför arbetet med 
Carolinakonserten. Kronologin är inte orimlig.

Under åren efter prinsens död framfördes ”Studentsången” endast vid ett fåtal tillfäl-
len. Upphovsmannens tragiska bortgång inverkade förmodligen härtill. Sångens optimis-
tiska skildring av ”studentens lyckliga dag” slog dock med tiden an på allt fler strängar. När 
studentexamen på 1860-talet flyttades ned från universiteten till läroverken fick sången 
sitt verkliga genombrott. ”Studentsången” började sjungas över hela landet. Sångens snabba 
spridning över riket medförde att både dess text och melodi på olika sätt förvanskades, vil-
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ket i sin tur har föranlett åtskilliga litanior i dagspressen genom åren. Även de på området 
sakkunniga har tvistat om textens exakta lydelse. En särskild stridsfråga har varit huru-
vida sången skall inledas med imperativet ”Sjungom” – med betydelsen ”låt oss besjunga” 
– eller med det mer allmänt beskrivande ”Sjung om”, särskrivet i två ord. Mindre infek-
terad men lika intressant är huruvida avslutningen skall lyda ”där de härliga lagrarna gro” 
eller ”där de härliga lagrarna bo”. Alla varianter har funnits med sedan 1850-talets början, 
varför det är vanskligt att uttala vilka former som är ”riktiga” eller ”felaktiga”. Frågan om 
vilken som är ”originalversionen” blir i hög grad avhängig om som sådan skall räknas den 
första tryckta versionen eller om större hänsyn skall tas till det manuskript som mest san-
nolikt avspeglar upphovsmannens avsikt.

I den första publicerade versionen av ”Studentsången”, införd 1853 i Compositioner af 
Högtsalig H. K. H. Prins Gustaf Hans Minne Tillegnade, står det ”Sjung om” i två ord samt 
”bo” och inte ”gro”. I prins Gustafs eget notblad, undertecknat den 31 oktober 1851, inleds 
sången däremot med ”Sjungom” och avslutas med ”Der de herrliga lagrarne gro, Der de 
herrliga Lagrarne bo Hurra!”. Både ”gro” och ”bo” finns således med i omkvädet, enligt ma-
nuskriptet. Formen ”bo” är egentligen mer logisk, eftersom det som besjungs är det nya 
förbund som studenten skall knyta i den lund där lagrarna finns, det vill säga hans inträde 
i det akademiska samhället, i vilket lagerkransarna brukades vid dåtidens magisterpro-
motioner (och vid senare tiders doktorspromotioner inom de filosofiska fakulteterna). 
Likafullt torde varianten med ”bo” sedan länge vara helt utkonkurrerad av formen ”gro”.

I början av 1880-talet, när ”Studentsången” blivit mer spridd och varianterna där-
med allt fler, skedde en standardisering av sångtexten genom utgivningen av Ivar Eggert 
 Hedenblads samlingsvolym Studentsången. Under arbetet med detta verk stod Hedenblad 
i kontakt med Herman Sätherberg, vilken – med trettio års distans – uppfattade sin stu-
dentsång som alltför ensidig. Han hade bara skildrat den uppsluppna ungdomsglädjen, inte 
livets allvar: ”Jag ansåg, att studenterna ej blott böra sjunga om de lyckliga studentdagarna 
utan också om livets krävande allvar.” Sätherberg tog därför tillfället i akt att författa en 
andra vers, vilken inleds med orden ”Svea, vår moder, hugstor och skön // manar till bragd 
som i forntida dar”. Denna andra vers har således ingenting med prins Gustaf eller 1850- 
talets studentliv att skaffa, varför den av purister har uppfattats som en styggelse. Den har 
heller aldrig slagit igenom även om den fortfarande sjungs ibland.

Carolinakonserten i mars 1852 markerade höjdpunkten på Gustafs gärning som kom-
positör. Ingen kunde då ana att den även skulle bli dess slutpunkt. I början av 1850-talet 
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led prinsens far, kung Oscar I, av vacklande hälsa. I juli 1852, kort efter kungens femtio-
treårsdag, avreste kungafamiljen till kurorten Bad Kissingen i Bayern, vars  hälsobringande 
källor förhoppningsvis skulle bidra till kungens vederfående. Det bestämdes samtidigt 
att de kungliga skulle besöka Norges huvudstad Christiania under återresan mot Sverige. 
 Kurortsresan blev framgångsrik så till vida att kungen återfick krafterna. Under hemresan 
insjuknade emellertid i stället prins Gustaf. Vid ankomsten till Christiania den 15 septem-
ber var han så illa däran att han måste bäras i land. För att inte sprida oro och förstämning 
bland den folkmassa som samlats för att bringa kungafamiljen sin hyllning fördes han dis-
kret till slottet, där ett sjukläger inrättades intill Slottskapellet. Någon större oro förefal-
ler prinsens tillstånd inte ha ingivit förrän sjukdomen efter någon vecka tog en allvarlig 
vändning. Strax före klockan elva på förmiddagen den 24 september 1852, insomnade prins 
Gustaf. Han blev tjugofem år gammal.

Det dröjde flera dagar innan dödsbudet nådde Stockholm och Uppsala. På tisdagskväl-
len den 28 september kunde dock tidningen Upsala lämna detta chockerande besked till 
sina läsare:

Med kurir har i dag på morgonen den högst sorgliga underrättelsen ingått till Stockholm, 
att H. K. H. Sweriges och Norges älsklige och älskade Arfprins, Hertigen af Upland, 
FRANS GUSTAF OSCAR stilla aflidit i Christiania sistl. Fredag den 24 Sept. kl. ¾ 11 
f. m., i följd af den swårartade nervfeber Hertigen ådrog sig under sjöresan till Norge.

En likartad notis inflöt dagen därpå i den andra lokaltidningen Correspondenten. Beskedet 
om det oväntade dödsfallet väckte djup förstämning i Uppsala, dit prinsen skulle ha åter-
vänt senare under hösten. Samtliga nationer samlade vid åttatiden på kvällen den 29 sep-
tember sina medlemmar på Stora torget, varifrån de gemensamt, bakom nationsfanorna, 
avtågade till Gustaf Adolfs-obelisken i Odinslund, där filosofie magister Curry Treffen-
berg – sedermera ryktbar politiker, ämbetsman och landshövding i Västernorrland och 
Kopparberg – höll ett minnestal. En planerad bal på Gillet den 6 oktober ställdes in. I sin 
utgåva den 2 oktober tolkade Correspondenten stämningen i staden på detta målande sätt:

Den lika öfwerraskande som sorgliga underrättelsen om wår allmänt älskade Prins 
 Gustafs död wäckte här en bestörtning och ett deltagande, hwarom endast den kan göra 
sig föreställning, som haft tillfälle se Prinsen här, i det af honom så älskade Upsala. Här 
råder en saknad, såsom hade en hwar förlorat någon af sina närmaste Anhöriga, af sina 
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käraste Wänner. Också finns intet ställe i Swerige, der man under en lång följd af år fått 
så wänja sig wid den kära åsynen af och det wärderade umgänget med denna i owanlig 
grad älskwärda personlighet, hwars blick och wänliga hälsning redan woro så angenäma. 
Hit wäntades Han äfwen i höst för att här tillbringa några weckor omgifwen af fädernes-
landets Ungdom – och nu hafwa wi i stället för denna glada förhoppning, blott minnet 
qwar och – saknaden. Om aftonen samma dag sorgposten anlände samlade sig å stora 
torget den Studerande Ungdomen, som under sina med långa sorgflor behängda fanor 
tågade upp till Gustaf Adolfs Obelisken i Odins lund, der Ordförande Curator Magister 
Treffenberg i wäl walda uttryck tolkade Studentcorpsens djupa smärta wid underrät-
telsen om den högt älskade UngdomsFurstens bortgång. Härefter afsjöngs Integer vitaæ 
och sedan ”Ur Swenska hjertans djup”. Under wägen till och från Odins lund sjöngs 
sorgmarschen ”Wiken tidens flyktiga minnen”. – Bland de talrikt församlade åhörarne, 
som omgåfwo tåget, rådde en högtidlig stillhet, som wisade att hwar och en innerligt 
kände stundens allwarliga betydelse och djupt deltog i Konungahusets och Fäderneslan-
dets sorg.

Samtidigt som sorgebudet nådde Stockholm och Uppsala låg prins Gustaf under två dagar 
på lit de parade på slottet i Christiania. Hans stoft kunde beskådas i skenet från brinnande 
vaxljus i stora silverkandelabrar. Ceremonin skedde i det rum där Gustaf haft sitt sjukläger 
och vilket, inför likförevisningen, hade draperats i svart kläde med kransar och ornament 
i silver. En strid ström av sorgklädda besökare visade den döde prinsen sin vördnad. Några 
dagar senare fördes kistan in till Slottskapellet, där begravningsceremonin ägde rum den 
2 oktober. Ytterligare någon vecka senare förde korvetten Nidaros stoftet till Stockholm, 
där det gravsattes i Karolinska gravkoret i Riddarholmskyrkan. När Bernadotteska grav-
koret blev färdigställt 1860 flyttades prinsens kvarlevor dit.

Den 13 november 1852 firade Uplands nation en minnesfest över prins Gustaf, som varit 
hertig av Uppland. Till högtiden var universitetets samtliga lärare inbjudna. Nationssalen 
var draperad i svarta draperier och en specialskriven hymn, författad av Theodor Hagberg, 
docent i fransk litteratur, avsjöngs. Hymnens berömda första strof lyder:

  Uplands ungdom! Hvar är den vän du söker? 
  tårar genomskimra som stjernljus festen, 
  och ett tåg af toner i dystra välljud 
   möter vårt öra.
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Den 26 november anordnade Uppsala universitet en sorgefest för prins Gustaf i Gustavia-
nums större lärosal. Kungl. Akademiska kapellet spelade vid intåget den sorgmarsch som 
prinsen själv hade komponerat, varefter Carl Wilhelm Böttiger, skald, språkforskare, till-
lika en av De Aderton, inför det välfyllda auditoriet ”uti ett warmt och rörande tal, teck-
nade den förtidigt hädangångne Ungdomsfurstens ädla och älskwärda egenskaper”, för att 
citera några rader ur Correspondentens referat.

Uppsala studentkårs sorgefest för prins Gustaf anordnades tre dagar senare i Carolina 
Redivivas solennitetssal, där ”Studentsången” blivit uruppförd bara åtta månader tidigare. 
Stämningen var en helt annan än vid marskonserten när en av J. A. Josephson specialkom-
ponerad sorgmarsch med text av filosofie magistern Zacharias Göransson, sedermera be-
kant pedagog och lektor i klassiska språk vid Stockholms gymnasium, avsjöngs efter intåget. 
Därefter intog kårordföranden Albert Staaff talarstolen för att hålla minnestalet. Staaff blev 
senare kyrko herde i Adolf Fredriks församling i Stockholm och far till Karl Staaff. En livfull 
interiör från Carolinasalen lämnades i Correspondentens referat, av vilket framgår att Upp-
salastudenterna inte hade sparat någon möda för att bringa sångarprinsen en värdig hyllning:

Uppsala universitets inbjudningsskrift, 
utfärdad av rektor Pehr Erik Bergfalk, 
till sorgefesten för prins Gustaf den 26 
november 1852 i Gustavianum.
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Uppsala StudentKorps’ Sorgefest efter H. K. H. Arffursten Hertigen af Upland, Prins 
Gustaf, firades sistl. Måndag d. 29 dennes å Carolina Redivivas Sollennitetssal, som för 
tillfället war på ett lika smakfullt som imponerande sätt dekorerad. I fonden till höger 
om ingången stod den swartklädda talarestolen, omgifwen af cypresser. Öfwer densam-
ma syntes Carl Johans Byst och derofwan, på den swarta bakgrunden, samtliga Natio-
nernas Fanor å ömse sidor om det af Christianias Damer skänkta Banér, hwilket, likasom 
Fanorna, war behängdt med sorgflor. Hela det kring salen gående galleriet, jemte musik-
läktaren, war bekläddt med swart kläde med breda gyllene fransar.

Sorgefester firades även på andra håll i landet. I Stockholm högtidlighölls prinsens minne 
av bland andra Kungliga Musikaliska Akademien, Kungliga Akademien för de fria kon-
sterna, Konstnärsgillet och Frimurarorden. I Falun samlades över sexhundra personer till 
en minneskonsert i Kristine kyrka. I Visby anordnades en sorgehögtid i Oscarssalen, sta-
dens ledande teater- och nöjesetablissemang vid mitten av 1800-talet. Musikaliska sällska-
pet i Linköping arrangerade en sorgefest, vars intäkter tillföll stadens fattiga. Den liberale 
publicisten Sven Adolf Hedlund, vilken just hade övertagit redaktörskapet för Götheborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning, talade vid minnesfesten i Göteborg på unionsdagen den 4 
november. Hedlunds tal, liksom många andra parentationer från sorge festerna runt om i 
landet, utgavs senare av trycket.

Vid Lunds universitets minnesfest talade den nyblivne teologiprofessorn Anton  Niklas 
Sundberg, vilken hade lärt känna prins Gustaf under sin studietid i Uppsala. Sundberg 
återberättade flera minnen från sina möten med prinsen, däribland om den kunglige kom-
positörens osentimentala förhållande till sina egna verk. Prinsen hade sagt: ”Jag vet ganska 
väl att mina små musikstycken ej ega något egentligt konstvärde, men det gläder mig dock 
att höra dem sjungas af studenter, ty dessa sjunga så vackert, de sjunga ej blott med stru-
pen, utan äfven med hjertat, och så är min mening att de skola sjungas.” Sundberg framhöll 
dessutom att prinsens första studieintresse hade riktats mot botaniken, ett ämne åt vil-
ket han ”med hela sin själ hängaf sig” som om han innerst inne hade ”anat att hans händer 
aldrig skulle föra annan spira, än en blomsterspira”. Tjugoett år senare skulle Sundberg, i 
egenskap av ärkebiskop, leda kröningen av den monark som efter Gustafs död stod i tur 
att föra Carl XV:s nedlagda spira, nämligen Oscar II.

Sorgen över prins Gustafs död var stor i både Sverige och Norge. Men inte ens den ge-
mensamma sorgen hindrade att viss osämja, bottnande i historien, kom upp till ytan. Un-
der titeln ”Carl XII för en psalmbok” införde tidningen Friskytten den 30 oktober denna 
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uppgörelse med en norsk nekrologförfattares utsagor och spådomar med anledning av det 
kungliga dödsfallet. Friskyttens artikel var med all sannolikhet författad av publicisten Carl 
Rydberg, vilken i samtiden var omtalad för sin kvicka och satiriska penna:

I den norska staden Drammen utkommer en tidning, som håller sig en korrespondent i 
Christiania. Denne sednare har tillskrifvit bemälde blad en ganska rörande epistel om 
det furstliga dödsfallet, deri han bland annat yttrar att den aflidne prins Gustafs kam-
martjenare skall hafva förklarat att den unga fursten ”kunde alla psalmerna i psalm boken 
utantill”, hvarpå den luminösa korrespondenten åter med full tillförsigt bygger den ori-
ginella slutsats att ”hvarje känslig menniska skall i Riddarholmskyrkan gå förbi Carl den 
tolfte för att se prinsen, som kunde alla psalmerna i psalmboken”. Den sig så kallande 
”Svenska” Tidningen upptager helt otvunget denna barocka och osmakliga drammiad, 
och nu komma förmodligen alla de andra ”känsliga” själarne efter. Det synes oss som den 
nyss aflidna furstesonens minne borde få vara fredadt för dylika stupiditeter: i folkets 
erinring kan gerna vara plats äfven för honom, utan att Carl den tolfte skall behöfva 
derifrån bannlysas, och vi skulle tro att hvad ”folket i prins Gustaf förlorat” rättvisligen 
bör mätas efter någon helt annan måttstock, än huru många psalmer den aflidne kunde, 
enligt en kammartjenares utsago, utantill.

På det som skulle ha varit prins Gustafs tjugosjuårsdag, den 18 juni 1854, invigde Kungliga 
Musikaliska Akademien ett minnesmonument i Hagaparken. Betydligt längre skulle det 
dröja innan sångarprinsen fick ett monument sig tillägnat i Uppsala. Ett första initiativ i 
den riktningen togs redan 1912, då Ivar Widegren, förste kurator vid Uplands nation, upp-
sökte nationens hedersledamot, skulptören Carl Eldh för att utröna om denne kunde vara 
intresserad av att utföra en byst över prinsen, avsedd att pryda nationssalen. Dessa planer 
blev dock aldrig förverkligade. Widegren, som 1916 blivit notarie vid Diakonistyrelsen och 
samtidigt var djupt engagerad i insamlandet av uppländsk allmogemusik, var inte sinnad 
att ge upp. Vid mitten av 1920-talet började skalden, tidningsmannen och psalmförfatta-
ren Erik Natanael Söderberg, tillika ordförande i Allmänna Sången, och författaren Knut 
”Manasse” Nyblom också att intressera sig för möjligheten att uppföra ett offentligt monu-
ment över sångarprinsen i anledning av den instundande hundraårsdagen av hans födelse.

Den 15 juni 1926 sammanträffade Widegren, Söderberg, Nyblom och Jonas L:son Sam-
zelius, andre bibliotekarie vid Carolina Rediviva, tillika skattmästare vid Södermanlands-
Nerikes  nation, för att formalisera arbetet med statyn. Till arbetsgruppen, vilken antog 
namnet Prins  Gustaf-kommittén, slöt sig kort därefter kompositören Einar Ralf, sedermera 

Minnesmonumentet över prins 
Gustaf i Haga. Illustration i Ny 
Illustrerad Tidning 1861 efter 
teckning av Carl Svante Hallbeck.  
Uppsala universitetsbibliotek.



19

dirigent för Radiokören. Under kommitténs ledning insamlades omkring 40 000 kronor, 
tillräckligt för att uppföra en staty över prinsen, utförd av Carl Eldh. Många förutvarande 
Uppsalastudenter bidrog till insamlingen men en större donation av grosshandlaren Gustaf 
Carlberg säkerställde projektets framgång. Statyn göts under sommaren 1927 hos Herman 
Bergman Konstgjuteri i Stockholm. I augusti samma år biföll universitetets drätselnämnd 
kommitténs anhållan om att få resa statyn mellan Carolina Rediviva och Geijersgården.

I september 1927 firades under tre dagar Uppsala universitets fyrahundrafemtioårsjubi-
leum. Avslutningsdagen var huvudsakligen ägnad studentsången, i synnerhet prins Gustaf, 
vars hundraåriga födelsedag hade infallit i juni samma år. I närvaro av kronprins Gustaf 
Adolf, kronprinsessan Louise, och flera andra medlemmar av kungafamiljen gav  Allmänna 
Sången, anförd av Hugo Alfvén, en konsert inför en fullsatt universitetsaula, uteslutande 
med prins Gustafs kompositioner. Under konserten höll Prins Gustaf-kommitténs ord-
förande Erik Natanael Söderberg ett minnestal, i vilket han knöt samman firandet av 
 Gustaf med det pågående universitetsjubileet:

Det är ingen tillfällighet att återupplivandet av Gustafs minne sker i samband med en 
högtidsfest vid vårt äldsta lärosäte. Det var under de år, som sammanföllo med hans aka-
demivistelse i Uppsala, hans personliga utveckling avgjordast visade sig besanna  Johan 
Olof Wallins förutsägelse vid hans födelse, att han skulle bli en målsman för sinnes-
odlingen och de sköna konsterna. Många samtida uttalanden ge vid handen, att den unge 
furstens rika genius just under kontakten med det dåtida Uppsalas gamla vismän och 
med dess för nya framtidsideal svärmande ungdom mottog starka och befruktande in-
tryck. Med förkärlek lyssnade han till Geijer, i vars åt sånggudinnorna helgade hem han 
ofta var gäst, men han syntes ock i de auditorier, som samlades kring den världsfrånvände 
Atterbom, den nyromantiska bekännelsens överstepräst, och kring Nordens Plato, tänka-
ren Boström, den kunglige studentens egen lärare under tidiga år. Allt tyder på, att prins 
Gustaf icke fattade sitt uppgående i den studerande ungdomens gemenskap som allenast 
en förströelsejour; han har även skriftligen, genom en studie i svensk riksdagshistoria, 
dokumenterat ett gryende vetenskapligt intresse.

Efter aulakonserten, som avslutades med ”Studentsången”, avtäcktes Carl Eldhs staty. Erik 
Natanael Söderberg överlämnade monumentet till Uppsala studentkår, innan han upp-
manade kronprins Gustaf Adolf att låta täckelset falla. Kronprinsen nedlade därefter en 
minneskrans från kungahuset. Studentkårens ordförande John Cullberg, sedermera biskop 
i Västerås, tackade för den staty som överlämnats i dess vård.
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Två av de drivande krafterna bakom statyns tillkomst, Knut Nyblom och Einar Ralf, 
framträdde i Sveriges Radio med ett program tillägnat prins Gustaf på dennes sjuttiofem-
åriga dödsdag, vilken inföll en vecka efter statyinvigningen.

Omständigheterna kring ”Studentsångens” tillkomst och dess olika textvarianter har 
genom åren ägnats stor uppmärksamhet av forskningen, trots att detta snarare borde vara 
av intresse för den som skriver om textförfattaren Herman Sätherberg. Prinsens liv har un-
der 1900-talets andra hälft ägnats mindre uppmärksamhet, även om det har varit känt att 
han var en intresserad historiker, vilken bland annat studerade 1655 års riksdag och ägnade 
den sista Tysklandsvistelsen 1852 åt att samla material rörande trettioåriga krigets historia.

Bestämmande för lång tid framåt blev adjutanten, sedermera hovmarskalken, Erik af 
Edholms nekrolog över prinsen. Den skrevs för Neue Preussische Zeitung i Berlin men inflöt 

Erik Natanael Söderberg överlämnar Carl Eldhs staty över prins Gustaf till Uppsala studentkår den 17 
september 1927. Uppsala universitetsbibliotek.
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i svensk översättning i flera svenska tidningar, däribland i Post- och Inrikes Tidningar den 
19 oktober 1852 och i Correspondenten fyra dagar senare. Nekrologen, som även återges i 
Edholms postumt utgivna dagböcker, Svunna dagar (1944), lyder sålunda:

Prins Gustaf var av naturen utrustad med de älskvärdaste egenskaper och sällan har en 
Ung Prins aflidit, hvars förlust kännes så allmänt som dens, hvilken svenska folket nu 
sörjer. Han egde i hög grad det milda sinnelag, de hjertats och hufvudets goda egenskaper, 
som förbinda menniskor, och de talanger som sprida fröjd och trefnad bland en förtroli-
gare krets. Han var solen i Konungafamiljens husliga lif och oersättlig är den förlust, som 
denna höga familj lidit. Den unge Furstens utmärkta musikaliska bildning och herrliga 
röst gåfvo hela hans väsende en egendomlig prägel. Musik var själen i hans lif och före-
målet för hans dagliga sysselsättningar. Fullkomligt främmande för politiken, idkade han 
deremot med passionerad förkärlek litterära och esthetiska studier samt hängaf sig med 
ungdomlig värma åt den af farfadern ärfda böjelsen för det militära lifvet. Han var en 
utmärkt kavalleriofficer, liksom han, född under andra förhållanden, skulle intagit en hög 
rang bland samtidens första sångare. Hans yttre lämnade en trogen bild af den ädlaste själ. 
Den höga, ståtliga och dock fint byggda gestalten, de sköna, för den svenska Konungafa-
miljen egna anletsdragen, konstnärens svärmiska ögon och en viss på en gång anspråkslös 
och furstlig hållning förlänade hans gestalt liksom hela hans väsende ett sällsynt behag.

Edholms skildring förtjänar att återges in extenso eftersom uppgiften att Gustaf varit främ-
mande för politik har accepterats av en rad senare biografer, trots att prinsens forne lärare, 
historikern F. F. Carlson, redan i levnadsteckningen Personalier öfver Hans Kongl. Höghet 
Frans Gustaf Oscar, hertig af Upland (1853) påpekade att Gustaf alls icke varit främmande 
för, eller ointresserad av, dagspolitik. De levnadsteckningar över prinsen som utkom un-
der 1900-talets förra hälft har snarare följt Edholms än Carlsons linje, och de bär i allmän-
het romantiserande drag. Det gäller särskilt Gösta Geijers Prins Gustaf. Hans lefnad och 
tondiktning och andra musikkåserier (1912), vars framställning – åtminstone för en nutida 
läsare – i sin patetik emellanåt tangerar det löjligas gräns, såsom i denna passus om prins 
Gustafs död: ”Redan hans lifs första början invigdes åt skönhet af naturen själf, som då 
stod i sin högsta fägring, hela hans – om ock tyvärr allt för korta lefnadshopp – var en enda 
skönhetsdikt, och hans lifs slut om någonsin – för att använda ett ord, som blifvit hart när 
bevingadt – en ’död i skönhet’.”

Knut Nybloms Prins Gustaf (1927) är en kortfattad men livfull skildring, som bygger på 
de föredrag författaren höll i samband med statyavtäckningen och prins Gustafs hundra-
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åriga födelsedag. Nyblom uppehåller sig nästan uteslutande vid prinsens musikaliska in-
sats, vilket icke är underligt då skriften utkom som nummer fem i hans serie ”Populära 
körkompositörer”. Nyblom lämnar även intressanta inblickar i förarbetet bakom tillkom-
sten av Carl Eldhs staty, i vilket författaren i högsta grad var inblandad. Vivi Horns Prins 
Gustaf (1946) är den utan jämförelse mest utförliga av de äldre skildringarna och den enda 
av dem som kan göra anspråk på att vara en biografi i egentlig mening. Även hennes bild är 
dock något romantiserad och hon accepterar i allt väsentligt Edholms uppgift att Gustaf 
var främmande för politiken. Hon är dock medveten om den kompletterande bild som 
A. B. Carlsson, historiker, Hjärneelev och bibliotekarie vid Carolina Rediviva, hade för-
medlat i uppsatsen ”Ett politiskt bref af prins Gustaf”, vilken inflöt i Personhistorisk tidskrift 
1917. Carlsson återger ett längre brev från prinsen till hans förutvarande lärare, hovpredi-
kanten Johan Gustaf Lundberg, i vilket denne i detalj redogör för stämningarna under riks-
dagen 1850/51, då representationsfrågan diskuterades. Utifrån F. F. Carlsons vittnesbörd 
och sina egna iakttagelser drar A. B. Carlsson slutsatsen att prins Gustaf ”med vaket öga 
och lifligt intresse följde äfven dagsfrågornas utveckling och fortgång”.

En korrespondent för tidningen Snällposten förmedlade den 18 oktober 1852 denna 
rapport om stämningen i Christiania efter prins Gustafs död: ”I samtal här har man ofta 
yttrat den fruktan, att Konungafamiljen efter denna sorgliga tilldragelse skulle finna min-
net av Christiania bittert och ogerna wilja förnya besöket här; men Konungen har yttrat 
att detta ingalunda skulle blifva tillfället; att tvärtom folkets deltagande warit Honom 
och Hans Familj till stor tröst och skulle göra det så mycket kärare för den att återse det 
ställe, der deras Gustaf tillbragt sina sista dagar.” I själva verket besannades norrmännens 
farhågor. Kungafamiljens besök i Christiania blev betydligt glesare efter tragedin. Prins 
 Gustafs död markerade således början till slutet för Bernadotternas glansperiod i Norge. 
Det dröjde sedan inte länge innan de spänningar kom i öppen dager, vilka till slut ledde 
fram till unionsupplösningen.

Prins Gustafs öde och Bernadotternas norska historia har fallit ur många norrmäns 
medvetande. När prins Gustaf år 2018 ägnades den första ordentliga biografin på närmare 
sjuttiofem år var den paradoxalt nog författad på norska, nämligen Sangerprinsen av Odd 
Inge Skjævesland, författare, journalist och mångårig medarbetare vid Aftenposten. Skjæ-
vesland, som tidigare har behandlat den svensk-norska unionens historia i Ministerhotellet 
(2005), visar i A. B. Carlssons efterföljd – men utifrån ett vida större material – att prinsen 
inte bara behärskade historia utan var djupt engagerad i samtidens politiska frågor.
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Hundrasjuttioårsmarkeringen av sångarprinsens död utgör måhända ännu en vänd-
punkt för prins Gustaf-intresset i Norge. Han var trots allt den ende kunglighet under 
hela 1800-talet som dog i landet. I Oslo högtidlighölls prinsens minne i Slottskapellet på 
Kungliga slottet på dödsdagen den 24 september 2022. Ceremonin inleddes klockan elva 
på förmiddagen, exakt på det klockslag då prinsen avled i ett av de intilliggande rummen. 
Temat var ”Møte med ’Sangerprinsen’ – Kongen vi aldri fikk” och som talare framträdde 
prins Gustafs biograf Odd Inge Skjævesland, Thomas Thiis-Evensen, professor i arkitek-
turteori och arkitekturhistoria vid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, curatorn vid 
De Konglige Samlinger Sandra Lorentzen samt Uppsaladocenten och universitetshistori-
kern Carl Frängsmyr. Organisterna Kåre Nordstoga och Per Anders Håvelsrud samt Guld-
bergs Akademiske Kor framförde flera av prins Gustafs verk, däribland ”Studentsången”.

Författaren Odd Inge Skjævesland under minneshögtiden för prins Gustaf i Slottskapellet i Kungliga slottet i 
Oslo. Fotograf: Øivind Møller-Bakken.
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Fem dagar senare, den 29 september 2022, anordnade Universitets- och studenthisto-
riska sällskapet en minneshögtid i Uppsala, vilken inleddes med kransnedläggning vid 
prins Gustafs staty. Vid statyn och under den efterföljande middagen framfördes flera av 
prinsens verk av sångarna Ida Eriksson, alt, Patrik Hansson, bas, Mica Håll, sopran, Martha 
Jacobsson, sopran, och Axel Rudolphi, tenor. Samtliga sångare tillhör Allmänna Sången, 
den kör som en gång svarade för ”Studentsångens” uruppförande. Efter kransnedläggningen 
avtågade deltagarna till Uplands nation, där Odd Inge Skjæveslands biografi Sångarprinsen 
utgavs i omarbetad svensk översättning av Margareta Eklöf. Boken utgör det första numret 
i sällskapets skriftserie Thorgny, uppkallad efter den av studenter utgivna dagstidningen 
med samma namn men också efter sällskapets tidigare ordförande Torgny Nevéus och 
universitetets tidigare rektor Torgny T. Segerstedt. Skjævesland höll därefter föredraget 
”Bernadotternas glansperiod i Norge – prins Gustafs död förändrade två länder”. Under 

Odd Inge Skjævesland i den med 
unionsflaggan ”sillsalaten” prydda 
talarstolen på Uplands nation. 
Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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middagen uppläste Inga Svanfeldt 
några utdrag ur sin far Gunnar Svan-
feldts dagboksanteckningar från 
statyinvigningen den 17 september 
1927. Han skriver att prins Gustaf-
konserten i aulan var över förväntan 
vacker och fortsätter: ”Gick i proces-
sion till monument-avtäckningen. 
En vacker staty. Men bildens naiva 
romantik och litet barnsöta täckhet 
väckte ett litet svagt men spontant 
och ögonblickligt sus av någonting 
som liknade löje.” Vid ett förnyat be-
sök dagen därpå hade Svanfeldt änd-
rat uppfattning om Carl Eldhs verk. I 
dagboken står då att läsa: ”Promenad 
på förmiddagen. Prins Gustafs staty 
vinner.” Gunnar Svanfeldt, som gick 
bort vid nittio års ålder 1996, verka-
de bland annat som bibliotekarie vid 
universitetsbiblioteket från 1944 till 
1960 och som universitetslektor i lit-
teraturvetenskap åren 1961–72. Hans 
dagböcker har hösten 2022 donerats 
till Uppsala universitetsbibliotek av 
dottern Inga.

I det följande återges i svensk 
översättning Odd Inge Skjæveslands 
föredrag vid högtiden på Uplands 
nation den 29 september samt un-
dertecknads minnestal över prins 
 Gustaf, framfört i Slottskapellet i 
Oslo fem dagar tidigare.

Prins Gustafs egenhändiga renskrift av text och noter till ”Studentsången” är daterad 
den 31 oktober 1851 och förvaras i Bernadottebiblioteket.
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Bernadotternas glansperiod i Norge  
– prins Gustafs död förändrade två länder 
Av Odd Inge Skjævesland

En brytpunkt för dynastin Bernadotte inträffade när prins Gustaf gick ur tiden, endast 
tjugofem år gammal. Kompositören bakom Nordens mest kända studentsång insomnade 
fridfullt i sitt rum på det nya slottet i Christiania den 24 september 1852. I samma ögonblick 
tog Sveriges och Norges historia en ny vändning. Likafullt har den i samtiden så uppburne 
prins Gustaf, liksom Bernadotternas historia i Norge, blivit bortglömd. 

Om sångarprinsen hade fått leva till sin ålderdom skulle han ha blivit Norges förste 
kung med namnet Gustaf. Sverige skulle ha fått sin Gustaf V redan efter Carl XV:s död 
1872. Sångarprinsens yngre bror Oscar skulle sannolikt aldrig ha blivit kung, vare sig i verk-
ligheten eller – som han är i Norge – avbildad på sardinburkar i matbutikerna. Utan sångar-
prinsens tidiga bortgång är det därför högst osäkert om kung Harald hade varit Norges re-
gent i dag – för att inte tala om Carl XVI Gustaf i Sverige. Oscar II är morfarsfar till kung 
Harald och farfarsfarfar till Carl XVI Gustaf. 

År 2005, för sjutton år sedan, befann jag mig i Bernadottebiblioteket på Stockholms 
slott tillsammans med våra länders fyra majestäter och tronarvingar. De lyssnade medan 
jag berättade om min bok Ministerhotellet, vilken behandlar den svensk-norska unionens 
okända maktcentrum där de första norska statsministrarna residerade från och med 1814. 
Jag berättade för de sex kungligheterna att där förekom mycket sång och musik, varpå 
drottning Sonja inflikade de två orden ”sångarprinsen Gustaf”. Hon visade därmed att hon 
var en av de få personer som kände till prinsen. Hennes inpass var en av två, tre händelser 
som medförde att Gustaf blev kvar i mitt medvetande.
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Ett par år senare sade Bernadottebibliotekets dåvarande chef, filosofie doktor Göran 
Alm till mig: ”Du kan ju börja med dagböckerna.” Det gjorde jag men var nära att ge upp för 
de sade så litet om vem Gustaf egentligen var. Men plötsligt fann jag ett brev som Gustaf 
skrev 1851. Redan det brevet gav ensamt en helt ny bild av prinsen.

Det kan vara svårt nog att förstå sig själv. När uppgiften är att förstå en man som dog 
vid tjugofem års ålder för 170 år sedan är det lätt att drabbas av mental mjölksyra. Men 
när slutresultatet nu föreligger är det uppenbart att de positiva sidorna överväger (om vi 
bortser från det ekonomiska). För en journalist är det alltid en tillfredsställelse att kunna 
gräva fram något nytt – för att inte säga mycket nytt – och sätta in detta i ett större sam-
manhang. Prins Gustaf illustrerar den norska Bernadottehistorien, vilken är okänd även 

I samband med det norska kungaparets officiella besök i Stockholm den 1 september 2005 lyfte  drottning 
Sonja fram sångarprinsen Gustaf när Odd Inge Skjævesland presenterade sin bok Ministerhotellet i Berna-
dottebibliotekets förmak. På bilden syns författaren till höger samt de båda ländernas kungapar och tron-
följare. Fotograf: Alexis Daflos/Kungl. Husgerådskammaren.
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för nästan alla historiskt intresserade. Sångarprinsen var förmodligen den mest populäre 
medlemmen av den svensk-norska kungafamiljen under den nittioettåriga unionen. Bu-
det om hans död mottogs i Christiania med djup förstämning, vilken påminde om hur en 
nations kollektiva hjärtesorg senare tog sig uttryck vid kung Olavs bortgång i januari 1991.

Omvägen som blev en dödsresa

Det var egentligen Gustafs far, kung Oscar I, som hade blivit sjuk sommaren 1852. Flera 
familjemedlemmar reste därför med honom till kurorten Bad Kissingen i Bayern, för att 
nyttja platsens hälsobringande källor. Kungen blev frisk men prins Gustaf blev sjuk under 
den planerade omvägen hem. Sångarprinsens dagböcker visar att han sannolikt upplevde 
sitt sista friska dygn hela tre veckor innan han somnade in på sitt rum i Christiania och 
det så långt söderut som i den schweiziska staden Basel. Av obduktionsrapporten fram-
går att Gustaf drabbades av en förkylning under den krävande sjöresan från Travemünde 
i Tyskland. Han skriver i dagboken: ”Jag mådde mycket illa.” Obduktionsrapporten visar 
dessutom att han hade feber.

Halvannan vecka efter Gustafs insjuknande nödgades de kungliga, på grund av den 
hårda stormen, kasta ankar i Frederikshavn. Här skriver prinsen, alltid redo att uppfylla 
sina plikter, det som dagboken kan rymma, precis som han hade gjort under alla år. De två 
sista orden, nedtecknade längst ned på den högra sidan den 14 september, lyder: ”Allmän 
utmattighet”. När vi vänder blad till den 15 september är dagboken blank. Det var i sig ett 
illavarslande tecken. Trots detta fortsatte Gustaf sjöresan vidare mot Christiania. Han blev 
sedan sängliggande på det nya norska slottet under nio dygn. Först under de sista två dyg-
nen insåg läkarna och familjen hur allvarligt hans tillstånd verkligen var.

En av många felaktiga uppgifter som fortfarande cirkulerar är att Gustaf dog till följd 
av tuberkulos, vilken hans norsklärare Otto Aubert skulle ha smittat honom med. Jag har 
tagit fram obduktionsrapporten från arkivet i det norska kungahuset och sänt den till en 
handfull av våra länders främsta experter, däribland den svenske kungens förste livmedi-
kus Mårten Rosenqvist. Han, liksom alla andra, avvisar tuberkulosteorin. Obduktionsrap-
porter är inte alltid lättolkade för amatörer men expertisen är enig om att Gustaf antingen 
dog av tyfoidfeber eller difteri.

Utöver detta vill jag framhålla ytterligare en möjlig orsak: plikten. Gustaf var bunden av sin 
plikt som kungason, den vägde tyngre än plikten att vårda den egna hälsan. I Frederikshavn 
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Allegorisk framställning av prins Gustafs dödsbädd. Sittande i förgrunden syns drottning Joséphine och 
 Oscar I. Bakom sjuksängen står syskonen Eugenie, Carl, Oscar och August. Kungl. biblioteket.

borde Gustaf ha sagt: ”Res vidare till Christiania. Jag är så dålig att jag måste stanna och 
vila.” I filosofen Immanuel Kants pliktetik är plikten det centrala motivet för handlingar. 
Det är en handling som kan uppövas. Prins Gustafs liv och tidiga död utgör ett ur verklig-
heten hämtat exempel på tillämpning av Kants etiklära. År 1950 antog kung Gustaf VI 
Adolf ”Plikten framför allt” som valspråk. Det kunde sångarkungen Gustaf också ha gjort.

Efter obduktionen blev Gustaf balsamerad, klädd i norsk (inte svensk, utan norsk) mili-
täruniform och lagd i en brun ekkista med blankpolerade järnringar. Redan på söndagen 
den 26 september gick kungen, kronprins Carl och prins Oscar till gudstjänst i Slottska-
pellet på slottet i Christiania. Dagens bibeltext var närmast upprivande aktuell. Den var 
”Änkans son i Nain”, som handlar om hur Jesus närmade sig stadsporten då en död blev ut-
buren till graven. Jesus sade till änkan: ”Gråt inte!” Sedan gick han bort och lade händerna 
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på båren. Bårbärarna stannade. Jesus sade: ”Unge man, res dig upp!” Detta läste prästen, 
bara fyrtioåtta timmar efter att prins Gustaf hade somnat in i ett av rummen alldeles intill.

Lördagen den 2 oktober blev kistan införd i Slottskapellet. En halvtimme senare in-
formerades kungen och drottningen om att allt var klart för begravningsceremoni. Akten 
förrättades av biskop Jens Lauritz Arup men först blev en nyskriven psalm av Andreas 
Munch framförd av Studentersamfunnets Sangforening:

Tungt har Du lagt i din Haand, o Herre!
Paa Kongens huus denne Nöd! 
Hvad Kval, Hvad Sorg kan tænkes værre 
End Faderns ved Sönnens Död? 
At maatte lægge stille ned 
Sin Alders Haab, sin Kjærlighed!

Prinsessan Eugenie och prins Gustaf avbildade på litografi 
från omkring 1850. Uppsala universitetsbibliotek.
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Biskop Arup talade över en text av profeten Jesaja i Gamla testamentet: ”Se, mina  tankar 
äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger Herren.” Avslutningsvis 
sjöng studentkören de sista verserna i den nya psalmen. De kungliga drog sig sedan till-
baka till sina rum. 

Norrmännens enda tröst var att prins Gustaf hade blivit sjuk redan innan han kom 
till Norge. 

En vecka efter begravningsceremonin avtågade processionen med prinsens kista. Den 
följdes av omkring 20 000 sorgklädda människor. Vid denna tid hade Christianias endast 
drygt 30 000 invånare, vilket illustrerar hur stor uppslutningen var. Från Akershus fäst-
ning avfyrades dov kanonsalut. Prins Oscar hade genom broderns frånfälle avancerat en 
plats i successionsordningen, varför han intog en central plats i processionen. I hamnen 
fördes prinsens kista ombord på korvetten Nidaros, vilken förde stoftet till Stockholm.

Enligt läkaren Christian Boeck grät Oscar I ”som ett förtvivlat barn” dagen efter prins 
Gustafs död. Oscar hade varit kung i åtta år före tragedin och då rest till Christiania un-
gefär en gång om året. Under de återstående sju åren av hans regeringstid återvände han 
blott en gång och då endast för att öppna stortinget.

Kronprins Carl tillbringade ett helt år i Norge från sommaren 1856 som vicekung och 
ledare för den norska regeringen. Under den tiden förmådde han inte att bo på slottet, 
där hans bror hade dött. En officiell bulletin drygt en månad efter Gustafs död innehöll 
budet att prinsessan Eugenie hade fått gulsot utlöst av den djupa sorgen efter favoritbro-
derns död. Hon levde under ytterligare trettiosju år men återvände aldrig till Christiania.

Norsk identitet och norsk uppfostran

Carl Johans eftermäle i Norge har inte varit odelat positivt. Somliga norrmän ifrågasätter till 
exempel att han har fått namnge Oslos paradgata Karl Johans gate. Jag vill dock hävda att 
kungens gärning i allt väsentligt var till gagn för Norge och norrmännen. Den blivande olje-
nationen var konkursmässig efter Napoleonkrigen och hade inte ekonomiska resurser att 
klara sig på egen hand. Landet hade närmast varit en provins i Danmark under många enväl-
deskungar, men fick segla under beskyddande svenskdominerad flagg när det återigen kun-
de sälja norskt timmer och andra råvaror. På så sätt fylldes den tomma norska statskassan.

Carl Johan å sin sida behövde Norge. Det får inte glömmas att han blev vald till tron-
arvinge i Örebro 1810, bara arton år efter Anckarströms mord på Gustaf III. Carl Johan 
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lät norrmännen behålla det mesta av den i många avseenden radikala grundlagen. Lika-
fullt var förhållandet mellan unionsländerna ofta spänt. Efter Gustafs födelse 1827 reste 
en norsk delegation till Stockholm, bland annat i ett försök att gjuta olja på vågorna. På så 
sätt fick denna kungliga födsel en politisk funktion. Delegationens ledare, greve Herman 
Wedel Jarlsberg, ångrade resan. Carl Johan hade förnärmat norrmännen i sitt tal, där han 
sade att det var han som kände det norska folket. De norska och svenska statsråden grä-
lade senare samma dag så högljutt att kungen fick sända in en med arbetare från det intil-
liggande rummet för att be dem lugna sig.

Mot slutet av Carl Johans liv blev stämningen mellan Norge och Sverige bättre, trots att 
kungen inte hade lärt sig något av ländernas språk när han dog 1844. Det kunde däremot 
Oscar och Joséphine, som var angelägna om att deras fem barn också skulle få en norsk 
identitet. ”Det hjälper inte att bara tala om för dem att de är lika norska som svenska”, 
sade Oscar. Han gjorde Bernadotternas uppfostran till också en norsk nationalangelägen-
het. Prinsarna måste därför dagligen lyssna till det norska språket, läsa norska, ha läxor på 
norska och lära sig norsk geografi och historia. En norsk ämbetsman på besök i Stockholm 
fick en gång höra prinsarna sjunga Edvard Storms norskpatriotiska ”Sinclairvisan”, vilken 
bygger på det blodiga mötet med den några hundra man starka skotska här, som 1612 hade 
begett sig på en resa österut mot Sverige. Skottarna överrumplades av norrmännen vid 
Kringen i Gudbrandsdalen och fick plikta med livet. Se framför er bröderna  Bernadotte, 
sjungandes av hjärtats lust, med den exalterade Gustaf i mitten, flankerad av Carl och 
 Oscar (sedermera kungar under tillsammans nästan femtio år):

Ei noen levende sjel kom hjem, 
som kunne sin landsmann fortelle 
hvor farlig det er at besøke dem, 
som bor iblandt Norges fjelle. 

1830- och 40-talen var en brytningstid, under vilken den ganska städade Wienklassicis-
men blev kompletterad med romantiken. Norskläraren Otto Auberts familj i Norge var 
öppen för nya idéer, inte minst inom pedagogiken. De bröt gärna radikalt med gamla un-
dervisningsmetoder, vilket troligen inspirerade den blivande prinsläraren. Något av en 
Montessori pedagogik uppstod, en mansålder innan Maria Montessori blev född. Aubert 
uppmuntrade till och med sina elever att trotsa föräldrarnas meningar. Det var ovanligt 
bland europeiska kunga familjer vid denna tid.
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Bernadotterna sörjde för att de syd- och mellaneuropeiska hov- och slottstraditionerna 
förnyades i det nordliga Europa. På Bogstad gård i Oslo hänger flera Bernadottemålerier, 
bland annat små teckningar, vilka de fem barnen i den tredje generationen hade ritat som 
tack för att de fick komma på besök. En målande drottning Sonja för i dag en stolt Berna-
dottetradition vidare i Norge. 

Gustaf och hans syskon skulle inte heller vara passiva åhörare till anställda hovmu-
sikanter; de skulle spela tillsammans med dem. Prins Gustaf framförde all slags musik i 
många offentliga rum, också på restauranger. Detta skedde samtidigt som den tidigare ka-
fémusikern Johann Strauss upplevde sin storhetstid i Wien. Bernadotternas musikaliska 
kreativitet pågick i en miljö med nära relationer till Europas främsta kompositörer. Schu-
mans andra symfoni är tillägnad kung Oscar I. Så är också Mendelssohns stråkkvartett i 
opus 44. Både Oscar I och prinsessan Eugenie var habila kompositörer.

I denna miljö växte prins Gustaf upp. Redan då han var fem, sex år gammal upptäck-
te han något nytt. I Logården på Stockholms slott kastade han sten mot ett fönster – och 
noterade att det gav en god ton. Sedan tog han en annan sten och kastade den mot en annan 
typ av ruta, vilket gav ytterligare musikalisk stimulans. Ingen befann sig på insidan, varför 
han kunde fortsätta med stenkastningen intill dess en hovman tog honom på bar gärning. 
Oenighet uppstod mellan prinsen och denne kring lämpligheten att vidare utveckla detta 
slag av samtidsmusik. Den unge Gustaf fick lära sig att även kungliga privilegier hade sina 
begränsningar.

Sångarprinsen efterlämnade över femtio musikstycken av delvis överraskande hög kva-
litet, enligt de dirigenter, kompositörer och musiker som på min förfrågan har studerat 
hans noter. Men precis som på andra områden har räckvidden av prinsens produktion säl-
lan uppfattats av eftervärlden. Gustafs verk har en fascinerande bredd, både till form och 
till innehåll. Studentsång, vårsång, ja, alla årstider tolkades i toner – till och med en släde 
fick ett stycke sig tillägnad och en julsång komponerades till lillebror Oscar. Gustaf kompo-
nerade polkor, pianostycken och militärmarscher. Han skrev melodi till en text om nöden 
i Uppsala, psalmen ”Mina lefnadstimmar stupa” – och som tjugotreåring en sorgmarsch 
med undertiteln ”mig sjelf tillegnad”.

”Prins Gustaf dog under sitt första besök i Christiania.” Detta står att läsa i flera böcker, 
bland annat i biografier över hans far. Även dessa uppgifter är exempel på felaktigheter, 
vilka fortfarande cirkulerar. På våren 1845 studerade prinsen i Christiania, dit han åter-
vände samma höst. Det var en god frekvens med tanke på att det tog omkring en vecka 
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enkel resa att färdas mellan våra länders huvudstäder. Gustaf gjorde sin far sällskap till 
stortinget och hörde där hur positiv stämningen hade blivit mellan Norge och Sverige. 
Prinsen satt i princip intill den norske statsminister Fredrik Dues kateder, då denne mäk-
tige chef på det norska Ministerhotellet i Stockholm gav stortingsrepresentanterna en re-
dogörelse för rikets tillstånd.

Oscar I hade aldrig studerat i Norge men däremot varit kansler för det unga universite-
tet i Christiania under tjugo år. När han uppsteg på tronen var det akademiska samhället 
inte längre oroligt för konungslig inblandning. Det ansågs heller inte olämpligt att det nya 
kungaparets tre äldsta söner skulle studera där.

Christiania blev inte fullt ut ett norskt Uppsala med fria fester och samkväm hemma 
hos professorerna. I Norge saknades den upsaliensiska salongskultur, vilken kom att betyda 
mycket för Gustafs utveckling. Universitetet i Uppsala var därtill mindre politiskt farligt 
än lärosätet i Christiania, eftersom det var beläget ett gott stycke norr om Stockholm. Stor-
tinget höll inte bara till i det norska universitetets absoluta närhet. Norrmännen låg dess-
utom före den svenska riksdagen i kampen för en mer demokratisk utveckling med stän-
digt nya symbolfrågor, vilka på ett systematiskt sätt pekar fram mot unionsupplösningen.

För Gustaf gick stad och land hand i hand i Norge. Han beskriver med begeistring ut-
flykter från Christianias centrum, bland annat en till, som det heter, både Kungens utsikt 
och Drottningens utsikt. Resmålet var det ”undersköna Ringerike, med sina världsbekan-
ta utsikter.” Gustaf hade varit där förut och han jämförde Ringerike med Vårdkasberget 
i Ångermanland och Mont-Gris i Frankrike. Hans slutsats blev att det norska Ringerike 
var allra mest storslaget. Sammanfattningsvis skriver han: ”O huru sköna äro ej Norriges 
skogar. Der skönhet och alfvar bo, där bor ock friden och friheten, der uppväxer ett ädelt 
folk, som ur hällen hemtar sin huggning med arbetsamhet, och lefver nöjdt med sitt öde 
ibland de höga fjällen. Här trifves jag ock!”

Det var en milstolpe när Bernadotterna blev hyllade i Norge på landets nationaldag 
den 17 maj 1845. En samtida norsk historiker skrev att det torde hänga samman med ”en 
indrømmelse fra huset Bernadotte til den norske nasjonalfølelsen”. 
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Bestående och utgallrade spår efter prins Gustaf

Efter sin död har Gustaf i allmänhet blivit framställd som en följsam, snäll ung man, vil-
ken satt vid pianot, spelade och sjöng – samt komponerade en välkänd studentsång. Detta 
har två kvinnor bidragit till. En av dem var hans mor, som måste ha gallrat i prinsens arkiv i 
Bernadotternas eget familjearkiv på samma sätt som hon senare gjorde med sin make kung 
 Oscar I:s efterlämnade papper. Drottningen kan ha velat att prins Gustaf inför eftervärl-
dens ögon skulle förbli ”ren och rättfärdig, himmelen värdig”, som det heter i en norsk psalm.

I historieprofessorn F. F. Carlsons arkiv jag fann emellertid en mer upprorisk Gustaf. I en 
universitetsuppsats om sin förfader Gustaf Vasa uttrycker sig prinsen sensationellt kritiskt 

Vy över staden Arboga. Teckning av den då sextonårige prins Gustaf 1843. Uppsala universitets-
bibliotek.
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mot den katolska kyrkan. Det är förvånande eftersom Gustaf har ansetts vara den starkt 
katolskt troende drottning Joséphines favoritson. När prinsen befann sig långt från den kon-
trollerande modern i Stockholm skrev han i Uppsala att de katolska församlingarna i Rom 
var godtrogna i sin ”dumma lydnad”. Han förefaller inte vara överraskad över detta, efter-
som han menade sig kunna observera ”i hvilken dimma sjelfva presterskapet var försänkt”.

Den andra kvinnan som har skapat denna bild av Gustaf är Vivi Horn, som skrev bio-
grafin Prins Gustaf 1946. Det är den enda egentliga biografi över prinsen som föreligger ut-
över min, vilken utkom 2018 på norska och 2022 på svenska. Horn förstärker bilden av en 
prins som saknade allt intresse för – eller hade tid till – politik och erotik. Utgångspunk-
ten är en samtida dödsruna över prinsen där det står att politik var honom  främmande. 
 Påståendet är felaktigt men eftervärlden har likafullt tagit fasta på denna uppgift, som 
bland annat åberopas i Svenskt biografiskt lexikon. Jag har funnit åtskilliga belägg för sångar-
prinsen Gustafs politiska engagemang och insikt i samhällsutvecklingen. Han var inte bara 
en väl skolad historisk forskare utan också en politisk analytiker som följde hoten mot 
kunga familjens makt noga, som vore han en nyhetsreporter.

Sammantaget utgör Gustafs kompositioner, hans brev, de läxuppgifter han författade 
som barn på slottet – liksom hans omfattande anteckningar och uppsatser från studentti-
den – en imponerande kvarlåtenskap, vilket framstår som ännu mer överraskande utifrån 
mytbilden om prinsen som blott en drömmare vid pianot. Det fanns många och vitt skilda 
krafter inom Gustaf och de blev i hög grad kanaliserade på ett konstruktivt och kreativt 
sätt när han blev student i Uppsala. 

Efter dödsfallet beställde drottning Joséphine en marmorstaty av sonen. Uppdraget 
tillföll den norske konstnären Christopher Borch, vilken har skulpterat de båda lejonen på 
den så kallade Løvebakken framför Stortinget. Drottning Joséphine testamenterade statyn 
till Nationalgalleriet i Christiania. Den förvaras nu på en litet undanskymd plats i en av det 
nya Nasjonalmuseets depåer. Andra Bernadottespår i Norge är mer omedelbart framträ-
dande. Bara i centrala Oslo finns tolv gator och platser uppkallad efter Bernadotter. Parad-
gatan Karl  Johans gate är mest känd. Inte långt bortom slottet återfinns de nobla adresserna 
vid de gator som uppkallats efter Oscar I och drottning Joséphine. De löper parallellt och 
kopplas samman av Gustafs gate, som är symboliskt belägen mellan Kristelig Gymnasium 
och värdshuset Josefine, uppkallat efter hans mor. Sju av gatorna är namngivna efter kvin-
nor, bara fem efter män, vilket är intressant eftersom nästan alla dessa gatunamn gavs re-
dan under 1800-talet. 

Den norske skulptören 
 Christopher Borchs marmor-
staty över prins Gustaf, vilken 
drottning Joséphine beställde 
omedelbart efter sonens död. 
Statyn, som är drygt en meter 
hög, testamenterades av drott-
ningen till Nasjonalgalleriet i 
Christiania och tillhör numera 
Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design i Oslo.
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En gentleman i ensamhetens labyrint

Till det ljusa arvet efter sångarprinsen hör att vi varje vår kan gå till blomsteraffären och 
fråga efter en fröpåse med ”Prins Gustafs öga”, som är uppkallad efter honom. Två romaner 
handlar om sångarprinsen och adelsfröken Josefine Hamilton från Boo herrgård i Närke. 
Det är hon som, enligt de flesta och tydligaste indicierna, var den kvinna som Gustaf höll 
kärast. Det finns spår på flera ställen än i prinsens dagbok.

Jag har nästan enbart arkivkännedom om Bernadotterna och mediakunskap rörande 
dagens norska kungafamilj. Likafullt kan jag se klara likhetstecken mellan sångarprinsen 

Prins Gustaf porträtterad omkring 1850. Litografi av Oscar 
Cardon efter förlaga av Carl Stefan Bennet. Uppsala universitets-
bibliotek.
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och flera medlemmar av dagens norska kungafamilj. Flera av dem har, precis som sångar-
prinsen, en god portion humor. Med skräckblandad förtjusning härmade Gustaf norsk-
läraren Aubert så att lillebror Oscar, sedermera Oscar II, inte kunde hålla sig för skratt.

År 1944 kom filmen ”Prins Gustaf”, regisserad av Schamyl Bauman och med Alf Kjellin, 
Mai Zetterling och Lennart Bernadotte i huvudrollerna. Den hade kunnat kallas ”En offi-
cer och en gentleman”, eftersom han var båda delar. Gustaf kombinerade en yttre och inre 
värdighet och bevarade ett rikt mått av empati. 

Efter den nya franska revolutionen 1848 skedde något viktigt med Gustaf. Revolutionen 
fick blodiga följdverkningar även i våra nordliga länder. Under en demonstration i Gamla 
stan i Stockholm dödades arton människor, bland andra flera lärlingar. Detta skedde blott 

Skådespelaren Per Oscarsson, till vänster, under inspelningen av filmen ”Prins Gustaf”. 
Filmen hade premiär på biografen Röda Kvarn i Uppsala den 29 november 1944. Foto-
grafiet tillhör Folkrörelsearkivet i Uppsala.
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trettio år efter att farfadern Carl Johan blivit krönt till Sveriges och Norges kung. Det gjor-
de intryck på en kungafamilj med rötterna i Frankrike att den franske kungen blev jagad 
ur sitt land utan krona.

Jag tror att Gustaf under sina sista år hade nickat igenkännande till något den norske 
författaren Kaj Skagen en gång sade till tidningen Vårt Land: ”Jeg har gjort den kjedelige 
erfaringen at forpliktelsen gir mest frihet.” 

Prinsen nedskrev flera tidstypiska tunga, melankoliska tankar, både i dagböcker och på 
andra ställen. Jag tror att han hade känt igen sig i norrmannen Erik Byes ”Blå salme”, vars 
budskap är att människan förvisso har mycket att glädja sig över men att där samtidigt 
finns en känsla av att livet har ”et dunkelt drag jeg aldri helt forsto”. Dagböckerna och flera 
sånger kan tyda på att Gustaf emellanåt föll in på ett sådant sidospår till glädjen. Jag ser 
honom framför mig, letandes efter utgången från ensamhetens labyrint.

I dag vilar prins Gustaf i samma bruna kista i Bernadotteska gravkoret i Riddarholms-
kyrkan. På vägen dit var han iförd norsk uniform. Det är värt att notera att det var först då 
han, som kunde ha blivit den norska historiens förste kung Gustaf, kom fram till sitt sista 
vilorum mitt i Stockholm som han blev iförd svensk militäruniform. För hans norske bio-
graf framstår detta som naturligt. Sångarprinsen Gustaf kände sig hemma i den svensk-
norska unionens land, både i huvudstäderna och i naturen. 

Efter att ha tillbringat många år i jakten på vem den blyge, frimodige, glada och kreati-
va prinsen egentligen var, har jag funnit att ett litet, tydligt avgränsat, område, som under 
snart hundra år haft samma utformning, tillhandahåller ett symboliskt svar. För att finna 
platsen måste vi bege oss till Uppsala och till Carl Eldhs staty, placerad mellan Geijers hus 
och Carolina Rediviva. Dessa båda andliga drivhus utgör centrum i det magnetfält vilket 
formade Gustaf – som sångarprins, gentleman och kungsämne.



De tre talarna Odd Inge Skjævesland, Carl Frängsmyr och Thomas Thiis-Evensen under avtackningen efter minnesmarkeringen för 
prins Gustaf i Slottskapellet i Oslo den 24 september 2022. I bakgrunden syns medlemmar av Guldbergs akademiske kor, vilken under 
ceremonin framförde flera av sångarprinsens verk. Fotograf: Karen Frivik.
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Minnestal över prins Gustaf
Hållet i Slottskapellet, Kungliga slottet i Oslo, den 24 september 2022

Av Carl Frängsmyr

Mina damer och herrar! För i dagarna hundrafemtio år sedan, den 16 september 1872, 
stapplade kung Carl XV – eller Karl IV som han heter i Norge – i land i hamnen i Malmö. 
Han hade under sommaren förgäves genomgått en badkur i tyska Aachen för att återfå 
sin hälsa. Mot den tarmtuberkulos som bröt ned honom förslog emellertid badkuren inte 
långt. När kungen – blek, tärd och avmagrad – visade sig på ångbåtens brygga tystnade 
den folkmassa som samlats för att hylla honom. Alla kunde se att det var en döende kung 
som hade återvänt; leverop var inte passande. Två dagar senare slutade kungen sina dagar 
på residenset i staden. Han blev fyrtiosex år gammal. För den döende kungen själv måste 
den sista sjöresan ha framstått som en skrämmande repris på vad som hade timat nästan 
på dagen tjugo år tidigare.

Den 15 september 1852, hade nämligen Carl XV:s yngre bror Gustaf – också han i elän-
digt tillstånd – återkommit efter en sjöresa från Tyskland. Hans destination var Christiania, 
det vill säga Oslo. Gustaf led inte av tuberkulos men var ansatt av tyfoidfeber, eller möjli-
gen difteri, när skeppet Thor med kungafamiljen ankrade i den norska huvudstaden. Vid 
detta tillfälle hade oron inte lagt sordin på stämningen. Den hurrande folkmassan bespara-
des åsynen av den sjuke prins Gustaf, vilken diskret fördes till sitt sjukläger här på slottet. 
Han dog, endast tjugofem år gammal, för på dagen 170 år sedan, i ett av rummen här intill.

Dessa bröder, Carl och Gustaf, hade varit de första arvprinsar som blivit födda i Sve-
rige på nästan trettio år. Deras födelser hade hälsats med jubel. Med dem ansågs den nya 
dynastin Bernadotte ha tryggat innehavet av Sveriges och Norges troner. Historien ville 
annorlunda. Det blev genom deras yngre bror Oscar II som dynastin kom att leva vidare 

Med de tre arvprinsarna Carl, 
Gustaf och Oscar säkrade den 
nya dynastin Bernadotte det  
framtida innehavet av tronen.  
För att högtidlighålla detta  
slogs denna medalj, framställd  
av medaljgravören Mauritz 
 Frumerie, 1829. Uppsala  
universitets myntkabinett.



42

på Sveriges tron. Hur historien hade gestaltat sig om i stället prins Gustaf blivit krönt som 
Gustaf I av Norge i Nidarosdomen 1873 får vi aldrig veta.

Hundrafemtioårsmarkeringen av Carl XV:s frånfälle uppmärksammades på dödsda-
gen den 18 september med en minneskonsert i Riddarholmskyrkan i Stockholm i närvaro 
av bland andra kronprinsessan Victoria. I Uppsala passerade markeringen däremot obe-
märkt förbi, trots att Carl under kronprinstiden hade varit universitetets kansler – den 
siste medlemmen av kungafamiljen som innehade detta ämbete – och senare som kung 
invigt både järnväg och läroverk i staden. Hundrasjuttioårsmarkeringen av Gustafs bort-
gång kommer däremot att högtidlighållas av Uplands nation och Universitets- och stu-
denthistoriska sällskapet den 29 september. En minnesföreläsning kommer att hållas och 
sångare från Allmänna Sången kommer att framföra flera av prinsens kompositioner, både 
kända och okända.

Jämförelsen mellan bröderna Carl och Gustaf är måhända orättvis. För Uppsalastu-
denterna är nämligen Gustaf inte vilken prins som helst. Han har förblivit deras ”sångar-
prins”, vars paradnummer ”Sjungom studentens lyckliga dag” tillhör den svenska 1800-tals-
sångens mest levande verk. Än i dag sjungs den vid gymnasier, universitet och högskolor 
i hela Sverige, men inte minst i Uppsala. Den omsorgsfullt förberedda minnesfesten över 
prinsen, som Uplands nation anordnade i november 1852, var, enligt nationens historiograf 
 Isidor C:son Gabner, ”mindre en hyllning till minnet af en bortgången medlem af Sveriges 
 konungahus än till minnet af en älskad kamrat och vän, hvars utomordentliga begåfning 
och ädla karaktär länge stått omstrålad af en nästan ideal glans”.

”Studentsången” uruppfördes av Allmänna Sången den 18 mars 1852 i biblioteksbygg-
naden Carolina Rediviva. Intill denna imposanta byggnad har Carl Eldhs staty över prins 
Gustaf kunnat beskådas sedan 1927 – då Uppsala universitet firade sitt 450-årsjubileum 
kort efter hundraårsdagen av prinsens födelse – men sångarprinsens korta liv har förblivit 
tämligen okänt. Kanske är det en paradox, men i så fall en god sådan, att det skulle krävas 
en norrman för det viktiga värvet att bryta med den romantiserade bild av prinsen, som 
äldre tiders författare gärna förmedlade och vars reminiscenser har kunnat förmärkas in 
i modern tid. Odd Inge Skjævesland visar i sin biografi Sangerprinsen att prins Gustaf inte 
var någon sentimental, drömmande, världsfrånvänd konstnärssjäl. Han var väl oriente-
rad i samtidens politiska och kulturella frågor och därtill en framstående historiker. Vi är 
därför glada över att vid minnesceremonin i Uppsala kunna utge biografin Sångarprinsen i 
omarbetad svensk översättning. Skjævesland klargör därtill att sångarprinsen Gustaf och 
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hans verk utgjorde en del av ett svenskt-norskt kulturarv, inte ett uteslutande svenskt. Jag 
 erinrar gärna om att Norges blivande kronprinsessa Märtha fanns i publiken vid Allmänna 
Sångens minneskonsert för prins Gustaf i universitetsaulan i Uppsala 1927, vilken omedel-
bart följdes av avtäckningen av Carl Eldhs staty. Dagens solenna högtid visar att det sam-
nordiska arvet efter sångarprinsen fortfarande är levande; vi tar, i sann skandinavisk anda, 
med oss stämningen härifrån till Uppsala den 29 september. 

Varmt tack!
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Rektors inbjudan

År 2022 installeras femtiotre 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 installationsakten fredagen den 18 november hålls, sedan de nya professorerna 
presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande ordning:

Professorn i sociologi Stina Bergman Blix.
Föreläsning: (O)uttalade känslor – från teatern till domstolen.

Professorn i pediatrisk omvårdnad Karin Enskär.
Föreläsning: Smärtlindring till barn, inte bara medicin.

Professorn i kemi med inriktning mot elektrokemi för energilagring Erik Berg.
Föreläsning: Kemi som drivkraft bakom elektrifiering – och tvärtom.

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

Till installationsakten får jag härmed på universitetets vägnar särskilt inbjuda: Statsrådet 
och chefen för Utbildningsdepartementet Anna Ekström, ärkebiskopen i Uppsala Antje 
Jackelén, landshövdingen i Uppsala län Göran Enander, konsistoriets ordförande Anne 
Ramberg, generaldirektören för universitetskanslersämbetet, professor Anders Söderholm, 
rektorn för Sveriges lantbruksuniversitet Maria Knutson Wedel, förutvarande innehavare 
av ämbetena som utbildningsminister, ärkebiskop i Uppsala, landshövding i Uppsala län 
samt universitetskansler, universitetets förutvarande rektorer, professorerna Stig Ström-
holm, Bo Sundqvist, Anders Hallberg och Eva Åkesson, samt cheferna och företrädarna för 
de myndigheter, förband, styrelser och organ med vilka universitetet samarbetar och upp-
rätthåller kontakter.

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

Uppsala i oktober 2022
Anders Hagfeldt
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Program

Tid: Fredagen den 18 november 15.15.
 Platserna i aulan skall ha intagits senast en kvart tidigare.

Lokal: Universitetets aula.

Installator: Rector magnificus, professor Anders Hagfeldt.

Musik: Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning 
av director musices, professor Stefan Karpe. De framför musik av 
Hugo Alfvén, Georg Friedrich Händel, Jean-Philippe Rameau och Igor 
Stravinskij.

Processionsordning

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

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

Vidare deltar funktionärer och ett antal studentmarskalkar.

Uttåget ur aulan äger rum på sätt som anges i särskild agenda till medverkande.

Installationsarrangemang

Ceremonimästare Per Ström, installationsövermarskalk Annika Windahl Pontén, biträ-
dande övermarskalkar Gabriella Almqvist, Anna Hamberg, Mica Håll, Jakob Piehl och 
 Sarah Havrén Schütz. Övriga funktionärer är Uppsalastudenternas övermarskalk Maja 
 Wallén, pedell Martin Andersson, cursorer Claes Andersson och Anders Westin, pressansva-
rig  Anneli Waara, ansvarig för Universitetshuset Maurice Hart, Jorge Herrera och Helena 
Melander, administration Gabriella Almqvist, Martin Andersson och Sarah Havrén Schütz.

Stora domkyrkoklockan ringer klockan 8 installationsdagen.
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Professorernas installationsföreläsningar 2022

Onsdagen den 16 november
Lokal: Universitetshuset, Lärosal IV

09:15  Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor 
Johan Tysk

 Carl Caleman: Diffraction Before Destruction – avbildning av biomolekyler med 
röntgenlaser.

 Stefan Ivanell: Framtidens utmaningar i vindenergiberäkningar.
 Tobias Wrigstad: Vad är programmering, egentligen?
 Sebastian Deindl: Probing Life at the Nanoscale – One Molecule at a Time.
10:40  PAUS 
 Vassilios Kapaklis: Fler blir annorlunda.
 Ingela Lanekoff: Hur kan vi lära oss mer om livets kemi?
 Joakim Lindblad: Se och lär – men förklara också.
12:00 LUNCHPAUS
13:00 Jens Carlsson: Effektivare läkemedelsutveckling med datorsimuleringar.
 Gerrit Boschloo: Perovskitsolceller för framtidens solkraft.
 Stefan Engblom: Hur kan vi bäst använda beräkningskraft och data?
 Ida-Maria Sintorn: Bildanalys och självkörande mikroskop i jakten på virus och 

annat livsviktigt smått.
14:20 PAUS
14:40 Niclas Backström: Processer som påverkar genetisk variation inom och mellan 

arter.
 Nina Sletvold: Blommor och bin – ett växtperspektiv.
 Vaishli Katju: Mutation in Evolution.
 Mike Hazas: How Sustainable is Digital Technology?
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Onsdagen den 16 november
Lokal: Universitetshuset, Lärosal IX

09:15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus,  
professor Joakim Palme

 Karl-Oskar Lindgren: Delad demokrati? Drömmen om det politiskt jämlika 
samhället.

 Maria Blomgren: Organisationer i omvandling. Förändrade styrmodeller i skola 
och sjukvård.

 Anders Ögren: Om pengar i allmänhet och e-kronor i synnerhet – en ekonomisk-
historisk analys av digitala valutor.

 Charles Parker: Can We Avoid a Climate Catastrophe? Political Action from the 
Global to the Local.

10:40 PAUS
11:00 Tatjana Pavlenko: Statistisk maskininlärning, AI och Big Data – forskning för 

samhällets utmaningar.
 Hanne Fjelde: Demokrati i vågskålen. Kan osäkerhet och våld främja stödet för 

autokratiska ledare?
 Ann-Mari Sätre: Kvinnors roller och agerande i ryska samhället – före och under 

kriget i Ukraina.
 Roland Almqvist: New Public Management – erfarenheter och effekter.
12:20 LUNCHPAUS
13:20 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus,  

professor Erik Lindberg
 Eva Lindqvist Sandgren: Med markradar och mikroskop i händerna på en 

konstvetare.
 Mikael Alm: Bliv vid din läst! Kläder och social ordning i 1700-talets Sverige.
 Gudrun Andersson: Hemma hos – professorer i 1700-talets Uppsala.
 Jenny Björklund: Att ställa genusvetenskapens frågor med hjälp av litteraturens 

mammor.
14:45 PAUS
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15:05 Karl-Johan Lindholm: Arkeologi för framtiden. Långtidsperspektiv, biokulturarv 
och forskningsinfrastruktur.

 Andrew Reisner: Hur sannings- och värdebaserade överväganden samspelar när 
det gäller att avgöra vilka uppfattningar vi bör ha.

 Orsi Husz: Identitetsekonomin. Att utforska historien om vår finansiella vardag.
 Christina Fredengren: Mer-än-mänskligt natur/kulturarv.

Torsdagen den 17 november
Lokal: Universitetshuset, Lärosal IV

09:15  Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor  
Karin Forsberg Nilsson

 Niklas Juth: Värderingar i vården: öppna och dolda.
 Anna T. Höglund: Vem bryr sig? Perspektiv på omvårdnadens etik.
 Tryggve Nevéus: Varför kissar barn i sängen och vad kan vi göra åt det?
10:20  PAUS
10:40 Dag Nyholm: Att behandla Parkinsons sjukdom – från Nobelpriset till 

vardagslivet.
 Peter Thelin Schmidt: Sju meter liv – hälsa och ohälsa i mag-tarmkanalen.
 Maria Svensson: Kronisk njursjukdom – orsaker och konsekvenser.
 Robert Bodén: Att lindra psykisk sjukdom: från piller till magnetstimulering.
12:00 LUNCHPAUS
13:00 Josef Järhult: Läkemedelsrester och resistensutveckling i människor, djur och 

miljö: ”One Health” – hur hänger allt ihop?
 Stina Syvänen: Bilder av den åldrande hjärnan med strålande tekniker.
13:40 Inledning av Teologiska fakultetens dekanus, professor Cecilia Wejryd
 Per Sundman: ”Vem bestämmer vad som är rätt?”.
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Torsdagen den 17 november
Lokal: Universitetshuset, Lärosal IX

09:15  Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Anna Singer
 Erika P Björkdahl: Lagstiftaren vilse i egen labyrint – bostadsrättsköparna i 

laglöst land.
09:40 Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor  

David Håkansson
 Harald Hammarström: Räkneord i världens språk: Enhet och mångfald.
 Erik Smitterberg: Förändras inte engelskan under 1800-talet?
10:25 PAUS
10:45 Dan Mcintyre: Linguistics for an Uncertain World.
 Maria Engström: Den ryska messianismen och kriget i Ukraina.
 Alexander Pereswetoff-Morath: Ingermanland: en »rysk värld» 

i stormaktstidens Sverige?
11:45 LUNCHPAUS
13:00 Inledning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens dekanus,  

professor Esbjörn Larsson
 Thomas Nygren: Effektiv undervisning mot lögner och missförstånd på nätet.
 Marie Karlsson: Berättelsens kraft i människans liv.
 Katarina Gustafson: Barns vardag i tid och rum.

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredagen den 18 november kl 15.00 i 
universitetsaulan. Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till före-
läsningarna behövs inga biljetter. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets 
trapphall från och med kl 13 fredag 18 november till och med strax innan installationen 
börjar. För mer information se www.uu.se



Teologiska fakulteten
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Per Sundman
ETIK

Anställdes den 7 december 2021 att från 1 januari 2022 vara 
 professor i etik. 

Per Sundman är född 14 juli 1965 i Bureå. Föräldrar: 
 Barbro Sundman och Egil Sundman.

Gymnasieexamen vid Anderstorpskolan i Skellefteå 1984. 
Grundläggande rättsutbildning 1986 vid Umeå  universitet. 
Teol. kand. 1991 och teol. dr 1996 vid Uppsala universitet. 

Forskare vid Ersta vårdetiska institut, vik. lektor vid 
 Ersta sjuksköterskehögskola, 1996–97. Direktor för Forsk-
ningsetiskt forum vid Uppsala universitet och Sveriges Lant-
bruksuniversitet 2000–02. Universitetslektor 2004–20 vid 
Uppsala universitet.

Gift med teol. dr Boel Hössjer Sundman, stiftsprost i 
Stockholms stift. Barn: Hugo (f. 1997) och Isak (f. 2000).

Etik handlar om kritiska studier av idéer om hur människor bör leva. Här undersöks för-
utsättningar för moralisk kunskap, moraliskt språk och praktiker som migration, forsk-
ning, företagande och ny teknologi. 

Jag intresserar mig särskilt för villkor för bedömning av moraluppfattningars giltighet. 
De etiska begrepp jag framför allt uppmärksammar är mänskliga rättigheter och social 
rättvisa som uttryck för politisk moral. I fokus är religiösa och sekulära föreställningar om 
rättvisa, eller mindre orättvisa, sätt att organisera samhällen.

Jag menar att språkets icke-privata karaktär kan fungera som utgångspunkt för bedöm-
ning av alternativa tolkningar. Mänskliga rättigheter överlappar och skiljer sig från social 
rättvisa på tänkvärda sätt. Tal om rättigheter bygger sällan på fördelningsjämförelser. Min 
forskning visar dock att orättvisa som just ojämlik fördelning, av påverkbara livsmöjlig-
heter, följer av en individuell rätt att bli respekterad som självstyrande person.





Juridiska fakulteten
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Erika P. Björkdahl
CIVILRÄTT

Anställdes den 31 maj 2022 att från 1 juni samma år vara pro-
fessor i civilrätt. 

Erika P. Björkdahl är född 25 september 1967 i Kristine-
hamn. Föräldrar: Sven-Erik Jonsson och Siw Björkdahl Jons-
son. 

Gymnasieexamen vid Junction City High School,  Kansas, 
USA, 1986 och Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn 1987. 
Jur. kand. 1995, jur. dr 2007, docent 2012, allt vid Uppsala 
universitet.

Tf. universitetslektor 2007–08, universitetslektor 2008–22 
samt föreståndare för Institutet för fastighetsrättslig forskning 
2012–22, allt vid Uppsala universitet. 

Familj: fil. dr Tom Petersson samt barnen Molly (f. 1996), 
Jakob (f. 1998) och Calle (f. 2002).

Sveriges rikes lagar skall tjäna många syften och intressen. Inom ett specifikt område före-
ligger inte sällan flera syften och intressen som ibland närmast konkurrerar med varandra 
eller i vart fall är svårförenliga. När så är fallet kan uppgiften att utforma effektiva och 
rättssäkra regler bli både mödosam och extra komplicerad – och ibland misslyckas lag-
stiftaren.

I min forskning har jag intresserat mig för konflikter av detta slag inom fastighetsrät-
tens område. Mitt angreppssätt har varit att rättsligt sett systematisera olika delar av om-
rådet i förhållande till varandra. Syftet har varit att klarlägga om, och i så fall i vilken ut-
sträckning, utformningen av separata lagar och regler i praktiken leder till målkonflikter 
och ineffektivitet.

Forskningen visar att delar av fastighetsrätten dras med inkonsekvenser, vilket får till 
följd att syftet med reglerna inte uppfylls och den av lagstiftaren avsedda effekten uteblir.





Medicinska fakulteten
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Robert Bodén
PSYKIATRI

Anställdes den 21 juni 2022 att från 1 juli samma år vara pro-
fessor i psykiatri.

Robert Bodén är född 19 januari 1973 i Uppsala. Föräld-
rar: Per-Göran Bodén och Christina Bodén, född Bergsten. 

Gymnasieexamen vid S:t Lars skola i Linköping 1992. 
Läkarexamen 1999, leg. läkare 2002, specialist i psykiatri 
2010, med. dr 2010, docent 2014, allt vid Uppsala universitet.

Postdoktor vid Karolinska Institutet 2010–14. Över-
läkare vid Akademiska sjukhuset 2010, universitetslektor 
vid  Uppsala universitet 2017–22.

Gift med docent Maria Lundgren, överläkare. Barn: 
Valter (f. 2002), Holger (f. 2004), Einar (f. 2006) och Ester 
(f. 2010).

Tillhör Gotlands nation.

Allvarliga psykiska tillstånd såsom schizofreni, bipolär sjukdom och svåra depressioner 
bryter vanligen ut tidigt och följer sedan de drabbade genom livet. Följden blir lidande 
och funktionsförlust.

I min forskning har jag studerat patienter med dessa tillstånd genom intervjuer och via 
hälsoregister. Jag har konstaterat att de som medicinerar regelbundet har uppvisat störst 
framsteg men också att negativa läkemedelseffekter, till exempel viktuppgång, hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes, kan påvisas. Vidare har jag kartlagt konsekvenserna av svår-
behandlad depression, såsom sänkt livskvalitet, substansmissbruk och förkortad livslängd.

Effektivare behandlingsmetoder behövs. Jag har på senare år skiftat fokus mot att ut-
veckla nya fysikaliska behandlingar, genom vilka vi med elektromagnetism påverkar funk-
tionen i olika nätverk i hjärnan. För närvarande studerar jag effekterna av den främsta till-
gängliga behandlingsmetoden ECT, det vill säga elektrokonvulsiv behandling.
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Karin Enskär
PEDIATRISK OMVÅRDNAD

Anställdes den 24 augusti 2021 att från 15 september samma 
år vara professor i pediatrisk omvårdnad. Professuren är en 
 lärostol.

Karin Enskär är född 1 oktober 1962 i Malmö. Föräldrar: 
Leif Enskär och Birgitta Enskär. 

Gymnasieexamen vid Munksjöskolan i Jönköping 1982. 
Leg. sjuksköterska, Hälsohögskolan i Jönköping 1984, spe-
cialistsjuksköterska vid Uppsala universitet 1987. Med. dr, 
Linköpings universitet 1997.

Universitetslektor 1997, docent 2007 och professor 2011 vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. STINT stipendium Teachers 
Excellence vid National University of Singapore 2013. 

Barn: Fanny (f. 1999), Hedda (f. 2001).

Forskning inom pediatrisk omvårdnad undersöker frågor rörande relationen mellan 
vårdpersonalen, barnet och dess familj, där de vårdande handlingarna utgår från barnets 
 hälsotillstånd med syfte att uppfylla barnets och familjens behov, för att de skall kunna 
uppleva hälsa och välbefinnande.

Min forskning berör olika aspekter av hälsa och omvårdnad för barn med olika sjuk-
domstillstånd, framför allt barn med en cancer. I min forskning har jag studerat hur barn 
med cancer och deras familjer upplever sin vardag och hur vårdpersonalen kan ge stöd 
och hjälp. Forskningsresultaten visar bland annat att de undersökningar och behandlingar 
som genomförs inom hälso- och sjukvården, till exempel provtagning eller vaccinationer, 
skapar oro, rädsla och smärta hos barnet. Likaså påverkas alla familjemedlemmar av att se 
barnets lidande. För att ge stöd och hjälp till både barn och familjer är det viktigt att skapa 
en god vårdrelation och att främja barns och föräldrars delaktighet i vård och beslut, både 
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stora och små. För detta krävs att både barn och föräldrar har tillräcklig kunskap om vad 
som kommer att hända, genom olika utbildnings- och informationsinsatser.

Ytterligare visar min forskning att barn som genomgår smärtsamma undersökningar 
och behandlingar kan vara hjälpta av att få tillgång till olika typer av farmakologiska och 
icke-farmakologiska behandlingar, till exempel smärtlindrande och/eller oroslindrande 
läkemedel. För många barn är olika typer av icke-farmakologiska strategier för att minska 
oro, rädsla och smärta betydelsefulla. Dessa strategier måste anpassas till det individuel-
la barnets ålder, kunskap och intresse. Att erbjuda någon form av avledning från det som 
sker, genom att till exempel blåsa såpbubblor, måla i en målarbok, läsa en bok eller se en 
film, kan hjälpa barnet att hantera situationen. I en stressig klinisk vårdverksamhet, kan 
det vara en utmaning att hinna med att erbjuda dessa strategier, därför studerar vi just nu 
hur vårdpersonalen kan stimuleras i att erbjuda individanpassade strategier när barn ge-
nomgår smärtsamma procedurer.
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Anna T. Höglund
VÅRDETIK MED GENUSVETENSKAPLIG INRIKTNING

Anställdes den 16 november 2021 att från 1 december sam-
ma år vara professor i vårdetik med genusvetenskaplig in-
riktning. 

Anna T. Höglund är född 16 augusti 1960 i Gävle. Föräld-
rar: Eva Höglund och Egon Höglund. 

Gymnasieexamen vid Borgarskolan i Gävle 1979. 
 Ämneslärarexamen 1983, fil. kand. 1997, teol. dr 2001,  docent 
2006, allt vid Uppsala universitet.

Universitetslektor 2005–21 vid Uppsala universitet.
Sambo med Göran Alderborn, professor i läkemedels-

teknik. Barn: Jacob (f. 1985) och Anton (f. 1988).

Inom vårdetiken står de etiska aspekterna av mötet mellan vårdargivaren och patienten i 
centrum. Hur kan ett respektfullt möte ske, givet vårdgivarens högre kompetens och pa-
tientens utsatta position och beroendeställning? Som patienter befinner vi oss i ett unikt 
skede av livet, samtidigt som vårdgivaren utför sitt vardagliga arbete. Detta reser stora 
etiska krav på hur mötet i vården sker och det är detta möte vårdetiken fokuserar på.

Vårdetik är relevant genom hela livsförloppet, från graviditet och förlossning till 
vård i livets slutskede. Min forskning har således handlat om såväl etiska frågor kring 
nya reproduktionstekniker och genetisk screening innan graviditet som om etiken kring 
palliativ vård för cancerpatienter. Jag har även forskat om vårdgivares erfarenheter av 
 prioriteringar i vården, om etiskt betingad stress och om etisk kompetens för läkare och 
sjuksköterskor.
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Andra frågor jag studerat handlar om vård på lika villkor ur ett genusperspektiv och 
om behovet av etisk kompetens i ledning och styrning av vården. Min forskning är genom-
gående kliniskt förankrad och syftar till konkret vägledning kring hur etiska dilemman i 
vården skall hanteras.
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Niklas Juth
KLINISK MEDICINSK ETIK

Anställdes den 7 december 2021 att från 1 februari 2022 vara 
professor i medicinsk etik. Professuren är en lärostol.

Niklas Juth är född 5 september 1973 i Stockholm. Föräld-
rar: Lillianne Juth Nilsen och Lars-Erik Juth.

Gymnasieexamen vid Huddinge gymnasium 1992. 
Fil. mag. i praktisk filosofi 1998, fil.kand. i teoretisk filoso-
fi 1999, båda vid Stockholms universitet. Fil. kand. i stats-
vetenskap 2000, fil. dr i praktisk filosofi 2005, båda Göte-
borgs universitet. Docent i medicinsk etik 2013 vid Karolin-
ska Institutet.

Forskningsassistent 2001–05, lektor 2005–07, båda vid 
Göteborgs universitet. Universitetslektor vid Karolinska 
 Institutet 2007–22.

Familj: Helena Juth och barnen Viktor Juth (f. 2010), 
 Gabriel Juth (f. 2012).

Jag intresserar mig för etiska frågor, med andra ord frågor som berör människors grund-
läggande normer och värderingar. Mitt fokus är etiska frågor i hälso- och sjukvården. Jag 
är både intresserad av vilka normer och värderingar olika grupper faktiskt har och vilka 
värderingar och normer som vi borde ha och agera efter. Det innebär att jag bedriver forsk-
ning om gruppers faktiska värderingar genom exempelvis enkäter och intervjuer samt mer 
 moralfilosofiska resonemang om vad som bör göras. Framför allt har jag ägnat mig åt de 
etiska spörsmål som uppstår i mötet mellan politisk filosofi och medicinsk etik – särskilt 
frågor som rör människors autonomi och rättvisa inom hälso- och sjukvården.

De senaste åren har min forskning haft en del fokus på tvångsvård inom både psykia-
trisk och somatisk vård. Detta område är spännande eftersom det handlar om gränserna 
för patientens och medborgarens självbestämmande – men också vår syn på olika männis-
kors grundläggande rättigheter. Det är exempelvis tillåtet att utöva tvång på psykiatriska 
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patienter i större utsträckning än andra patienter. Jag har också intresserat mig mycket för 
prioriteringar i hälso- och sjukvården. En typ av fråga har handlat om de allmänna grun-
derna för sådana prioriteringar som till exempel behov, sjukdomars allvarlighet och pa-
tientansvar. Jag har också undersökt konkreta prioriteringsfrågor som hur samhället bör 
se på finansiering av läkemedel för sällsynta diagnoser samt arbetat med frågor som rör 
vård i livets slutskede och screening.
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Josef Järhult
INFEKTIONSSJUKDOMAR

Anställdes den 10 maj 2022 att från 1 juni samma år vara pro-
fessor i infektionssjukdomar. 

Josef Järhult är född 23 maj 1975 i Lund. Föräldrar: 
 Johannes Järhult och Eva Järhult, född Wannerberg. 

Gymnasieexamen vid Eksjö gymnasium i Eksjö 1994. 
 Läkarexamen 2003, leg. läkare 2006, med. dr 2011, specia-
listexamen 2012, docent 2016, allt vid Uppsala universitet.

Clinical Research Fellow vid MIMS, Umeå universi-
tet 2012. Gästforskare vid Australian Center for Disease 
 Preparedness, Geelong, Australien, 2019–20. universitets-
lektor 2018, överläkare 2022, allt vid  Uppsala universitet. 

Familj: universitetslektorn med. dr Susann Järhult, över-
läkare i akutsjukvård. Barn: Elsa (f. 2000), Melker (f. 2005) 
och Vilgot (f. 2008).

Tillhör Kalmar nation.

Många patienter som tar antibiotika mot exempelvis en urinvägsinfektion skänker en tack-
samhetens tanke till den moderna medicinen men utan att fundera närmare över vad som 
sker med kvarvarande läkemedelsrester i deras urin eller med de resistenta bakterier som 
selekteras fram i deras tarmfloror. Att förstå hur resistens uppstår och sprids i miljön, hos 
djur och hos människor, utgör ett huvudsyfte med min forskning.

Läkemedelsrester som passerar genom reningsverk kan orsaka flera problem. Vi har vi-
sat att låga nivåer av antibiotikarester i vatten kan leda till selektion av resistenta bakterier 
i vattenlevande fåglar, men även att influensaläkemedel kan leda till resistensutveckling. 
Influensaviruset finns nämligen naturligt hos änder och dessa kan utsättas för läkemedels-
rester i vatten nedströms om reningsverk. Vi har visat att sådan resistensutveckling kan 
ske och eftersom änders virus utgör basen för nya mänskliga influensavirus finns risk för 
en resistent pandemi.
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Min forskning har visat att antibiotikaresistens kan spridas i länder där antibiotika-
tillsatser används i djurfoder och djur och människor lever tätt tillsammans. Resistens kan 
också spridas mellan kalvar, flugor och gnagare på svenska gårdar. För att förstå och kunna 
motverka resistensutveckling och spridning behövs ett brett, multidisciplinärt arbets-
sätt där vi ser människa, djur och miljö som en samverkande helhet – kallat ”One Health”.

Infektioner i främmande material, såsom ledproteser, är särskilt svårbehandlade och 
min forskning inkluderar kliniska studier kring sådana infektioner samt möjligheter att 
förebygga dem genom förbättrade implantat. Slutligen studerar jag också kritiskt sjuka 
 covid-19 patienter och hur viruset bakom sjukdomen utvecklas.
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Tryggve Nevéus
PEDIATRIK

Anställdes den 22 februari 2022 att från 1 mars samma år 
vara professor i pediatrik. 

Tryggve Nevéus är född 10 september 1965 i Uppsala. 
 Föräldrar: Torgny Nevéus och Clara Nevéus.

Gymnasieexamen vid Lundellska skolan i Uppsala 1984. 
Läkarexamen 1990, med. dr 1999, docent 2003, allt vid 
 Uppsala universitet. 

Universitetslektor 2009–22 vid Uppsala universitet.
Familj: Hanna Enefalk, docent i historia och barnet 

Felix (f. 2015).
Tillhör Uplands nation.

Jag har ägnat mycket av min forskning åt nattväta, eller enures, ett vanligt problem som 
orsakar stort lidande. Tidigare betraktades detta som en psykiatrisk åkomma. Siegmund 
Freud hävdade till exempel att barn kissar i sängen på grund av frustrerad sexualitet. Nu 
vet vi bättre. Enures orsakas av att njurarna bildar för mycket urin på natten eller att urin-
blåsan har för lätt för att dra ihop sig, i kombination med att barnet sover extra tungt. Jag 
har varit delaktig i att komma fram till att det är så det ligger till.

Det finns tre rekommenderade förstahandsbehandlingar mot enures: blåsträning (att 
dricka och kissa regelbundet efter ett schema), kisslarmet (en apparat som påverkar söm-
nen genom att väcka barnet när det kommer kiss i sängen), eller en njurpåverkande medi-
cin som minskar urinproduktionen under natten. Med hjälp av mina doktorander har vi 
kommit fram till att blåsträningen inte hjälper, den är bara ett slöseri med barnens och 
deras familjers tid. Vi har också studerat möjligheterna att i förväg identifiera vilka barn 
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som har stor chans att bli torra med hjälp av kisslarmet och för vilka även detta bara är 
ett slöseri med tid.

Slutligen har vi undersökt vad som kan göras för att hjälpa de barn som inte blir torra av 
någon av förstahandsbehandlingarna. Vi har funnit att medicin som påverkar sömndjupet 
kan fungera hos ungefär hälften av dem.

Det arbete som min forskargrupp har utfört skall förhoppningsvis på sikt leda till att 
miljontals barn världen över slipper skämmas för sin enures.
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Dag Nyholm
NEUROLOGI

Anställdes den 29 mars 2022 att från 1 april samma år vara 
professor i neurologi. Professuren är en lärostol.

Dag Nyholm är född 13 maj 1974 i Gällivare. Föräldrar: 
Alf Nyholm och Stina Nyholm, född Hallding. 

Gymnasieexamen vid Lundellska skolan i Uppsala 1993. 
Läkarexamen 1999, med. dr 2003, leg. läkare 2005, docent 
2009, specialist i neurologi 2015, allt vid Uppsala universitet. 

Gift med lektor Lena Nyholm, specialistsjuksköterska 
inom intensivvård. Barn: Gustav (f. 2002), Hugo (f. 2005) 
och Edvard (f. 2008).

Tillhör Värmlands nation.

Neurologi är läran om nervsystemet och dess sjukdomar. En av de vanligaste neurologiska 
sjukdomarna är Parkinsons sjukdom som innebär tilltagande svårigheter med rörligheten, 
men också helt andra symtom, till exempel nedsatt luktsinne och stresskänslighet. 

Behandlingen är symtomlindrande och fungerar oftast bra de första åren men med ti-
den får medicinen allt kortare effekt samtidigt som känslighet för biverkningar ökar. Detta 
gör att symtomen kan svänga snabbt – flera gånger per dag – vilket ger stora besvär i var-
dagen för de drabbade. 

Min forskning syftar till att upptäcka och behandla dessa symtomvariationer. Jag har 
bidragit till att tre nya läkemedelsformuleringar mot Parkinsons sjukdom har godkänts, 
såväl i Sverige som internationellt. Samtliga innehåller levodopa. Det är ett naturligt före-
kommande ämne som i kroppen bildar nytt dopamin, det signalämne som det råder brist 
på i hjärnan vid Parkinsons sjukdom. Två av metoderna innebär att läkemedelspumpar 
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 används för att jämna ut svängningarna. Många personer har fått förbättrad livskvalitet 
tack vare de nya behandlingarna men vi kan fortfarande inte stoppa sjukdomens utveck-
ling. Fortsatt forskning pågår och just nu försöker vi finna så kallade biomarkörer redan 
innan sjukdomens motoriska symtom uppträder.
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Peter Thelin Schmidt
MEDICINSK GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI

Anställdes den 1 februari 2022 att från 1 maj samma år vara 
professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Profes-
suren är en lärostol.

Peter Thelin Schmidt är född 20 december 1966 i Slagelse, 
Danmark. Föräldrar: Jørgen Günther Schmidt och Hanne 
Schmidt. 

Gymnasieexamen vid Slagelse gymnasium i Danmark 
1985. Läkarexamen, 1994, Ph.D. 1996 vid Köpenhamns uni-
versitet. Specialist i gastroenterologi och hepatologi 2002 och 
i invärtesmedicin 2003 vid Karolinska Institutet.

Postdoktor 1999–2000, docent 2004 och adjungerad 
 professor 2021, allt vid Karolinska Institutet.

Sambo med Van Le Sabrie, M.Sc. i psykologi. Barn: 
 Daniel (f. 1994), Marcus (f. 1996), My (f. 1997) och Noah 
(f. 2005).

Gastroenterologi och hepatologi rör sjukdomar i mag- och tarmkanalen. Mina huvudsak-
liga forskningsintressen rör kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), fickor i tjock-
tarmen, förstadier till cancer och tidig upptäckt av cancer. Endoskopiska undersökningar 
innebär möjlighet att okulärt studera mag- och tarmkanalen och de utgör en central me-
tod i min forskning. Vid endoskopi kan detaljundersökningar göras och prov tas från såväl 
vävnad som från tarmflora inne i tarmen.

Jag samarbetar med experter inom en rad områden, däribland epidemiologi, patologi, 
datorvetenskap, mikrobiologi och molekylära vävnadsundersökningar. Målet för forsk-
ningen är att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av patienter med 
sjukdomar i mag- och tarmkanalen, men också att frambringa vidare förståelse för betydel-
sen av dysfunktion i dessa organ, liksom för uppkomsten av sjukdomar i och utanför dem.
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Maria Eriksson Svensson
NJURMEDICIN

Anställdes den 19 maj 2020 att från 1 september samma år 
vara professor i njurmedicin. Professuren är en lärostol.

Maria Eriksson Svensson är född 2 juni 1965 i Ås. Föräld-
rar: Ebbe Svensson och Gunvor Svensson. 

Gymnasieexamen vid Dragonskolan i Umeå 1984. 
 Läkarexamen 1991, leg. läkare 1993, med. dr 2003, docent 
2001, allt vid Umeå universitet.

Forskningsläkare vid Astra Zeneca R&D 2004–07. Över-
läkare/universitetslärare i njurmedicin vid Sahlgrenska aka-
demin, Göteborgs universitet 2007–13. Terapiområdes- och 
medicinsk chef Amgen AB 2013–20. Adjungerad universi-
tetslektor 2015–17, professor vid Uppsala universitet 2017–20. 

Familj: professor Jan Eriksson, överläkare. Barn: Arvid 
(f. 2000) och Axel (f. 2001).

Var tionde person i Sverige har nedsatt njurfunktion eller tecken på njursjukdom. De van-
ligaste orsakerna till kronisk njursjukdom är övervikt, diabetes och högt blodtryck. Min 
forskning är patientnära och inriktar sig därför på att studera och kartlägga hur olika sjuk-
domar påverkar njurfunktionen för att kunna förstå bakomliggande orsaker och mekanis-
mer och därmed kunna förhindra uppkomst av njurskada.

Hos patienter som redan utvecklat kronisk njursjukdom kartläggs de riskfaktorer som 
följer av nedsatt njurfunktion för att bättre kunna behandla de komplikationer som njur-
sjukdom medför. Därför studerar jag tillsammans med min forskargrupp nu bland annat 
effekter på njurfunktionen av njurdonation, viktnedgång och överviktskirurgi samt oli-
ka riskfaktorer för utveckling av njurskada vid diabetes. Eftersom nedsatt njurfunktion 
är förenad med en kraftigt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom är detta ett viktigt forsk-
ningsområde. 
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En viktig roll som professor i njurmedicin är att utveckla och utvärdera nya behand-
lingar inom sjukdomsområdet. Studierna görs genom undersökningar av patienter men 
också utifrån data i medicinska journaler och nationella register. Vi har många vetenskap-
liga samarbeten med andra forskargrupper och med näringslivet – såväl lokalt, nationellt 
som internationellt. Resultatet av vår forskning skall leda till en förbättrad behandling och 
livskvalitet hos patienter med njursjukdom.
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Stina Syvänen
MOLEKYLÄR GERIATRIK

Anställdes den 21 juni 2022 att från 1 juli samma år vara pro-
fessor i molekylär geriatrik. 

Stina Syvänen är född 17 februari 1978 i Helsingfors, 
 Finland. Föräldrar: Ann-Christine Syvänen och Ralf Syvä-
nen. 

Gymnasieexamen vid Lundellska skolan i Uppsala 1997. 
Civ. ing. 2003, fil. dr 2008, docent 2013, båda vid Uppsala 
universitet.

Doktorand vid Uppsala universitet 2003–08. Postdoktor 
vid Leidens universitet 2008–11. 

Forskare 2012–20, universitetslektor 2020–22, båda vid 
Uppsala universitet.

Sambo med fil. dr Jonas Eriksson. Barn: Vincent (f. 2007) 
och Felix (f. 2010).

Eftersom vi lever längre i dag än tidigare kommer fler människor att drabbas av sjukdomar 
där hög ålder utgör en riskfaktor. Alzheimers sjukdom är ett exempel på en sådan sjuk-
dom. Målet för min forskning är att utveckla diagnostik och nya behandlingar för hjärnans 
sjukdomar med fokus på den åldrande hjärnan.

Hjärnan är ett väl skyddat organ och det är svårt för läkemedelsmolekyler att nå dit. 
Dessutom är det ofta omöjligt att ”ta ett prov” från hjärnan. Jag arbetar mycket med posi-
tronemissionstomografi (PET), vilken är en medicinsk avbildningsmetodmetod som kan 
användas för att ta bilder, istället för biologiska prov, av hjärnan. Med hjälp av radioaktivt 
inmärkta molekyler, så kallade radioligander som binder till specifika målsystem i krop-
pen, kan vi undersöka flera av hjärnans funktioner och studera förändringar i hjärnan som 
är sjukdomskarakteristiska. PET kan därför användas för att ställa sjukdomsdiagnos, men 
kan också vara ett viktigt hjälpmedel vid utveckling av nya läkemedel. I det senare fallet 
kan vi studera hjärnan före, under och efter behandling och se om läkemedlet når hjärnan 
och har de effekter vi hoppas på.





Historisk-filosofiska fakulteten
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Mikael Alm
HISTORIA

Anställdes den 21 juni 2022 att från 1 juli samma år vara pro-
fessor i historia. 

Mikael Alm är född 9 maj 1973 i Gävle. Föräldrar: Bernt 
Alm och Eva Källberg Nilsson. 

Gymnasieexamen vid Kungsängsskolan i Sala 1992. 
Fil. kand. 1996, fil mag. 1997, fil. dr 2002, docent 2012, allt 
vid Uppsala universitet.

Vik. lektor 2002–07, forskarass. 2007–12, vik. lektor 2012–
14, universitetslektor 2014–22, allt vid Uppsala universitet.

Familj: professor Gudrun Andersson samt barnet  Gustav 
(f. 2006).

Tillhör Gästrike-Hälsinge nation.

Mänskliga samhällen är i grunden ojämlika. Politiskt har somliga mer makt än andra, eko-
nomiskt är somliga rikare än andra, socialt anses somliga högre och ädlare än andra.

I min forskning intresserar jag mig för sådana maktrelationer och hur de har uttryckts 
och rättfärdigats. Jag har specifikt intresserat mig för den period som i europeisk historia 
kallas revolutionernas tidsålder – perioden från 1700-talets mitt till 1800-talets början. Det 
var en omvälvande tid – en brytningstid då det gamla Europa som formats och utvecklats 
sedan medeltiden blev det moderna Europa som vi ser under 1800- och 1900-talet. Tidens 
maktrelationer var i högsta grad del av omvandlingarna. Politiskt följdes enväldiga kung-
ar av demokratier, ekonomiskt följdes agrara ekonomier av industriella och socialt följdes 
ståndssamhällen av klassamhällen.

Ifråga om de politiska aspekterna ägnade jag mig länge åt de gustavianska kungarnas 
försök att rättfärdiga sitt maktinnehav och den bernadotteska monarkins motsvarande 
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försök efter enväldets fall 1809. På senare tid har jag intresserat mig mer för de sociala 
 aspekterna, bland annat kläders roll i manifestationen av social status i en tid när synen på 
olikhet och hierarkier var stadd i förändring.



85

Gudrun Andersson
HISTORIA

Anställdes den 21 juni 2022 att från 1 juli samma år vara pro-
fessor i historia. 

Gudrun Andersson är född 6 december 1962 i Uppsala. 
Föräldrar: professor Thorsten Andersson och fil. dr  Margarete 
Andersson.

Gymnasieexamen vid Fyrisskolan i Uppsala 1981. Fil. 
kand. 1993, fil. dr 1998, docent 2006, allt vid Uppsala uni-
versitet.

Projektforskare 1998–2002, forskarassistent 2002–07, 
projektforskare 2007–09, universitetslektor 2010–22, allt vid 
Uppsala universitet.

Familj: professor Mikael Alm samt barnet Gustav 
(f. 2006).

Tillhör Uplands nation.

Min forskning bottnar i ett intresse för vardagens historia, med en ambition att analysera 
människors föreställningar om det samhälle de var en del av. Tidsmässigt har jag inriktat 
mig på den tidigmoderna perioden, cirka 1650–1850. Perioden präglades av stora föränd-
ringar politiskt, ekonomiskt och socialt, som alla påverkade vardagens relationer och för-
utsättningar.

Vardagen har sällan lämnat tydliga spår. Jag har därför arbetat med en mångfald av käl-
lor och lagt ett pussel av både vad som sägs direkt och vad jag kunnat utläsa mellan rader-
na. För att analysera uppfattningar om kvinnligt och manligt har jag använt rättsprotokoll 
men också modemagasin från 1800 och framåt. Jag har där visat att kvinnors handlingsut-
rymme varit mer tillåtande än man ofta trott. Med hjälp av bouppteckningar och räken-
skaper har jag lyft fram den materiella kulturen och borgerskapets statusmanifestation. 
Här, liksom i modemagasinen, framträder 1800-talets konsumtionssamhälle med köns-
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specifika modeideal. Dagböcker, slutligen, är ett givet material för vardagen, där jag tagit 
fasta på dagliga rutiner, rumslighet och umgänge.

Pusselbitarna säger mycket var och en, men sammantaget framträder en vardag som 
rymmer stora förändringar samtidigt som många strukturer, särskilt vad gäller kvinnligt 
och manligt, uppvisar kontinuitet över tid – stundtals fram till i dag.
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Jenny Björklund
GENUSVETENSKAP

Anställdes den 26 oktober 2021 att från 1 november samma år 
vara professor i genusvetenskap. 

Jenny Björklund är född 30 september 1974 i Gävle. För-
äldrar: Elisabeth och Kenneth Björklund.

Gymnasieexamen vid Vasaskolan i Gävle 1993. Fil. mag. 
1999, fil. dr 2004, docent 2012, allt vid Uppsala universitet.

Universitetslektor vid Uppsala universitet 2004–06, post-
doktor vid University of Southern California, USA, 2006–07, 
universitetslektor vid UCLA, USA, 2007–08, forskarassis-
tent vid Linnéuniversitetet 2008–10, universitetslektor vid 
Uppsala universitet och Stockholms universitet 2010–12, uni-
versitetslektor vid Uppsala universitet 2013–21.

Gift med Robert Höglund.

I min forskning studerar jag huvudsakligen skönlitteratur med hjälp av genus- och queer-
teoretiska perspektiv. Jag analyserar hur genus och andra maktstrukturer kommer till ut-
tryck i skönlitteratur, men jag är också intresserad av hur skönlitteraturen förhåller sig till 
samhället. Eftersom skönlitteratur är förankrad i världen formas den av och påverkar sina 
sociala och kulturella sammanhang.

I min senaste bok ställer jag till exempel frågan vad det betyder att så många mammor 
lämnar sina familjer i svensk 2000-talslitteratur. Jag analyserar litterära representationer 
av mammor som lämnar sina familjer och sätter dem i relation till sociopolitiska diskurser 
om moderskap, familj och jämställdhet i det samtida Sverige. Jag har även skrivit en bok 
om lesbiskhet i svensk skönlitteratur 1930–2005. 

Min pågående forskning ligger framför allt inom fältet familjestudier och handlar dels 
om hur barnlöshet representeras i skönlitteratur, dels om hur människors beslut kring 
att skaffa barn förhåller sig till klimatkris och miljöfrågor. Dessutom samarbetar jag med 
 datavetare i ett projekt om genus i AI och maskininlärning.
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Christina Fredengren
KULTURVÅRD

Anställdes den 22 februari 2022 att från 1 mars samma år 
vara professor i kulturvård. 

Christina Fredengren är född 17 september 1966 i Stock-
holm. 

Gymnasieexamen vid St Jacobi gymnasium i Stockholm 
1985. Fil. dr 2004, docent 2014, båda vid Stockholms uni-
versitet.

Grundare av SU Environmental Humanities Network och 
forskarskola.

Barn: Nathan (f. 2004) och Mathilda (f. 2005).
Tillhör Stockholms nation, Östgöta nation och Söder-

manlands-Nerikes nation.

Människan behöver problematiseras, både ur ett genus- och artperspektiv. Min forskning 
utmanar synsätt som sätter människan i centrum, inom arkeologi och kulturmiljöstudier.

Inom arkeologi arbetar jag med människors relation till vattenmiljöer, såsom bäckar, 
sjöar och torvmossar. Detta inkluderar studier av deponier med artefakter eller männi-
sko- och djurkroppar i våtmarker. Hur offer kan ha förändrat förbindelsen dem emellan 
utgör en intressant frågeställning. Vidare är jag intresserad av hur olika vattendrag erfarits 
ha egna personliga särdrag, givits skydd och rättigheter som levande varelser.

Tid, särskilt djup tid, är ett annat forskningsintresse. Det rör frågor angående vad som 
ärvs över längre tidsavsnitt och vilka relationer som knyts över tid. Hur behöver hand-
lingsmönster i samtiden ändras om vi vill bli bättre förmödrar till framtida generationer. 
Vad händer om vi betraktar koldioxidutsläppen som kulturarv (om än oönskade sådana) 
med långtidseffekter både på människor, djur och natur. Samt, på tal om framtida gene-
rationer – är dessa inte både mänskliga och mer än mänskliga?
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Orsi Husz
IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

Anställdes den 26 oktober 2021 att från 1 november samma år 
vara professor i idé- och lärdomshistoria. 

Orsi Husz är född 21 augusti 1969 i Budapest, Ungern. 
Föräldrar: János Husz och Erzsébet Harsányi.

Gymnasieexamen vid Radnóti Miklós gymnasium i 
 Budapest 1987. Fil. mag. samt gymnasielärarexamen ELTE 
(Eötvös Lórand Tudományegyetem/Eötvös Lórand Univer-
sity), Budapest 1993. Fil. dr vid Stockholms universitet 2005. 
Docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet 2012. 

Postdoktor 2005–06, forskarassistent 2007–09, båda vid 
Stockholms universitet.

Biträdande lektor 2009–14, universitetslektor 2014–20, 
professor 2020–21, allt vid Uppsala universitet.

Familj: professor András Simon samt barnen Bruno 
(f. 2002) och Aron (f. 2006).

Min forskning handlar om det ekonomiska livets kultur- och idéhistoria. I stället för att 
studera ”ekonomin” som en strukturell företeelse är jag intresserad av på vilket sätt männi-
skor tänkt kring och ägnat sig åt det som uppfattas vara ekonomiska aktiviteter. 

Jag har bland annat studerat konsumtionsdrömmar kopplade till det tidiga 1900-talets 
varuhus samt vardagliga förhoppningar och politiska idéer kring lotterispel i historisk tid. 
Jag har skrivit om hur klass skapas genom privatekonomiska ideal och praktiker i hushålls-
budgetar, om hur kreditkorten blev var mans egendom och hur det kommer sig att vi i dag 
förlitar oss på vår bank – i alla fall i Sverige – när vi ska intyga våra identiteter.

Den fråga som har styrt mycket av min forskning handlar om hur man i olika tider hade 
jämkat samman, växlat och balanserat mellan olika slags värden: ekonomiska, moraliska, 
kulturella, känslomässiga med flera. En annan viktig fråga är hur finansiella företeelser, 
i allt högre grad, har kommit att genomsyra vardagslivet sedan 1900-talets andra hälft.
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Karl-Johan Lindholm
ARKEOLOGI

Anställdes den 26 oktober 2021 att från 1 november samma år 
vara professor i arkeologi. 

Karl-Johan Lindholm är född 27 januari 1970 i Lidingö. 
Föräldrar: Karl-Erik Lindholm och Laila Lindholm. 

Gymnasieexamen vid Palmcrantzskolan i  Östersund 
1989. Fil. mag. 1997, fil. dr 2006, docent 2016, allt vid 
 Uppsala universitet.

Forskarassistent 2008–13 samt forskare 2013–15 vid 
 Sveriges lantbruksuniversitet, universitetslektor 2009–21 vid 
Uppsala universitet.

Familj: Amanda Norgren, museipedagog samt  barnen 
Axel (f. 1997), Maja (f. 1999), Edvin (f. 2003), Ruben 
(f. 2007) och  Lydia (f. 2011).

Tillhör Norrlands nation. 

Min forskning syftar till att utveckla arkeologisk teori och metod för tvärvetenskaplig 
miljöforskning som strävar efter en bättre förståelse av landskapsförändringar till följd av 
markanvändning.  Jag arbetar inom ett forskningsfält som kallas historisk ekologi, och som 
kan beskrivas som miljöforskning som omfattar långtidsperspektiv och historisk analys 
för att bättre förstå våra miljöer, men också för att bidra med kunskap för en hållbar för-
valtning av naturresurser samt landskapens biokulturella arv. 

Jag har varit särskilt intresserad av att förstå landskap som beskrivits som marginella 
eller perifera, exempelvis Kalahari i södra Afrika och de så kallade boreala skogsområ-
dena i Skandinaviens inland, i förhållande till de större kulturhistoriska skeendena. Jag 
har kombinerat arkeologisk kunskap med landsbygdsutveckling och landskapsstudier 
för att få en bättre förståelse av tidigare och nuvarande former av kollektiv förvaltning 
av naturresurser.
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I min forskning arbetar jag med digitala metoder och geografiska informationssystem 
(GIS) för integrerade tvärvetenskapliga landskapsanalyser som omfattar arkeologisk och 
historisk information, ortnamn, topografi och ekologi. Ett ytterligare intresse är att till-
gängliggöra arkeologiska och tvärvetenskapliga forskningsdata genom att bygga forsknings-
infrastruktur som skall möjliggöra framtidens miljöforskning.
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Andrew Reisner
PRAKTISK FILOSOFI

Anställdes den 21 juni 2022 att från 1 juli samma år vara pro-
fessor i praktisk filosofi. 

Andrew Reisner är född 14 februari 1975 i Los Angeles, 
USA. Föräldrar: Ronald Reisner och Ellen Reisner. 

Gymnasieexamen vid Brentwood School 1993. B.A. vid 
Middlebury College 1997. M.A. vid University of Bristol 
1998, D.Phil. University of Oxford, Storbritannien, 2004. 
Docent vid Uppsala universitet 2017.

Lektor vid The Johns Hopkins University, USA, 2004–05. 
Biträdande lektor 2005–11 och universitetslektor 2011–15 vid 
McGill University, Kanada. Universitetslektor vid Uppsala 
universitet 2015–22.

Gift med forskaren, docent Jessica Pepp.

I min forskning har jag främst koncentrerat mig på fyra teman: frågor om vilka trosföre-
ställningar eller uppfattningar vi bör ha, karaktären hos de rationella krav vi är föremål 
för, hur olika typer av normativitet (praktisk, teoretisk, affektiv) förhåller sig till var andra, 
samt frågor om vad det innebär att något har ett värde. Den gemensamma nämnaren är 
intresset för hur olika sorters normativa krav tillsammans leder fram till slutsatser om hur 
vi bör leva och hur vi bör vara.

Ett av de projekt jag prioriterat har varit att utveckla en enhetlig syn på hur san-
nings- och värdebaserade överväganden samspelar när det gäller att avgöra vilka upp-
fattningar vi bör ha. Jag har även utforskat den besläktade frågan om varför det vi allt 
sammantaget bör tro eller vilja kan skilja sig från det vi, ur en rent rationell synvinkel, 
bör tro eller vilja.
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Målsättningen är och har varit att belysa de krav och kriterier som vårt handlande och 
tänkande kan utvärderas ifrån för att därigenom, inte bara öka vår förståelse av just de frå-
gorna, utan också för att skapa goda förutsättningar för vidare forskning inom såväl etiken 
som studiet av våra trosföreställningar.
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Eva Lindqvist Sandgren
KONSTVETENSKAP

Anställdes den 22 mars 2022 att från 1 april samma år vara 
professor i konstvetenskap. 

Eva Lindqvist Sandgren är född 19 mars 1960 i Nässjö. 
Föräldrar: ingenjör Filip Sandgren och diakonissa Inga karin 
Sandgren.

Gymnasieexamen vid Brinellskolan i Nässjö 1979. Teol. 
kand. 1985 samt fil. kand. 1994, båda vid Uppsala univer-
sitet.

Doktorand vid Uppsala universitet 2000–01. Forskare vid 
Lunds universitet 2003–05. Forskare 2005–10, lektor 2010–13, 
forskare 2013–15,  universitetslektor 2016–22, allt vid Uppsala 
universitet.

Familj: redaktionssekreterare Per Lindqvist samt barnet 
Joanna (f. 2002).

Tillhör Smålands nation.

Min forskning berör främst den medeltida konsten, särskilt den bildkonst som finns i 
handskrifter från medeltiden. Avhandlingen handlade om medeltida franskt bokmåleri.

Sedan 2006 har jag forskat om bild, textil och arkitektur i Vadstena kloster. Under se-
nare tid har jag lett ett tvärvetenskapligt projekt om den visuella och akustiska miljön i 
Vadstena klosterkyrka. Forskarteamet har använt digital teknik för att dels återskapa den 
senmedeltida rumsupplevelsen i 3D och dels gjort så kallade auraliseringar av olika plat-
ser i modellen av kyrkan – en metod där akustiken räknas ut baserat dels på var källorna 
till ljudet var placerade och dels på hur kyrkan var inredd.



Språkvetenskapliga fakulteten
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Maria Engström
RYSKA

Anställdes den 1 december 2020 att från denna dag vara 
 professor i ryska.

Maria Engström är född 8 september 1968 i Moskva, 
 Ryssland, dåvarande Sovjetunionen. 

Föräldrar: Alexander Nikonov och Alisa Nikonova. 
Gymnasieexamen 1985. Fil. kand. 1995, fil. dr 2004, 

 docent 2016 allt vid Stockholms universitet.
Forskare vid Stockholms universitet och Vetenskaps rådet 

2005–08, forskarassistent vid Uppsala universitet 2010–13, 
universitetslektor vid Högskolan Dalarna 2013–17, universi-
tetslektor vid Uppsala universitet 2017–20, därtill forskare 
och  projektledare vid Uppsala universitet och Vetenskaps-
rådet 2017–19. 

Familj: Denis Karlov samt barnen Sonia Engström 
(f. 1999) och Tatiana Engström (f.2006).

Min forskning under doktorandtiden fokuserade på den medeltida rysk-ortodoxa litte-
rära, teologiska och visuella traditionen samt på receptionen av den bysantinska kulturen 
i Ryssland. 

Min postdoktorala forskning behandlar det samtida Ryssland, främst rysk konserva-
tism, nationalism och högerpopulism och relationer mellan ryska ortodoxa kyrkan och 
staten. Jag studerar den nykonservativa rörelsen i idéhistoriskt perspektiv, undersöker hur 
den konservativa utopin gestaltas inom samtida litteratur, konst och film samt analyserar 
hur den nya konservativa kulturen påverkar opinionen och politiken i dagens Ryssland. 

Det har alltid varit viktigt för mig att hitta outforskade teman och ovanliga frågeställ-
ningar, initiera forskning om viktiga samtida fenomen och främja vår kunskap om Ryss-
land. I mitt pågående forskningsprojekt undersöker jag minnespolitik i Ryssland efter an-
nekteringen av Krim 2014 med fokus på hur det sovjetiska arvet omarbetas och transfor-
meras för att legitimera landets konservativa ideologiska och politiska vändning.
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Harald Hammarström
LINGVISTIK

Anställdes den 21 december 2021 att från 1 mars 2022 vara 
professor i lingvistik. 

Harald Hammarström är född 8 april 1977 i Västerås. 
Föräldrar: Örjan Hammarström och Winifred Menezes. 

Gymnasieexamen vid Rudbeckianska gymnasiet i 
 Västerås 1996. Fil. mag. 2003 vid Uppsala universitet. Fil. 
dr 2009 vid Göteborgs universitet. 

Postdoktor vid Radboud University, Nijmegen, Neder-
länderna, och vid Max Planck Institute for Evolutionary 
 Anthropology, Leipzig, Tyskland, 2010–13. Forskare vid Max 
Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen 2013–15. 
 Senior researcher Max Planck Institute for the Science of 
 Human History, Jena, Tyskland, 2016. Bitr. universitetslek-
tor 2017–20, universitetslektor 2021–22, båda vid Uppsala 
universitet.

Familj: Dr Therese Brolin samt barnet Hektor Zlatan 
 Brolin Hammarström (f. 2021).

Tillhör Västmanlands-Dala nation.

Det finns cirka 7 000 språk på vår jord. De allra flesta språk är små och talas av minoriteter 
världen över. Denna rikedom av språk är en fantastisk källa till kunskap om hur språk fung-
erar i våra hjärnor och för att spåra folkvandringar och kulturförändringar genom historien. 

Uppskattningvis hälften av alla minoritetsspråk är hotade – det vill säga att talarna 
övergår, i olika grad, till ett annat större språk och slutar helt eller delvis att föra över det 
gamla språket till nästa generation av talare; jordens språkrikedom går inte att återskapa 
i ett labora torium eller liknande. Därför är det mycket viktigt för vetenskapen att doku-
mentera de hotade språken innan de dör ut. I min forskning har jag studerat språk i fält, 
framför allt i indonesiska Papua, men även i Peru, Etiopien och Sudan liksom hos diaspora- 
talare i  Uppsala. 

Med hjälp av beskrivningar på ett stort antal språk kan breda jämförande studier ge-
nomföras över olika grammatiska egenskaper för att se vad (om något) som är universellt 
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bland världens språk. Jag har framför allt undersökt räkneord samt ordföljdsmönster och 
visat att det finns både stor (till synes slumpmässig) variation och samtidigt vissa egenska-
per som återkommer oftare än vad som kan förklaras av historiska händelser och slum-
pens skördar. 

Under de sista decennierna har det blivit mer och mer praktiskt att utnyttja datorer 
för analyser av stora datamängder. Jag har därför varit drivande i att ordna, samla data och 
utveckla nya metoder med dessa nya möjligheter för lingvistiken.
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Dan McIntyre
ENGELSKA MED INRIKTNING MOT DET ENGELSKA SPRÅKET

Anställdes den 22 mars 2022 att från 1 september samma år 
vara professor i engelska med inriktning mot det engelska 
språket. Professuren är en lärostol.

Dan McIntyre är född 19 September 1975 i Sheffield, 
 Storbritannien. Föräldrar: John McIntyre och Sue McIntyre. 

Gymnasieexamen vid Loxley College i Sheffield, Stor-
britannien 1994. B.A. (Hons) 1997, M.A. 1999, Ph.D. 2004, 
allt vid Lancaster University, Storbritannien. 

Engelskalärare vid British Institutes, Italien, 1997–98. 
Forskningsassistent vid Lancaster University 2001–02, 
 universitetsadjunkt vid Liverpool Hope University 2003–04, 
universitetslektor och professor vid University of Hudders-
field 2004–22, samtliga Storbritannien. Gästprofessor vid 
universitetet i Heidelberg, Tyskland, 2018, Fuzhou univer-
sitet, Kina, 2015–21 och vid universitetet i Lyon, Frankrike, 
2021–22.

Gift med Eszter McIntyre.

I egenskap av forskare inom tillämpad lingvistik är jag särskilt intresserad av hur lingvis-
tisk teori kan hjälpa oss att förstå hur texter påverkar samhället. Mitt primära forsknings-
intresse är begreppet språklig stil, och ofta använder jag korpuslingvistiska metoder, det 
vill säga datorlingvistik, för att utforska detta. 

Jag har studerat ämnen som hur de val som undertextare gör påverkar våra uppfatt-
ningar om rollfigurer, hur datorlingvistiska tekniker kan användas för att följa en författa-
res stilförändringar och hur engelska språket har förändrats sedan 1500-talet. Till följd av 
mitt intresse för praktisk tillämpning av lingvistik har jag utfört konsultarbete för Stor-
britanniens gröna parti, överhuset i det brittiska parlamentet och BBC.

Jag har också ett särskilt intresse av att göra lingvistik tillgänglig för icke-specialister. 
År 2012 var jag med och grundade Babel: The Language Magazine – en populär tidning om 
lingvistik. Min senaste bok är en spin-off-publikation författad i samarbete med kolleger, 
The Babel Lexicon of Language (2022).
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Alexander Pereswetoff-Morath
SLAVISKA SPRÅK

Anställdes den 21 juni 2022 att från 1 augusti samma år vara 
professor i slaviska språk. Professuren är en lärostol.

Alexander Pereswetoff-Morath är född 5 februari 1969 
på Råå. Föräldrar: civilingenjör Ivan Pereswetoff-Morath 
och Birgitta Pereswetoff-Morath, född Lundberg. 

Gymnasieexamen vid Nicolaiskolan i Helsingborg 1988. 
Fil. kand. 1998, fil. dr 2002, docent 2008, allt vid Lunds uni-
versitet.

Forskarassistent vid Einar Hansens Allhemsstiftelse/
Lunds universitet 2002–03. Forskarassistent VR/Lunds 
 universitet 2003–07. Akademiforskare vid Kungl. Vitter-
hetsakademien och Stockholms universitet 2008–15. Forska-
re, MAW/Stockholms universitet 2016–21. Universitetslektor 
vid Uppsala universitet 2021–22. Gästforskare vid Rysslands 
 Vetenskapsakademis institut för rysk litteratur, S:t Peters-
burg, 2007 och vid Israel Institute for  Advanced Studies, 
 Jerusalem, 2011.

Familj: fil. dr Sofia Steblin-Kamenskaya samt barnen 
Erna Anastasia (f. 2014) och Jacob (f. 2016).

Jag är filolog med ett särskilt intresse för äldre skeden i de östslaviska och sydslaviska 
språken och skriftkulturerna men också för de ortodoxa slavernas historiska möten med 
andra kulturer.

Filologer koncentrerar sig ofta på det konkreta i hur texter kommit till eller hur språk-
liga uttryck använts i konkreta språkminnesmärken och ofta mer på den kulturella och 
historiska kontexten kring en text än på de lingvistiska systemen. Historiska filologer är 
till viss del lingvister och lingvister närmar sig i sin tur ofta filologiska spörsmål.

De slaviska språk jag huvudsakligen behandlar är ryskan och de språkskeden som före-
gått den samt kyrkoslaviskan i dess många olika skepnader. Min forskning har bland annat 
gällt kyrkoslaviska polemiska texter mot judendomen, slaviska medeltidshandskrifter i 
Norden samt ryskan och dess talare i stormaktstidens svenska Ingermanland.
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Erik Smitterberg
ENGELSKA MED INRIKTNING MOT ENGELSK SPRÅKVETENSKAP

Anställdes den 21 december 2021 att från 1 januari 2022 vara 
professor i engelska med inriktning mot engelsk språkveten-
skap. 

Erik Smitterberg är född 9 maj 1973 i Visby. Föräldrar: 
Ann-Christin Smitterberg och Gunnar Smitterberg. 

Gymnasieexamen vid Säveskolan i Visby 1991. Fil.kand. 
1996, fil. dr 2002, docent 2008, allt vid Uppsala universitet.

Universitetslektor vid Örebro universitet 2002–03 och  
vid Högskolan i Gävle 2003–08. Postdoktor vid Stock-
holms universitet 2004–07. Forskare finansierad av Kungl. 
Vitterhets akademien 2009–14 och universitetslektor 2014–21, 
båda vid Uppsala universitet.

Gift med fil. dr Sarah Schwarz.
Tillhör Gotlands nation. 

Engelskan har förändrats så mycket genom historien att dagens engelskspråkiga befolk-
ning inte skulle förstå en tusen år gammal text. Den period som jag forskar på – den sena 
nyengelskan (1700–1900) – ansågs dock länge vara ett undantag i detta avseende. Inte 
mycket verkade hända med språket under den tiden. Detta är oväntat eftersom perioden 
kännetecknades av ökad social och geografisk rörlighet, vilket vanligen sammanfaller med 
språkförändring.

Min forskning visar att flera faktorer skapar ett falskt intryck av stabilitet i den sena 
nyengelskan. En sådan faktor är att den kanske viktigaste förändringen i engelskan mel-
lan 1700 och 1900 bestod i att olika genrer gled isär språkligt. De språkliga skillnaderna 
mellan ett skådespel och en vetenskaplig artikel var alltså mycket tydligare år 1900 än 
200 år tidigare, eftersom texter som vände sig till en bred allmänhet blev mer talspråkliga, 
 medan engelskan i fackspråkliga texter i stället blev mer olik talspråket. På grund av att 
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båda  genrerna främst använde språkdrag som redan förekom i engelskan, men med olika 
frekvens, märks inte denna förändring om man tittar på språket som helhet. Jag använ-
der korpusar – elektroniska sökbara textsamlingar – för att studera sådana utvecklingar. 

Forskning på språkförändring är även av intresse ur ett mer allmänt perspektiv. Ökad 
kunskap om hur och varför språk förändras kan bidra till en förståelse för att detta sker 
med alla levande språk och att det är en naturlig del av språkbruket.





Samhällsvetenskapliga fakulteten
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Roland Almqvist
FÖRETAGSEKONOMI, SÄRSKILT REDOVISNING

Anställdes den 29 mars 2022 att från 1 april samma år vara 
professor i företagsekonomi, särskilt redovisning. 

Roland Almqvist är född 1 juni 1964 i Solna. 
Gymnasieexamen vid Vasalunds gymnasium i Solna 

1983. Ekon. mag. 1994, ekon. dr 2004, docent 2010, professor 
från 2020, samtliga vid Stockholms universitet. Universitets-
lektor vid Mälardalens högskola 2007–09.

Min forskning handlar om processer och effekter av stora reformer och förändringar inom 
den offentliga sektorn. Detta med särskilt fokus på konsekvenser för styrningen och of-
fentliga organisationers styrmodeller. 

New Public Management har under det senaste decenniet varit hett debatterad och 
kritiserad som styrningsidé inom offentlig sektor. Ofta ges New Public Management som 
tillämpad styrmodell skulden för de problem som uppkommit i styrningen inom offent-
lig sektor. Mina forskningsresultat visar en mer nyanserad bild av styrmodellen där både 
för- och nackdelar har kunnat synliggöras. En viktig del i min forskning har också varit att 
försöka identifiera när teorierna bakom modellen ställer för långtgående krav som prak-
tiken inte kan leva upp till när New Public Management omsätts i praktiken till styrning 
och konstruerandet av styrmodeller respektive när praktiken tillämpar styrmodellen på 
ett felaktigt sätt. Resultaten visar att det även här finns inslag av ”både och” – det vill säga 



108

när teorierna inte fungerar i praktiken respektive när det existerar tydliga tillämpnings-
fel av styrmodellen. 

Min pågående forskning fokuserar på frågan vad som händer efter New Public Mana-
gement och vad nästa styrningsparadigm – också kallat New Public Governance – får för 
effekter för styrningen inom offentlig sektor. New Public Governance som styrningsidé 
tillför en bredare syn på styrning och fokuserar mer på tillit och samarbete mellan offent-
liga såväl som privata och ideella organisationer samt på att skapa nätverk av olika kompe-
tenser för att lösa samhällsuppdraget.
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Stina Bergman Blix
SOCIOLOGI

Anställdes den 18 januari 2022 att från 1 februari samma år 
vara professor i sociologi. 

Stina Bergman Blix är född 19 december 1971 i Lund. 
Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Lund 1990. 

Fil. kand. 1994, fil. mag. 2000, båda vid Lunds universitet. 
Fil. dr 2010, docent 2016, båda vid Stockholms universitet. 

Vikarierande lektor, 2010–12, postdoktor finansierad av 
Forte, 2012–14, forskare finansierad av Vetenskapsrådet, 
2014–17, allt vid Stockholms universitet. Biträdande lek-
tor 2017–20, lektor 2020–22 båda vid Uppsala universitet. 
 Visiting scholar vid Flinders University, Australien, 2013–14 
och Score Fellow, Stockholms universitet, 2019–20. Leder 
 sedan 2018 ett ERC starting grant projekt.

Barn: August (f. 2000), Astrid (f. 2002) och Sigrid 
(f. 2008).

Min forskning handlar om hur känslor motiverar och präglar hur vi agerar i olika samman-
hang. Jag har framför allt undersökt hur känslor kommer till uttryck i arbetslivet. Känslor 
har vi med oss hela tiden men vi förknippar ofta känslor med privatlivet så att forska om 
känslor i arbetslivet handlar därför till stor del om att förstå gränsdragningar – hur görs 
känslor professionella, hur skiljer man privata från professionella känslor och hur kan man 
vara rationell när man har känslor? Jag har studerat känslor i yrken där de anses centrala, 
såsom skådespeleri, och där de traditionellt inte ska finnas, som i domstolar.

Mitt huvudintresse de senaste åren har varit domstolsvärlden där känslor ofta ses 
som oförenliga med ett rättssäkert arbete. En fråga jag har undersökt är vad som händer 
med känslorna i situationer där de inte får finnas. Min forskning visar kanske oväntat att 
 människor som arbetar i sådana miljöer behöver öka sin emotionella lyhördhet för att upp-
fatta de knappt märkbara känslouttryck som ändå används. Denna nedtoning av känslor 
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har  visat sig vara särskilt markant i Sverige jämfört med andra länder min forskargrupp stu-
derat, som Italien och USA. Jag har också undersökt hur känslor används när beslut fattas 
i domstol och där framgår att olika känslor är aktuella i olika skeden av beslutsfattandet 
och att till synes oförenliga krav på oberoende och samarbete gör känslor som tillit, tvivel 
och säkerhet centrala i samspelet mellan beslutsfattare.

De resultat som jag och mina kolleger kommit fram till är viktiga för att förstå hur inte 
bara starka utan även lågmälda känslor påverkar våra handlingar. Denna kunskap kan an-
vändas i professionsutbildning på universitetet och i vidareutbildning av till exempel do-
mare för att synliggöra vilken roll känslor spelar och skapa förutsättningar för att de an-
vänds på ett medvetet sätt. I förlängningen är detta betydelsefullt för alla de människor 
som kommer till en domstol för att få sin sak prövad och för att säkerställa allmänhetens 
förtroende för rättvisan.
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Maria Blomgren
FÖRETAGSEKONOMI

Anställdes den 3 maj 2022 att från 1 juni samma år vara pro-
fessor i företagsekonomi. 

Maria Blomgren är född 4 november 1966 i Uppsala. 
 Föräldrar: Sture Blomgren och Ulla Brith Rimén. 

Gymnasieexamen vid Celsiusskolan i Uppsala 1985. 
 Ekonomexamen 1990, ekon. mag. 2000, ekon. dr 1999, allt 
vid Uppsala universitet.

Universitetslektor 1999, docent 2007, båda vid  Uppsala 
universitet. Visiting fellow vid bland annat Ca’ Foscari 
 University of Venice, Italien, 2000 och London School of 
 Economics, Storbritannien, 2001. 

Sammanboende med professor Bengt Jacobsson. Barn: 
Gustav Blomgren-Myrén (f. 2004).

I centrum för mitt forskningsintresse ligger frågor om styrning och organisering av of-
fentlig verksamhet. Företagsekonomiämnet, som jag verkar inom, är vidsträckt och om-
fattar många perspektiv – men fortfarande är det traditionellt normativa och praktiska 
perspektivet som syftar till att förbättra företags och organisationers möjligheter att göra 
affärer starkt. 

Min forskningsprofil är annorlunda. Generellt sett har jag velat öka förståelsen för de 
genomgripande förändringar av styrningen och organiseringen av viktiga samhällsfunk-
tioner – i mitt fall hälso- och sjukvården samt skolan – som genomförts under de senaste 
decennierna. Olika ekonomiska modeller och tekniker, ofta sammanförda under begrep-
pet New Public Management, har förts in i organisationer vilka tidigare styrts och orga-
niserats på andra sätt. 
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Jag har velat öka både den teoretiska och praktiska förståelsen för vad det inneburit. 
Jag har studerat vad förändringarna betytt för de professioner som arbetar där, vilka värde-
ringar och ideal som ställs mot varandra och hur detta formar och omformar de verksam-
ma organisationerna. Med en sådan mer samhällsvetenskapligt inriktad forskningsprofil 
sällar jag mig till dem som önskar kritiskt granska, problematisera och öka förståelsen för 
vilken betydelse ett ökat inslag av ekonomiska modeller och tankesätt har i vår samtid.
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Hanne Fjelde
FREDS- OCH KONFLIKTFORSKNING

Anställdes den 3 maj 2022 att från 1 juni samma år vara pro-
fessor i freds- och konfliktforskning. 

Hanne Fjelde är född 10 januari 1978 i Tromsø, Norge. 
Föräldrar: Aud Ingun Fjelde och Per Hindenes. 

Gymnasieexamen vid Saltdal videregående skole 1996. 
M.SSc. 2004 och fil. dr 2009, båda vid Uppsala universitet. 
 Senior forskare vid Peace Research Institute, Oslo, Norge, 
2013.

Bitr. universitetslektor 2011–15, universitetslektor 2015–22, 
båda vid Uppsala universitet. Research Fellow vid Kungliga 
Vitterhetsakademien sedan 2018 och Wallenberg Academy 
Fellow sedan 2018. 

Barn: Eija Ellinor (f. 2013) och Bo August (f. 2020).

Min forskning undersöker sambandet mellan demokratiska institutioner och politiskt 
våld. Under det senaste decenniet har demokratin som styrelseskick satts under stor press. 
De flesta länder håller politiska val för att välja sina ledare, men dessa val kantas ofta av 
våld och orättvisor. 

Ett huvudfokus i min forskning har varit att förstå varför vissa länder upplever våld 
i samband med val, hur våldet används för politiska syften samt hur risken för våld kan 
 minimeras genom exempelvis internationella insatser eller i utformningen av de politiska 
institutionerna. 

Jag har också undersökt den roll våld spelar när demokratiska institutioner urholkas 
och länder utvecklas i en mer autokratisk riktning. En viktig pusselbit har varit att förstå 
hur befolkningens politiska attityder, så som viljan att försvara politiska fri- och rättighe-
ter och stöd för demokratiska principer, påverkas av förekomsten av våld.
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Karl-Oskar Lindgren
STATSKUNSKAP

Anställdes den 9 november 2021 att från 1 december samma 
år vara professor i statskunskap. 

Karl-Oskar Lindgren är född 1 februari 1976 i Österåker. 
Föräldrar: Annika Ingemarsdotter och Lennart Lindgren. 

Gymnasieexamen vid Hagagymnasiet i Borlänge 1995. 
Pol. kand. 2000, fil. dr 2006, docent 2011, forskare 2006–11, 
universitetslektor 2011–21, allt vid Uppsala universitet.

Familj: Jessica Grundemar samt barnen Signe (f. 2006) 
och Hilma (f. 2009).

Tillhör Värmlands nation.

Demokrati bygger på tanken att alla medborgare skall ha samma förutsättningar att  delta i 
det politiska livet genom att rösta eller kandidera till politiska förtroendeuppdrag. I verk-
ligheten finns det dock betydande skillnader i det politiska deltagandet mellan olika sam-
hällsgrupper – skillnader som kan påverka i vilken utsträckning den politik som förs till-
godoser dessa gruppers behov och önskemål. 

Mycket av min forskning har därför handlat om att beskriva och förklara ojämlikheten i 
det politiska deltagandet i Sverige och andra länder. Vilka grupper är underrepresenterade 
i politiken, och hur har deras politiska inflytande utvecklats över tid? I vilken utsträckning 
överförs viljan och förmågan att delta politiskt mellan individer och generationer? Hur på-
verkas den politiska ojämlikheten i samhället av faktorer som utbildningssystemets utform-
ning och graden av boendesegration? Detta är några av de frågor som jag har forskat om. 
Genom att öka kunskapen om de grundläggande processer som styr människors politiska 
deltagande hoppas jag kunna bidra till att förstärka och fördjupa den politiska demokratin.
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Charles F. Parker
STATSKUNSKAP

Anställdes den 21 juni 2022 att från 1 juli samma år vara 
 professor i statskunskap. 

Charles F. Parker är född 1 mars 1968 i San Francisco, 
Kalifornien, USA. Föräldrar: Charles T. Parker och Carol 
Parker, född Norrish. 

Gymnasieexamen vid Terra Nova High School i Pacifica, 
Kalifornien, USA, 1986. B.A. 1992 vid University of Cali-
fornia, Berkeley, USA. Fil. lic. 1998, Stockholms universitet. 
Fil. dr 2001, docent 2009, båda vid Uppsala universitet.

Biträdande redaktör för tidskriften Cooperation & 
 Conflict vid Utrikespolitiska institutet 1994–99. Forskare 
vid Utrikespolitiska institutet 1998–2004. Forskare 2001–07, 
forskarassistent 2007–09, universitetslektor 2009–22, allt 
vid Uppsala universitet. Visiting Fellow 2005 och 2009–10 
vid Stanford University, Kalifornien, USA.

Familj: Katarina Parker samt barnen Thomas (f. 1999) 
och Daniel (f. 2004).

I egenskap av statsvetare är jag särskilt intresserad av hot mot människors säkerhet och 
 politiska åtgärder för att minska risken för katastrofer. I min forskning har jag studerat glo-
bala insatser mot klimatförändringar, framgångar och misslyckanden vid krishantering, 
och huruvida större samhällskriser kan bidra till verkningsfulla politiska åtgärder.

Eftersom klimatförändringar är ett stort och växande hot mot mänskligheten har en 
del av min forskning fokuserat på ledarskap vid FN:s klimattoppmöten. Resultaten från 
enkätstudier åren 2008–15 visar på ett fragmenterat ledarskap där blivande ledare käm-
par för att locka följare. Den viktigaste egenskapen för den som uppfattas som ledare är att 
veder börande anses verka för det gemensamma bästa. Min forskning belyser hur ett splitt-
rat ledarskap resulterade i misslyckandet i Köpenhamn år 2009, medan ett delat  ledarskap 
mellan EU, USA och Kina bidrog till att Parisavtalet antogs år 2015.

Ett annat spår i min forskning fokuserar på om och hur naturkatastrofer kan möjlig-
göra offentliga åtgärder för stärkt samhällsskydd. Min forskargrupp analyserar sambandet 
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mellan naturkatastrofer och åtgärder på nationell och lokal nivå för att minska risker och 
hantera klimatförändringarnas effekter. I en värld där klimatrelaterade katastrofer för-
väntas bli både vanligare och värre är det viktigt att öka kunskapen om hur positiva sam-
hällsförändringar kan initieras och genomföras.
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Tatjana Pavlenko
STATISTIK

Anställdes den 28 september 2021 att från 1 oktober samma 
år vara professor i statistik. 

Tatjana Pavlenko är född 1 juni 1965 i Novomoskovsk, 
Dnepropetrovsk region, Ukraina. 

Föräldrar: fil. dr Natalia Pavlenko och professor  Vladimir 
Pavlenko. 

Gymnasieexamen i Kiev, Ukraina, 1982. M.Sc. 1987 samt 
fil. dr 1991 vid Kievs universitet, Ukraina. Fil. dr 2001 vid 
Lunds universitet.

Docent 2005, universitetslektor 2000–08 vid Mittuniver-
sitetet. Universitetslektor vid Stockholms universitet 2008–11 
samt vid Kungliga Tekniska Högskolan 2011–21. 

Gift med Sergiy Kupriyenko. Barn: fil. dr Maria Rosestedt 
(f. 1989).

Inom ämnet statistik utvecklas metoder för att modellera och studera slumpmässiga pro-
cesser och data, exempelvis inom ekonomiska, biomedicinska och tekniska system.

Tekniska landvinningar inom tillämpad forskning möjliggör insamlandet av allt större 
och mer komplexa datamängder där antalet automatiskt uppmätta variabler ökar i tillta-
gande takt. De multivariata metoder som traditionellt använts för statistiska analyser är 
vanligtvis omöjliga för sådana högdimensionella data. Detta har lett till ett nytt område 
– storskalig statistisk inlärning – där statistik och datavetenskap möts och samarbetar för 
att fånga värdefull kunskap i högdimensionella data, det vill säga att lära från data.

Ett centralt tema i min forskning är att tillhandahålla teoretiska metoder med tillhö-
rande beräkningsalgoritmer för statistisk inlärning med högdimensionella data. Min meto-
dologiska forskning bidrar till grundläggande förståelse av högdimensionalitetens fenomen 
inom teoretisk statistik och resulterar ofta i allmängiltiga metoder med brett användnings-
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område. Dessa metoder är speciellt viktiga inom artificiell intelligens (AI) och statistisk 
maskininlärning, då AI ofta används för att fånga prediktiva strukturella mönster och vik-
tiga trender i högdimensionella data.
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Ann-Mari Sätre
EUROASIATISKA STUDIER

Anställdes den 31 maj 2022 att från 15 juni samma år vara 
professor i euroasiatiska studier. 

Ann-Mari Sätre är född 27 augusti 1957 i Stockholm. 
Gymnasieexamen vid Bromma gymnasium i Stockholm 

1976. Högskoleex. 1982, fil. dr 1993 vid Stockholms univer-
sitet.

Lärare, Stockholms universitet 1983–89, doktorand, 
 Uppsala universitet 1989–93, universitetslektor, Mitthögsko-
lan 1993–99, forskare, Arbetslivsinstitutet 1999–2007, fors-
kare samt universitetslektor, Uppsala universitet 2007–22.

Familj: Leo Granberg, prof. emer. vid Helsingfors uni-
versitet samt barnen: Viktor (f. 1989), Jonas (f. 1991) och Per 
(f. 1994).

Min forskning har fokus på Rysslands och Sovjetunionens omvandling. Våren 1993 dokto-
rerade jag i nationalekonomi på naturresursanvändning och miljöproblem i den sovjetiska 
bristekonomin. Dessa frågor hade jag bland annat studerat vid flera längre vistelser i Sov-
jetunionen under Michail Gorbatjovs tid vid makten. 

Jag har även skrivit om mäns och kvinnors situation på ryska arbetsmarknaden under 
1990-talet, lokal utveckling samt småföretagare. I samarbete med ryska forskare har jag 
studerat fattigdomen i Ryssland. En stor del av denna forskning baseras på intervjumaterial 
från två ryska regioner. Nu, tio år senare, försöker vi göra en uppföljning av läget. 

I min pågående forskning studerar jag kvinnors roller i det ryska samhället. Den hand-
lar om kvinnors roller i politiken, hur kvinnor försökt få den sociala sektorn att fungera, 
 kvinnors engagemang i civilsamhället, kvinnors situation på arbetsmarknaden samt om 
deras företagande. Jag har till stor del baserat denna forskning på mina egna intervjuer 
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 under de senaste tjugo åren i flera ryska regioner. Det är en sak att följa politiken, men för 
att kunna studera  implementeringen är intervjuer en användbar och god metod.
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Anders Ögren
EKONOMISK HISTORIA

Anställdes den 6 oktober 2020 att från 1 januari 2021 vara 
professor i ekonomisk historia. Professuren är en lärostol. 

Anders Ögren är född 14 juni 1967 i Uppsala. Föräldrar: 
Anna Lena Ögren och Sören Ögren. 

Gymnasieexamen vid Fyrisskolan i Uppsala 1987. Fil. 
mag. vid Uppsala universitet 1997. Fil. dr vid Handels-
högskolan i Stockholm 2003. Docent vid Uppsala universi-
tet 2011.

Lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stock-
holm 2003–10 samt vid Uppsala universitet 2011–12. Uni-
versitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet 
2013–20. Föreståndare Uppsala Centre for Business  History 
(UCBH) 2021. Gästforskare vid Stern School of Business, 
New York University, USA, 2004–06, EconomiX Université 
 Paris  Nanterre, Frankrike, 2006–09, Barnard  College vid 
 Columbia University, USA, våren 2012, IDHES Universi-
té Paris Nanterre våren 2018 samt kursansvarig lärare vid 
 Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po, Paris), 
Frankrike, 2009–13.

Tillhör Göteborgs nation.

Min forskning fokuserar på makroekonomisk historia, finans- och monetär historia, före-
tagshistoria samt ekonomisk idéhistoria. Exempel är frågor om internationella mone tära 
system och valutaunioner, penningpolitik, valutaregimer, monetära teorier och system, 
kryptovalutor med mera. Mer specifikt om hur det finansiella systemet bidrar till ekono-
misk tillväxt, intressegruppers påverkan på regleringar, kriser och krishantering och deras 
orsaker och konsekvenser, varför vissa banker får problem i kriser och andra inte och var-
för inrättandet av e-valutor som e-kronan kan leda till finansiell instabilitet. Min  senaste 
artikel är dock skriven med kolleger vid den arkeologiska institutionen här vid Uppsala 
universitet och handlar om vikingarnas ekonomiska organisation.

Ekonomisk historia är en empirisk vetenskap baserad på ekonomiska teorier och histo-
riska data. Historia är en oändlig resurs också för att förstå vår samtid. Det innebär  tyvärr 
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att denna resurs ofta missbrukas genom att påstådda historiska ”sanningar” används som 
argument inom politik, opinionsbildning och så vidare. Det är således en ekonomhistori-
kers uppgift att inte ta några ”sanningar” för givna oberoende av hur ofta de reproducerats 
och av vem, att ifrågasätta dessa och via användandet av flera olika källor och metoder 
bättre förstå processen av samhällelig förändring, effekterna av olika åtgärder, konjunk-
turer, ekonomisk politik et cetera. På samma sätt skall ekonomisk historia pröva ekono-
miska teorier.



Utbildningsvetenskapliga fakulteten
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Katarina Gustafson
BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP

Anställdes den 22 februari 2022 att från 1 mars samma år 
vara professor i barn- och ungdomsvetenskap. 

Katarina Gustafson är född 21 december 1958 i Almunds-
ryd. Föräldrar: Runa Gustafson och Rune Gustafson.

Gymnasieexamen vid Lundellska skolan i Uppsala 1977. 
Socialpedagogexamen vid Malmö högskola 1983, vårdlärar-
examen vid Lärarhögskolan Stockholm 1991. Fil.mag. 1998, 
fil dr 2006, docent 2017, allt vid Uppsala universitet.

Högskoleadjunkt vid Hälsohögskolan, Stockholm 1991–
97, universitetsadjunkt 1998–2006 och universitetslektor 
2006–08 vid Stockholms universitet samt universitetslektor 
vid Uppsala universitet 2009–22.

Familj: docent Mikael Adner och barnet Josef (f. 1999).

Barns och ungas livsvillkor och aktörskap är i fokus för det tvärvetenskapliga ämnet barn- 
och ungdomsvetenskap. Här har jag särskilt intresserat mig för tidsrumsliga aspekter av 
barns vardagsliv med inriktning på barns mobilitet, socialisation och identitet i mobila 
 förskolor, skolor och urbana miljöer. I det senaste projektet studerar jag tillsammans med 
kolleger hur förskolor i täta stadsmiljöer använder offentliga miljöer för sin dagliga ute-
vistelse. 

Genom etnografiska studier fördjupar jag kunskapen om hur barns vardagsliv i  lokala 
kontexter hänger samman med samhällsfenomen som urbanisering, segregation och 
marknadisering av utbildning. Min forskning bidrar härigenom med förståelse och kri-
tisk granskning av barns levnadsvillkor lika väl som hur de erfar och hanterar dessa i 
sin vardag.
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Marie Karlsson
PEDAGOGIK

Anställdes den 12 oktober 2021 att från 1 november samma år 
vara professor i pedagogik. 

Marie Karlsson är född 25 oktober 1971 i Uppsala. Föräld-
rar: Siw Karlsson och Bengt Pettersson.

Gymnasieexamen vid Cederbladsskolan i Uppsala 
(Komvux) 1994. Magisterexamen 2000 samt doktorsexamen 
2006 vid Uppsala universitet.

Biträdande lektor, lektor och anställning som oavlönad 
docent vid Karlstads universitet samt lektor i pedagogik vid 
Uppsala universitet.

Barn: Moa Karlsson (f. 1997).

Jag studerar berättelser och berättande som pedagogiska processer med kraft att både 
upprätthålla och utmana identiteter och sociala ordningar. I egenskap av individer skapar 
vi mening genom att berätta, samtidigt som vi formas och fostras av de berättelser vi mö-
ter i sociala sammanhang och i olika media. I grupper, från familjer till nationer, hålls vi 
samman genom att både återberätta gamla och skapa nya berättelser om det som förenar 
oss och det som skiljer oss från andra. 

I min forskning har jag studerat berättelser och berättande som identitetsskapande so-
ciala handlingar i olika pedagogiska sammanhang, till exempel inom familj, kamratgrup-
per, förskola och skola. Jag intresserar mig för hur berättelser om personliga erfarenhe-
ter navigerar kulturellt vedertagna berättelser om hur det borde vara. Några studier har 
 fokuserat på hur föräldrar förhåller sig till normer om gott föräldraskap och god barndom 
i berättelser om barnomsorg. Andra studier har fokuserat på hur skolelever och studenter 
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positionerar sig i relation till kulturellt vedertagna berättelser om till exempel mobbning 
eller undervisning. Vid sidan av muntligt berättande har jag också studerat berättelser och 
berättande online, som till exempel i marknadsföring av läxhjälp eller i chattkommuni-
kation mellan Harry Potter-entusiaster. På senare år har jag kommit att intressera mig för 
hur berättelser bidrar till att upprätthålla och utmana bärande samhällsinstitutioner som 
familj, förskola och skola.



128

Thomas Nygren
DIDAKTIK MED INRIKTNING MOT HISTORIA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP

Anställdes den 21 december 2021 att från 1 januari 2022 vara 
professor i didaktik med inriktning mot historia och sam-
hällskunskap. 

Thomas Nygren är född 28 januari 1972 i Järfälla. Föräld-
rar: Lennart Nygren och Birgitta Nygren.

Gymnasieexamen vid Vasaskolan i Gävle 1991. Gym-
nasielärarexamen vid Umeå universitet 1999. Magister-
examen vid Högskolan i Gävle 2005. Licentiatexamen 2009, 
doktorsexamen 2011, docent 2016, allt vid Umeå universitet.

Verksam som gymnasielärare och lektor åren 1997–2014 
parallellt med forskarstudier och forskning. Forskare vid 
Umeå universitet, 2011–14. Forskare, postdoktor vid Center 
for Spatial and Textual Analysis, Stanford University, USA, 
2014–15. Universitetslektor vid Uppsala universitet 2015–22.

Familj: Malin Nygren och barnen Tuva (f. 1999) och  Freja 
(f. 2001).

Mitt forskningsintresse är brett och omfattar bland annat utbildning för internationell 
förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rät-
tigheter i en digital värld.

Jag är forskningsledare inom projektet GÄCKA, det vill säga Generella och ämnes-
specifika arbetssätt för digital källkritik i samhällskunskap, historia, biologi, psykologi 
och fotografisk bild. Inom ramen för detta studerar vi hur undervisning i praktiken kan 
stimulera elever att förbättra sin förmåga att hantera digital information på ett kritiskt 
och konstruktivt sätt. I projektet tar yrkesverksamma lärare och forskare tillsammans 
fram och testar olika upplägg i undervisningen samt undersöker hur olika arbetssätt 
kan stödja elevers förmåga att hantera digital information inom olika ämnen och över 
ämnesgränser.
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Vidare leder jag Nyhetsvärderaren, ett av oss utvecklat verktyg vilket lär ut en evi-
densbaserad metod för källkritik på nätet. Nyhetsvärderaren kan användas av lärare och 
kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla dem som på egen hand vill 
uppöva sin källkritiska förmåga.





Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
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Niclas Backström
EVOLUTIONÄR GENOMIK

Anställdes den 3 november 2020 att från 1 december samma 
år vara professor i evolutionär genomik. 

Niclas Backström är född 11 februari 1969 i Västerås. 
Gymnasieexamen vid Komvux i Östersund 1998. 

 Magisterexamen 2004, doktorsexamen 2009, docent 2017, 
allt vid Uppsala universitet.

Doktorand vid Uppsala universitet 2005–09,  postdoktor, 
Harvard University, USA, 2009–11.  Forskningsassistent 
2012–13, bitr. professor 2014–16, bitr. universitetslektor 
2017–18, universitetslektor 2018–20, allt vid Uppsala univer-
sitet.

För att förstå ursprunget till den biodiversitet som vi ser i världen i dag är det viktigt att 
förstå hur olika arter uppkommer och vilka processer som påverkar enskilda individers 
anpassning till den lokala miljön. 

Identifiering och karakterisering av de delar av arvsmassan som påverkar arters upp-
komst och organismers anpassningar till den omgivande miljön är viktiga mål inom evo-
lutionsbiologi. 

Inom vår forskningsverksamhet använder vi en kombination av genkartering, popula-
tionsgenetik och jämförande genomik för att förstå den genetiska bakgrunden till att nya 
arter kan utvecklas och hur olika arter och populationer kan anpassa sig till olika miljöer. 
Vi studerar också hur olika underliggande faktorer påverkar hur arvsmassan i sig utveck-
las över tid. Våra studiesystem är framför allt naturliga fjärilspopulationer.
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Erik Berg
KEMI MED INRIKTNING MOT ELEKTROKEMI FÖR ENERGILAGRING

Anställdes den 23 november 2021 att från 1 december samma 
år vara professor i kemi med inriktning mot elektrokemi för 
energilagring. Professuren är en lärostol.

Erik Berg är född 22 november 1980 i Elleholm. Föräldrar: 
Britt Jämstorp och Göran Jämstorp. 

Gymnasieexamen vid Väggaskolan gymnasium i Karls-
hamn 1999. Dubbelexamen; M.Sc. i fysik, Tekniska universi-
tetet i Darmstadt, Tyskland, samt civ. ing. teknisk fysik från 
Kungliga Tekniska Hög skolan 2007. Fil. dr 2012 samt docent 
2021, båda vid Uppsala universitet.

Postdoktor 2011–14 samt forskningsgruppledare 2015–18 
vid Paul Scherrerinstitutet, Schweiz. Biträdande lektor vid 
Uppsala universitet 2018–21.

Familj: Disa Berg, leg. psykolog, samt barnen: Sigrid 
(f. 2015), Agnes (f. 2017) och Alfred (f. 2017).

Utvecklingen av batterier har de senaste decennierna lett till en teknikrevolution med 
allt från bärbara datorer och elbilar till storskalig lagring av energi från sol- och vindkraft. 
Bristande förståelse av den grundläggande kemin bakom batteriers energilagrande prin-
ciper hämmar dock teknikutvecklingen.

Min forskning syftar till att ta fram nyskapande experiment och utveckla skräddar-
sydda tekniker för att förstå extremt småskaliga och kortlivade processer av betydelse för 
batteriers prestanda. På en minut kan det ske en miljon kemiska reaktioner i ett batteri 
och jag är bara intresserad av några få hundra av dem som är direkt skadliga för batteriets 
prestanda. Då gäller det att ha tillgång till rätt verktyg. Därför kombinerar och vidareut-
vecklar jag ytterst känsliga analytiska metoder ursprungligen framtagna av fysiker, bio-
loger och datavetare, men nu för att hitta fram bland batteriers inre dolda mekanismer. 
 Målet med min forskning är ta fram nya designregler för framtida batterikemier och där-
med  accelerera övergången till ett mer hållbart samhälle.
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Gerrit Boschloo
FYSIKALISK KEMI

Anställdes den 13 april 2021 att från 1 maj samma år vara 
professor i fysikalisk kemi. 

Gerrit Boschloo är född 30 december 1966 i Gorssel, 
 Nederländerna. Föräldrar: Johan Boschloo och Dirkje 
Boschloo.

Gymnasieexamen vid Baudartius College i Zutphen, 
 Nederländerna, 1985. M.Sc. i kemi Landbouwuniversiteit 
Wageningen, Nederländerna, 1992. Fil. dr Technische Uni-
versiteit Delft, Nederländerna, 1996. Docent vid Uppsala 
universitet 2014.

Postdoc 1. University College Dublin, Irland, 1996–98. 
Postdoc 2. Uppsala universitet 1998–2001. Forskare vid; Upp-
sala universitet 2002–04, Kungliga Tekniska Hög skolan 
2005–07, Uppsala universitet 2008–12. Universitetslektor 
vid Uppsala universitet 2013–20. 

Gift med Ulrika Boschloo Kagg. Barn: Samuel (f. 2010) 
och Daniel (f. 2013).

Vår tids största utmaning är att begränsa klimatförändringarna och ta hand om jordens 
resurser på ett ansvarsfullt sätt. Solen är den största förnybara energikälla som finns och 
därför behöver vi utnyttja denna resurs i en mycket större skala än vad vi gjort hittills. 
Dessvärre kräver kiselsolceller – den vanligaste typen av solceller i dag – mycket energi i 
tillverkningen och det är svårt att öka produktionen till den nivå som behövs för framtiden.

I min forskning studerar jag olika typer av nya solceller med låg miljöpåverkan som kan 
produceras på ett anpassningsbart sätt. Dessa nya solceller kan producera el till låg kost-
nad och återbetala energin som krävs för tillverkning på mycket kort tid. I färgämnesbase-
rade solceller är färgmolekyler bundna på en porös halvledarelektrod som absorberar ljus 
och injicerar laddning. Processen liknar fotosyntes. Dessa solceller fungerar utmärkt vid 
låg ljusintensitet. Forskning på dessa solceller har lett till upptäckten av så kallade perov-
skitsolceller, där ljuset absorberas av ett blyhalogenidmaterial. Det är en mycket billig 
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halvledare med utmärkta egenskaper och med hjälp av den kan man framställa mycket 
effektiva solceller. Utmaningen är att förbättra solcellernas hållbarhet. Genom grundforsk-
ning, modifiering och nya solcellstrukturer hoppas jag och mina kolleger kunna bidra till 
att lösa dagens energiproblem.
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Carl Caleman
BIOFYSIK

Anställdes den 28 september 2021 att från 1 oktober samma 
år vara professor i biofysik. 

Carl Caleman är född 4 mars 1975 i Helsingborg, Maria 
församling. Föräldrar: Lars Caleman och Karin Torsdotter. 

Gymnasieexamen vid Tycho Braheskolan i Helsingborg. 
Civ. ing. i teknisk fysik 2002, fil. dr vid Uppsala universitet 
2007. Docent samt lektor vid Uppsala universitet sedan 2019.

Familj: psykolog Eva Karlström Caleman, samt barnen 
Måns (f. 2008), Johannes (f. 2010) och Albin (f. 2014).

Tillhör Göteborgs nation och Västmanlands-Dala nation.

För att förstå hur proteiner fungerar är det av stor vikt att kunna beskriva dess moleky-
lära struktur. Ett sätt att göra detta är genom att använda röntgenljus. Röntgenljuset har 
även oönskade egenskaper – de joniserar provet som exponeras vilket förstör strukturen. 
Röntgenlaser, har de senaste åren öppnat upp för en ny typ av strukturbestämning av pro-
teiner. Röntgenlaserpulserna är mycket intensiva och korta, och leder till en kraftig joni-
sering av provet.

Min forskning går ut på att försöka förstå hur den joniseringsprocessen påverkar den 
molekylära strukturen av proteiner och andra biomolekyler. Målet är att vi ska kunna för-
bättra röntgenavbildningen genom att få bättre förståelse för skadeprocessen. Detta kom-
mer att leda till högre upplösning på de molekylära strukturer vi har vilket skulle gynna 
vetenskap där strukturen av biomolekyler är viktig, som till exempel design av nya läke-
medel.
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Jens Carlsson
BERÄKNINGSBIOKEMI

Anställdes den 5 april 2022 att från 1 maj samma år vara pro-
fessor i beräkningsbiokemi. 

Jens Carlsson är född 8 april 1979 i Tingsryd. Föräldrar: 
Britt-Louise Ek och Sven-Olof Carlsson. 

Gymnasieexamen vid Wasaskolan i Tingsryd 1998. 
Civ.  ing. 2005, tekn. dr 2008, docent 2015, allt vid Uppsala 
universitet.

Postdoktor, University of California San Francisco, 
USA, 2009–11. Forskarassistent vid Stockholms universitet 
2011–15. Forskarassistent 2015–16, biträdande universitets-
lektor 2016–19, universitetslektor 2019–22, allt vid Uppsala 
universitet.

Familj: Nina Carlsson samt barnen: Klara, (f. 2010) och 
Ella (f. 2007).

Tillhör Smålands nation.

Många av de fysiologiska processer som sker i människokroppen styrs av receptorer på 
cellens yta. Receptorer kan identifiera de molekyler som kroppens celler använder för att 
kommunicera med varandra, till exempel hormoner och signalämnen. När receptorerna 
reagerar på en molekyl skickas meddelanden in i cellen och signalvägar aktiveras. Detta 
kommunikationssystem är viktigt för att samordna cellernas arbete och kontrollerar ett 
stort antal fysiologiska funktioner. Forskare har hos människan identifierat flera hundra 
olika receptorer, vilka uppfattar olika hormoner och signalämnen. Studier av receptorer 
har bidragit till att förstå hur kroppen fungerar och deras kopplingar till sjukdomar. En 
stor andel av dagens läkemedel verkar genom att molekyler binder till receptorer och däri-
genom förändrar deras aktivitet.

Min forskning är fokuserad på att förstå hur så kallade G-proteinkopplade receptorer 
fungerar på molekylär nivå och att utveckla nya metoder för läkemedelsutveckling. Med 
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hjälp av datorsimuleringar kan vi studera hur receptorerna rör sig och identifiera deras in-
teraktioner med molekyler, till exempel läkemedel. Vi vet att vissa molekyler kan aktivera 
en receptor medan andra blockerar dess aktivitet, men vi förstår ännu inte exakt varför.

Fördjupade kunskaper om hur molekyler påverkar receptorer kommer att hjälpa oss 
att förstå fysiologiska processer och leda till nya läkemedelskandidater. Genom att kom-
binera superdatorer med våra metoder så kan vi snabbt söka igenom databaser med  flera 
miljarder molekyler för att identifiera kandidater som binder till en receptor. De mest 
lovande molekylerna framställer vi och testar i experiment. På detta sätt kommer vi att 
kunna  effektivisera den kostsamma processen att ta fram nya läkemedel och bidra till 
utveckling av nya behandlingar med färre biverkningar. Min forskargrupp är särskilt in-
tresserad av receptorer som är kopplande till sjukdomar i det centrala nervsystemet, till 
 exempel Parkinsons sjukdom, och har också bidragit till design av läkemedelskandidater 
för behandling av cancer och covid-19.
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Sebastian Deindl
MOLEKYLÄR BIOFYSIK

Anställdes den 21 december 2021 att från 1 januari 2022 vara 
professor i molekylär biofysik. 

Sebastian Deindl är född 16 mars 1978 i Basel, Schweiz. 
Föräldrar: Inga Deindl och Manfred Deindl.

Gymnasieexamen vid Kant-Gymnasium i Weil am 
Rhein, Tyskland, 1997. M.Sc., universitetet i Tübingen, Tysk-
land, 2004. Ph.D., University of California, Berkeley, USA, 
2009. Docent 2017 vid Uppsala universitet.

Jane Coffin Childs Fellow, Harvard, USA, 2009–14. Bitr. 
universitetslektor 2014–18, universitetslektor 2018–21, båda 
vid Uppsala universitet.

Familj: dr Sofia Pytharopoulou samt barnen: Paul (f. 2019) 
och Tom (f. 2021).

För att möjliggöra livets komplexa processer förlitar sig celler på en detaljerad uppsätt-
ning instruktioner lagrade i form av gener i vårt DNA. I en levande organism måste cel-
ler selektivt kunna ”slå på” och ”stänga av” specifika uppsättningar gener. Denna viktiga 
uppgift utförs av reglerande proteiner, bland annat så kallade kromatinremodellerare och 
transkriptionsfaktorer, som hjälper till att bestämma vilken del av den genetiska informa-
tionen som ska ”läsas”, och när.

Fel i funktionen hos de reglerande proteinerna kan orsaka en mängd olika cancerfor-
mer och även ett antal allvarliga utvecklingsstörningar. Min grupp studerar de molekylära 
mekanismerna hos dessa reglerande proteiner i hälsa och sjukdom. Vi utvecklar nya av-
bildningsmetoder baserade på fluorescensmikroskopi som gör att vi kan registrera dyna-
miken hos enskilda proteiner i arbete. Vi använder även kryo-elektronmikroskopi för att 
visualisera deras strukturer, för att bättre förstå hur de slås på och av efter behov.
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Stefan Engblom
BERÄKNINGSVETENSKAP

Anställdes den 1 december 2020 att från denna dag vara 
 professor i beräkningsvetenskap. 

Stefan Engblom är född 7 augusti 1976 i Stockholm. 
 Föräldrar: Kristina Söderlind Rutberg och Carl Engblom. 

Gymnasieexamen vid Folkungaskolan 1995. Civ. ing. 
2002, tekn. dr 2008, docent 2013, allt vid Uppsala universitet.

Postdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan 2009–10. 
Bitr. lektor 2010–14, lektor 2014–20, allt vid Uppsala uni-
versitet. 

Familj: Märta Cullhed Engblom, barnmorska, samt 
 barnen Miriam (f. 2004), David (f. 2006), Sofia (f. 2008), 
Martin (f. 2012), Hanna (f. 2017) och Nils (f. 2021).

Tillhör Östgöta nation.

Beräkningsmodeller och simuleringar används idag som kritiska hjälpmedel för teknisk 
utveckling, för analys och insikt inom olika vetenskapsfält och för att ta fram underlag till 
viktiga beslut. Rätt använda kan beräkningar ersätta experiment som är svåra eller omöjli-
ga att utföra i verkligheten. Eftersom en modell aldrig är exakt så finns där i allmänhet olika 
typer av fel och det är viktigt att söka skatta och begränsa deras inverkan på slutresultatet.

Min forskning har kommit att handla om simuleringar av fenomen där beräkningsmo-
dellen är ofullständig, exempelvis på så sätt att den innehåller obestämda termer som ofta 
kan förstås som en slumpeffekt. För att begränsa osäkerheten blir kalibrering gentemot 
data i form av mätningar viktig och en stor del av beräkningskraften måste då användas 
till detta ändamål.

Inom min grupp har fokus över tid varit att titta på tillämpningar där just inverkan av 
slumpen eller av modellens ofullständighet är begränsande. Exempelvis har vi utvecklat 
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enkla modeller av växande tumörer och försöker sen förstå hur dessa kan kopplas ihop med 
experimentella resultat av odlade tumörer. Ett annat spår på en helt annan skala är epide-
miologiska modeller för smittspridning inom populationer, exempelvis covid-19. Här är 
en stor del av utmaningen att jämka samman olika former av ofullständiga datakällor på 
ett sådant sätt att simuleringarna bidrar med ett säkert beslutsunderlag.
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Michael Hazas
MÄNNISKA–DATOR-INTERAKTION

Anställdes den 7 april 2020 att från 1 augusti samma år vara 
professor i människa–dator-interaktion. 

Mike Hazas är född 14 maj 1976 i Louisville, Kentucky, 
USA. Föräldrar: Charlotte Hazas och Jesús Hazas.

Gymnasieexamen vid St Xavier High School 1994. B.Sc. 
in Electrical Engineering, Rose-Hulman Institute of Techno-
logy, 1998. M.Phil. i Signal Processing and Communications 
1999 och Ph.D. i Mobile Computing 2003, båda vid Univer-
sity of Cambridge, Storbritannien. B.A. (Hons) i Sociology 
2008. 

Academic Fellow and Lecturer, Senior Lecturer, Reader, 
allt vid Lancaster University, Storbritannien. 

Familj: Dr Simone Hazas och barnen Kelby Edward 
 Hazas (f. 2016) och Eilidh Teresa Hazas (f. 2018).

Forskningsområdet människa–dator-interaktion studerar samspelet mellan människor 
och maskiner – till exempel informationsteknologi, automation, robotar och intelligenta 
gränssnitt. Ur ett globalt perspektiv syftar det till att förbättra relationen mellan männi-
skor och teknik och främja positiv social förändring genom teknik.

Min forskning handlar om vardagliga sysslor och digital teknik, och hur de kan relate-
ras till hållbarhet (energibehov och koldioxidutsläpp).

Mycket av mitt senaste arbete har fokuserat på spridningen av onlinetjänster (strea-
ming, sociala nätverk, spel), och deras osynliga hållbarhetseffekter kopplade till internet 
och datacenter. Jag har också utfört omfattande undersökningar av termisk komfort och 
digital automatisering. Jag använder både kvalitativa och kvantitativa metoder.
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Stefan Ivanell
ENERGITEKNIK

Anställdes den 19 maj 2020 att från 1 juni samma år vara 
professor i energiteknik. 

Stefan Ivanell är född 3 februari 1974 i Stockholm. Föräld-
rar: Jane Ivanell och Slavko Ivanell. 

Gymnasieexamen vid Vilunda Gymnasium 1993. 
Civ. ing. 2002 samt fil.dr 2009, båda vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. Docent vid Uppsala universitet 2017.

Lektor vid Högskolan på Gotland 2010–13, lektor och fors-
kare vid Kungliga Tekniska Högskolan 2011–2022.  Lektor 
samt enhetschef vid Uppsala universitet från 2013. Före-
ståndare STandUP for Wind från 2014.

Familj: Ida Ivanell, jägmästare, samt barnen Anton 
(f. 2004), Edvin (f. 2007) och Vendla  (f. 2010).

Vindkraften är en mycket viktig del av den pågående energiomställningen. Min forskning 
fokuserar på hur luftströmmarna ser ut runt enskilda vindkraftverk, i större parker både 
till havs och i böljande skogslandskap, samt hur hela vindkraftsparker påverkar varandras 
energiproduktion. 

Fenomen som jag studerar är till exempel hur virvlar från turbinblad kan träffa ned-
ströms turbiner vilket då ökar utmattningslaster, hur skogen påverkar turbulensnivåer 
mycket långt ifrån där turbulensen har sitt ursprung, hur långt bakom stora parker som 
vindhastighet och turbulens påverkas. Alla dessa fenomen påverkas också av atmosfärens 
egenskaper som varierar periodiskt. Både turbiner och parker blir allt större och inter-
agerar med flöden högre upp i atmosfären. Det är viktigt att förstå dessa flöden för att på 
bästa sätt både placera och styra turbiner så optimalt som möjligt.
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För att göra dessa studier används stora databeräkningar där alltifrån små till mycket 
stora flödesstrukturer analyseras. Då det är en utmaning att utföra beräkningar som kom-
binerar stora och små skalor ligger en stor del av fokus i forskningen på att utveckla effek-
tiva beräkningsmodeller. 

Vindkraftens ökande roll i framtidens energiomställning innebär även att systemper-
spektivet blir allt viktigare och därför är en del av forskningen även fokuserat på detta.
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Vassilios Kapaklis
MATERIALFYSIK

Anställdes den 15 februari 2022 att från 1 mars samma år 
vara professor i materialfysik.

Vassilios Kapaklis är född 16 mars 1978 i  Kalamata, 
Grekland. Föräldrar: Sotirios Kapaklis och Elisabeth 
 Kapakli, född Oberle.

Gymnasieexamen vid Paralias’ lyceum i Kalamata, 
Grekland, 1995. Ingenjörsexamen 2000, tekn. dr 2006, båda 
vid universitetet i Patras, Grekland. Docent vid  Uppsala 
 universitet 2013.

Forskarassistent vid universitetet i Patras, Grekland, 
2008. Forskare 2012–14, universitetslektor 2014–22, båda vid 
Uppsala universitet.

Familj: Pipitsa Valsamaki, lärare och pedagog, samt 
 barnen Sotirios (f. 2015), Elisavet (f. 2017) och Revekka 
(f. 2020).

Struktur och kemisk sammansättning på olika längdskalor bestämmer materials egen-
skaper. Att kunna styra och designa dem, från atom- till makroskala, är helt avgörande 
för materialets prestanda och möjliggör nya och innovativa vägar för materialsyntes. Till-
lämpning av avancerade nano- och mikrotekniker för att skapa konstgjorda material med 
designad struktur och sammansättning på godtyckliga längdskalor ger en klass av material 
som kallas metamaterial. Metamaterial uppvisar oftast egenskaper som går utöver dem 
som finns i naturliga material.

I min forskning fokuserar jag på hur dessa koncept kan förverkligas för att skapa mag-
netiska metamaterial. Dessa består av miljarder växelverkande och litografisk mönstrande 
nanomagneter placerandes på tvådimensionella så kallade gitter. Alla nanomagneter till-
sammans kan efterlikna den periodiska magnetiska ordningen hos konventionella mag-
neter, eller till och med mer exotiska tillstånd, såsom magnetiska analogier till vätskor. 
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Magnetiska metamaterial kan spela en viktig roll för en ny generation av hårdvara som 
skall användas till metamateriaberäkningar och lagring av data. Dessa banbrytande lös-
ningar inriktar sig på specifika och energikrävande beräkningsuppgifter, som till exem-
pel optimering och partiella differentialekvationer som uppstår i artificiell intelligens 
och maskininlärning. Dessutom kan sådana system användas som modeller för studier av 
strukturens uppkomst i olika komplexa system, inom biologi, ekonomi eller samhällen.
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Vaishali Katju
MOLEKYLÄR EVOLUTION

Anställdes den 1 februari 2022 att från i mars samma år vara 
professor i molekylär evolution.

Vaishali Katju är född 17 juni 1970 i Allahabad, Indien.
Gymnasieexamen vid Modern High School Barakham-

bra Road i New Delhi, Indien, 1987.
B. S. vid University of Rochester, New York, USA, 1993, 

Ph. D. vid Indiana University Bloomington, Indiana, USA, 
2004.

Assistant Professor vid University of New Mexico, New 
Mexico, USA, 2007–13, Associate Professor vid samma läro-
säte 2013–15. Associate Professor vid Texas A&M University, 
Texas, USA, 2015–19, professor vid samma lärosäte 2019–22.

Familj: Dr Ulfar Bergthorsson samt två barn, tvillingar, 
födda 2006.

Min forskning kombinerar experimentell evolution i modellorganismen Caenorhabditis 
elegans med genom-analys för att undersöka och besvara fundamentala frågor inom bio-
logi och evolution.

I detta system kan vi studera spontana mutationer i cellkärnan och mitokondrierna, 
den hastighet de uppkommer med, eventuella effekter på organismens ändamålsenlighet 
och mutationernas evolutionära dynamik.

Min forskargrupp bidrar också till studier om hur naturligt urval och genetisk stokas-
ticitet bidrar till uppkomsten av reproduktiva inkompatibiliteter som leder till uppkom-
sten av nya arter, genomisk konflikt, samt den genetiska bakgrunden till anpassning efter 
konditionsnedgång och återhämtning.
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Ingela Lanekoff
ANALYTISK KEMI

Anställdes den 7 december 2021 att från 1 januari 2022 vara 
professor i analytisk kemi. 

Ingela Lanekoff är född 18 mars 1975 i Stenungsund. 
 Föräldrar: Eivor Lundqvist och John-Erik Andersson. 

Gymnasieexamen vid Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 
1995. Magisterexamen från Mälardalens högskola 2001, 
doktorsexamen vid Göteborgs universitet 2011, docent vid 
 Uppsala universitet 2017.

Postdok. vid Pacific Northwest National Laboratory, WA, 
USA, 2011–14. Forskarassistent med finansiering från veten-
skapsrådet 2014–18, biträdande lektor 2018, universitetslektor 
2018–21, allt vid Uppsala universitet. 

Gift med Ulf Lanekoff. Barn: Cornelia (f. 1999) och 
 Wilmer (f. 2001).

Små molekyler har stor inverkan på funktionen hos biologiska system. Till exempel krävs 
aminosyror för att styra signaler i hjärnan och lipider för att generera energi och reglera 
inflammation. Om sammansättningen av molekylerna kommer i obalans så kan det leda 
till olika typer av sjukdomstillstånd. För att följa den molekylära sammansättningen hos 
biologiska system och förstå dess relation till hälsa och sjukdom är det nödvändigt att ut-
veckla nya analytiska metoder.

I min forskning skapar jag nya analytiska metoder för att upptäcka unika molekyler 
och molekylära sammansättningar i vävnadsregioner och enskilda celler. Till exempel kan 
jag och mitt forskarlag generera bilder av var hundratals enskilda molekyler befinner sig 
i tunna vävnadssnitt av hjärna eller njure i ett enda experiment. Dessutom bygger vi nya 
analytiska plattformar för att karakterisera molekyler i enskilda celler och få djupare insikt 
i cellens beteende. Genom att kombinera analytisk teknik med kemisk interaktion kan 
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vi även hitta specifika molekyler, såsom så kallade prostaglandiner och isomerer, som har 
distinkt inverkan på den biologiska funktionen. Sammantaget ger detta ny och exceptio-
nell information om vilka processer som pågår i vävnadsregioner eller celler och hur dessa 
påverkas vid sjukdomstillstånd, vilket är avgörande för att kunna förstå biologiska system 
och utveckla framtidens medicinska behandlingar.
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Joakim Lindblad
DATORISERAD BILDBEHANDLING

Anställdes den 21 december 2021 att från 1 januari 2022 vara 
professor i datoriserad bildbehandling.

Joakim Lindblad är född 20 mars 1973 i Sundsvall. 
 Föräldrar: Lis Lindblad och Per-Olov Lindblad.

Gymnasieexamen vid Katrinelunds gymnasium i Sunds-
vall 1992. Civilingenjör 1997, tekn. dr 2003, docent 2020, 
allt vid Uppsala universitet.

Postdoktor vid BC Cancer Research Centre, Vancouver, 
British Columbia, Kanada, 2004–05. Forskarassistent vid 
Sveriges lantbruksuniversitet 2006–11. Assistant  Professor 
vid University Business Academy, Novi Sad,  Serbien, 
2010–13, Associate Professor vid University of Novi Sad, 
Serbien, 2013–16. Associate Research Professor, Mathemati-
cal Institute SANU, Belgrad, Serbien, 2015–19. Forskare vid 
Uppsala universitet 2019–21.

Digitala bilddata – allt från videoklipp i en mobil till röntgenbilder av en hjärna eller bilder 
på svarta hål från ett rymdteleskop – innehåller enorma mängder information. Jag stude-
rar och utvecklar metoder för att behandla och analysera bilder i en dator, för att kunna 
extrahera och kvantifiera information i digitala bilddata så att vi snabbt, billigt, och sä-
kert kan använda den för att tidigt upptäcka olika sjukdomar, övervaka skogsbränder eller 
 förarlöst köra en bil på motorvägen.

Metoder som bygger på djup maskininlärning och artificiell intelligens är i dag popu-
lära för bildbehandling. Sådana metoder kan anpassa sig till olika slags bilddata och ”lära 
sig” hur de skall tolkas. Genom att lära sig från stora mängder data kan dessa tekniker bli 
mycket bättre på att tolka bilder än vad en människa klarar av, vilket bland annat förvän-
tas revolutionera medicinsk diagnostik.
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En nackdel med sådana avancerade modeller är att det kan vara svårt att veta exakt 
vilken information som används och hur modellen når sitt resultat. För att kunna lita på 
modellerna i livsavgörande situationer vill vi människor förstå hur de fungerar. Mycket av 
min forskning handlar om att utveckla metoder för att tolka lärande modeller, för att kun-
na beskriva vad de har lärt sig. Sådana metoder kan användas till att göra säkrare modeller, 
men även för att upptäcka nya okända samband i det data som modellen har lärt sig från 
– att inte bara förstå modellen, utan även de underliggande fenomen som vi observerar.
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Ida-Maria Sintorn
DATORISERAD BILDBEHANDLING

Anställdes den 14 juni 2022 att från 1 juli samma år vara pro-
fessor i datoriserad bildbehandling. 

Ida-Maria Sintorn är född 5 december 1976 i Valstad. 
Föräldrar: Kerstin Sintorn och Jarl Sintorn. 

Gymnasieexamen vid Alléskolan i Hallsberg 1995. 
Civ ing. vid Uppsala universitet 2000, tekn. dr vid Sveri-
ges lantbruksuniversitet 2005, docent vid Uppsala univer-
sitet 2012.

Forskarassistent, Sveriges lantbruksuniversitet 2008–14, 
bitr. lektor 2014–17 samt universitetslektor 2018–22 vid 
Uppsala universitet.

Familj: civ. ing. Mathias Sintorn samt barnen Edith 
(f. 2008), Ruth (f. 2010) och Ivar (f. 2015).

Digital bildbehandling handlar om utveckling av maskininlärningsmetoder och matema-
tiska algoritmer för att extrahera information från och analysera digitala bilder. Min forsk-
ning är inriktad mot analys av mikroskopibilder av biologiska material för läkemedels-
utveckling och diagnostik. Till exempel för att hitta och känna igen virus eller upptäcka 
sjukdomsrelaterade förändringar i cellers struktur med hjälp av ljusmikroskop eller elek-
tronmikroskop.

En del av min forskning inriktar sig mot strategier för att automatisera bildtagningen 
i flera förstoringssteg så att den enorma yta ett prov vid hög förstoring utgör kan avsynas 
och analyseras effektivt. Det vill säga att på låg förstoring identifiera vilka områden som 
bilder ska tas på och analyseras vid högre förstoring, samt hur information från flera olika 
bilder kan kombineras för att förbättra mikroskopets prestanda gällande hastighet, upp-
lösning och bildkvalitet.



154

En annan del av min forskning inriktar sig mot strategier för hur man bäst inkorpore-
rar mänsklig expertis i interaktiva bildanalyssystem. Ofta behövs viss guidning av exper-
ter för att bildanalysmetoder ska kunna anpassas till specifika problem och tillämpningar. 
Expertisen ges till exempel i form av några få markerade exempel av objekt eller regioner 
med ett visst utseende. Liknande områden eller objekt söks sedan i en stor bildmängd var-
vid man till exempel kan få information om hur många celler eller vilken yta av vävnad 
som påverkats på ett visst sätt av en tillsatt läkemedelssubstans.
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Nina Sletvold
BIOLOGI, SÄRSKILT VÄXTEKOLOGI

Anställdes den 8 oktober 2019 att från 1 november samma år 
vara professor i biologi, särskilt växtekologi. 

Nina Sletvold är född 3 mars 1971 i Orkdal, Norge. 
Gymnasieexamen vid Videregående skole 1990 i Orkdal. 

Fil. dr vid universitetet i Oslo 2006. 
Postdoktor vid Uppsala universitet och Norges teknisk- 

naturvetenskapliga universitet – NTNU, Trondheim.
Forskarassistent samt lektor vid Uppsala universitet. 

I min forskargrupp studeras frågor som rör växtpopulationers ekologi, evolution och be-
varandebiologi. Gruppen är intresserad av hur olika ekologiska faktorer påverkar popu-
lationernas fortlevnad, och av de ekologiska och evolutionära konsekvenserna av interak-
tioner mellan växter och djur.

Jag är särskilt intresserad av grundläggande frågor om naturligt urval, och studerar vilka 
miljöfaktorer som bidrar till att upprätthålla variation i karaktärer inom och mellan po-
pulationer. Fokus ligger på samspelet mellan växter och pollinatörer, och vilken roll pol-
linatörerna har för den mångfald som utvecklats i blomform, färg och doft.
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Tobias Wrigstad
DATALOGI

Anställdes den 24 mars 2020 att från 1 april samma år vara 
professor i datalogi. 

Tobias Wrigstad är född 29 oktober 1976 i Stockholm. 
Föräldrar: Thomas Wrigstad och Eva Lundström.

Gymnasieexamen vid Södra Latins gymnasium i Stock-
holm 1995. Magisterexamen 1999 samt licentiatexamen 2004 
vid Stockholms universitet. Doktorsexamen, Kungliga Tek-
niska Högkolan 2006. 

Postdoktor, Purdue University, Indiana, USA. Universi-
tetslektor, Stockholms universitet, biträdande universitets-
lektor samt universitetslektor vid Uppsala universitet.

Familj: Ylva Wrigstad och barnet Lova Wrigstad, (f. 2011).

Mitt forskningsfält är programspråk, alltså de språk som programmerare använder för att 
med hjälp av kod kommunicera med varandra om hur ett program fungerar och styr vår 
digitala miljö. Ett program består ofta av miljontals instruktioner som styr en maskin, 
men kodens huvudsyfte är att kommunicera med en mänsklig läsare. Ibland är läsaren 
samma person som skrev koden. Typiskt är det dock en helt annan person, eller snarare 
många andra personer.

För en maskin spelar det ingen roll hur instruktionerna i koden är organiserade, eller 
hur de som utvecklade programmet tänkte när de skrev det. För oss människor är det av 
största vikt. Till exempel när vi vill försäkra oss om att programmet kommer att handla 
rätt, när vi vill förstå hur programmet skall kunna utvecklas vidare eller när vi vill rätta 
till ett fel. Alla dessa aktiviteter förutsätter att vi kan förstå programmet.
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I min forskning har jag fokuserat på balansen mellan uttrycksfullhet, möjligheten att 
säga mycket med få ”ord”, och kontroll – det vill säga möjligheten att till exempel utesluta 
vissa typer av fel – eller avgöra att vissa optimeringar inte påverkar programmets korrekt-
het. Jag har speciellt fokuserat på hur de data kan organiseras som ett program skapar och 
manipulerar när det kör och hur ett programspråk bör vara beskaffat för att kommunicera 
information om datats organisation mellan mänskliga läsare utan att kompromissa med ut-
trycksfullheten. Jag har också utforskat hur användaren med datorns hjälp kan bevisa att 
ett program respekterar sitt datas tänkta organisation. Tillsammans gör detta det möjligt 
för en programmerare att göra utfästelser om ett program på ett sätt som både hjälper en 
mänsklig läsare att förstå programmet och gör det möjligt för datorn att verifiera att utfäs-
telserna stämmer. Detta är nyckeln till program som är mer korrekta, enklare att förstå, 
enklare att vidareutveckla, kan exekvera fortare eller kräver mindre energi.
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Företrädare på återbesatta lärostolar

Medicinska fakulteten

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Per M. Hellström 2009–22
Peter Thelin Schmidt 2022–

Lärostolen benämndes enbart gastroenterologi under åren 2009–22. Per M. Hellström har efter sin 
avgång den 1 februari 2022 varit fortsatt verksam som seniorprofessor på deltidstjänstgöring.

Neurologi
Karl-Axel Ekbom 1958–74
Per Olov Lundberg 1974–96
Sten-Magnus Aquilonius 1996–2006
Dag Nyholm 2022–

Under åren 2014–21 uppehölls lärostolen av professorn i neurologi Ann-Marie Landtblom.
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Språkvetenskapliga fakulteten

Engelska med inriktning mot engelska språket
Axel Erdmann 1904–09
Erik Björkman 1911–19
Eugen Zachrisson 1921–37
Bodvar Liljegren 1939–48
Erik Tengstrand 1950–63
Johannes Söderlind 1965–85
Sven Jacobsson 1986–88
Mats Rydén 1989–94
Merja Kytö 1995–21
Dan McIntyre 2022–

Lärostolen benämndes engelska språket 1904–85 samt 1995–2021. Åren 1986–94 var benämningen 
enbart engelska. Nuvarande benämning infördes 2022. Merja Kytö var anställd som seniorprofessor 
2021–22.

Nordiska språk
Carl Säve 1859–76
Mårten B. Richert 1877–86
Adolf Noreen 188–1919
Bengt Hesselman 1919–40
Erik Noreen 1941–46
Ivar Lundahl 1949–51
Ivar Modéer 1953–60
Lennart Moberg 1961–81
Lennart Elmevik 1981–2001
Henrik Williams 2002–
Lasse Mårtensson 2022–

Lärostolen återbesattes 2022 i förtid med Lasse Mårtensson, tidigare innehavare av en professur i 
nordiska språk 2020–22. I samband med återbesättandet beslöts att Henrik Williams, ehuru fortfa-
rande innehavare av lärostolen, skulle vara professor i runologi.

Carl Säve blev 1859 förste 
innehavare av lärostolen 
i nordiska språk. Uppsala 
universitetsbnibliotek.
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Svenska språket
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–
David Håkansson 2022–

Lärostolen tillkom i samband med adjunktursreformen 1877, då den 1872 inrättade adjunkturen i 
nordiska språk ombildades till en extra ordinarie professur i svenska språket. Mårten B.  Richert, som 
1877 efterträdde Carl Säve som professor i nordiska språk, var förste och ende innehavare av adjunk-
turen i nordiska språk åren 1872–77. Fredrik Läffler var tjänstledig på grund av sjuklighet från 1883 
till sin emeritering 1904. Under större delen av denna tid uppehölls lärostolen av docenten i nordiska 
språk Fredrik Tamm, vilken 1897 erhöll professors namn, heder och värdighet. Befattningen omvand-
lades till en ordinarie lärostol 1908.

Slaviska språk
J.A. Lundell 1891–1916
Richard Ekblom 1921–39
Gunnar Gunnarsson 1940–66
Jósef Trypucko 1966–77
Sven Gustavsson 1977–2003
Jussi Nuorluoto 2008–21
Alexander Pereswetoff-Morath 2022–

Professuren var extra ordinarie till och med 1908.

Natan Lindqvist innehade 
lärostolen i svenska språket 
1936–57. Fotograf: Gunnar 
Sundgren. Uppsala universi-
tetsbibliotek.

J. A. Lundell, förste inneha-
vare av lärostolen i slaviska 
språk. Uppsala universitets-
bibliotek.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk historia
Lars Magnusson 1992–2019
Anders Ögren 2021–

Professuren, vars ursprungliga benämning var ekonomisk historia med särskild inriktning mot social- 
och arbetslivshistoria, finansierades under de första åren efter inrättandet av LO och Uppsala uni-
versitet gemensamt, varefter den i sin helhet överfördes till universitetet. Lars Magnusson tjänstgjorde 
som seniorprofessor på deltid från 2019 till den 1 juli 2022. 
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In memoriam
Lilli Alanen, född 16 oktober 1941, död 22 oktober 2021, professor i filosofins historia 

1997–2008.
Olof Beckman, född 18 november 1922, död 23 oktober 2021, professor i fasta tillståndets 

fysik 1968–87.
Lennart Berggren, född 30 januari 1927, död 13 februari 2022, professor i oftalmiatrik 

1974–91.
Göran Hedenstierna, född 12 oktober 1941, död 12 juli 2021, professor i klinisk fysiologi 

1988–2008.
Per Håkansson, född 11 mars 1951, död 18 september 2022, professor i jonfysik 2001–08.
Stefan Höglund, född 16 mars 1937, död 24 september 2002, professor i biokemi 2001–02.
Elof Johansson, född 6 september 1936, död 30 januari 2022, professor i obstetrik och 

gynekologi 1976–84.
Gabriel Michanek, född 11 december 1951, död 5 augusti 2022, professor i miljörätt 

2009–19.
Mats Morell, född 6 april 1955, död 8 maj 2022, professor i ekonomisk historia 2004–20.
Göran Possnert, född 12 januari 1951, död 10 oktober 2022, tillförordnad professor i 

jonfysik 1997–2000, professor i fysik 2000–17.
Ulf Ragnarsson, född 9 augusti 1934, död 27 december 2021, biträdande professor i 

biokemi 1999.
Werner Schneider, född 26 november 1935, död 14 november 2021, professor i  människa–

dator-interaktion 1987–2000.
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Redaktionella kommentarer

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

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

avsnitt har författats av respektive professor och redigerats av redaktör och 
redaktion.

Per Ström
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Plan över Uppsala universitets aula
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