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Tankar om den borgerliga friheten

Anmärkning: Författaren är universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Peter Forsskåls skrift om tryckfriheten 250 år

Av Carl Gustaf Spangenberg 

Hade vi i Sverige blott samma frihet att tänka och skriva som man har i Eng-
land och Tyskland, så skulle det nog visa sig, att det kalla klimatet ej skadat för-
ståndet. 1

För tvåhundrafemtio år sedan – den 23 november 1759 – utkom anonymt hos 
boktryckare Lars Salvius i Stockholm en skrift med titeln Tankar om den bor-
gerliga friheten. Författare var den unge uppsalamagistern och docenten Peter 
Forsskål (1732–1763).2 Samma dag avhämtade han hela upplagan om fem-
hundra exemplar mot kontant betalning. Det dröjde sedan inte länge förrän 
skriften hade spridits i Uppsala och ut i landet. En av många mottagare var 
Forsskåls lärare Carl von Linné. 

Till det yttre formatet var Tankar om den borgerliga friheten en liten skrift 
om blott åtta kvartssidor.3 Men innehållet vägde tungt och hade politisk 
sprängkraft. Utgivningen innebar en dramatisk vändning i en censurprocess 
som inletts i Uppsala under våren 1759. Den filosofiska fakulteten hade då av-
slagit Forsskåls begäran att inte bara på latin utan även på svenska få ge ut en 
avhandling med titeln De libertate civili. Sedan hade ärendet bordlagts därför 
att ämnet för disputationen ansågs ”mycket grannlaga”. När Forsskåls ansö-
kan togs upp till fortsatt behandling ansåg fakulteten författarens tankar vara 
”mera wågade än bewiste” och dessutom ”stötande emot flere kongl. stadgar 
och författningar”. Man beslöt därför att inte tillåta disputationen.4 
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Vad som sedan följde blev ett drama i flera akter och med många överras-
kande turer. Det utspelades såväl i det akademiska Uppsala som på högsta po-
litiska nivå i Stockholm. 

Censuren under frihetstiden

Den filosofiska fakultetens beslut – och händelserna därefter – skall ses mot 
bakgrund av frihetstidens censurpolitik och censurbestämmelser.5 ”Friheten” 
under frihetstiden innebar ingalunda någon rätt att fritt yttra sig om religiösa 
och än mindre om politiska frågor. Vid tiden för Forsskåls försök att ge ut sin 
avhandling hade en debatt om tryckfriheten börjat växa fram samtidigt som 
det regerande hattpartiet genom propaganda, indoktrinering och utökad kon-
troll försökte bemästra kritiken mot regeringens politik. Ett viktigt formellt 
hinder för den fria opinionsbildningen var att skrifter inte fick tryckas utan 
föregående granskning. Denna censur kunde vara både långtgående och god-
tycklig, och den utövades på både central och lokal nivå.

Kanslikollegiets makt över censuren 
Redan från början hade tryckerierna i Sverige kommit under kunglig kontroll 
efter ingripanden av Gustaf Vasa. Censurväsendet utvecklades sedan vidare 
genom de religiösa konflikter som följde efter reformationen. Under det ka-
rolinska enväldet började en centraliserad censurorganisation ta form, vilken 
kodifierades genom 1661 års kansliordning, 1684 års censurstadga och 1688 
års instruktion för det då nyinrättade censorsämbetet. Enväldets censursys-
tem fortsatte under frihetstiden och reglerades bland annat genom 1720 års 
kansliordning. 

Gränserna för det tillåtna och otillåtna utstakades även i olika specialför-
fattningar, exempelvis 1655 års förbud mot politiska paskiller och smädeskrif-
ter. I Sveriges rikes lag 1734 angavs yttrandefrihetsbrotten i lagens missgär-
ningsbalk. De gällde hädelse, förräderi, ifrågasättande av konungen eller riks-
rådet, förtal med mera.6 Vid sidan därav förekom även i fortsättningen gene-
rella inskränkningar eller enskilda ingrepp genom särskilda förordningar. Det 
senare förfarandet kom att tillgripas mot Forsskåls skrift. 
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Den centrala tillsynen över censuren låg under frihetstiden hos det under 
riksrådet lydande kanslikollegiet. Under detta svarade i sin tur censorn. Denne 
hade formellt sett en svag ställning i förhållande till kanslikollegiet. Men mot 
slutet av den siste censorns, Niclas von Oelreich, ämbetstid blev denne i prak-
tiken allt mer självständig, för att inte säga självsvåldig. För fallet Forsskål fick 
detta en avgörande betydelse.

Censuren vid universiteten 
Vid sidan av kanslikollegiets centrala censurmakt utövades den religiösa cen-
suren av domkapitlen och den akademiska censuren av universiteten. Arbets-
fördelningen mellan de olika censurmyndigheterna var inte helt klar vilket gav 
upphov till åtskilliga kompetenstvister, inte minst när det gällde omfattningen 
av den teologiska censuren.

Vid Uppsala universitet bestämdes formerna för censuren genom 1655 års 
universitetskonstitutioner. Enligt dessa fick inte avhandlingar ”som försvarar 
en orimlig eller ogudaktig ståndpunkt eller som förorsakar oro” läggas fram 
vid universitetet. Den som bröt mot detta skulle ”varnas av dekanus, sedan 
av hela fakulteten, därefter av rektor och konsistoriet, samt till slut av pro-
kanslern”. Om inget av detta hjälpte skulle vederbörande ”ställas till svars in-
för kanslern”.7 

Tillsynen av den akademiska censuren skärptes genom ett kungligt brev 
1749. Förekom något i en avhandling som stred mot ”ortodoxien eller reger-
ingssättet och bonos moros” blev såväl den som presiderat vid en disputation 
som fakultetens dekanus ansvariga. Första gången sådant skedde skulle de 
böta med en halv årslön och andra gången mista sin tjänst.8 Att straffhotet 
var allvarligt menat hade tydligt framgått 1750 då den skytteanske profes-
sorn Johan Ihre av en kanslirätt dömdes att böta en årslön samt varnas därför 
att han presiderat vid disputationer som kunnat orsaka ”skadelige meningar i 
thet allmänna och tillika, i stället för nyttige och för ungdomen upbyggelige, 
innehållit åtskillge otienlige, farlige och owarsamme lärosatser och ordalag”.9 

Undervisningen vid universiteten var alltså föremål för regeringens intres-
se under frihetstiden.10 Med olika medel försökte man påverka den politiska 
opinionsbildningen i regeringsvänlig riktning. I brev till universitetskanslern 
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1755 klagade kanslikollegiet över att det i ”åtskillige academiska arbeten” fö-
rekommit avvikelser från rikets grundlagar, vilket kunde ge studenterna ”an-
ledning till att fatta om dem ett mindre redigt begrepp”.11 Kollegiet påminde 
därför om behovet av en ordnad undervisning i statsrätt vid universiteten. I 
ett kungligt brev 1757 föreskrevs att en professor vid varje universitet skulle 
svara för undervisningen om grundlagarna så att studenterna ”handledas till 
en rätt och fullkomlig kundskap härutinnan”.12

När den filosofiska fakulteten avslog Forsskåls begäran att få disputera på 
avhandlingen De libertate civili så dikterades alltså beslutet av såväl tvingan-
de bestämmelser som politiska hänsynstaganden och ren självbevarelsedrift. 

Forsskåls farliga tankar om friheten

Vad var det då för tankar i Forsskåls avhandling som den filosofiska fakulteten 
fann vara så utmanande att man inte vågade tillåta disputationen? Tankar om 
den borgerliga friheten 13 innehåller tjugo teser som söker definiera frihetens 
positiva innehåll, frihetens nytta, vad som hotar denna frihet och vilka gränser 
som bör sättas för friheten. Utöver detta framför också Forsskål synpunkter på 
skråväsendet (varvid han pläderar för utökad näringsfrihet), tjänstetillsättning-
ar (vilka bör föregås av lämplighetsprov), orsakerna till arbetskraftens flykt 
från landsbygden (man saknar jord att bruka) samt behovet av allmänna skolor. 

”Orädd, skeptisk och empirisk” 
Forsskål hänvisar ofta till England som förebild; Torgny Segerstedt har pekat 
på John Locke som inspirationskälla, bland annat kan Forsskål ha tagit intryck 
av Lockes syn på maktfördelningen och på ägandet.14 Även den engelske filo-
sofen David Hume kan ha påverkat honom.15 Teddy Brunius menar att Fors-
skåls filosofi genom denna anknytning fick ”en orädd, skeptisk och empirisk 
karaktär”.16 Som framgår av det följande bygger han också gärna sina argument 
på mänsklig och historisk erfarenhet.

”Näst lifwet kan […] ingenting wara menniskjor kärare än friheten”, inleder 
Forsskål. ”Ingen wälbetänkt förlorar eller minskar den, utan at wara twungen 
af öfwerwåld och fruktan för något större ondt” (§1). Frihet innebär att ”gagna 
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andra och sig sjelf, men ingen skada” (§2). Till friheten hör vidare att ”ingen 
hindras från det som är anständigt och för det allmänna nyttigt, at hwar hwäl-
sint redlig får med trygghet lefwa, lyda et rätt samwete, nyttja sin egendom, 
och bidraga til sitt samhälles wäl” (§3). 

Så långt i läsningen hade måhända inte den filosofiska fakultetens ledamöter 
anledning till någon större oro, även om ämnesvalet i sig var tillräckligt ”grann-
laga” med tanke på hattregimens censurpolitik. Det var när Forsskål övergick 
till att beskriva vad som hotar friheten, som ögonbrynen kanske höjdes och 
bekymrade blickar utbyttes över fakultetsbordet.

Farligast för friheten är nämligen enligt Forsskål alltid de som ”äro mäktigast 
i landet, genom deras ämbeten, stånd eller rikedom”. Dessa kan missbruka sin 
makt på undersåtarnas bekostnad. Allra farligast för friheten, fortsätter Fors-
skål, är regentens övermakt och övervåld (§6).

Tryckfrihetens nytta 
Motmedlet mot överhetens maktmissbruk är lagbundenhet och skrivfrihet 
(§7).17 Genom lagen skyddas undersåtarna till ”kropp och hälsa”. Ändå finns 
det enligt Forsskål exempel på justitiemord och partiska domare (§9). Det ef-
fektivaste medlet mot detta är skrivfriheten. Den ”updrifwer wetenskaperna 
til sin höjd, röjer alla skadeliga författningar, tyglar alla ämbetsmäns orättwi-
sa” (§8). Som exempel på missförhållanden som dolts för folket när skrivfrihet 
saknats nämner han Carl XII:s krig, som orsakade att landet blev ”utarmat på 
folk, lifsmedel och penningar” (§6). 

Skrivfriheten är dessutom till nytta för regeringen, framhåller Forsskål. 
Utan sådan frihet kan folkets missnöje leda till ”wåld och förtwiflade steg”. 
Därför lämnar en vis regering ”menigheten hällre lägenhet, at yttra sitt miss-
nöje med pennor, än med andra gewär” (§8).

Hur nyttig skrivfriheten än är, måste den enligt Forsskål ha gränser. Un-
dantag från skrivfriheten är därför det som ”utan gensäjelse är oanständigt, 
och innehåller hädelse emot Gud, skelsord mot enskilda och retelser til up-
penbara laster” (§7).
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Forsskåls första strid med kanslikollegiet 

Om än den filosofiska fakulteten hade anledning till försiktighet i hanteran-
det av sådana tankar och därför inte kunde tillåta disputationen, så var Peter 
Forsskål ingalunda beredd att finna sig i detta för sin del. Några dagar efter fa-
kultetens avslagsbeslut överklagade han detta till kanslikollegiet, det centrala 
censurorganet. Därmed inleddes nästa akt i ett drama som sedan aldrig ver-
kade kunna komma till ett slut.18

Frihetsretoriken som bumerang 
Trodde verkligen Forsskål att han skulle ha någon framgång med sitt över-
klagande eller var han ute efter att provocera för att väcka opinion? I vart fall 
agerade han som om det skulle vara möjligt att påverka kanslikollegiet. Sam-
tidigt med överklagandet hade Forsskål skrivit till ett av kansliråden, Mat-
tias von Hermanson, och bett honom stödja hans sak. Men kanslirådet var 
upptaget av brunnsdrickning och när han besvarade Forsskåls brev var saken 
redan avgjord. Det hindrade inte Forsskål att i nya brev fortsätta att argu-
mentera för sin skrift. 

Tonen i Forsskåls skrivelser är oskuldsfull. Han har i sin avhandling bara ta-
lat om den frihet som redan fanns och som ingen kan vara emot, allra minst 
kanslikollegiet som är ”själen i wår fria Regering” och som omöjligen kan vilja 
göra annat ”än det som är enligt med Rikets frihet och bästa”. Forsskål låter 
frihetstidens frihetsretorik bli en bumerang som slår tillbaka på sina upphovs-
män. Och lika mycket som man officiellt hyllade ”friheten”, lika lite önskade 
man associeras med det tidigare enväldet. Men Forsskål använder de politiska 
förhållandena under enväldet som spegel och motbild för sin egen tid. ”Skrif-
frihet och enwälde kunna omöjeligen tåla hwarandra”, skriver han bland annat 
till von Hermanson. 

Utmärkande för kommunikationen mellan Forsskål å ena sidan och kans-
likollegiet och kanslirådet von Hermanson å den andra var den förstnämndes 
envisa försök att få till stånd en diskussion i sakfrågan, och de sistnämndas lika 
envisa ansträngningar att undvika en sådan diskussion och i stället få den be-
svärande frågan avförd från dagordningen.
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Forsskål skärper tonen 
Allt eftersom skriftväxlingen utvecklades skärpte Forsskål tonen. Bland annat 
ifrågasatte han den lagliga grunden för kanslikollegiets beslut. Han gav också 
flera exempel på skrifter med liknande innehåll som inte förbjudits. Forsskål 
säger sig därför inte kunna ”begripa, huru Rikets allmänna stadgar skulle göra 
skriffriheten så olika, så inskränkt för mig och ej för andra”. 

Kanslikollegiet påmindes även om sin underordnade ställning under stän-
derna och under riksrådet. Forsskål antydde att kollegiets beslut därför kan 
komma att överklagas ”hos Kongl. Collegii och mina gemensamma domare”. 
Därmed reducerade han det mäktiga kanslikollegiet till en jämbördig mot-
part. Skulle kollegiet däremot gå honom till mötes så blir han förvissad om att 
”i Frihetens land, icke heller mellan riksdagarna, sakna den ömmaste delen af 
friheten: att få tala och skrifwa om landets brister och förmåner!”.

När det däremot gäller skriftens innehåll framstår Forsskål som ödmjuk. 
Visst kunde han ha tagit miste, visst kunde han ha fel. Någon ändring i de la-
gar som gällde hade han visserligen i sina ”ringa tanckar” inte velat göra. Men 
om han ändå skrivit något som strider mot lagen, då ville han gärna bli rättad 
– dock med angivande av lagrum! Till denna önskan om precisering av kans-
likollegiets invändningar mot hans skrift återkommer han gång på gång. Men 
en sådan diskussion var man alltså angelägen om att undvika och Forsskål fick 
hålla till godo med de korta beslutsformuleringar han så småningom fick ta del 
av men som han på intet sätt var nöjd med.

Forsskål ger ut skriften

Kanslikollegiet hade remitterat ärendet till filosofiska fakulteten, som endast 
upprepade de skäl man angett för att inte tillåta disputationen. Kollegiet de-
lade fakultetens uppfattning och tillade för sin del att allt för många skrifter i 
detta ämne ”lätteligen kunde förvirra en redan nog tydelig sak”. Forsskål skulle 
alltså inte få ge ut sin avhandling. 
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Varför trotsade Forsskål kanslikollegiets beslut? 
Vad var det som fick Forsskål att trots filosofiska fakultetens och kanslikolle-
giets avslag ändå ge ut skriften? Flera förklaringar är tänkbara och kan tillsam-
mans ha inverkat på hans beslut. 

En drivande kraft bakom företaget var säkert hans omvittnade envishet. 
Frustrationen över de lapidariskt utformade besluten och att därmed inte 
ha fått klara besked om skälen var sannolikt en annan faktor. Det kan också 
tänkas att Forsskål varit ute för att väcka allmän opinion i tryckfrihetsfrågan, 
kanske med sikte på kommande riksdag. Dessutom kan han ha provocerats 
av innehållet i ett samtida kungligt brev som förbjöd all utgivning av politiska 
skrifter.19 Detta förbud motiverades med att skrifter under senare tid förfat-
tats som alldeles avvek från ”den esprit och afsigt, hwaruti fundamentelle La-
garna äro författade”.20 

Censorns tryckningstillstånd 
En avgörande förutsättning för utgivningen var dock av annat slag. För att 
skriften skulle kunna tryckas krävdes en granskning och ett tryckningstill-
stånd – imprimatur – av censor librorum, Niclas von Oelreich. Det kan ha 
funnits flera orsaker till att denne faktiskt gav sitt tillstånd. 21 Kanske var von 
Oelreich, som han själv uppgav, verkligen okunnig om fakultetens och kans-
likollegiets avslagsbeslut. Men han kan också ha varit ute efter att komma åt 
kollegiet, som han hade ett horn i sidan till. Måhända förutsåg även von Oel-
reich kommande förändringar i de politiska maktförhållandena. Helt osan-
nolikt är det heller inte att han dessutom tagit bra betalt för sitt trycknings-
tillstånd. Imprimatur blev det hur som helst. Men först hade von Oelreich 
i enlighet med sitt uppdrag gjort språkliga och innehållsliga korrigeringar i 
Forsskåls manuskript. Flera anspelningar på aktuella svenska förhållanden 
hade strukits; innehållet hade därigenom fått en mer generell och något mind-
re utmanande karaktär.22

Kanslikollegiet ställs inför fullbordat faktum 
Reaktionen på utgivningen blev omedelbar. Redan samma dag togs frågan 
upp i kanslikollegiet. Boktryckaren Salvius uppkallades och kunde för sin del 
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bara berätta att manuskriptet haft en tydlig påskrift med tryckningstillstånd 
av kanslikollegiets egen censor och att hela upplagan hämtats av författaren. 
Därefter förhördes von Oelreich som meddelade att han inte kände till att 
disputationen tidigare förbjudits av kollegiet. Å andra sidan kunde han inte 
se varför skriften inte skulle kunna utges då där blott ”taltes om friheten och 
densamma förswarades”. 

Kanslikollegiet hade nu inte bara svårigheterna att hantera den unge ma-
gistern och docenten Peter Forsskål utan även den politiskt erfarne och infly-
telserike Niclas von Oelreich.

Linné måste konfiskera skriften 
Hur skulle man gå vidare? I kollegiet uppstod olika meningar. Att skriften fak-
tiskt godkänts av kollegiets egen censor var en delikat omständighet. En dis-
kret hantering av ärendet blev till att börja med kollegiets huvudstrategi. Ett 
första steg blev att skriva till universitetskanslern som genom rektors försorg 
”med behörig försiktighet” skulle se till att skriften konfiskerades. 

Rektor var denna termin Carl von Linné. Han kunde så småningom leve-
rera 70 exemplar av skriften, varav två var hans egna och åtta hade konfiske-
rats från Forsskål. Sammanlagt återfanns endast 79 exemplar av upplagans 
500 exemplar. Flertalet hade uppspårats bland universitetets studenter. Lin-
né hade gjort sin plikt som rektor. Hur han upplevde denna fiskala aktion mot 
en av sina lärjungar kan man fundera över. Den fortsatta relationen tycks i alla 
fall inte ha tagit skada; Forsskål stod fram till sin död i brevkontakt med Lin-
né och sände honom gåvor och växtmaterial, däribland den ört som fick bära 
Forsskåls namn.23

Forsskåls andra strid med kanslikollegiet 

Efter det att Tankar om den borgerliga friheten konfiskerats kallades Forsskål 
till Stockholm för att förklara sig inför kanslikollegiet.24 Om kanslikollegiet 
hade haft förhoppningen att dess makt och myndighet skulle göra författaren 
spak och ångerfull så visade Forsskål redan från början att han istället upp-
fattade kollegiet som sin motpart och var inställd på strid för sin sak. Under 
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den fortsatta hanteringen av ärendet fick Forsskål flera tillsägelser att uttrycka 
sig med större respekt för kollegiet, som också varnade honom att man inte 
önskade hans ”ofärd”. Forsskål beklagade om kollegiet var missnöjt med hans 
förfarande, men ansåg samtidigt att han handlat helt lagenligt. Skriften hade 
censurerats och korrigerats och var därför inte samma skrift som tidigare be-
handlats. För övrigt ville han gärna ha frågorna skriftligt och dessutom att pro-
tokoll skulle föras över samtalet. Detta var propåer som irriterade kollegiet 
men Forsskål ursäktade sig med att han inte kände till hur det brukade gå till 
i sådana sammanhang.

En farlig blotta
När Forsskål berättade att han inte längre löd under Uppsala universitet, efter-
som han fått professorsfullmakt av den danske kungen inför den forsknings-
expedition han skulle delta i, uppstod en farlig blotta som kollegiet kunde ut-
nyttja. Hade han fått tillstånd att träda i främmande makts tjänst? När Forsskål 
ursäktade sig med att han inte kände till en sådan bestämmelse replikerade 
kollegiet att denna okunnighet vittnade om ”ett tanckesätt, som wille han blott 
lefwa efter egit behag”. Och dessutom, hur kunde han som var så okunnig om 
lagarna skriva om dem och försöka förklara dem? Forsskål slingrade sig ur det-
ta genom att hävda att hans skrift var en filosofisk avhandling, inte en juridisk.

Forsskål upprepade sedan sin önskan att av kollegiet få veta vad som mer 
exakt var problemet med hans skrift. Men kollegiet var inte ”sinnad att ingå 
med honom några discutioner af seilfwa saken”. När man sedan ville avsluta 
förhöret tog Forsskål upp frågan om konfiskationen av hans skrifter som ”wa-
rit hans wälfångne egendom, hwilken icke bordt gå honom utur händerne, 
utan föregången laga ransakning och dom”. Kollegiet medgav att en författare 
kunde ha en ”wiss slag rättighet till sitt arbete” men eftersom kanslikollegiet 
hade makt över censuren så kunde man också beslagta skrifter som hade ut-
givits på ett felaktigt sätt.

Forsskål varnas 
Forsskåls svårkuvade hållning blev ett problem för kanslikollegiet. Om han ”på 
det sättet fortfore” gick det kanske inte att undvika en formell rättegång, en 



17

kanslirätt. Men löd Forsskål under kollegiets jurisdiktion? Alldeles självklart 
var det inte och hans danska tjänst var en komplikation. Tillsvidare ville man 
därför fortsätta på lämpornas väg. Justitiekanslern von Stockenström åtog sig 
att tala enskilt med Forsskål. 

Samtalet föreföll till en början ha fallit väl ut. Justitiekanslern kunde rap-
portera att Forsskål nog bara hade ”handlat af okunnighet, ungdomsdierfhet, 
en art af egen inbillning och för mycken god tanke om sig sielf och sina gö-
romål” och var beredd på att göra en formell avbön inför kollegiet. Så myck-
et till avbön blev det nu inte. Forsskål fortsatte sin enträgna begäran att få 
veta skälen till varför hans skrift inte kunde utges. Kanslikollegiet ignorera-
de emellertid detta och avslutade ärendet med en ”allwarsam föreställning 
och åtwarning”. 

Men hur skulle man göra med den utgivna skriften? Å ena sidan skulle ett 
förbud göra den ”långt begärligare än tillförene” och leda till att dess innehåll 
blev mer känt. Å andra sidan var det betänkligt att den kunde uppfattas som 
officiellt godkänd genom att den av censor tillåtits utkomma. Den senare as-
pekten fick vågskålen att väga över till förmån för ett förbud. Kanslikollegiet 
beslöt därför att skriva till Kungl. Maj:t och anhålla om ett formellt förbud mot 
Tankar om den borgerliga friheten.

Forsskåls tredje strid med kanslikollegiet 

Knappt hade detta ärende lagts till handlingarna förrän det måste öppnas på 
nytt och dramat fortsätter med nya akter. Till kanslikollegiet rapporterades 
nämligen den 19 december att Peter Forsskål inte alls ville vidkännas någon 
avbön. Inför en sådan ”ogemen dierfhet och enevishet” blev frågan om rätte-
gång alltmer överhängande. Julhelgen närmade sig dock och frågan sköts upp 
för ytterligare överväganden.

Forsskål vilade emellertid inte på hanen. Efter några turer som gällde rätten 
till protokollsutdrag skrev Peter Forsskål den 24 januari 1760 till Kungl. Maj:t 
och besvärade sig över kanslikollegiets beslut att inte tillåta utgivningen av 
hans skrift. Hans omfattande skrivelse blev, som Henrik Schück skriver, ”ett 
politiskt manifest, som för den vacklande hattregeringen var ytterst ovälkom-
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met, ty man kunde icke dölja för sig, att den ungdomlige, oförskräckte Forsskål 
uttalat tankar, som delades av vida kretsar inom landet”.25

Bläck eller blod 
Återigen utnyttjade Forsskål den officiella frihetsretoriken som stöd för sin 
skrift och sina åsikter. Han hade endast beskrivit friheten och en sådan be-
skrivning borde bara var ”olidelig för de regerande” om friheten i Sverige ”de-
genererade till mångwälde”. Då ”kunde ju ett censurerande Cancelie-Collegi-
um till en skadelig regerings wärn bruka samma skäl, som nu sättas emot mig”, 
skriver han med illa dold ironi.

Forsskål upprepade och skärpte även sina argument för skrivfriheten: ”fri-
heten bör bewaras med frihet, nemligen Rikets frihet med skriffrihet”. Risken 
är annars att missnöjet tar sig andra vägar:

Twäne utwägar äro att afböja skadeliga följder af missnöje. Den ena fordrar 
bläck, den andra blod. Få de missnöjda yttra sig fritt, så kunna de wederläggas, 
underrättas och förwandlas till ett upplyst publicum. […] I Swerige torde den 
hårda wägen wara derföre ännu mindre pålitelig, efter största delen af milicen 
ej hålles af regeringen utan uppfödes med allmogens bröd och tänkesätt.

Forsskåls klagoskrift remitterades till kanslikollegiet för yttrande. På kolle-
giets bord hamnade även en minst lika amper inlaga från censorn Niclas von 
Oelreich, som också blivit varnad av kollegiet. Rollerna hade blivit ombytta. 
Nu var det mössen som lekte med katten.

Kanslikollegiets svar blev vidlyftigt. Att man kände sig både trängd och 
chikanerad framgår bland annat av att man anhåller om ”konungens beskydd 
emot så hårda och oförsynta tillmälen” som förekommit i klagoskrifterna. Rå-
det räddade kollegiet från fortsatt förlägenhet genom att omgående förbjuda 
fortsatt skriftväxling i ämnet. 

Forsskåls upprepade påstående att andra tidigare fått utge det som han för-
vägrats kunde kanslikollegiet i och för sig hålla med om. Men den avgörande 
skillnaden var att Forsskåls skrift utkommit på svenska och kunnat köpas för 
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några ören och därmed nå ut till den stora allmänheten. Kanslikollegiet begär-
de därför på nytt att Tankar om den borgerliga friheten formellt borde förbjudas.

Kunglig Majestäts förbud 

Vid riksrådets första behandling av ärendet beslutades att Forsskål skulle få 
”en tienlig och alfwarsam föreställning” av kanslikollegiet på grund av ”en oan-
ständig och hård skrifart”. Rådet ville emellertid inte gå vidare med något for-
mellt förbud, ett sådant ansåg man skulle göra skriften mera efterfrågad och 
leda till en vidare spridning.

Detta beslut revs dock upp vid nästa sammanträde. Ett rykte hade nämligen 
nått rådet att skriften var mer spridd ut i landet än man först trott.26 Detta var 
särskilt oroande eftersom den var försedd med imprimatur, vilket naturligtvis 
kunde uppfattas som en auktorisation av skriften. Därför tog man nu steget 
att formellt förbjuda Tankar om den borgerliga friheten. Den kungliga förord-
ningen utfärdades den 28 februari 1760, och upplästes i landets alla kyrkor.27

Enligt förordningen innehöll Forsskåls28 skrift ”oförnuftiga satser, ledande 
til icke mindre irrige än missnögde och widrige tankar om Rikets Regerings-
sätt och the theruti för Wåre Undersåtar befäste frihet och säkerhet”. Därför 
förbjöds vid tusen daler silvermynts bot både försäljning och köp av skriften. 
Även innehav förbjöds vid laga vite. Mot lösen av köpeskillingen skulle inläm-
nade exemplar omedelbart översändas till respektive landshövding för vidare 
befordran till kanslikollegiet.

Utöver detta skulle alltså Forsskål även motta en varning av kanslikollegiet. 
Men Forsskål hade rest tillbaka till Uppsala och kunde inte påträffas. Kolle-
giet hade hur som helst ingen anledning att se fram mot ett nytt möte med 
den svårbemästrade Forsskål. Därför beslöts i stället att överlåta uppdraget 
till rektor vid Uppsala universitet. Dramat skulle alltså få sin avslutning där 
det en gång började.
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Striden förs tillbaka till Uppsala 

Från det att denna process inleddes i början av maj 1759 och fram till att det 
sista dokumentet underskrevs gick ett helt år. Under tiden hade på stridens 
båda sidor pennorna raspat och bläcket flutit. Om man går igenom samtliga 
handlingar som framställdes och åtgärder som vidtogs av parterna fram till 
ärendets avslutande, inte minst av Peter Forsskål själv, så kan man notera ett 
fyrtiotal olika episoder. Då den förmodade sista akten återstod höll även den 
på att få en dramatisk fortsättning. 

Konsistoriehuset i Uppsala. Här inleddes och avslutades processen om Peter Forsskåls skrift. 
Kopparstick av Fredrik Akrelius i J. B. Busser, Utkast till beskrifning om Upsala. Andra 
delen. 1769. UUB.
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Varning i konsistoriet 
När ”Hans Kongl. Maj:ts nådige befallning” skulle verkställas av det större aka-
demiska konsistoriet – Consistorium majus – så hade Linné lämnat rektors-
stolen till sin efterträdare professor Petrus Ekerman. Den 22 mars 1760 var 
Forsskål kallad till konsistoriet.29 Rektor framförde ”på det alfwarsammaste” 
kanslikollegiets varning:

hur illa han sig försett, som uti dess hos Hans Kongl May:t i underdånig-
het ingifna skrift låtit utur ackt den wördnad och undergifwenhet han mer 
Högbem:te Kongl. Collegio är skyldig, i det han emot det samma brukat en an-
stötelig och missfirmelig skrifart, jemte en lika alfwarsam åtwarning att i fram-
tiden afhålla sig från allt anstötligt och missfirmeligt skrifwande emot sina för-
män och i synnerhet emot ofta högbem:te Kongl. Collegium.

Att Forsskål inte stillatigande kunde lyssna till denna avbasning kan lätt inses 
mot bakgrund av hans tidigare agerande i processen. Av konsistorieprotokollet 
framgår att han omedelbart velat replikera men att han tystnade och väntade 
till det att rektor avslutat sin framställning. Därefter ”talte han ett och annat”, 
som det står i protokollet, och dessutom inkom han senare med en skrivelse 
till konsistoriet där han ytterligare utvecklade sina åsikter. 

I skrivelsen återkom Forsskål till sitt praeterea censeo under hela affären: 
han hade inte haft för avsikt att skriva något som var brottsligt och man har 
inte velat upplysa honom om vad han skrivit som skulle strida mot lagen. Han 
hade alltså inte fått något tillfälle att försvara sig och visste inte vad han skulle 
försvara sig mot.

Sista akten 
Nu var egentligen det akademiska konsistoriet inte ett forum där denna fråga 
kunde drivas vidare. Konsistoriet skulle bara utföra det man beordrats av 
kansli kollegiet att utföra. Med skäl kunde det även ifrågasättas om den ny-
blivne professorn i dansk tjänst, Peter Forsskål, fortfarande löd under den aka-
demiska jurisdiktionen. Mot detta hade han också själv invändningar. Men, 
skriver han, ”som jag aldrig kan komma för någon domstol, den jag bär mera 
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kärlek före och mera förtroende”, så ville han ändå hörsamma rektors och kon-
sistoriets ”kallelser och förmaningar”.

Konsistoriet besvarade på sätt och vis detta förtroende. Majoriteten ville 
nämligen inte att Forsskåls skrivelse skulle bifogas det protokoll om händel-
serna som man skulle sända till kanslikollegiet. Kanske kan detta ses som ett 
uttryck för omsorg om Forsskål.30 Innehållet i skrivelsen var sådant att det 
kunde bli farligt för honom. Någonstans gick kanske gränsen för kanslikolle-
giets och riksrådets ännu så länge relativt skonsamma hantering av Forsskål.

Mot en sådan diskretion reserverade sig emellertid professor Carl Fredrik 
Georgii som menade att protokollet därmed inte skulle fullständigt återge 
vad som förekommit. Därigenom gick det inte att undvika att kanslikollegiet 
skulle få kännedom om Forsskåls skrivelse, även om den inte översändes. Här 
skulle en ny akt ha kunnat inledas i ett drama med ovisst slut. 

När kanslikollegiet tog del av konsistoriets protokoll och reservationen från 
Georgii reagerade kanslirådet Ekestubbe. Forsskåls skrivelse borde efterskick-
as för närmare granskning och någon efterlåtenhet borde inte förekomma. An-
nars skulle det se ut som om ”att brott icke böra undgå beifrande och ett lagligt 
bestraffande”. Men Ekestubbe överröstades av majoriteten som tydligen inte 
önskade någon fortsatt strid med Forsskål. Kanslikollegiet avslutade därmed 
ärendet för sin del. Men inte Forsskål för sin.

På nästan årsdagen för sin ansökan att få disputera på den avhandling som 
sedan blev föremål för så många olika konflikter inkom Forsskål med sin sista 
skrivelse. Han begärde nu av universitetet att få kopior av kanslerns brev om 
indragandet av hans tryckta skrift och kanslikollegiets brev om hans tillrätta-
visande. Dessutom ville han ha protokollsutdrag från konsistoriets handlägg-
ning av dessa ärenden. Om detta vägrades honom så önskade han ett skrift-
ligt beslut med angivande av de lagrum man kunnat stödja sig på. Rektor ville 
tillmötesgå Forsskåls begäran men majoriteten röstade emot. Därmed sattes 
definitivt punkt för den långa processen. En eventuell fortsättning hindrades 
av att Forsskål nu skulle bege sig iväg på den danska forskningsexpeditionen. 
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Vad hände sedan med tryckfriheten? 

I september 1760 lämnade Forsskål Sverige och i början av januari 1761 star-
tade han färden från Köpenhamn till det ”Lyckliga Arabien”. I breven hem 
till Linné undrar Forsskål: ”Huru aflöper riksdagen och skriffriheten i Swe-
rige?”.31 I ett senare brev till Linné daterat Alexandria den 2 april 1762 åter-
kommer han till frågan:

Längtar mycket efter nytt från Swerget, hwad politiska wälfningar skedt och 
hwad öde widare mina små skrifter i Swerige undergådt.32

Linnés svar till Forsskål känner vi inte. Men han hade kunnat rapportera att 
Tankar om den borgerliga friheten och censuren av skriften blev föremål för 
debatt under riksdagen 1760–62. Något avgörande i tryckfrihetsfrågan kom 
man inte fram till och åsikterna delades i ett parti för Forsskåls skrift – möss-
sorna – och ett emot – hattarna.33 Under riksdagen 1765/66 hade den poli-
tiska maktbalansen ändrats till mössornas fördel och diskussionen om censu-
ren och tryckfriheten intensifierades, men då var inte längre Forsskål i livet. 

Censuren avskaffas
Sedan länge hade det funnits ett missnöje med hur censurpolitiken fungerat 
i praktiken och kanslikollegiets hantering av Forsskåls skrift hade spätt på 
kritiken.34 Efter många diskussioner och överväganden avskaffades slutligen 
censuren (med undantag för teologiska ämnen) genom 1766 års tryckfrihets-
förordning. 

Några år senare dyker händelserna kring Forsskåls skrift upp i den samtida 
debattlitteraturen. Den från riksdagens tryckfrihetsdebatt välkände Anders 
Nordencrantz tog 1769 i en anonym skrift upp fallet. Tankar om borgerliga 
friheten beskriver han som en ”efter sundaste Förnufts omdöme, den men-
lösaste och oskyldigaste Skrift, som i Pennan Författas kan”. För att läsaren 
skulle kunna göra en jämförelse med ”owälduge ögon” återgav Nordencrantz 
kanslikollegiets och Forsskåls skrivelser till Kungl. Maj:t.35 
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Ny upplaga av Forsskåls skrift
Den som en ”oryggelig Grundlag” antagna tryckfrihetsförordningen från 1766 
var inte mer ”oryggelig” än att den avskaffades i samband med Gustaf III:s stats-
kupp 1772. Under det gustavianska enväldet gjordes sedan åtskilliga inskränk-
ningar i tryckfriheten. Men under det korta töväder som rådde 1792, några 
månader efter Gustaf III:s död, utgavs anonymt en ny upplaga av Tankar om 
den borgerliga friheten. Nu kopplades skriften samman med den franska revo-
lutionens frihetstänkande.36 Utvecklingen gick dock mot nya och omfattande 
inskränkningar av tryckfriheten, vilka kulminerade med ett återinförande av 
censuren under Gustaf IV Adolfs sista regeringstid. 

Efter 1809 års statskupp återinfördes tryckfriheten, fick på nytt grundlags-
status samt en ny reglering genom 1810 års tryckfrihetsförordning. Men snart 
följde åter nya inskränkningar – bland annat genom den så kallade indragnings-
makten. I samband med debatten om tryckfriheten under Carl XIV Johans tid 
utkom 1836 en anonym skrift av den från senare tryckfrihetsprocesser kände 
Magnus Jacob Crusenstolpe. Där refererade han till striden om Forsskåls skrift 
1759 och återgav även en del av Forsskåls skriftväxling i affären. ”I en punkt 
hafva hos oss alla regimer kommit överens i ett oklokt hat mot offentlig ytt-
randerätt”, kommenterade Crusenstolpe.37

Tryckfrihetens öden i vårt land kan beskrivas som en berg- och dalbana där 
tryckfrihetsförordningarna 1766, 1810 och 1949 representerar höjdpunkterna 
och mellanperioderna dalgångarna. I denna dramatiska tryckfrihetshistoria 
spelade alltså Peter Forsskål och hans skrift Tankar om den borgerliga friheten 
en både faktisk och symbolisk roll.38

En ”widrig åminnelse”? 

I skriftväxlingen med kanslikollegiet och rådet uttryckte Forsskål en mer el-
ler mindre allvarligt menad oro att förbudet mot hans skrift skulle ge honom 
ett dåligt anseende och en för framtiden ”widrig åminnelse”. Så blev långt ifrån 
fallet, allraminst vid hans eget universitet. 
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Universitetets ”upprättelse” 
I Claes Annerstedts historik över Uppsala universitet (utgiven 1877–1914) re-
dovisas utförligt turerna kring Forsskåls skrift. I bihanget till detta verk publi-
cerades på nytt den 1759 utgivna versionen av Tankar om den borgerliga friheten 
samt Forsskåls brev till kanslirådet von Hermanson och kanslikollegiets pro-
tokoll från förhöret med Forsskål.39 Annerstedts sammanfattning av affären 
kan trots vissa reservationer ses som en universitetets retroaktiva upprättelse 
av Forsskål – om någon sådan varit av nöden:

Äfven med erkännande af, att han genom halsstarrighet och en viss hänsyns-
löshet i uppträdandet (åtminstone måste det så förefallit hans samtida) själf 
varit något vållande till sin ofärd, blir den slutliga domen, att hans motparter 
hade största orätten på sin sida. Hans sak var god, ty hans uppsåt hade tydligen 
varit allvarligt och sannolikt icke dikteradt af några personliga bevekelsegrun-
der, hvarjämte försvaret var manligt, öppet och ärligt, under det motståndarne 
synas mest varit drifna af själfviska motiv af såväl personlig som politisk art, 
likasom de hänsynslöst utnyttjade sin makt.40

Den hittills mest omfattande biografin om Peter Forsskål utgavs 1923 av Hen-
rik Schück (Uppsala universitets rektor 1905–1918).41 Han behandlade in-
gående striden om Tankar om den borgerliga friheten och redovisade utförligt 
handlingarna i fallet. Schück döljer inte sina sympatier för Forsskål och hans 
sak och beskriver honom bland annat som ”en ung entusiast, utan alla person-
liga biavsikter, en folktalare, som skrev kort, klart och eldande, med av över-
tygelse och hänförelse buren framställning, något av en Thorild. Och en sådan 
man är kanske farligast för en ljusskygg regering”.42 

Henrik Schück var också angelägen att korrigera uppfattningen att Fors-
skål skulle ha varit utsatt för förföljelse från universitetet. Som bevis för mot-
satsen anförde han bland annat att Forsskål i september 1759 utsetts till he-
dersuppgiften att vara förste opponent vid en disputation i samband med ett 
kungabesök i Uppsala.43 
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Forsskåls nya frihetsbegrepp
Peter Forsskål och hans skrifts förhållande till den akademiska friheten har be-
handlats av Torgny Segerstedt (Uppsala universitets rektor 1955–1978). I Fors-
skåls öppna sätt att argumentera spårade Segerstedt ett nytt frihetsbegrepp: 
Att den fria tanken har ett värde även när den har fel och att det endast är ett 
fritt utbyte av åsikter och teorier som kan leda fram till sanningen. ”Sanning-
en måste sökas och den är inte klart given för någon”, konkluderar Segerstedt. 
I brevväxlingen mellan Forsskål och hans lärare i Göttingen, Michaelis, såg 
Segerstedt även uttryck för ett autonomibegrepp som innebär en rätt att själv 
söka sanningen utan att vara bunden av någon auktoritet. Segerstedt samman-
fattar (med udden riktad mot devisen ovanför ingången till aulan i universi-
tetshuset i Uppsala): ”Det är stort att tänka fritt och fri tanke är nödvändigt 
för att man skall tänka rätt”.44 

Någon ”widrig åminnelse” av Peter Forsskål och hans Tankar om den borger-
liga friheten blev det alltså inte fråga om. Kanske skulle Forsskål sist och slut-
ligen ha satt störst värde på det omdöme som gavs av Tore Frängsmyr i hans 
kritiska studie om upplysningen i Sverige. Forsskål var, skriver Frängsmyr, inte 
bara ”den förste egentlige upplysningsfilosofen i Sverige” utan i den rollen även 
ganska unik.45 
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tik, Institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Skrifter 5, Uppsala 1984.

6 Sveriges rikes lag. Gillad och antagen på Riksdagen åhr 1736. Stockholm 1736. Missgiernings Balk I. 
Cap., IV. Cap., V. Cap., LX. Cap. 

7 Constitutionum Academiae Upsaliensis. Kapitel XVIII 2.1. Översättning till svenska av Krister 
Östlund i AUU Skrifter rörande Uppsala universitet. B. Inbjudningar, 145. Doktorspromotionen 
fredag 27 maj 2005.

8 Kungl. Maj:ts bref om censur af disputationer till skydd för den rena läran, Stockholm d. 8 dec. 1749 
[Återgivet i Annerstedt, Uppsala universitets historia. Bihang IV, Handlingar 1749-1776, Uppsala & 
Stockholm 1912, s. 24f.]

9 Kanslirättens dom den 20 november 1750 [Återgiven i Annerstedt, a.a. Bihang IV, 1912, s. 32f.]
10 Se bl.a. Per Nilsén, Att ”stoppa munen till på bespottare”. Den akademiska undervisningen i svensk 

statsrätt under frihetstiden. Serien I, Rättshistoriskt bibliotek. LIX. Skrifter utgivna av Institutet för 
rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin, Lund 2001.

11 Kanslikollegiet till Kanslern om behofwet af undervisning i rikets grundlagar, Stockholm d. 2 maj 
1755. [Återgivet i Annerstedt, a.a. Bihang IV, 1912, s. 94f.

12 Kungl. Maj:ts bref om underwisningen i grundlagarna, Stockholm d. 10 febr. 1757. [Återgivet i An-
nerstedt, a.a. Bihang IV, 1912, s. 96.]

13 Fakulteten granskade sannolikt den version som författats på latin. Här citeras den ocensurerade 
svenska versionen som tillsammans med censors korrigeringar finns återgiven i Gyllene Äpplen. 
Svensk idéhistorisk läsebok. Huvudredaktör: Gunnar Broberg. I. Stockholm 1991, s. 514f. 

14 Torgny T. Segerstedt, Den akademiska friheten under frihetstiden. En sammanställning. Skrifter 
utgivna till Uppsala universitets 500-års jubileum. II. Studier I. AUU Skrifter rörande Uppsala 
universitet C. Organisation och historia 22. Uppsala 1971 s. 121.

15 Se Johan Dellner, Forsskåls filosofi. Stockholm 1953.
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16 Tankar om borgerliga friheten. Utgiven efter trycket och med efterskrift av Teddy Brunius. Stock-
holm 1984, s. 23.

17 Forsskål använder denna term i stället för tryckfrihet. Det är tveksamt om han avser någon skillnad 
mellan termerna då han i andra likartade sammanhang använder termen tryckfrihet.

18 En utförlig redogörelse för hela processen med återgivande av skrivelser och protokoll finns hos 
Henrik Schück, a.a., ss. 114–232. Citaten i det följande är hämtade från Schück om inte annat 
anges.

19 Kungl. Maj:ts brev till kanslikollegium rörande en systematisk avhandling om rikets allmänna rätt 
och fundamentale lagar, 15/8 1759. Schück, a.a., s. 147.

20 Nilsén, a.a., s. 328f.
21 Om von Oelreichs många bevekelsegrunder, se Anders Burius, Niclas von Oelreich Svenskt biogra-

fiskt lexikon. Under redaktion av Göran Nilzén. Band 28. Stockholm 1992–1994, ss. 89–93.
22 I Gyllene Äpplen, se ovan, framhålls att censorns insatser även resulterat i bättre formuleringar när 

det gäller själva språkbehandlingen, s. 519.
23 Forskaolea tenacissima L. Att detta är en slags nässla har gett anledning till en diskussion huruvida 

namngivningen varit nedsättande mot Forsskål. Torsten Steinby, a.a. tänker sig i stället att växtens 
sega fibrer innebär en positiv jämförelse med Forsskåls egenskaper, s. 108. 

24 Protokollet från förhöret den 4 december 1759 finns återgivet hos Annerstedt, a.a. Bihang IV, s. 
134 f. Utförliga citat finns även hos Schück, a.a.

25 Schück, a.a., s. 185. Citaten från Forsskåls och kanslikollegiets skrivelser i det följande är från 
Schück. Skrivelserna finns även återgivna i sin helhet i [Anders Nordencrantz] Tankar om hemlig-
heter, tysthets-eder, censurer, inquisitioner, urtima-domstolar, twång emot, och wåld öfwer menniskjors 
förnufts förmögenheters bruk, samt deras wärkningar i Swerige i synnerhet. Den andra delen. Stock-
holm 1769, s. 52–67.

26 Vid riksdagen 1760/62 berättade en biskop att han fått motta skriften anonymt. Burius, a.a., s. 
377, not 24.

27 Kongl. Maj:ts nådiga förbud emot en af trycket utkommen skrift, under titul: Tankar om Borgerliga 
Friheten. Gifwit Stockholm i Råds-Cammaren then 28 februari 1760. [Återgivet i faksimil hos 
Steinby, a.a., s. 73f.]

28 Hans namn nämns dock inte i förordningen.
29 Protokollet hos Uppsala universitetsbibliotek. UUA. Kansliet A I:117. Större akademiska konsisto-

riets protokoll 14/12 1759–16/6 1760.
30 Schück, s. 205.
31 Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Utgifna och med upplysande noter försedda af Th. M. 

Fries. Första afdelningen. Del VI. Stockholm 1912, s. 153.
32 A.a. s. 158.
33 Burius, s. 223f och 258 f.
34 Burius, s. 276.
35 [Anders Nordencrantz] a.a., s. 52–67.
36 Tankar om borgerliga friheten, i anledning af den nu så allmänt omtalade frihets-principen hos Fran-

soserna. Ny upplaga. Stockholm 1792.
37 [Magnus Jacob Crusenstolpe] 1720, 1772, 1809. Andra upplagan 1837, s. 134f.
38 I tryckfrihetshistoriska framställningar spelar Forsskål ofta en framträdande roll, se exempelvis 

Thomas von Vegesack, Smak för frihet. Opinionsbildningen i Sverige 1755–1830. Stockholm 1995
39 Annerstedt, a.a., Bihang IV, s. 122–123, 128–132, 134–140.
40 Annerstedt, a.a., Tredje delen 1719–1792. Förra avdelningen. Universitetets öden. Uppsala & 

Stockholm 1913, s. 349. 
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41 Schück, a.a. En mindre omfattande biografi är Torsten Steinby, Peter Forsskål och Tankar om borger-
liga friheten, Helsingfors 1970. En skönlitterär framställning med tyngdpunkt på den arabiska resan 
finns hos Thorkild Hansen, Det lyckliga Arabien. En forskningsfärd 1761–1767. Stockholm 1964. 
Ny upplaga 1991.

42 Schück, a.a., s. 222.
43 Schück, a.a., s. 145.
44 Torgny T. Segerstedt, a.a., s. 126. 
45 Tore Frängsmyr, Sökandet efter upplysningen. En essä om 1700-talets svenska kulturdebatt. 1993, s. 

148.
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Rektors inbjudan

Höstterminen 2009 installeras 37 nya professorer vid Uppsala universitet. En-
ligt beslut 2002 installeras alla professorer vid ett tillfälle under året.

Flertalet installandi håller sina föreläsningar under den föregående veckan en-
ligt särskilt program. Vid installationen fredagen den 13 november hålls, sedan 
de nya professorerna presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande ordning: 

Professorn i miljörätt, Gabriel Michanek
Föreläsning: ”Den genompolitiserade miljörätten”.

Professorn i neuroradiologi, Elna-Marie Larsson
Föreläsning: Magnetisk hjärnforskning.

Professorn i tillämpad materialvetenskap, Håkan Engqvist
Föreläsning: Material för reservdelsmänniskan.

I anslutning till installationsakten utdelas Pedagogiska priset för år 2009.

Universitetet hälsar de nya professorerna varmt välkomna och önskar dem 
tillfredsställelse och framgång i deras kommande verksamhet som forskare 
och lärare.
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Alla vetenskapens idkare, vårdare, gynnare och vänner inbjuds till installa-
tionsakten. Den äger rum i universitetets aula och börjar kl 15.15. OBS. tiden. 
Platserna intas senast kl 15.00. (Klädseln är valfri.) För dem som önskar delta 
i processionen sker samling i trapphallens övre galleri t.h. kl 14.50. (Klädseln 
är därvid för herrar frack med svart väst och vit rosett, ev. dekorationer, för 
damer lång klänning.) Obs. att deltagande i processionen begränsas till uni-
versitetets inbjudna gäster, emeriti, fakulteternas lärare och tjänstemän samt 
de i aktens genomförande engagerade. Installationsakten beräknas ta ca två 
timmar i anspråk.

Till installationsakten får jag härmed på universitetets vägnar särskilt inbju-
da: statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet Jan Björklund, hög-
skole- och forskningsministern Tobias Krantz, tillförordnade landshövdingen 
i Uppsala län, länsrådet Leif Byman, ärkebiskopen Anders Wejryd, universi-
tetskanslern, professor Anders Flodström, tillika generaldirektör för högskole-
verket, konsistoriets ordförande, direktör Hans Dalborg, rektorn för Sveriges 
lantbruksuniversitet, professor Lisa Sennerby Forsse, förutvarande innehavare 
av ämbetena som utbildningsminister, landshövding i Uppsala län, ärkebiskop 
samt universitetskansler, universitetets förutvarande rektorer, professorerna 
Martin H:son Holmdahl, Stig Strömholm och Bo Sundqvist samt cheferna och 
företrädarna för de myndigheter, förband, styrelser och organ med vilka uni-
versitetet samarbetar och upprätthåller kontakter.

Vidare inbjuds till akten forna och nuvarande lärare och tjänstemän vid berör-
da fakulteter/sektioner. Personliga inbjudningskort kommer inte att utsändas. 

Uppsala i oktober 2009

Anders Hallberg
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Program

Tid: Fredagen den 13 november kl. 15.15.
 Platserna i aulan skall ha intagits senast en kvart tidigare.

Lokal: Aulan, Universitetshuset.

Installator: Rector magnificus, professor Anders Hallberg.

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

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

Avd. 7–21 tar vid uppställningen plats i galleriet ovanför höger trappa.
7. Pedellen
8. De två cursorerna
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9. Rektor, prorektor och honoratiores
10. Två bitr. övermarskalkar
11. Övriga inbjudna gäster
12. Professores emeriti
13. Teologiska fakultetens lärare
14. Juridiska fakultetens lärare
15. Medicinska fakultetens lärare
16. Farmaceutiska fakultetens lärare
17. Historisk-filosofiska fakultetens lärare
18. Språkvetenskapliga fakultetens lärare
19. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare
20. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare
21. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare
22. Ceremonimästaren 

Vidare deltar funktionärer och ett antal studentmarskalkar.

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

Installationsarrangemang
Ceremonimästare Per Ström, installationsövermarskalk Kay Svensson, bitr. 
övermarskalkar Johan Edman, Gabriella Jönsson, Johan Sjöberg och Anna 
Sjögren, studenternas övermarskalk Maria Berglöf, pedell Sten Andersson, 
cursorer Göran Karlsson och Tommy Agerson, pressansvarig Anneli Waara, 
ansvarig för universitetshuset Manuel Alfaro, administration Inger Sandberg 
och Eva Holmgren.

Stora domkyrkoklockan ringer kl. 8.00 installationsdagen.
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MATTIAS MARTINSON
Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

Anställdes den 15 september 2009 att från och med samma dag vara profes-
sor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Mattias Martinson är född den 2 maj 1970 i Örebro. Föräldrar: Kristian och 
Gunvor Martinson.

Gymnasieexamen vid Duveholmsskolan, Katrineholm 1989. Examen från 
pastorslinjen vid Betelseminariet (nuv. THS), Bromma 1994. Teol. kand. 1997, 
teol. lic. 1999, teol. dr 2000 och docent 2006, samtliga vid Uppsala universitet. 
Universitetslektor och forskarassistent vid Uppsala universitet 2000–2009. 
Honorary Research Fellow vid Faculty of Arts, University of Glasgow, Skott-
land, sedan 2006.

Gift med pol.mag. Sara Martinson. Barn: Sofia (f. 2001), Olle (f. 2003), 
Johanna (f. 2005) och Nils (f. 2008).

Min forskning kan huvudsakligen hänföras till filosofisk teologi och kritisk 
teori, men jag har även fördjupat mig i den kristna dogmatikens karaktäristis-
ka teman, särskilt i boken Tro och tvivel (2004). Doktorsavhandlingen (2000) 
behandlade den tyske socialfilosofen Theodor W. Adornos tänkande, som jag 
även har varit med om att introducera för en svensk publik i boken Efter Ador-
no (2003). Adornos filosofi användes för att granska den akademiska teologins 
villkor i ett sekulärt samhälle. I boken Postkristen teologi (2007) drar jag upp 
konturerna till ett teologiskt förhållningssätt som å ena sidan tar aktivt av-
stånd från en ofta förutsatt lojalitet med kyrka och konfession, men å andra 
sidan bejakar sin specifika intellektuella tradition och ser den som en omistlig 
del av en adekvat kritisk kulturvetenskap. I en kommande bok intresserar jag 
mig för religionskritik och ateism, där jag ger Friedrich Nietzsches tänkande en 
central plats. Som lärare och handledare söker jag relatera livsåskådningsforsk-
ning, religionskunskap och teologi till avancerade kultur- och samhällsteorier. 
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GABRIEL MICHANEK
Miljörätt

Anställdes den 31 mars 2009 att från och med den 1 april vara professor i 
miljö rätt vid Uppsala universitet.

Gabriel Michanek är född den 11 december 1951 i Uppsala. Föräldrar: Ger-
mund Michanek och Daga Michanek, född Linder.

Gymnasieexamen från Celsiusskolan i Uppsala 1970. Jur. kand. 1979, Upp-
sala universitet. Jur. dr i civilrätt 1990 och docent i miljörätt 1994, båda vid 
Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Professor i rättsvetenskap med 
inriktning mot miljö- och naturresursrätt 1999, Institutionen för industriell 
ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Gift med Sofia Widell. Barn: Karl (f. 1986) och Axel (f. 1991).

Min forskning rör främst frågan vilken roll rätten kan fylla i samband med ge-
nomförande av miljöpolitiska mål. Jag undersöker om de miljörättsliga styr-
medlen får genomslag, men även hur regler och rättsprinciper med helt andra 
syften motverkar ett genomförande av miljömålen. I arbetet studeras rätts-
ligt material i form av regler, förarbeten och domstolspraxis. Speciellt för den 
miljörättsliga forskningen är vidare det nära sambandet mellan juridiken och 
naturvetenskapen. Insikter i till exempel ekologi är ofta en förutsättning för 
att kunna förstå rättens roll i viss situation.

Forskningen har periodvis fokuserat på det rättsliga genomförandet av 
energi- och klimatpolitiska mål, där det ofta finns en konflikt med andra 
rättsligt erkända miljömål, inte minst skyddet för natur- och kulturvärden. 
Konflikten är tydlig i flera rättsliga avgöranden som rör utbyggnad av vindkraft.

Den svenska miljölagstiftningen är i sig omfattande och EG-miljörättens 
inbrytning i den svenska rättsordningen innebär ytterligare komplexitet, inte 
bara genom de många EG-rättsakterna utan även EG-domstolens praxis. Det 
är en angelägen fråga för miljörättslig forskning att systematisera rättsområdet 
och att identifiera luckor och överlappningar. Jag har arbetat med sådan syste-
matisering även i andra länder, framför allt i Lettland.



37

BRYNDIS BIRNIR
Fysiologi, särskilt neurofysiologi

Anställdes den 23 september 2008 att från och med den 1 oktober samma 
år vara professor i fysiologi, särskilt neurofysiologi, vid Uppsala universitet.

Bryndis Birnir är född den 28 augusti 1960 i Reykjavík, Island. Föräldrar: 
Einar Birnir och Johanna K.I. Birnir.

Gymnasieexamen vid Menntaskolann i Hamrahlid 1979, Reykjavík, Island. 
BSc 1984 från University of Washington, Seattle, WA, USA. PhD i fysiologi 
1989 från University of California Los Angelses (UCLA), CA, USA. Postdoc-
toral fellow 1991–1994 John Curtin School of Medical Research, Australian 
National University, Australia och research fellow 1995–1999 vid samma uni-
versitet. Universitetslektor vid Lunds universitet 1999–2008.

Gift med professor Olafur Gudmundsson, geofysiker. Barn: Einar Birnir 
(f. 1988) och Gudlaug Björg (f. 1991).

Min forskning är koncentrerad kring signalsubstansen GABA som finns i un-
gefär 40% av hjärnans nervceller. GABA är den vanligaste lugnande nervtran-
smittorn i centrala nervsystemet (CNS) där den utsöndras från nervtermina-
ler. GABA utsöndras även från insulinproducerande cellansamlingar i buk-
spottkörteln och GABA i låg koncentration förekommer i blod. Vi försöker 
förstå samspelet mellan GABA och GABAA-receptorn, som är en jonkanal, 
och vilken roll GABA-systemet har i fysiologi. Vi studerar också hur vi kan 
modulera jonkanalernas funktion med läkemedel. 

GABA-jonkanaler i kontaktområdet mellan nerver (synapsen) aktiveras av 
hög GABA-koncentration, medan icke-synaptiska kanalerna aktiveras av låg 
GABA-koncentration.

De känsliga icke-synaptiska GABA-jonkanalerna finns utanför synapsen 
och på celler utanför CNS, exempelvis i bukspottskörteln och på vita blod-
kroppar. GABA är därför inte endast en nervtransmittor utan även en immu-
no- och ämnesomsättningsmodulator.
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Ökning av GABA-aktiverad jonkanalaktivitet i hjärnan är en vanlig strategi 
för behandling av sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet, som exem-
pelvis sömnsvårigheter, epilepsi, smärta och allmänna ångestrelaterade sjuk-
domar. Läkemedel som påverkar GABA-systemet kan även vara viktiga i sam-
band med inflammationer i hjärnan eller i bukspottkörteln och därmed också 
vid sjukdomar som MS och diabetes typ 1 och typ 2. Icke-synaptiska GABA-
jonkanaler kan bli viktiga angreppspunkter för framtida specifika läkemedel 
och nya behandlingsmetoder.

Fysiologi kan något förenklat beskrivas som vetenskapen om hur organ och 
vävnader fungerar hos levande organismer. Universitetets första professur i 
ämnet inrättades 1864. Visserligen hade redan den allra första medicinska 
lärostolen vid det återupprättade universitetet till en början benämningen 
fysiologi, men då avsåg denna term naturkunskap i ordets mest vidsträckta 
bemärkelse (se s. 48 ff. i denna skrift). Den nu återbesatta professuren var ur-
sprungligen en laboratur, vilken 1975 omvandlades till en personlig profes-
sur åt innehavaren Karl Johan Öbrink. Dennes främsta forskningsområde var 
magsaftfysiologi. Öbrink ansvarade också för genomförandet av byggnatio-
nen av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) under 1960- och 1970-talen.

Vid Öbrinks emeritering ledigförklarades professuren och tillsattes med 
Gunnar Flemström. Flemström har i huvudsak arbetat med magsäckens och 
tolvfingertarmens fysiologi. Han var den förste att visa att slemhinnan i dessa 
delar av magtarmkanalen har en aktiv sekretion av neutraliserande bikarbo-
nat, en upptäckt som idag har sin givna plats i läroböckerna i fysiologi. Denna 
skyddande sekretion är kraftigt sänkt hos patienter med sår i tolvfingertarmen 

Professorslängd

Karl Johan Öbrink* 1960–1984 Fysiologi
Gunnar Flemström  1985–2008
Bryndis Birnir 2008–  Fysiologi, särskilt neuro- 
   fysiologi
*Tjänsten var ursprungligen en laboratur, som omvandlades till en biträdande professur och 
sedermera till en professur.
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(ulcus). Flemström har också studerat de nervbanor och hormoner som kon-
trollerar den slemhinneskyddande bikarbonatsekretionen. Bland hans upp-
täckter på senare år är att sekretionen påverkas av ¨sömnhormonet¨ melato-
nin och av några hormoner som sedan tidigare är kända för att reglera aptit och 
kroppens ämnesomsättning. Det tyder på intressanta samband mellan hjärna 
och mag- tarmfunktion.

JS
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PER-OLA CARLSSON
Medicinsk cellbiologi, särskilt experimentell endokrinologi

Anställdes den 24 mars 2009 att från och med den 1 april vara professor 
i medicinsk cellbiologi, särskilt experimentell endokrinologi, vid Uppsala 
universitet.

Per-Ola Carlsson är född den 20 april 1970 i Asa, Småland. Föräldrar: Birger 
Carlsson och Gull-Britt Carlsson, född Lindqvist.

Gymnasieexamen från Katedralskolan i Växjö 1989. Läkarexamen vid 
Uppsala universitet 1995. Leg. läkare 2001. Specialistkompetens i internme-
dicin 2008. Dr i medicinsk vetenskap 1998 och docent i medicinsk cellbiologi 
2002, båda vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet.

Gift med Annette Carlsson, född Pehrsson. Barn: Albin (f. 2003) och  
Elin (f. 2006).

Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier av de s.k. Langerhanska 
öarna i bukspottkörteln. Dessa insulinproducerande cellanhopningar förstörs 
vid typ 1 diabetes respektive sviktar i funktion vid typ 2 diabetes. Jag har stu-
derat blodkärlsförsörjningen av de Langerhanska öarna och dess betydelse för 
öarnas syresättning, ämnesomsättning och funktion. Ett särskilt intresse har 
varit att förbättra resultaten av transplantation av Langerhanska öar i syfte att 
bota diabetes. I experimentella system har jag studerat hur vävnaden bättre 
kan fås att överleva och fungera efter transplantation genom bland annat sti-
mulerad blodkärlsinväxt. Blodkärlens betydelse för öarna har undersökts med 
avseende på bland annat syresättning och ämnesomsättning. Vi har också fun-
nit att blodkärlen har en möjlighet att understödja de insulinproducerande 
cellernas celldelning och funktion genom cell-cell signalering. Metoder att 
stimulera insulinproducerande cellers överlevnad, tillväxt och funktion såväl 
i den egna bukspottkörteln som efter transplantation är av central betydelse 
när det gäller att finna vägar att motverka respektive bota diabetes.
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MAGNUS ESSAND
Genterapi med inriktning mot vektorutveckling

Anställdes den 24 mars 2009 att från och med den 1 april vara professor i gen-
terapi med inriktning mot vektorutveckling vid Uppsala universitet.

Magnus Essand, född Andersson, föddes den 29 april 1964 i Töcksfors, väst-
ra Värmland. Föräldrar: Göte Andersson och Gun Andersson, född Molin.

Gymnasieexamen från Solbergagymnasiet i Arvika 1983. Fil. kand. 1990 
och Fil. dr 1995 vid Uppsala universitet. Verksam vid the National Cancer 
Institute, Bethesda, USA, 1996–2000. Docent i Immunologi vid Uppsala uni-
versitet 2000.

Gift med Fil. dr Valeria Giandomenico, docent inom medicinska veten-
skaper.

Min forskning syftar till att utveckla nya behandlingsformer för cancer. De 
baserar sig på virus och immunceller som modifieras att specifikt känna igen 
och döda tumörceller.

Adenovirus har förmåga att infektera celler, föröka sig (replikera), döda 
(lysera) värdcellen och sprida sig till närliggande celler. Vi modifierar virusets 
genetiska kod så att dess ytstruktur förändras för att selektivt infektera tu-
mörceller. Vi modifierar också dess kod så att virusets förmåga att replikera 
förändras och styrs av faktorer som selektivt uttrycks av tumörceller. Väl inne 
i tumörcellen kan viruset således replikera och lysera värdcellen. Det modifie-
rade viruset kan därmed söka upp, infektera och döda tumörceller med mini-
mal skadlig effekt på normala celler och vävnader.

Varje T-cell (en form av vit blodkropp) har en unik receptor för att känna 
igen celler som uttrycker specifika, för kroppen främmande antigen. Det finns 
också T-celler med receptorer som känner igen tumörcellsrelaterade antigen 
och de kan selektivt känna igen och döda tumörceller. Sådana T-celler är re-
lativt ovanliga men med rekombinant DNA-teknologi kan vi idag framställa 
dessa receptorer på konstgjord väg, föra in dem i T-celler och därmed erhålla 
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stora mängder T-celler med tumörantigenspecifika receptorer. Tumörceller 
som uttrycker dessa antigen kan då selektivt identifieras och dödas av de gen-
modifierade T-cellerna.
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ANDERS LARSSON
Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot respirationsfysiologi

Anställdes den 24 februari 2009 att från och med den 1 maj vara professor i 
anestesiologi och intensivvård med inriktning mot respirationsfysiologi vid 
Uppsala universitet.

Anders Larsson är född den 3 december 1952 i Motala.
Gymnasieexamen från Berzeliusskolan i Linköping 1971. Läkarexamen 

1977, Lunds universitet. Leg. läkare 1978. Specialistkompetens i anestesi och 
intensivvård 1983. 

Med. dr 1988 och docent i anestesiologi och intensivvård 1989, båda vid 
Institutionen för anestesi och intensivvård, Lunds universitet. Associate pro-
fessor vid University of Texas, San Antonio 1989–1990, professor i anestesio-
logi med särskild inriktning intensivmedicin, Köpenhamns universitet, 1999–
2004 och professor i anestesiologi och intensivmedicin, Århus universitet, 
2004–2009.

Gift med professor, med. dr Elna-Marie Larsson. Barn: Måns (f. 1976), 
Elisabet (f. 1980) och Hanna (f. 1987).

Min forskning har fokuserats på att förbättra omhändertagandet av intensiv-
vårdspatienter med svår andningssvikt som kräver respiratorbehandling. Detta 
mycket allvarliga tillstånd kan uppkomma efter olycksfall, blodförgiftning och 
stora operationer och är relativt vanligt; fem- till tiotusen patienter vårdas för 
detta i Sverige per år med en dödlighet på ca 30 procent. Lungorna blir fuk-
tiga och inflammerade, lungdelar faller samman och blodet blir inte syrsatt. 
Jag har utvecklat en metod för mätning av lungvolymen som ger ett indirekt 
mått på hur stor del av lungan som har fallit samman. Dessutom har jag före-
slagit metoder för att blåsa upp de sammanfallna lungdelarna och på så sätt 
förbättra blodets syrsättning. Emellertid kan en sådan uppblåsning ha negativa 
konsekvenser på blodcirkulationen. Detta har jag studerat experimentellt och 
visat på hur denna negativa effekt kan motverkas. Jag har också utvecklat en 
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metod som förutsäger om en uppblåsning av lungan kommer att vara effektiv. 
Studierna angående lungfunktion kommer nu att intensifieras, och jag hoppas 
att de kommer att bidra till att förbättra utgången hos våra svårt lungsjuka in-
tensivvårdspatienter.

En annan del av min forskning är utveckling av metoder för diagnostik av 
blodbanans vätskeinnehåll. Det finns för närvarande ingen tillförlitlig klinisk 
metod som ger läkaren/sjuksköterskan information om hur mycket vätska 
eller blod som skall tillföras intravenöst, t.ex. vid en blödning eller under en 
operation. Om för mycket vätska ges får patienten vätska i lungan och kan inte 
andas, medan för lite vätska kan leda till cirkulationssvikt och till att patienten 
inte överlever. Jag har tillsammans med mina medarbetare utvecklat två nya 
metoder som jag hoppas kommer att kunna användas i kliniska sammanhang. 

Lärostolen är nyinrättad. 
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ELNA-MARIE LARSSON
Neuroradiologi

Anställdes den 24 februari 2009 att från och med den 1 juni vara professor i 
neuroradiologi vid Uppsala universitet.

Elna-Marie Larsson är född den 17 juli 1951 i Stiby. Föräldrar: Elias och Mia 
Barup.

Gymnasieexamen från Österportskolan i Ystad 1970. Läkarexamen 1977, 
Lunds universitet. Leg. läkare 1978. Specialistkompetens i diagnostisk radio-
logi 1983 och i neuroradiologi 1986.

Med. dr 1989 och docent i diagnostisk radiologi 1991, båda vid Institutionen 
för diagnostisk radiologi, Lunds universitet. Associate professor vid Univer-
sity of Texas, San Antonio, USA, 1989–1990 och professor i radiologi, Århus 
universitet, Danmark, 2006–2009.

Gift med professor, med. dr Anders Larsson. Barn: Måns (f. 1976), Elisabet 
(f. 1980) och Hanna (f. 1987).

Avancerad avbildning av hjärnan med hjälp av modern magnetresonansteknik 
(MR) är mitt stora forskningsintresse. Vid Lunds universitet blev jag engagerad 
i MR-forskning 1984, då vi analyserade vävnadsprover från bland annat ope-
rerade hjärntumörer. När den första kliniska MR-kameran på Lunds Univer-
sitetssjukhus installerats 1986 blev min MR-forskning kliniskt inriktad med 
målsättningen att förbättra diagnostiken och skaffa ökad kunskap om olika 
sjukdomar i hjärnan och ryggen. Jag har arbetat med MR-kameror med mag-
netfältstyrka från 0,3 T (tesla) till dagens starkaste kliniska 3T MR-kameror 
med tio gånger så hög fältstyrka. Den höga magnetfältstyrkan möjliggör för-
utom avbildning av sjukdomsprocesser med överlägsen detaljupplösning även 
utforskandet av fysiologiska förlopp som till exempel blodflöde och tankeak-
tivitet i hjärnan. 

Tidigare har jag arbetat med projekt med MR-avbildning av blodkärl och 
av rygg/ryggmärg. 
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Min nuvarande forskning är patientnära med fokus på hjärntumörer, de-
mens och psykiatriska sjukdomar. Jag har en vision att i samarbete med andra 
forskare utvidga kunskapen om dessa sjukdomar och deras behandling genom 
att kombinera avancerad MR-teknik med andra metoder såsom positron-emis-
sionstomografi (PET).

Lärostolen är nyinrättad. 
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LARS LIND
Medicin med inriktning mot akut internmedicin

Anställdes den 3 juni 2008 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i medicin med inriktning mot akut internmedicin vid Uppsala universitet. 

Lars Lind är född 31 maj 1956 i Södertälje. Föräldrar: Torsten och Gunhild 
Lind. 

Läkareexamen i Uppsala 1984. Med. dr 1988 och docent i experimentell 
medicin vid Uppsala universitet 1992. Specialistutbildning i anestesi i Gävle 
1992 och i internmedicin i Uppsala 1996. Medical advisor på AstraZeneca 
och adjungerad professor i kardiovaskulär medicin 2000–2006. Gästprofes-
sor i akutmedicin vid Uppsala universitet under 2007.

Gift med docent Monica Lind. Barn: Ylva (f. 1980) och Hans (f. 1987).

Min forskning har den övergripande målsättningen att studera uppkomstme-
kanismer för våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt, stroke, hjärt-
svikt och högt blodtryck. Då åderförkalkning är en gemensam nämnare stu-
deras även åderförkalkningens mekanismer. Mina studier utförs oftast som 
hälsokontroller av Uppsalas befolkning där vi undersöker hjärta och kärl nog-
grant med olika metoder. Där spelar olika avbildningsmetoder av åderförkalk-
ning en viktig roll. Vi tar blodprover på hormoner, blodfetter, miljögifter m.m. 
samt undersöker gener för att hitta mekanismer som leder till förändringar i 
hjärta och kärl. Vi undersöker även patienter med hjärt-kärlsjukdomar, samt 
unga friska individer för att förstå hur hjärt-kärlsystemet normalt fungerar. 
Även utprovning av nya läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar är en viktig del 
av forskningen.

Då hjärt-kärlsjukdomar är mycket vanliga inom akutsjukvården studerar 
jag även överlevnad och framtida sjuklighet hos patienter som tas om hand på 
akutmottagningen och inom ambulanssjukvården. 
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Professorslängd

Johannes Chesnecopherus 1613–1626 Professor Physiologiæ
Johan Franck 1626–1661 Professor primus medicinæ
Petrus Hoffwenius 1661–1682
Andreas Drossander 1683–1696
Lars Roberg 1697–1740
Carl Linnæus 1741–1742
Nils Rosén 1742–1756
Samuel Aurivillius 1757–1767
Jonas Sidrén 1768–1774  Anatomiæ et Medicinæ  
  Practices Professor
Jonas Sidrén 1774–1788 Teoretisk och praktisk medicin
Johan Gustaf Acrel 1788–1801 Praktisk medicin
Pehr von Afzelius 1801–1820
Carl Zetterström 1820–1829
Israel Hwasser 1830–1855
Olof Glas 1856–1877
Johan A Waldenström 1879
Salomon E Henschen 1882–1901
Karl Petrén 1902–1910
Hjalmar Forssner 1912–1915
Ragnar Friberger 1915–1919
Gustaf Bergmark 1921–1946
Erik Ask-Upmark 1946–1968
Bertil Hood 1969–1971
Harry Boström 1973–1989 Medicin
Sverker Ljunghall 1990–2007
Lars Lind 2008– Medicin med inriktning mot  
  akut internmedicin
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Den förste professorn vid det återupprättade universitetets medicinska fakul-
tet var Johannes Chesnecopherus. Han hade i Basel som förste svensk promo-
verats till medicine doktor och tillträdde sin professur i Uppsala 1613. Hans 
ansvarsområde vid universitetet blev naturkunskapen i ordets mest vidsträck-
ta bemärkelse. Vid denna tid fanns i Sverige ingen medicinsk vetenskap i vår 
tids mening och knappast heller någon läkarkår. Med 1600-talet följde emel-
lertid stora förändringar: grundläggande anatomiska upptäckter gjordes, och 
en liten inhemskt utbildad läkarkår kom till. Dessutom organiserades det 
svenska medicinalväsendet, dock först efter en myckenhet kiv och oenighet 
mellan läkare, barberare/kirurger, apotekare och andra yrkesgrupper.

Professuren delades 1626 och under lång tid fanns endast två, ibland tre, 
professurer vid fakulteten. Chesnecopherus efterträddes av Johannes Franck, 
som visserligen i stort sett höll sig till den gamla beprövade skolastiska medi-
cinen men som också lät sig påverkas av mystikern Paracelsus och dennes idéer 
om homeopati. Hans egentliga specialitet var botanik, men han hade ett brett 
verksamhetsfält. Exempelvis ägnade han sig också åt alkemi liksom åt anato-
miska dissektioner i den mån tillgången på lik tillät. Han har av Sten Lindroth 
beskrivits som ”en gammaldags man, torr och bister, alltid iklädd stövlar med 
sporrar och värja vid sidan”.

Franck efterträddes av sin elev Petrus Hoffwenius. Efter överenskommelse 
med den andre medicinprofessorn, lymfans upptäckare, den berömde mång-
sysslaren Olof Rudbeck d. ä. åtog han sig den praktiska undervisningen i med-
icin, kemi och fysik. Rudbeck ägnade sig gärna åt historieskrivning, musik, 
byggnadsprojekt med mera samt tidvis åt att styra universitetet efter eget 
gottfinnande. Han överlät därför gärna en stor del av det vardagliga arbetet på 
vännen Hoffwenius. Hoffwenius, som av Israel Hwasser kallats ”den svenska 
medicinens fader och grundläggare”, var den som började utbilda läkare i en 
omfattning av någon betydelse vid universitetet. 

Hoffwenius blev tidigt sjuklig (enligt egen utsago av för mycket tobaksrök-
ning, älskog och åderlåtande) och avled redan 1682. Efterträdaren Andreas 
Drossander tillhörde de moderna experimentalfysikerna och var skolad i den 
cartesianska filosofi som Rudbeck och Hoffwenius hade försvarat under de så 
kallade cartesianska striderna i Uppsala.
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Under 43 år innehades lärostolen därefter av Akademiska sjukhusets grun-
dare Lars Roberg. Sjukhuset, i sin första och jämförelsevis blygsamma form, 
togs i bruk peståret 1710. Även Roberg ägnade sig åt medicinens och natur-
forskningens hela fält. Sedan Roberg 1740 dragit sig tillbaka satt ingen min-
dre än Carl Linnæus (senare adlad von Linné) på professorsstolen. Efter en-
dast ett drygt halvår övergick han emellertid till fakultetens andra lärostol 
sedan han och kollegan Nils Rosén (senare adlad Rosén von Rosenstein) gjort 
ett slags tjänstebyte. Linné kunde då koncentrera sig på botanik, farmaci, se-
miotik och dietlära medan Rosén fick hand om den praktiska medicinen, ana-
tomin och patologin. Rosén betraktade människokroppen som en sorts maskin 
som skulle behandlas därefter. Han var alltså, liksom nästan hela den samtida 
svenska läkarkåren, vad lärdomshistorikerna kallar en iatromekaniker. Rosén 
var den förste egentlige barnläkaren i Sverige och hans bok Underrättelser om 
barn-sjukdomar och deras bote-medel (1764) har av Sten Lindroth kallats ”det 
mest inflytelserika arbete, som någonsin utgivit av en svensk läkare”. Gene-
rationer svenskar har använt ”Roséns bröstdroppar” som lugnande medel vid 
nattlig hosta. 

I början av 1800-talet satt Pehr Afzelius (senare adlad von Afzelius) på lä-
rostolen. Han hade åtminstone av vissa räknats till den politiskt misstänklig-
gjorda krets av studenter och unga lärare som motarbetats av universitets-
myndigheterna under 1790-talet och som delvis avlägsnats från universitetet 
i samband med den beryktade så kallade musikprocessen år 1800. Afzelius 
klarade sig helt oskadd genom detta, inte minst, tycks det, genom sitt världs-
vana sätt, med vilket han enligt vännen G. A. Silverstolpe kunde göra intryck 
på självaste universitetskanslern Axel von Fersen. Afzelius betraktades som 
en skicklig praktisk läkare. Han engagerade sig även åtskilligt i Sätra brunns ut-
veckling. Afzelius’ efterträdare var Carl Zetterström. Om dennes tid vid uni-
versitetet kan man läsa i hans memoarer, delvis utgivna av Sven Johan Kardell.

Efterträdaren Israel Hwasser var en sann 1800-talsromantiker vars speku-
lativa medicinska teorier inte manade till efterföljd. Däremot var hans infly-
tande över läkarna stort, liksom hans betydelse för kårens samhälleliga status. 
Sven-Eric Liedman skriver i sin avhandling om Hwasser att han ”verkligen gav 
den svenska läkarkåren en ideologi, som stärkte dess självförtroende och gav 
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mening åt dess arbete”. För eftervärlden är han kanske mest bekant som den 
som enträgnast motarbetade försöken att flytta den medicinska utbildningen 
och forskningen till Karolinska Institutet i Stockholm.

Israel Hwasser efterträddes av sin lärjunge Olof Glas. Bland dennes verk 
märks bland annat avhandlingen De tuberculosi pulmonum. Glas, som var prak-
tiserande läkare i Uppsala, tjänstgjorde även som prefekt och överläkare vid 
Akademiska Sjukhuset. Under ett antal år var han också framgångsrik inten-
dent för Sätra brunn. Under 1800-talets senare del satt den som forskare myck-
et aktive Salomon Eberhard Henschen på lärostolen. Ett ovanligt öde drab-
bade Henschens företrädare, Johan Anton Waldenström. Han dog nämligen 
på själva installationsdagen. 

Det förra seklet såg flera färgstarka professorer på lärostolen. Den förste av 
dessa var Karl Petrén, som tidigare varit verksam som neurolog och även som 
praktiserande badläkare. Petrén utgav viktiga verk om bland annat polio och 
diabetes. Han förordade också en diet för diabetessjuka, som gick ut på att er-
sätta kolhydratintaget med fett. Enligt ”Petrén-dieten” skulle mängden fett 
uppgå till 85 procent av den diabetessjukes näringsintag.

Under lång tid innehade Gustaf Bergmark professuren. Hans vetenskapliga 
verksamhet gällde främst nervsjukdomar. I likhet med flera kolleger var han 
även brunnsläkare och han sägs ha varit ivrig förespråkare för kallbad. Berg-
mark var känd som en ytterst sträng men skicklig lärare. Hans efterträdare 
Erik Ask-Upmark intresserade sig särskilt för hjärt-kärlsjukdomar i samband 
med njursjukdomar och endokrina tumörer. Han var angelägen om den pa-
tientnära diagnostiken, en skicklig föreläsare och en debattör med starka per-
sonliga åsikter. Bertil Hood är känd för sin forskning om hjärt-kärlsjukdomar. 
Han var en banbrytare vad gäller samverkan mellan grundforskning och klinik 
och initierade ett stort antal viktiga forskningsprojekt, bland annat baserade 
på stora hälsokontroller. Trots sin relativt korta period inspirerade han många 
till klinisk forskning i Uppsala. 

Hoods efterträdare Harry Boström hade inlett sin forskningsbana som ke-
mist, men han kom sedermera att intressera sig för internmedicin. Som pro-
fessor introducerade och utvecklade han vid Akademiska Sjukhusets medi-
cinklinik det för Uppsala nya forskningsområdet endokrinologi. Tillsammans 



52

med sina kolleger arbetade han också upp området onkologisk endokrinologi. 
Med sin särskilda inriktning mot neuroendokrina tumörer i mag-tarm-kana-
len kom sektionen för endokrinologi att rekrytera patienter från hela världen.

Sverker Ljunghall, Lars Linds närmaste företrädare, disputerade 1977 på en 
avhandling om njurstenssjukdom och kom därmed in på studier av kalcium-
omsättningen, en forskning som berörde breda områden av betydelse för in-
värtesmedicinen. Under många år fanns ett nära samarbete med endokrinki-
rurgerna i Uppsala kring regleringen av bisköldkörtlarnas hormonproduktion 
och dess inverkan på olika organsystem. Efter 1990 kom Ljunghall att alltmer 
studera skelettsjukdomar, särskilt experimentella och kliniska aspekter på 
benskörhet (osteoporos). Han har publicerat omkring 400 vetenskapliga ar-
beten och varit handledare för ett tjugotal doktorander. Sedan 1998 har han 
varit verksam vid AstraZeneca, under större delen av tiden som global chef 
för dess kliniska forskning.

JS
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BERTIL LINDAHL
Kardiologi med särskild inriktning mot noninvasiv diagnostik

Anställdes den 26 maj 2009 att från och med den 1 juni vara professor i 
kardiologi med särskild inriktning mot noninvasiv diagnostik vid Uppsala 
universitet.

Bertil Lindahl är född den 19 september 1957 i Gnesta.
Gymnasieexamen i Enköping 1976. Läkarexamen 1985, leg. läkare 1987, 

specialist i invärtesmedicin 1992 och i kardiologi 1994. Med. dr 1996 och 
docent i kardiologi 2003, båda vid institutionen för medicinska vetenskaper, 
Uppsala universitet. Lektor i kardiologi 2007 och chef för Uppsala Clinical 
Research center sedan 2008.

Gift med sjuksköterska Agneta Lindahl. Barn: Hanna (f. 1984), Gustaf  
(f. 1987) och Karin (f. 1989).

Min forskning har till stora delar handlat om att hitta bättre metoder för att 
upptäcka hjärtmuskelskada och bedöma risken för framtida nya hjärthändel-
ser hos patienter som söker för bröstsmärtor eller andra symtom på akut krans-
kärlssjukdom (akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp). Till exempel har jag 
visat att man genom att mäta ett protein i blodbanan, troponin, snabbt och med 
stor säkerhet kan påvisa även mycket små hjärtmuskelskador, så små att de ti-
digare inte har gått att upptäcka. Patienter med sådana små skador har en hög 
risk för nya hjärthändelser och god nytta av blodproppshämmande läkemedel 
och kranskärlsingrepp. Med mina och andras resultat som grund har mätning 
av troponin etablerats som en rutinmetod i hjärtsjukvården. Jag har också del-
tagit i framtagandet och utvärderingen av en rad andra nya markörer för hjärt-
sjukdom. Jag går nu vidare med att studera förekomsten av, orsaker till, och 
betydelsen av stegring av troponin vid andra akuta och kroniska sjukdomar.

Under senare år har jag också med hjälp av nationella kvalitetsregister stu-
derat frågor som värdet av snabb diagnostik i ambulansen, pedagogiska pro-
gram till patienter efter hjärtinfarkt samt hur man kan förbättra kvaliteten i 
hjärtsjukvården.
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MATS NILSSON
Molekylär diagnostik med inriktning mot molekylärdiagnostisk teknik

Anställdes den 17 april 2009 att från och med den 1 maj vara professor i mole-
kylär diagnostik med inriktning mot molekylärdiagnostisk teknik vid Uppsala 
universitet.

Mats Nilsson är född den 22 augusti 1969 i Ängelholm. Föräldrar: Bo 
Nilsson och Solveig Nilsson. 

Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Skara 1988. Fil. mag. i biologi 1993, 
fil. dr i medicinsk genetik 1998, docent i molekylär medicin 2003, allt vid 
Uppsala universitet.

Gift med jur. dr Hedvig Lokrantz Bernitz. Barn: Svala (f. 2002) och Gabriel 
(f. 2005).

Målet med min forskning är att utveckla nya tekniker för att bättre kunna di-
agnostisera och analysera sjukdomar på molekylär nivå. Viktiga tillämpnings-
områden för de tekniker vi utvecklar i min forskningsgrupp är cancer- och 
infektionssjukdomar. Båda dessa sjukdomsområden är utmanande att analy-
sera, och befintlig teknologi är långt ifrån perfekt. Min forskning är tvärve-
tenskaplig och jag samarbetar med både kliniska forskare, molekylärbiologer, 
ingenjörsvetare och fysiker för att kunna utveckla diagnostiska tester som är 
anpassade efter de kliniska frågeställningarna och som drar nytta av moderna 
analyssystem. 

Jag deltar i en mängd nationella och internationella forskningsprojekt och 
min forskning har lett till etablerandet av ett antal avknoppningsföretag som 
utvecklar teknikerna kommersiellt för att ge dem större spridning i samhället.
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KARIN NORDIN
Vårdvetenskap

Anställdes den 23 juni 2009 att från och med den 1 juli vara professor i vård-
vetenskap vid Uppsala universitet.

Karin Nordin är född den 27 april 1959 i Borås. Föräldrar: Stig Nordin och 
Inga Nordin, född Tufvesson.

Psykologexamen 1986, Uppsala universitet. Leg. psykolog 1988. Dr med. 
vet. (onkologi), 1998 och docent i vårdvetenskap 2002 vid Uppsala universi-
tet. Professor i genetisk vägledning vid Medicinska fakulteten, Universitetet 
i Bergen, Norge, 2008.

Barn: Maria (f. 1988), Emma (f. 1989) och David (f. 1994).

Min forskning har främst haft fokus på psykologiska reaktioner och livskva-
litet hos patienter och anhöriga i samband med allvarlig sjukdom som till ex-
empel cancer. Jag har studerat hur man hanterar stressfyllda situationer i sam-
band med sjukdom och behandling, som besked om att man bär på en ej botbar 
sjukdom eller svåra biverkningar, samt vilken betydelse detta har för hur man 
mår psykiskt. Studierna har även fokuserat på hur olika faktorer såsom socialt 
stöd, vårdtillfredsställelse och olika sätt att ge information samvarierar med 
livskvalitet. Detta har skett genom att ett stort antal patienter med olika diag-
noser och deras anhöriga besvarat enkäter och intervjuats vid ett flertal tillfäl-
len under och efter sjukdomsperioden. Utifrån denna kunskap genomförs nu 
behandlingsstudier där olika psykosociala stödinsatser utvärderas. 

En annan del av min forskning har inriktats på attityder till och psykosoci-
ala och etiska aspekter i samband med den medicinska tillämpningen av den 
snabbt växande kunskapen inom humangenetiken. Ett exempel är möjlighe-
ten att genetiskt testa sig för att ta reda på om man har ökad risk för att ut-
veckla vissa ärftliga sjukdomar. Jag har i stora slumpmässiga urval från både 
allmänna befolkningen och grupper som lever med ökad risk för att utveckla 
en ärftlig sjukdom studerat inställningen till genetisk testning samt hur man 
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bör hantera genetisk information. I pågående studier tar vi reda på hur man 
på ett optimalt sätt informerar och ger genetisk vägledning till personer med 
ökad risk för ärftlig cancer. Målet är att minska risken för negativa psykologiska 
reaktioner och att stötta den berörda individen då släktingar ska informeras.
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INGEMAR THIBLIN 
Rättsmedicin

Anställdes den 26 maj 2009 att från och med den 1 juni vara professor i rätts-
medicin vid Uppsala universitet.

Ingemar Thiblin är född den 9 december 1962 i Stockholm. Föräldrar: 
Framlidne Stig Thiblin och receptarie Rose Thiblin. 

Gymnasieexamen från Hersby Läroverk, Lidingö 1981. Läkarexamen 1989, 
Karolinska Institutet. Leg. läkare 1993. Med. dr 1999 vid Karolinska Institutet 
och docent i rättsmedicin 2004 vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, 
Uppsala universitet. Lektor vid Uppsala universitet 2004.

Familj: Hustrun Pia Ölvebro, arkitekt, och barnen Ella (f. 1991) och Felix 
(f. 1995).

Min forskning är i huvudsak inriktad på konsekvenserna av illegalt användan-
de av anabola androgena steroider (AAS). Forskargruppen arbetar dels med 
observationer från den rättsmedicinska rutinverksamheten, dels med djurstu-
dier av bland annat AAS-relaterade hjärtförändringar, dels med epidemiologis-
ka registerstudier över sjuklighet och dödlighet kopplad till AAS-användande. 
Även kriminalitet hos AAS-användare undersöks med registerstudier samt 
intervjustudier på häkten, fängelser och missbruksvårdscentra. För att kunna 
besvara vissa av frågeställningarna kring AAS och kriminalitet har samarbete 
med UCR vid Uppsala universitet etablerats. Syftet med samarbetet är att ta 
fram ett nytt verktyg för bedömning av skadors allvarlighetsgrad baserad på 
stora registermaterial. Under senare år har denna del av forskningen vidgats 
till att omfatta andra skadeepidemiologiska frågeställningar med koppling till 
skadeprevention. Ytterligare utveckling av denna forskningsgren till att om-
fatta även vårdrelaterade skador pågår.
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GUNILLA T. WESTERMARK
Medicinsk strukturbiologi, särskilt proteinkonformationssjukdomar

Anställdes den 26 maj 2009 att från och med den 1 september vara profes-
sor i medicinsk strukturbiologi, särskilt proteinkonformationssjukdomar, vid 
Uppsala universitet.

Gunilla T. Westermark är född den 14 december 1958 i Häglinge. 
Gymnasieexamen i Ängelholm 1976. Dr med. vet. 1991 vid Institutionen 

för patologi, docent i experimentell patologi 1995, universitetslektor i cellbio-
logi sedan 1997, allt vid Linköpings universitet.

Gift med Per Westermark. 

Min forskning handlar om att kartlägga de mekanismer, som leder till att pro-
tein klumpar ihop sig och bildar amyloid, vilken, när den deponeras i vävna-
den, leder till rubbningar av organets normala funktion. Det finns idag ett 30-
tal olika amyloidbildande proteiner beskrivna hos människa och min forsk-
ning fokuserar framför allt på polypeptidhormonet islet amyloid polypeptide 
(IAPP), som utgör amyloiden i Langerhans öar i bukspottkörteln vid typ 2 
diabetes. Amyloid ansågs tidigare vara en icke reaktiv substans, men idag vet 
man att de långa fibrerna uppstår via bildandet av mindre komplexa struk-
turer, vilka är celltoxiska. Därför är IAPP amyloid en sannolik orsak till den 
så kallade betacellsskada, som påvisas vid typ 2 diabetes. Jag har etablerat en 
transgen musmodell (en genetiskt modifierad mus) för öamyloidstudier och 
med denna visat att den initiala amyloidbildningen sker intracellulärt och att 
även prohormonet till viss del ingår i amyloiden. Det innebär att amyloidbild-
ning från IAPP kan stimuleras. För att studera enskilda proteiners förmåga att 
bilda amyloid uttrycks dessa i en djurmodell med bananflugor. Det är ett mo-
dellsystem som jämfört med möss enkelt möjliggör betydligt fler genetiska för-
ändringar. Vi hoppas, med tanke på framtida terapi, att detta modellsystem 
även ska kunna användas för utvärdering av potentiella amyloidinhibitorer.
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GEORGY BAKALKIN
Molekylär Beroendeforskning

Anställdes den 10 mars 2009 att från och med den 1 april vara professor i 
molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet.

Georgy Bakalkin är född den 9 maj 1948 i Sovjetunionen. Föräldrar: Iakov 
Bakalkin och Klaudia Bakalkina.

Utexaminerad från Moskvas universitet 1971. Ph.D. i biokemi/moleky-
lärbiologi vid samma universitet 1977. Forskare vid Uppsala universitet och 
Karolinska Institutet från 1989. Docent i molekylär neurovetenskap vid 
Karolinska Institutet från 2001.

Gift med fil. dr Tatjana Yakovleva. Barn: Anna (f. 1983).

Vi studerar neuropsykiatriska sjukdomar, inklusive drog- och alkoholberoen-
de, med fokus på de underliggande molekylära mekanismerna och på mole-
kylära måltavlor för terapeutisk intervention. Existerande djurmodeller åter-
speglar inte dessa sjukdomars komplexitet, varför vårt fokus ligger på mole-
kylär analys av den den mänskliga hjärnan.

Mer specifikt studerar vi molekylära system som innefattar så kallade opio-
idreceptorer och de peptider, endorfiner och dynorfiner som aktiverar dessa. 
Endorfiner förmedlar beroendeframkallande drogers euforiska effekter med-
an dynorfiner framkallar dysfori, dvs. motverkar effekterna av endorfiner. De 
dysforiska effekterna av dynorfiner är av central betydelse för drogberoende 
och depression.

För att förstå mekanismerna bakom drogberoende och depression studerar 
vi hur uttrycket av den gen som kodar för dynorfiner regleras. I syfte att ut-
veckla farmakoterapi mot dessa sjukdomar undersöker vi effekterna av små 
molekyler vilka motverkar verkningarna av endogena dynorfiner.
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LARS KARLSSON
Antikens kultur och samhällsliv

Anställdes den 25 november 2008 att från och med den 1 december samma 
år vara professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet.

Lars Karlsson är född den 16 april 1957 i Motala. Föräldrar: Knut Karlsson 
och Anne-Marie Karlsson, född Paulsson.

Gymnasieexamen från Platenskolan i Motala 1976, reservofficersexamen 
1979, M.A. i Classical Archaeology från University of Virginia, USA, 1986, fil.
dr i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet 1992, docent vid 
samma universitet 1997, forskarassistent vid Svenska Institutet i Rom 1993–
1999, universitetslektor vid Uppsala universitet 2001–2008.

Min forskning kom tidigt att fokusera på de antika grekernas koloniserande av 
Medelhavets kustområden under perioden 1000 till 300 f. Kr. och jag deltog 
under ett flertal år i utgrävningar i de grekiska kolonierna i Provence och på Si-
cilien, bl.a. i Morgantina. Under denna tid insamlades material för min avhand-
ling om antikt stadsmursbyggande. Jag kunde i mitt arbete utveckla en stads-
murskronologi som sedan kunnat appliceras på de många bevarade resterna av 
antikens fortifikationsanläggningar från Sicilien i väst till Mindre Asien i öst.

Detta arbete ledde 1993 till Mindre Asiens grekiska kolonier och de svens-
ka utgrävningarna i Labraunda. Labraunda är en internationellt känd svensk 
utgrävningsplats där forskare från Uppsala universitet varit verksamma sedan 
1948. Platsen är en omfattande kulthelgedom ägnad himmels- och vädergu-
den Zeus Labraundos. Sedan 2004 leder jag detta projekt och har öppnat flera 
nya forskningsfält i studiet av helgedomen. Min egen forskning behandlar fem 
fristående fortifikationsanläggningar och ett fort på akropolen, vilka troligen 
uppförts av den kariska satrapen Maussollos, som lade stora resurser på bygg-
naderna i Labraunda, uppenbarligen för att skapa en karisk nationalhelgedom.
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JOHN ROGERS
Historia

Anställdes den 17 mars 2009 att från och med den 1 april vara professor i his-
toria vid Uppsala universitet.

John Rogers är född den 28 oktober 1944 i Gary, Indiana, USA. Föräldrar: 
John Joseph Rogers och Martha Rogers, född Belkow.

Bachelor of Arts (History), Purdue University, USA, 1967. Fil. dr i histo-
ria, Uppsala universitet, 1978. Docent i historia vid Uppsala universitet 1988. 

Gift med fil. kand. Britta Reimer. Barn: Kristofer (f. 1980), David (f. 1983) 
och Hanna (f. 1988). 

Jag har bedrivit forskning inom historisk demografi (befolkningshistoria), fa-
miljehistoria och medicinsk historia. Dessa områden tenderar att vara tvärve-
tenskapliga med forskare från vitt skilda discipliner (statistik, sociologi, etno-
logi, biologi, medicin, m. fl.). Den anglosaxiska termen ”social science history” 
kanske bäst beskriver forskningsfältet. Ett grundtema i min forskning har va-
rit att försöka förklara hur ekonomiska och politiska förändringar har påver-
kat människors levnadsvillkor. Jag har försökt belysa olika aspekter av detta 
genom att studera demografiska och sociala förändringar dels på aggregerad 
nivå, dels på individnivå. Familjen och hushållet är de naturliga enheterna att 
analysera i det senare fallet. Denna forskningsinriktning gör det möjligt att 
angripa problemet från två håll. För det första kan man utgå från en ekono-
misk eller politisk förändring i samhället och analysera de demografiska och 
sociala konsekvenserna och för det andra kan man utgå från en demografisk 
eller social förändring och söka orsakerna till denna. Historisk demografi har 
följaktligen löpt som en röd tråd genom min forskning. Den största delen av 
min vetenskapliga verksamhet faller således inom vad man i bred bemärkelse 
kan kalla socialhistoria.
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LEENA HUSS
Finska

Anställdes den 23 juni 2009 att från och med den 1 juli vara professor i finska 
vid Uppsala universitet.

Leena Huss är född den 27 september 1948 i Jönköping. Föräldrar: Matti 
Haakon August Tikkanen och Satu Sisko Tikkanen, f. Lehtonen. 

Studentexamen från Munksnäs samskola, Helsingfors 1967, ekon. mag., 
Helsingfors handelshögskola 1971, fil. mag. i finska, Uppsala universitet 1980, 
auktoriserad översättare svenska/finska, Helsingfors 1983, fil. dr i finsk-ugriska 
språk , Uppsala universitet 1991, docent i finsk-ugriska språk, Uppsala univer-
sitet 1999, docent i minoritetsspråksforskning, Helsingfors universitet 2004.

Barn: Mikael (f. 1974), Mattias (f. 1976) och Markus (f. 1981).

Sedan disputationen har jag framför allt ägnat mig åt språksociologisk forsk-
ning om finsk-ugriska minoritetsspråk med flerspråkighet, språkpolitik, språk-
planering och språklig revitalisering som specialområden. En fråga som sär-
skilt intresserat mig är hur statligt stöd påverkar språkliga minoriteters egen 
aktivitet och verksamhet till förmån för sina språk och kulturer. Det iriska 
exemplet har visat att en långsiktig språklig revitalisering som stöds av staten 
har svårt att lyckas utan ett motsvarande gräsrotsengagemang. Enligt min syn 
innebär språklig revitalisering minoriteters emancipation i den bemärkelsen 
att tidigare stigmatiserade grupper börjar omvärdera sin egen identitet, sitt 
språk och sin kultur, engagerar sig i språkbevarande och -stärkande aktiviteter 
och strävar efter att få integreras i samhället på sina egna villkor.

Utöver detta emancipationsperspektiv har jag även intresserat mig för den 
språkpolitiska utveckling i Europa i stort som hänger samman med de pågå-
ende internationella strävandena för att främja språklig mångfald (framför 
allt inom EU och Europarådet). Synen på språken i ett land som delar av ett 
”språkligt ekosystem” som påverkas av en mängd lingvistiska, sociala och poli-
tiska faktorer anser jag är en fruktbar utgångspunkt för närmare studier av hur 
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språk bevaras, förloras och eventuellt återerövras i samhället. Följande fråga 
har fascinerat mig: Vad är det som gör att vissa till synes starka språk under en 
relativt kort tid kan bli extremt hotade medan andra, betydligt mindre och 
svagare språk, lyckas överleva under lång tid. I min forskning har jag särskilt 
intresserat mig för finsk-ugriska minoritetsspråk i Norden, såsom sverigefin-
ska, meänkieli, kvänska och olika samiska språk.
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JUHANI NUORLUOTO
Slaviska språk

Anställdes den 6 maj 2008 att från och med den 1 september samma år vara 
professor i slaviska språk vid Uppsala universitet.

Juhani Nuorluoto är född den 28 mars 1956 i Vasa, Finland. Föräldrar: Lars 
Boris Fridolf Nuorluoto och Aino Helena Nuorluoto.

Fil. dr i slavisk filologi vid Helsingfors universitet 1989 och docent vid sam-
ma universitet 1994. Universitetslektor i sydslaviska språk vid Helsingfors 
universitet 2007.

Barn: Milja-Leena, (f. 1982), Essi-Riitta, (f. 1984) och Tuomo Juhani  
(f. 1987).

Mina forskningsintressen ligger idag mestadels inom områden vilka skiljer sig 
åt tidsmässigt, territoriellt och innehållsligt. Jag leder forskningsprojekt och 
har publicerat monografier, artiklar och samlingsverk inom olika områden. 

Först och främst handlar det om slavisk historisk grammatik, särskilt his-
torisk fonologi (ljudlära). Eftersom historisk grammatik baserar sig delvis på 
historiska dialekter (och mindre på skriftspråk) bedriver jag aktiv forskning i 
slavisk dialektologi. Särskilt intressanta är kroatiska kaj-dialekter vars struktur 
verkar avslöja vissa egenskaper som var typiska för den utrotade ”pannonien-
slaviskan” som före 900-talet var det språk vilket talades på det territorium 
som idag till större del utgörs av Ungern. En slavist kan inte bedriva forskning 
inom historisk grammatik utan att ha bra kunskaper i fornkyrkoslaviska, den 
äldsta slaviska skrifttraditionen. Delvis ingår här näverbrevforskning. Sedan 
1950-talet har man nämligen hittat över 1000 fornryska näverbrev som här-
stammar framför allt från Novgorod-området i Ryssland. Näverbrevens språk 
avslöjar många hittills okända språkdrag och är därför en av de viktigaste käl-
lorna inom rysk och slavisk språkhistoria.

Även idéhistoria, språksociologi och sociolingvistik har stor betydelse i min 
forskning. Det handlar framför allt om de slaviska äldre skrifttraditionerna 
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och de moderna skriftspråkens uppkomstmekanismer. I min forskning inne-
bär den språksociologiska dimensionen å ena sidan studiet av idéhistoriska, 
sociologiska och delvis politiska sammanhang som lett fram till ett behov av 
att skapa ett skriftspråk, å andra sidan sociolingvistisk och språkvetenskaplig 
forskning med avseende på de slaviska skriftspråkens interna utveckling för 
att kunna förstå varför de idag ser ut som de gör.

Professorslängd

J.A. Lundell* 1891–1916 Slaviska språk
Richard Ekblom 1921–1939
Gunnar Gunnarsson 1940–1966
Józef Trypúcko 1966 –1977
Sven Gustavsson 1977–2003
Juhani Nuorluoto 2009–  
* Eo prof 1891–1908

Den tidigaste akademiska undervisningen i slaviska språk i vårt land bedrevs, 
av lättförståeliga utrikespolitiska skäl, vid Krigshögskolan, som grundades 
1878. På 1880-talet fick Uppsala universitet, genom motion i riksdagen av 
den kände liberalen Adolf Hedin, möjlighet att arvodera en lärare med 2 500 
kr årligen.

Den man som främst kom i fråga då det gällde en lärartjänst i slaviska språk 
vid vårt universitet var J.A. Lundell (f. 1851), sedan 1882 docent i fonetik. Han 
förordnades till eo professor i slaviska språk 1891 och blev ordinarie på lärosto-
len 1909, i samband med att eo-professurerna generellt avskaffades. Han av-
gick med pension 1916.

Även om Lundells insatser inom ämnet slaviska språk var betydande är det 
inte främst därför som han blivit ihågkommen av eftervärlden. För forskningen 
inom nordiska språk har hans gärning haft stor betydelse genom att han redan 
1878 offentliggjorde det fonetiska så kallade landsmålsalfabetet, varigenom 
svenska dialektuttal kunde åskådliggöras i skrift. Dessutom var han synner-
ligen verksam inom det kulturellt pedagogiska livet i Uppsala stad. Tillsam-
mans med Ida Norrby grundade han Fackskolan för huslig ekonomi. Han låg 
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också bakom skapandet av Uppsala Enskilda Läroverk och Etisk-pedagogiska 
institutet. Alla dessa inrättningar finns ännu kvar i staden men under andra 
namn och naturligtvis med delvis ändrade målsättningar. Som person var J. A. 
Lundell ovanligt drivande och entusiastisk men han kunde också visa häftig-
het och var inte alltid lätt att samarbeta med.

Efter Lundells avgång dröjde det, främst beroende på svårigheten att finna 
lämpliga utländska sakkunniga, länge innan professuren kunde återbesättas. 
Under tiden upprätthölls undervisningen av docenten, tillika läroverkslektorn 
Tore Torbjörnsson. Sökande till professuren var Torbjörnsson samt den kände 
slavisten och poeten Sigurd Agrell från Lund. Ämbetet tillföll emellertid lek-
torn Richard Ekblom (f. 1874). Han utgav en rysk grammatik, som kom i sex 
upplagor och nyttjades ännu på 1950-talet. Men han forskade också i litauisk 
fonetik och skrev om polska ortnamn jämte åtskilligt annat. Själv upsaliensare 
och född i Västergötland var han under många år en uppskattad inspektor för 
Västgöta nation. Känd för en bredare allmänhet blev han genom sina under 30- 
och 40-talen utgivna tre samlingar av resekåserier. Hans underfundiga humor 
och känslan för de bisarra inslagen i livet gjorde honom till en framstående es-
säist. Under titeln ”Tåget går, professorn” publicerade Jan Olof Olsson (Jolo) 
ett urval av dessa kåserier 1961.Richard Ekblom blev emeritus 1939 men fick 
vara verksam under lång tid innan han avled 1959.

Hans efterträdare blev 1940 Gunnar Gunnarsson. Han var norrlänning och 
upsaliensare men hade under några år varit professor vid Lunds universitet. 
Under 1940-talet började det stå klart för myndigheterna att till ämnet hörde 
en rad skilda språk, som visserligen var besläktade men som krävde sina sär-
skilda specialister inom undervisning och forskning. Dessutom hade den po-
litiska utvecklingen i Europa under 1900-talets första hälft medfört, dels att 
intresset för de slaviska folkens språk och kultur ökade, dels att flyktingar ifrån 
länderna i östra Europa i högre utsträckning sökte sig till Sverige. Studenttill-
strömningen till ämnet ökade efter andra världskrigets slut, också i Uppsala.

Under denna uppbyggnadstid, som fick stor betydelse för slaviska institu-
tionen, som den nu kallades, ägnade sig dess ledare professor Gunnarsson ock-
så åt universitetspedagogisk verksamhet bland annat genom utarbetandet av 
en rysk och en polsk nybörjarbok samt medverkan i ett rysk-svenskt lexikon. 
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Gunnar Gunnarsson avgick med pension 1966 och efterträddes av Józef 
Trypúcko. Denne var född i Polen 1910 men hade efter studier i hemlandet 
verkat som polsk lektor i Helsingfors under slutet av 1930-talet. I samband 
med Polens uppdelning mellan tyskar och ryssar hösten 1939 kom han till Sve-
rige. Senare inskrevs han som student vid Uppsala universitet och promovera-
des här till fil. dr 1947. Han blev docent i slaviska språk samma år och var under 
de följande två decennierna mycket aktiv i olika sammanhang inom forskning 
och undervisning. Han företog en rad studieresor. 

Nämnas kan ett betydelsefullt projekt, som han initierade. Under en av 
de många striderna mellan Sverige och Polen, närmare bestämt år 1626, hade 
svenskarna som krigsbyte tagit ett stort bibliotek, tillhörigt jesuitkollegiet i 
det polska Braniewo. Volymerna fördes till Sverige och hamnade i Uppsalas 
nygrundade universitetsbibliotek. Józef Trypúcko arbetade i många år med 
att sammanställa en katalog över denna stora och märkliga samling. När han 
avlidit år 1983 fortsattes arbetet av andra på Carolina i samverkan med polska 
forskare och biblioteksmän. Projektet kunde avslutas 2007. Som ett uttryck 
för polackernas tacksamhet kunde de båda överbibliotekarierna Thomas Tot-
tie och Ulf Göranson i augusti 2009 mottaga Riddarkorset av Republiken Po-
lens Förtjänstorden. 

Józef Trypúcko blev emeritus 1977. Vid slaviska institutionen hade under 
hans tid också bland andra Carin Davidson (f. 1920) och Lennart Kjellberg 
(1913–2004) varit verksamma. Davidson blev senare professor i ryska språket 
och litteraturen vid Åbo akademi. Kjellberg var förste bibliotekarie på Caro-
lina och slog där vakt om slavistiken samtidigt som han spred kunskap i Sve-
rige om polsk skönlitteratur. Hans bok Den klassiska romanens Ryssland blev 
mycket uppskattad av alla som läser de stora ryssarnas verk och som behöver 
veta mera om det samhälle och den kultur i vilken denna litteratur växte fram 
och utspelar sig.

Föregående innehavare, Sven Gustavsson, tillträdde professuren i slaviska 
språk vid Uppsala universitet 1977 och avgick med pension 2003. Gustavsson 
studerade 1957–1961 nordiska språk, litteraturhistoria med poetik samt rys-
ka och därefter slaviska språk vid Stockholms högskola/Stockholms universi-
tet. Han disputerade 1969 på en avhandling om presensaccenten i sydslaviska 
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språk. Under docenttiden i Stockholm sysslade han bland annat med modern 
rysk grammatik, Solzjenitsyns språk och den serbiske författaren Vasko Popa 
samt gjorde en av de allra första översikterna över det rusinska språket i Ju-
goslavien. Som professor upprätthöll han goda förbindelser med slavistiken i 
de fem slaviska länderna Sovjetunionen, Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien 
och Bulgarien. När det kommunistiska systemet bröt samman och federatio-
nerna upplöstes i det som kallats Östeuropa, såg han det som en viktig upp-
gift att hålla fortsatt kontakt med forskningen i de nya staterna. Gustavsson 
blev också involverad i många uppdrag utanför universitetet, t. ex. vid UHÄ 
och i Svenska institutets stipendienämnd. Under tiden som professor ägnade 
han diskussionen kring problemet ”Vem har skrivit ’Stilla flyter Don’?” stor 
uppmärksamhet. Han bedrev också, inom ramen för olika projekt, forskning-
ar rörande det bulgariska poetiska språket, polsk poesi etc. Ett område som 
kom att uppta allt mer av hans intresse var minoritetsfrågor, dels i de slaviska 
länderna, dels vad gäller slaviska språkminoriteter och invandrarspråk. I detta 
sammanhang engagerade han sig aktivt i Centrum för multietnisk forskning, 
där han fortfarande är verksam som emeritus. 

Sedan slutet av 1990-talet har hans forskning mer och mer koncentrerats 
kring frågor om språksituationen i före detta Jugoslavien.

TN
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ANJU SAXENA
Lingvistik

Anställdes den 3 juni 2008 att från och med samma dag vara professor i ling-
vistik vid Uppsala universitet.

Anju Saxena är född den 3 maj 1959 i New Delhi, Indien. Föräldrar: Mr. K.K. 
Saxena och Mrs. Kusum Saxena.

Ph.D. i lingvistik vid University of Oregon, USA, 1992. Forskarassistent 
i lingvistik vid Uppsala universitet, 1992–1996. Docent i lingvistik 1996. 
Universitetslektor vid Uppsala universitet 1996–2008. Innehavare av Carl 
och Tecla Lambergs gästprofessur vid Göteborgs universitet 2007–2008.

Gift med professor Lars Borin, föreståndare för Språkbanken; två bonus-
barn: Lauri och Irja.

Huvuddelen av min forskning har jag ägnat åt det spännande och intrikata sam-
spelet mellan språkets struktur och dess funktioner, till exempel hur självstän-
diga ord över tiden nöts ner till bundna grammatiska ändelser eller prefix, eller 
hur ”rena” grammatiska kategorier som kasus och tempus anammar ”sekundära” 
funktioner som diskursstrukturerande mekanismer. Härvid har jag också kom-
mit in på studiet av språkhistoriska skeenden som kan förklara en sådan utveck-
ling, både språkinterna och språkexterna, såsom språkkontakt i flerspråkiga mil-
jöer. Empiriskt har jag arbetat huvudsakligen med språk och språkmiljöer i Syd-
asien, men som i all lingvistisk forskning är mitt mål hela tiden att kunna säga 
något allmängiltigt om det mänskliga språket som fenomen. Med utgångspunkt 
i mitt mångåriga fältarbete bland talare av starkt hotade icke-dokumenterade 
språk i norra Indiens bergstrakter, i Himalaya, har jag på senare år jag ägnat mig 
mycket åt metodologiska frågor om språkdokumentation och språkbevaran-
de, särskilt med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknologi 
(IKT). Dessa frågor är nu högaktuella, i och med insikten om att hälften av värl-
dens språk riskerar att försvinna under detta århundrade. Som akademisk lä-
rare har jag under ett antal år systematiskt utforskat hur IKT kan användas för 
att göra undervisningen i grammatik och annan lingvistik mer forskningsnära.
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HELENA ELMSTÅHL
Kostvetenskap

Anställdes den 25 november 2008 att från och med den 1 januari 2009 vara 
professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet.

Helena Elmståhl är född den 20 februari 1958 i Strängnäs. Föräldrar:  
Lars-Uno Andersson och Siw Andersson, född Liljeberg.

Gymnasieexamen från Thomasgymnasiet i Strängnäs 1977. Hushållslärar-
examen 1982 vid Uppsala universitet. Näringsfysiolog 1988 och Cand. scient. 
1989, Oslo universitet. Fil. dr i industriell näringslära 1995 och docent 2001, 
båda vid Lunds universitet. Universitetslektor i mat- och måltidskunskap med 
inriktning mot näringslära 2004–2008 vid Högskolan Kristianstad.

Gift med tekn. lic. Kjell-Olof Elmståhl. Barn: Torsten (f. 2000) och Elna 
(f. 2002).

Min forskning är fokuserad på kolhydrater, speciellt glykemiska kolhydrater i 
livsmedel. Jag har identifierat livsmedelsfaktorer med betydelse för blodglu-
kos- och insulinrespons efter måltid, där råvara och livsmedelsprocess används 
för att optimera produktens nutritionella egenskaper. Även mekanismerna 
bakom effekterna har studerats såväl in vitro som in vivo. Genom att inklu-
dera livsmedel med optimerad kolhydratkvalitet i kosten har jag i samarbete 
med andra forskargrupper i långtidsstudier kunnat utvärdera effekterna på 
bland annat diabetiker typ II, barn med typ I diabetes och gravida kvinnor 
med nedsatt glukostolerans.

Resultaten har visat på ett samband mellan kolhydratkvalitet och ett fler-
tal förbättrade fysiologiska parametrar kopplade till fett- och kolhydratme-
tabolismen.

Jag har också arbetat med utveckling av metodik för att bestämma mäng-
den resistent stärkelse i livsmedel. Resistent stärkelse kan definieras som ett 
kolhydrat med kostfiberliknande egenskaper i mag- tarmkanalen.

Under senare år har jag bland annat intresserat mig för vilken betydelse mål-
tidens kolhydratkvalitet har för uppmärksamhet och minne.
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TERRY HARTIG
Tillämpad psykologi, särskilt boendemiljöfrågor

Anställdes den 23 juni 2009 att från och med den 1 juni vara professor i till-
lämpad psykologi, särskilt boendemiljöfrågor, vid Uppsala universitet.

Terry Hartig är född den 11 december 1959 i South Bend, Indiana, USA. 
Föräldrar: Robert Hartig and Mary Hartig, född Fellenz.

B.A. i psykologi 1984 vid University of California, Santa Cruz. M.A. 1990 
och Ph.D. 1993 i social ekologi vid University of California, Irvine. M.P.H. 
1994 vid University of California, Berkeley. Docent i psykologi 1999 vid Upp-
sala universitet.

Mycket av min forskning handlar om platser där vi återhämtar oss från stress 
och mental trötthet. När vi möter vardagens krav förbrukar vi vissa psykolo-
giska resurser såsom vår förmåga att rikta uppmärksamheten mot en krävande 
uppgift. Om vi inte förnyar dessa resurser, riskerar vi negativa följder – vi kan 
må dåligt, prestera sämre på jobbet, hamna i gräl hemma, möjligen även bli 
allvarligt sjuka. Därför är det viktigt att förstå hur återhämtning går till, och 
vilka miljöer som främjar en snabb och djupgående återhämtning. Platserna 
som jag studerar är sådana som många människor använder ofta och bryr sig 
om såsom bostäder, fritidshus och parker. Jag använder experimentella me-
toder för att dokumentera hur olika miljöer påverkar återhämtningsförloppet 
efter psykofysiologisk stress och mental utmattning. Jag använder också epi-
demiologiska metoder för att skatta samband mellan möjligheten att vistas i 
natur och hälsoutfall såsom för tidig död. Detta arbete ger underlag för plane-
ring och politik som kan främja folkhälsa.
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JOHAN LYHAGEN
Statistik med inriktning mot ekonometri och tidsserieanalys

Anställdes den 12 november 2008 att från och med den 15 november samma 
år vara professor i statistik med inriktning mot ekonometri och tidsserieana-
lys vid Uppsala universitet.

Johan Lyhagen är född den 25 juli 1969 i Uppsala.
Gymnasieexamen från Westerlundska gymnasiet, Enköping 1988. Fil. kand. 

1993 och fil. dr 1997 vid Uppsala universitet. Docent 2001 i ekonomisk sta-
tistik, Handelshögskolan i Stockholm.

Anställd vid Handelshögskolan i Stockholm 1997–2002. Gästforskare vid 
Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge, UK, 1999–2001. 
Universitetslektor vid Uppsala universitet 2002–2008.

Sammanboende med Susanne Andersson. Barn: Andreas (f. 2003) och 
Oskar (f. 2005).

Min forskning har till stor del skett inom områdena ekonometri och tidsse-
rieanalys. En vanlig definition av ekonometri är ”användandet av statistiska 
och matematiska metoder inom ekonomi”. Inom ekonomi är många variabler 
ordnade över tiden och därför är det naturligt att använda tidsserieanalys på 
ekonomiska variabler.  

En frågeställning som jag har arbetat med är hur bra olika metoder är på att 
prognosticera ekonomiska variabler. Exempelvis har jag undersökt hur slump-
mässig säsongsvariation påverkar hur bra det går att göra prognoser på variab-
ler som observeras kvartalsvis.

Ekonomiska variabler är ofta mycket persistenta, ofta så persistenta att osä-
kerheten ökar över tid. Detta är fallet med aktiekurser som är mycket svåra 
att prognosticera och där osäkerheten ökar ju längre framåt i tiden som prog-
nosen görs. Andra exempel är inkomst och konsumtion.  Ekonomer är intres-
serade av att uppskatta jämvikter mellan ekonomiska variabler, speciellt mel-
lan persistenta ekonomiska variabler. Exempelvis är det av intresse att upp-
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skatta hur stor andel av inkomsten som konsumeras. Av olika anledningar är 
jämvikter svåra att uppskatta och en betydande del av min forskning har gått 
ut på försöka förbättra dessa uppskattningar. En väg har varit att kombinera 
tidsseriedata och tvärsnittsdata från exempelvis länder och på det sättet för-
bättra skattningarna. 

Ett annat område jag bedriver forskning inom är inom psykometri. Där har 
frågeställningen varit hur existerande metoder kan förbättras i fall där förut-
sättningarna för metoderna inte är uppfyllda.
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ORLANDO MELLA
Sociologi

Anställdes den 7 oktober 2008 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i sociologi vid Uppsala universitet.

Orlando Mella är född den 3 mars 1946 i Temuco, Chile. Föräldrar: Orlando 
Mella och Lidia Valenzuela.

Licentiat i sociologi vid Chiles katolska universitet, 1970. Fil. dr i sociologi 
1986. Docent i sociologi 1997, universitetslektor i sociologi, 2004–2009, pre-
fekt vid Sociologiska institutionen 2008/2009, Pedagogiska priset 2006, allt 
vid Uppsala universitet.

Gift med förskolläraren Maria-Alicia Iturriaga. Barn: Marcela (f. 1969) och 
Mauricio (f. 1973).

Mitt främsta forskningsintresse har varit studier av attityder med speciell in-
riktning på etniska relationer. Detta har konkretiserats bl.a. i en longitudinell 
studie av attityder till etnisk mångfald hos den svenska befolkningen, som ini-
tierades 2004 och som varje år mäter variationerna genom ett representativt 
urval av svensk population. Centrala frågor i mitt arbete är om kvinnor och 
män har olika attityder till etniska minoriteter, om utbildning och socioeko-
nomisk bakgrund spelar någon roll i sammanhanget och hur graden av religio-
sitet hos de intervjuade personerna associeras med vissa attityder. 

Extremt negativa attityder har varit i särskild fokus. Det gäller att kartlägga 
deras omfattning i Sverige samt att göra en utvecklingsprognos. Min forskning 
har därigenom i stor utsträckning ägnats åt metodologisk utveckling av studier 
av extrema fall. Samhällsvetenskapen har oftast fokuserat på det normala i ett 
samhälle och kartlagt regelbundenheten i sociala processer. Det globala sam-
hället kännetecknas dock också av att signifikanta och icke förväntade proces-
ser som involverar extrema attityder äger rum, något som blir allt viktigare för 
förståelse av sociala skeenden.
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VESSELA IVANOVA MISHEVA
Sociologi

Anställdes den 27 maj 2008 att från och med den 1 juni samma år vara pro-
fessor i sociologi vid Uppsala universitet.

Vessela Misheva är född den 17 januari 1952 i Sofia, Bulgarien. Föräldrar: 
Ivan Kelov och Elena Dimitrova, född Belobradova.

Fil. dr i vetenskapsfilosofi 1981 vid Bulgariska Vetenskapsakademin. Fil. dr 
i sociologi 2000, docent i sociologi 2006, universitetslektor 2007, allt vid 
Uppsala universitet. 

Gift med fil. dr Andrew Blasko. Barn: Genoveva (f. 1977) och Joanna (f. 1991).

Min nuvarande forskning omfattar socialpsykologiska, allmänna sociologiska 
och systemteoretiska frågeställningar. Jag försöker att på en övergripande nivå 
binda samman filosofi och sociologi inom ramen för den moderna sociologiska 
systemteorin. Mitt huvudintresse är riktat mot att utveckla den systemteore-
tiska begreppsapparaten för att göra den lämplig för analysen av mikro-mak-
ro-sociologiska fenomen.

I mina arbeten betraktar jag all sociologisk socialpsykologi som ett problem-
område som kräver mikro-makro-sociologiska analyser. Exempel på sådana 
analyser är de av mina arbeten som tillhör en ny inriktning i sociologi, emo-
tionssociologi. Mitt intresse har här främst varit riktat mot så kallade själv-
medvetna känslor, framförallt skam och skuld. Anledningen till att forsk-
ningen på detta område är mycket expansiv i dagsläget är att skam och skuld 
har kommit fram i skärningspunkten mellan studier av sociala problem som 
arbetslöshet, social utslagning, mobbning, hem- och gatuvåld, missbruk, alie-
nation, stress, självmord.

Det finns också teoretiska skäl till att jag intresserar mig för självmedvetna 
känslor. De ger nämligen bra exempel på hur komplicerad relationen mellan 
individ och samhälle kan vara och varför ett mikro-makro-teoretiskt ramverk 
behövs inom sociologin.
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JOAKIM PALME 
Statskunskap

Anställdes den 3 mars 2009 att från och med den 15 augusti vara professor i 
statskunskap vid Uppsala universitet.

Joakim Palme är född den 18 maj 1958 i Stockholm. Föräldrar: Olof och 
Lisbeth Palme, född Beck-Friis. 

Högskoleexamen 1980, fil. dr i sociologi 1990, docent i sociologi 1996, allt 
vid Stockholms universitet. Vd för Institutet för framtidsstudier sedan 2002. 
Adjungerad professor i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms 
universitet, 2003–2009. Honorärprofessor vid Syddanskt universitet, Odense, 
sedan juli 2009.

Sambo: Anne-Sofie Östling. Barn: Joanna (f. 1985), Jesper (f. 1988) och  
Clara (f. 1990).

I min forskning, som handlat om att jämföra politik, har jag huvudsakligen 
analyserat framväxten av de sociala trygghetssystemen i västvärlden.  Genom 
att urskilja de olika modeller som länderna utvecklat för att organisera allt från 
barnbidrag till ålderspensioner, har det varit möjligt att inte bara identifiera 
de politiska drivkrafterna bakom modellvalen utan också att urskilja de kon-
sekvenser som dessa val har fått: Ländernas trygghetssystem påverkar såväl 
fattigdom och ojämlikhet som människors handlingar och attityder. Utgångs-
punkten för den här forskningen är att det är bättre att jämföra de verkliga 
”experiment” som enskilda länders utveckling utgör än att bara ägna sig åt rena 
tankeexperiment. När det gäller utvecklingen i Sverige är mitt intresse riktat 
mot hur enskilda människors välfärd påverkas av förändringar i såväl offent-
liga som privata trygghetssystem och i övrig samhällsstruktur. I min roll som 
chef för Institutet för framtidsstudier har jag lett forskningsprogram som på 
olika sätt belyst förutsättningarna för hur vi kan forma framtidens samhälle. I 
ljuset av kunskaper om samhällsinstitutionernas tröghet och de befolknings-
förändringar vi står inför, som en åldrande befolkning och global migration, är 
vi bättre rustade att urskilja de handlingsalternativ som vi faktiskt har.
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Nils Elvander behandlade 1961 den konservativa idédebatten i Harald Hjärne 
och konservatismen och utgav 1966 standardverket Intresseorganisationerna i 
dagens Sverige. Året därpå blev han preceptor vid statsvetenskapliga institu-
tionen i Uppsala, sedan biträdande professor och slutligen ordinarie sådan. 
Elvander forskade bland annat om skattepolitik och konfliktlösningar på ar-
betsmarknaden. Han var också en aktiv samhällsdebattör. Under 1991 över-
gick han till en professur i arbetsmarknadsrelationer. Professor Elvander av-
led 2006.

Elvanders efterträdare Axel Hadenius arbetar med frågor rörande centrala 
statsvetenskapliga kategorier som demokrati och medborgarskap. Hans forsk-
ning har i regel ett internationellt, och ofta ett komparativt, perspektiv. Till 
hans skrifter hör Democracy and Development (Cambridge University Press, 
1992) och Institutions and Democratic Citizenship (Oxford University Press, 
2001). Hadenius är sedan 2005 professor vid Lunds universitet.

Professuren innehades en kort tid av Li Bennich-Björkman. Hon har själv i 
installationsskriften för hösten 2007 (AUU. Skrifter rörande Uppsala univer-
sitet. B. Inbjudningar, 153, s. 45) informerat om sin vetenskapliga verksamhet. 
Till denna redogörelse hänvisas därför. Professor Bennich-Björkmans forskning 
kretsar kring förståelsen av hur och i vilken utsträckning olika aktörers poli-
tiska och samhälleliga beteende styrs av kulturella värderingar och normer. 
Li Bennich-Björkman blev 2008 innehavare av den prestigefyllda skytteanska 
professuren, instiftad redan 1622.

JS

Professorslängd

Nils Elvander 1967–1990*  Statsvetenskap
Axel Hadenius 1991–2005
Li Bennich-Björkman 2007–2008  Statskunskap
Joakim Palme 2009–
*Hade först titeln preceptor.



78

TORSTEN SVENSSON
Statskunskap

Anställdes den 7 oktober 2008 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Torsten Svensson är född den 19 december 1954 i Arbrå. Föräldrar: Gunnar 
Svensson och Birgit Svensson, född Olsson.

Fil. kand. 1978 vid Uppsala universitet och lärarexamen 1979 vid Stock-
holms lärarhögskola. Fil. dr 1994 och docent i statskunskap 2001 vid Uppsala 
universitet. Universitetslektor vid Uppsala universitet sedan 2000 och studie-
rektor vid den statsvetenskapliga institutionen sedan 2004.

Gift med läraren Birgitta Renöfält. Barn: Katrin (f. 1977), Erik (f. 1980),  
Nils (f. 1985) och Linnea (f. 1990).

Min forskning handlar om det rationella politiska beslutsfattandet och dess 
förutsättningar och begränsningar i form av institutioner, normer och föreställ-
ningar. Med främst svensk politik i fokus har jag studerat socialdemokratins 
väljarstrategier och vilka effekter de haft på såväl partiets maktposition som 
på välfärdspolitikens utformning och utveckling; marknadsanpassning i all-
mänhet och avregleringen av kreditmarknaden i synnerhet; kopplingen mel-
lan politik och intresseorganisationer; arbetsmarknadsparternas relationer till 
varandra och till den politiska makten. Sammantaget har därmed den ”svenska 
modellen” och den svenska korporatismens utveckling och funktionssätt varit 
mitt främsta studieobjekt.

Under den senaste tiden har forskningen mer precist kommit att handla om 
förhållandet mellan makt och tillit, tillitens institutionella förutsättningar och 
dess effekter på arbetsmarknad och ekonomisk utveckling. Generellt kan visas 
att maktskillnader tränger undan tillit mellan aktörer. Men stabila avtalade el-
ler politiskt utformade institutioner som uppfattas som rättvisa främjar tillit 
också där maktskillnader är stora och kan motverka den motsättningen. Det 
främjar i sin tur samarbete och solidaritet i organisationen vilket ger mindre 
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behov av detaljerade regler och kontroll och därmed lägre transaktionskostna-
der. En väl fungerande arbetsmarknad och marknadsekonomi vilar i grund och 
botten på att de omgärdande politiska institutionerna uppfattas som rättvisa.
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STEN WIDMALM 
Statskunskap

Anställdes den 10 februari 2009 att från och med den 15 februari vara profes-
sor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Sten Widmalm är född den 23 februari 1964 i Tranås. Föräldrar: Ulla och 
Sven-Erik Widmalm

Gymnasieexamen vid Holavedskolan i Tranås 1984. Fil. kand. 1991 och 
fil. dr i statskunskap 1997 vid Uppsala universitet. Docent i statskunskap 
2005. Lektor i statsvetenskap 2006.

Gift med Frida Widmalm. Tre barn: Vera (f. 1998), Irma (f. 2001), och  
Aina (f. 2004).

Jag arbetar, tillsammans med forskare i Europa, Asien och Afrika, med att förstå 
och förklara vad som gör medborgare politiskt toleranta gentemot varandra. Poli-
tisk tolerans, inom vissa ramar, är en grundförutsättning för en fungerande demo-
krati och ett mänskligt samhälle. Det kan låta cyniskt att utgå från att människor 
inte vill släppa ifrån sig makt och rättigheter till dem som har andra åsikter och 
värderingar. Men att tro motsatsen är tyvärr alltför ofta ett misstag. Intolerans 
i dess extrema former kommer till uttryck genom hatbrott mot homosexuella, 
religiösa grupper, språkliga minoriteter, kvinnor med flera. Europas historia är i 
flera avseenden intoleransens historia. Likaså har de länder vi forskar om i Afrika 
och Sydasien – Uganda, Kenya, Indien och Pakistan – upplevt och upplever om-
fattande konflikter där olika grupper inte ser varandra som jämbördiga från ett 
rättighetsperspektiv. Demokrati blir då ett omöjligt projekt. Men likväl hittar vi 
också exempel både i Europa och i dessa länder i Afrika och Sydasien, där tole-
rans ändå uppstår mellan medborgare. Ibland sker det där vi minst förväntar oss 
det – där det är fattigt, där det finns en lång historia av tidigare konflikter, där kul-
turella skillnader är stora. Det är de exemplen vi ska lära oss mer av. Idag har vi en 
rätt god uppfattning om hur tolerans uppstår mellan tämligen välmående med-
borgare i demokratiska rättsstater. Därför ägnar jag och mina kolleger vår forsk-
ning åt att undersöka vad som gör medborgare toleranta trots knappa resurser.
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HANA BARÁNKOVÁ 
Elektricitetslära

Anställdes den 14 oktober 2008 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet. 

Hana Baránková är född den 29 juli 1951 i Ostrava, Tjeckien. Föräldrar:  
Ferdinand Baránek och Dana Baránková. 

Ingenjörsexamen i fasta tillståndets teknik 1974 vid Tjeckiska tekniska uni-
versitetet i Prag, Fakulteten för kärnvetenskap och teknisk fysik. Fil. dr i elek-
tronik och vakuumteknik 1981 vid Tjeckiska vetenskapsakademien, Institutet 
för radioteknik och elektronik, docent i elektronik 1996 vid Uppsala univer-
sitet. Universitetslektor vid Uppsala universitet 2008. 

Barn: Adela Bardosova (f. 1981).

Min forskning handlar om reaktiva processer i gasurladdningsplasma som pro-
ducerar aktiva radikaler och aktiverade partiklar och möjliggör mycket snab-
bare reaktioner än kemiska system, dessutom vid mycket lägre temperaturer. 
Jag utvecklar och testar nya plasmakällor med ett icke-jämvikt-plasma (eller 
kallt plasma) för både lågt, atmosfäriskt och högre tryck. 

Den senaste tiden har min forskning varit fokuserad på plasmateknik för 
sönderdelning och konvertering av farliga gaser och andra miljöförorenande 
ämnen. Främst är programmet inriktat på rening från bland annat kväveoxi-
der, flyktiga kolväten och kolpartiklar. Tekniken skall kunna tillämpas för sam-
tidig rening från flera föroreningar. Vi har utvecklat ett flertal högdensitets-
plasmakällor med låg energiförbrukning baserade på hålkatoder och mikrovå-
gor, som kan åstadkomma mycket snabba reaktioner. Plasmareaktiva tekniker 
med snabbt flödande reaktiva plasmer vid atmosfärstryck har potential för att 
bidra till effektiv reduktion av miljöföroreningar. 

Jag medverkar också som lärare inom utbildningen av civilingenjörer och 
teknologie doktorer i nya plasmabaserade system och processer.
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LADISLAV BARDOS 
Elektricitetslära 

Anställdes den 14 oktober 2008 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet. 

Ladislav Bardos är född den 6 februari 1947 i Lipany, Tjeckoslovakien.  
Föräldrar: Juraj Bardos och Bibiana Bardosova. 

Ingenjörsexamen i fysikalisk elektronik 1970 vid Tjeckiska tekniska uni-
versitetet i Prag, Fakulteten för kärnvetenskap och teknisk fysik (FJFI). Fil. dr i 
tillämpad matematik och fysik 1978 vid FJFI, doktor i fysikalisk-matematiska 
vetenskaper i ämnet plasmafysik (DrSc), Karlsuniversitetet i Prag, 1995, do-
cent i elektronik 1995 vid Uppsala universitet. Universitetslektor vid Uppsala 
universitet 2008. 

Barn: Adela (f. 1981).

Min forskning är fokuserad på tillämpningar av kallt plasma vid elektriska ur-
laddningar i olika gaser för plasmareaktiva ytbearbetningsprocesser, till exem-
pel rening eller etsning av ytor, filmbeläggning på ytor osv. Jag utvecklar nya 
plasmageneratorer med ett plasma med hög jontäthet som kan göra dessa pro-
cesser snabbare än konventionella och kommersiella system. För flera år sedan 
nådde vi världsrekordshastigheter på 1 mm/min för både filmdeponering och 
etsning av ytor med så kallade hålkatoder vid lågt gastryck. 

På senare tid har stora ansträngningar världen över ägnats åt kalla plasmer 
vid atmosfärstryck och högre tryck där dyra vakuumpumpar inte är nödvän-
diga. Våra nya plasmageneratorer kan alstra ett kallt plasma vid atmosfärs-
tryck även i vanlig luft. 

Min forskning styrs med hänsyn till utnyttjande i industrin. Dessutom bi-
drar jag som lärare till utbildning av civilingenjörer och doktorander i nya plas-
maprocesser.
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ERNST DIETERICH
Matematik

Anställdes den 17 april 2009 att från och med den 1 maj vara professor i 
matematik vid Uppsala universitet.

Ernst Dieterich är född den 27 januari 1951 i Kaisersbach, Tyskland. Föräld-
rar: Friedrich Dieterich och Amarill Dieterich, född Dinkelaker.

Gymnasieexamen från Keplergymnasium i Tübingen, Tyskland, 1969. Di-
plom i matematik 1976 vid Universität Bonn, Tyskland. Fil. dr i matematik 
1981 vid Universität Bielefeld, Tyskland. Docent i matematik 1991 vid Univer-
sität Zürich, Schweiz. Universitetslektor vid Uppsala universitet 1994–2009.

Gift med Dagmar Wendtland.

Hela matematiken genomsyras av de besläktade begreppsparen tal och form, 
räkning och åskådande, algebra och geometri. Exempelvis är en rät linje ett 
geometriskt objekt som vi är vana att ”algebraisera” genom att identifiera lin-
jens punkter med reella tal, som på en graderad linjal. Genom multiplikation 
och division av reella tal uppstår då en möjlighet att multiplicera och dividera 
linjens punkter. Mer allmänt finns det för varje naturligt tal n = 1, 2, 3,… ett 
geometriskt objekt, kallat det n-dimensionella rummet, vars punkter är följder 
av n stycken reella tal, så kallade hyperkomplexa tal. Finns det då en möjlighet 
att multiplicera och dividera hyperkomplexa tal? Svaret är ja om och endast 
om n är lika med 1, 2, 4 eller 8.

I min forskning eftersträvar jag en fullständig beskrivning av alla dessa möj-
ligheter, som för övrigt kallas ”divisionsalgebrastrukturer”. En klassifikation 
av dessa strukturer är idag känd ifall n är lika med 1 eller 2, men endast delvis 
känd ifall n är lika med 4 eller 8.

Hur de enskilda divisionsalgebrastrukturerna är utformade har ibland över-
raskande tvärvetenskapliga och inommatematiska konsekvenser. Exempelvis 
spelar en sådan struktur på det 4-dimensionella rummet, upptäckt av W.R. 
Hamilton redan 1843, idag en central roll i kontrollen av rymdskeppens färder, 
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samtidigt som den ligger bakom det aritmetiska faktumet att varje naturligt 
tal är en summa av fyra kvadrater av naturliga tal.
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PETER EKLÖV 
Biologi, särskilt limnologi

Anställdes den 14 oktober 2008 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i biologi, särskilt limnologi, vid Uppsala universitet. 

Peter Eklöv är född den 2 augusti 1960 i Ekelunda på Öland. Föräldrar:  
Axel Eklöv och Märta Eklöv, född Sundman.

Fil. kand. vid Lunds universitet 1987. Fil. dr i zooekologi vid Umeå univer-
sitet 1995. Docent i zooekologi vid Umeå universitet 2000. Universitetslektor 
vid Uppsala universitet 2000–2008. 

Sambo med Aina Svensson. Barn: Simon (f. 1990), Isak (f. 1992), Elon 
(f. 1995). 

Min forskning handlar om näringsvävar i sjöekosystem och fiskars evolutionära 
utveckling. Jag är intresserad av samspelet mellan rovfiskar och deras byten 
och vilken betydelse detta kan ha för fiskpopulationernas storlek och sam-
mansättning i sjöar. Jag har framförallt använt abborre som studieorganism i 
min forskning, men även andra fiskarter och organismer i näringsväven såsom 
grodyngel och musslor. 

Vi har visat att rovfiskar anpassar sig till sin livsmiljö genom att ändra sitt 
beteende och även sin kroppsform. Detta kan orsaka skillnader mellan popu-
lationer inom samma art. Exempelvis kan abborrar som lever i strandnära ve-
getation utveckla högryggad kroppsform medan abborrar som uppehåller sig 
i öppet vatten utvecklar en mer spolformad kropp, vilket gör dem till effekti-
vare rovdjur. Fiskar lever ofta i en föränderlig livsmiljö och de som gynnas mest 
är de som snabbast kan anpassa sig till den nya miljön. Min forskning kring hur 
föränderliga miljöer kan påverka fiskars anpassningsförmåga är viktig för att 
förutsäga hur miljöförändringar påverkar fiskars fortlevnad. Den ger också en 
ökad förståelse för vad som driver den evolutionära utvecklingen.
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HÅKAN ENGQVIST
Tillämpad materialvetenskap

Anställdes den 30 juni 2009 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet.

Håkan Engqvist är född den 30 maj 1972 i Uppsala. Föräldrar: Lars Engqvist 
och Kristina Engqvist, född Smeds.

Civilingenjörsexamen i materialfysik 1996, tekn. dr i materialvetenskap 
2000, docent i materialvetenskap 2005, allt vid Uppsala universitet. 

Gift med Anna Engqvist, född Karlsson. Barn: Viktoria (f. 2000) och Adam 
(f. 2002).

Via min forskning bidrar jag till att nya biomaterial och behandlingsmetoder 
för främst ben, tänder och läkemedelsleverans skapas. Forskningen är tvärve-
tenskaplig och de flesta projekt drivs i nära samarbete med kollegor från aka-
demi, klinik och industri. I framtiden vill jag fortsätta på den inslagna forsk-
ningsvägen med initialt fokus på nya biomaterial för; rygg, ryggmärg, leder och 
tänder. Målet är att skapa material med optimal samverkan med kroppen för 
den avsedda användningen, t.ex. biomaterial som skapar en kemisk bindning 
till ben eller som stimulerar nybildning av ben. Ett annat angeläget område 
för min forskning är biomaterial som bärare av läkemedel samt antibakteriella 
ytor på implantat. 

Jag har en bakgrund från forskning och utveckling av hårda material och 
deras nötningsegenskaper, både som forskare inom akademiska och i industri-
ella miljöer. Steget till forskning och utveckling av biomaterial tog jag inom 
industrin för att sedan återgå till akademisk forskning. För mig är innovation 
och samverkan med industri nyckelområden och något som jag vill fortsätta 
att utveckla och stödja via min forskning. 
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Professorslängd

Olof Vingsbo 1981–1996 Materialvetenskap
Sture Hogmark 1997–2008 Materialvetenskap, särskilt 
   tribologi
Håkan Engqvist 2009–  Tillämpad materialvetenskap

Materialvetenskap är ett forskningsområde inom teknik och naturvetenskap 
som innefattar materials framställning, egenskaper och användning. När den 
nu återbesatta lärostolen i ämnet inrättades låg den materialvetenskapliga 
forskningen vid Uppsala universitet redan långt framme även i ett interna-
tionellt perspektiv, särskilt vad gällde plasticitet och den nötning och friktion 
som uppkommer vid mekanisk kontakt mellan ytor. Professurens förste inne-
havare Olof Vingsbo etablerade tillsammans med sina medarbetare ämnet 
tribologi vid Uppsala universitet. Inom tribologisk forskning behandlas ytor 
som rör sig mot varandra under mekanisk kontakt. Centrala begrepp i sam-
manhanget är friktion, smörjning och nötning.

Vingsbos efterträdare och tidigare medarbetare Sture Hogmark disputera-
de 1976 vid Uppsala universitet på en avhandling med titeln Nötning av verk-
tygsstål, ett forskningsarbete som utfördes i nära samarbete med Uddeholm 
Tooling. Han var en föregångare när det gäller samverkan mellan universitetet 
och svenskt näringsliv, och han har sedan 70-talet ägnat all sin forskning åt ma-
terialvetenskapliga aspekter på tribologi, framförallt allt nötning och friktion 
hos bland annat industriverktyg och fordonskomponenter.

Redan på 1970-talet introducerade Hogmark ytbeläggning och ytbehand-
ling som effektiva metoder för att sänka friktion och nötningstakt hos verk-
tyg och kritiska komponenter, något som också minskar miljöbelastning och 
energiförbrukning. Hogmarks angreppssätt inom forskningen har alltid varit 
att koppla materialens sammansättning och struktur till deras grundläggande 
mekaniska och tribologiska egenskaper. Detta har gjorts genom att dels stu-
dera verkliga system, dels utföra välkontrollerade laboratorietester. I båda fal-
len utvärderas ytor med modern elektronmikroskopi och ytanalys. Nästan alla 
forskningsprojekt har drivits i samarbete med ledande svenska företag som 
Sandvik, Volvo, Scania, Erasteel, Uddeholm, SKF och på senare tid också fö-
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retag i Norge och Österrike. Hogmark har examinerat ett femtiotal doktorer, 
som idag är verksamma vid våra universitet, högskolor och företag.

JS
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ADOLF GOGOLL
Organisk kemi

Anställdes den 12 november 2008 att från och med den 1 december samma 
år vara professor i organisk kemi vid Uppsala universitet.

Adolf Gogoll är född den 28 juli 1957 i Strang, Förbundsrepubliken Tysk-
land. Föräldrar: Adolf Gogoll och Klara Gogoll, född Neumann.

Gymnasieexamen från Gymnasium Oesede i Georgsmarienhütte 1976, 
examen som Diplom-Chemiker 1983, och Dr. rer. nat. 1986 vid Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster, samtliga i Förbundsrepubliken Tyskland. Do-
cent i organisk kemi 1991, och universitetslektor 2000, båda vid Kemiska in-
stitutionen, Uppsala universitet.

Min forskning är fokuserad på att utveckla och studera supramolekylära sys-
tem, som kan beskrivas som en ansamling av flera molekyler som har sällskap 
med varandra. Sådana system, som är viktiga komponenter i den biologiska 
världen, hålls ihop genom någon form av växelverkan. Genom molekylär de-
sign kan vi skapa artificiella system som är lämpliga för att studera de grundläg-
gande växelverkningarna molekylerna emellan. Man skapar alltså system som 
ej finns i naturen, men som är modeller för de genom evolution uppkomna sys-
temen, och som kan hjälpa oss att förstå och illustrera generella principer i den 
molekylära världen. Därutöver kan vi uppfinna och undersöka icke-naturliga 
molekylära system. Strategier för syntes, metoder för strukturell karakterise-
ring, och studier av interaktioner mellan olika komponenter i dessa dynamis-
ka system är av central betydelse för min forskning. I våra artificiella system 
är peptidliknande föreningar som kan manipuleras med hjälp av belysning av 
särskilt intresse. Dessa föreningar har en stor potential att kunna utvecklas till 
styrbara läkemedel eller verktyg för att undersöka och isolera biomolekyler.



90

ANE HÅKANSSON
Tillämpad kärnfysik med inriktning mot kärnämneskontroll och  
kärnämnesdiagnostik

Anställdes den 14 oktober 2008 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i tillämpad kärnfysik med inriktning mot kärnämneskontroll 
och kärnämnesdiagnostik vid Uppsala universitet.

Ane Håkansson är född den 6 november 1959 i Järpås. Föräldrar: Stations-
mästare Sigvard Håkansson och Signe Marie Håkansson, född Næss.

Gymnasieexamen vid Vadsboskolan i Mariestad 1978. Fil. kand. 1983 och 
fil. dr i kärnfysik 1988 vid Uppsala universitet. Docent i kärnfysik 2000.

Dagens kommersiella kärnkraftsreaktorer är av så kallad generation II eller III. 
Dessa reaktorer är driftsäkra och effektiva men, som i alla industriella proces-
ser, kan delar i kedjan som leder fram till produkter i konsumentledet miss-
brukas. Ett sådant missbruk kan i det här fallet teoretiskt innebära att mate-
rial som kan användas för kärnvapenframställning kommer på avvägar. För att 
förhindra sådant missbruk har internationell kärnämneskontroll införts, där 
FN-organet IAEA har det operativa ansvaret.

Från att ha arbetat inom kärnfysikalisk grundforskning skiftade jag fokus i 
slutet av åttiotalet, då jag och professor Anders Bäcklin tillsammans med då-
varande Statens kärnkraftinspektion startade en verksamhet inom kärnäm-
neskontroll. Uppsala universitet blev därmed en av ytterligt få platser i världen 
där detta område gavs en akademisk plattform. Under nittiotalet utvecklades 
verksamheten starkt och idag har vi en utvecklad verksamhet inom många del-
områden av kärntekniken. Arbetet sker i ett nära samarbete med kärnkrafts-
industri och myndigheter, vilket har lyfts fram som ett föredöme ute i världen.

Kärnämneskontrollen är fortfarande en viktig del i min verksamhet, men allt-
mer tid går åt till arbeten rörande tekniska system för reaktorövervakning syf-
tande till högre bränsleutnyttjande och ännu högre säkerhetsnivå. Jag arbetar 
också med utveckling av framtidens reaktorer (generation IV). Dessa reaktorer 
utnyttjar bränslet ännu bättre än dagens, och flera reaktorkoncept inom gene-
ration IV kan utnyttja bränsle som saknar potential för kärnvapentillverkning.
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SANDRA KLEINAU
Biologi, särskilt molekylär immunologi

Anställdes den 28 oktober 2008 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i biologi, särskilt molekylär immunologi, vid Uppsala universitet.

Sandra Kleinau är född den 2 Februari 1961 i Uppsala. Föräldrar: Hannelore 
och Roland Kleinau.

Dr med. vet., klinisk immunologi, 1993, docent i experimentell patologi 
1999, universitetslektor i biologi, särskilt molekylär immunologi 2004–2008, 
allt vid Uppsala universitet. 

Gift med Jan Andersson, jurist. Barn: Ida (f. 1992), Martin (f. 1994) och 
Linn (f. 2000).

Målet med min forskning är att få mer kunskap om hur immunsystemet fung-
erar och hur det kan känna igen och reagera mot smittämnen samtidigt som 
det är tolerant mot kroppsegna ämnen. Ibland kan denna tolerans brytas vilket 
orsakar felaktiga immunreaktioner som angriper och skadar organ och vävna-
der i kroppen. Dessa reaktioner kan bli kroniska och leda till att en autoim-
mun sjukdom uppstår. Mitt forskningsintresse har jag riktat mot att förstå hur 
autoimmun ledinflammation uppstår och hur man kan lindra dessa symtom. 
Speciellt har jag studerat hur antikroppar mot kroppsegna ämnen, så kallade 
självreaktiva antikroppar, kan bli skadliga och framkalla ledinflammation. 
Med hjälp av olika modellsystem har min forskargrupp funnit att självreak-
tiva antikroppar behöver binda och aktivera särskilda molekyler på vita blod-
kroppar för att framkalla inflammation. 

På senare tid har jag även intresserat mig för hur antikroppsproducerande 
celler, B lymfocyter, styrs så att toleransen mot kroppsegna ämnen inte bryts. 
Vi har genom våra studier funnit att olika molekyler på B lymfocytens cellyta 
behövs för att B lymfocyten inte ska bli självreaktiv. 

I min roll som lärare i immunologi vill jag bidra till att öka förståelsen av 
och intresset för det komplexa immunsystem som alla organismer behöver 
för att överleva.
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VEIJO ALLAN POHJOLA
Naturgeografi

Anställdes den 17 april 2009 att från och med den 1 maj vara professor i 
naturgeografi vid Uppsala universitet.

Veijo Allan Pohjola är född den 19 december 1960 i Torshälla. Föräldrar: 
Osmo Pohjola och Solveig Pohjola, född Johansson.

Gymnasieexamen från Rinmansskolan, Eskilstuna 1979. Kandidatexamen i 
naturgeografi 1987, Uppsala universitet. Fil. dr 1993 och docent 2001 i natur-
geografi, vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Däre mellan 
2-årig post-doc. vid Byrd Polar Research Center, The Ohio State University, 
USA. Universitetslektor vid Uppsala universitet 1997.

Målet för min forskning har sedan doktorandtiden varit att söka större för-
ståelse för hur glaciärer fungerar, vad som reglerar balansen hos dessa ismas-
sor, och varför ett stort antal av dem smält av i allt raskare takt det senaste 
århundradet. Jag undersökt isflöden på plats, och jämfört detta med satellit-
buren information för att skapa en större heltäckande bild av isbalanser över 
valda områden. Jag har även studerat iskärnor, vilka innehåller en fantastisk 
potential när det gäller att rekonstruera klimat- och miljöarkiv. Mina kollegor 
och jag har varit lyckosamma med att rekonstruera klimat- och miljöföränd-
ringar över Svalbard för de senaste 800 åren. Under mina fältarbeten har jag 
förutom Svalbard besökt Antarktis, Eldslandet och glaciärerna i den skandina-
viska fjällkedjan. De senaste åren har jag deltagit i det Internationella polaråret 
som ledare för projektet IPY-KINNVIKA. Namnet på projektet är lånat från 
Kinnvika på Nordostlandet, Svalbard, där vi återanvänt den femtio år gamla 
svensk-finska stationen som byggdes upp i den arktiska isöknen i samband med 
det förra polaråret under ledning av en tidigare Uppsalaprofessor. 

Se vidare: www.geo.uu.se/glaciolog, www.kinnvika.net
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BRITA SVENSSON
Biologi, särskilt ekologisk botanik och miljövård

Anställdes den 17 april 2009 att från och med den 1 maj vara professor i 
biologi, särskilt ekologisk botanik och miljövård vid Uppsala universitet.

Brita Maria Svensson är född den 24 februari 1957 i Aneboda. Föräldrar: 
Bengt Svensson och Helfrid Svensson, född Engberg.

Gymnasieexamen från Teknikum i Växjö, 1975. Fil. dr 1987 och docent i 
växtekologi 1993, båda vid Lunds universitet. Lektor vid Uppsala universi-
tet 1997.

Gift med fil. dr Bengt Carlsson, redaktör. Barn: Henrik (f. 1976).

Ett fokus för min forskning är hur växterna skaffar sig sin föda. Jag studerar 
växter som får sin näring inte bara med hjälp av rötterna utan även från andra 
organismer. Det kan vara köttätande växter (till exempel tätört), halvparasi-
tiska växter (till exempel ögontröst och svarthö) eller växter som tar upp sin 
näring på flera olika ställen med hjälp av sin vegetativa tillväxt (till exempel 
revlummer och svarthö). 

Vad händer med växterna när klimatet förändras? Det har jag undersökt 
genom experiment där mängden koldioxid ökas och luften och marken värms 
upp. Genom att följa enskilda skott genom livet kan man förutspå framtiden 
för olika arter.

Ett av mina stora intressen är det gamla kulturlandskapet med sin fantas-
tiska artrikedom. Jag forskar kring hur vi bäst ska sköta de fina marker som 
ännu finns kvar.

Jag anser att forskning och undervisning hör ihop. De intrikata samband 
som bildas när ögontröst parasiterar på tätört, som i sin tur tar näring från en 
insekt som just pollinerat svarthö, som i sin tur parasiterar på revlummer, li-
var upp de abstrakta teorierna i läroböckerna, och lärandet går av sig självt. 
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Redaktionella kommentarer

Föreliggande installationsskrift syftar främst till att förmedla forskningsinfor-
mation. Den är, efter Rector magnificusʼ inbjudan, uppställd på följande sätt 
för varje enskild professur:
1. Uppgifter om professurens tillsättande.
2. En kortfattad biografi över den tillträdande professorn. Uppgifterna har in-
 lämnats av vederbörande själv och endast lätt redigerats av redaktören.
3. Den tillträdande professorns forskningsprofil och vetenskapliga intressen.
 Detta avsnitt har författats av respektive professor. I vissa fall är den slutgil- 
 tiga utformningen ett resultat av en samverkan mellan författare och redak- 
 tionen, i andra fall har endast en smärre redaktionell bearbetning gjorts. 
 Mycket sent inlämnade bidrag har endast layoutmässigt kunnat redigeras.
4. I förekommande fall en redaktionellt framställd kort historik över aktuell  
 lärostol.

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

Per Ström och Johan Sjöberg






