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Dynastin Bernadotte  
och det kungliga riksuniversitetet
Två kungliga besök i Uppsala

Av Carl Frängsmyr och Per Sandin

I november 1811 besökte den nye kronprinsen Carl Johan Uppsala för första 
gången. Exakt femtio år senare, i november 1861, ankom Carl XV till Uppsala  
för sitt första besök i staden efter sitt trontillträde. I denna månad har 200 re-
spektive 150 år förflutit sedan dessa båda kungliga visiter ägde rum, varför det 
kan vara på sin plats att redogöra för deras betydelse för universitetet, såväl på 
kort som på längre sikt.

*

Under de två senaste åren har de historiska minnesmanifestationerna varit 
ymnigt förekommande i vårt land. Upphovet härtill är de politiska, militära 
och sociala konvulsioner som präglade Europa och Sverige för två sekler sedan, 
det vill säga decennierna kring sekelskiftet 1800. 

År 2009 högtidlighölls 200-årsminnet av 1809 års regeringsform, vilken 
innebar en övergång från kungligt envälde till ett konstitutionellt styrelse-
skick grundat på Montesquieus maktfördelningslära. Detta jubileum ham-
nade delvis i skuggan av de många arrangemang som ägnades 200-årsmin-
net av finska kriget och förlusten av Finland. Förra året markerades 200-års-

Om författarna
Per Sandin är fil. dr i historia vid Uppsala universitet och förste intendent vid Liv-
rustkammaren. Carl Frängsmyr är docent i idé- och lärdomshistoria och verksam vid  
Akademiintendenturen vid Uppsala universitet. Sandin har skrivit avsnittet om Carl 
Johans besök 1811, s. 5–19. Frängsmyr har skildrat Carl XV:s besök i Uppsala 1861, 
s. 19–35.
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minnet av tronföljarriksdagen i Örebro och valet av Jean Baptiste Berna-
dotte, marskalk av det franska kejsardömet och furste av Pontecorvo, till ny 
svensk tronföljare. I år finns det anledning att uppmärksamma ytterligare ett 
200-årsminne av nationell betydelse: dynastin Bernadottes första möte med 
Uppsala universitet. 

Den nye universitetskanslern

Två månader efter sin upphöjelse till svensk kronprins, närmare bestämt 
den 20 oktober 1810, anlände Jean Baptiste Bernadotte till Helsingborg och 
 Sverige. Stora förhoppningar var knutna till den nye tronföljaren – eftersom 
kungen, Carl XIII, på grund av sjukdom var mer eller mindre oförmögen att 
regera riket, något som var särskilt allvarligt i dessa av krig och inrikespolitiska 
motsättningar präglade tider – och Bernadottes resa från Skåne till Stockholm 
antog också formen av veritabel hyllningsfärd. Överallt möttes han av triumf-
portar, mottagningskommittéer och jublande folkmassor. Många var de som 
hoppades att den forne marskalken skulle återerövra det förlorade Finland och 
därigenom återupprätta Sveriges ära. 

Den 2 november 1810, efter det att han först hade presenterats för den 
kungliga familjens medlemmar på Drottningholms slott, gjorde Bernadotte 
sitt officiella intåg i den svenska huvudstaden och tre dagar senare, den 5 no-
vember, upptogs han vid en högtidlig statsakt i Rikssalen på Stockholms slott 
som kungens adoptivson under namnet Carl Johan.

Mellan dessa båda symbolladdade händelser – intåget i Stockholm och 
adoptionsakten – hade Uppsala universitets konsistorium den 3 november 
anhållit om att Kungl. Maj:t skulle utse den nye kronprinsen till universite-
tets kansler, det vill säga lärosätets högste styresman, en befattning som hade 
stått obesatt sedan mordet på den förre kanslern, riksmarskalken greve Axel 
von Fersen den yngre den 20 juni samma år. Därigenom önskade konsistoriet 
återupprätta den tradition med kungliga kanslerer som hade etablerats redan 
under frihetstiden, och som markerade det upsalienska lärdomssätets särställ-
ning som kungligt riksuniversitet (Universitas regia upsaliensis eller Academia 
regia upsaliensis). Under åren 1764–71 hade kronprins Gustaf fungerat som 
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kansler och Gustaf IV Adolph hade både som kronprins, under åren 1785–92, 
och som kung, under åren 1796–99, beklätt kanslersämbetet. Efter mordet 
på Gustaf III och fram till Gustaf IV Adolphs myndighetsförklaring hade det 
innehafts av hertig Carl, sedermera Carl XIII. År 1799 överlämnade Gustaf 
IV Adolph kanslerskapet till Axel von Fersen den yngre som alltså innehade 
det till sin dramatiska död ett drygt decennium senare. 

Uppsala från söder som staden såg ut under 1800-talets förra hälft. Litografi av Carl Johan 
Billmark. Uppsala universitetsbibliotek.
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Carl XIII gillade konsistoriets förslag och lät sålunda utnämna kronprinsen 
till Uppsala universitets kansler, vilket denne förblev till sin tronbestigning 
1818. Även om utnämningen i mångt och mycket var att anse som en formali-
tet – självfallet förväntades inte den kunglige kanslern engagera sig i universi-
tets dagliga verksamhet – så hade det en stor symbolisk betydelse att den nya 
dynastin på detta sätt knöts till rikets äldsta och viktigaste läroanstalt. 

Carl Johans första besök i Uppsala

I november 1811, det vill säga drygt ett år efter sin ankomst till Sverige, avlade 
Carl Johan sitt första, och som det senare skulle visa sig också enda, besök vid 
riksuniversitetet i egenskap av dess kansler. Med sig hade han sin son, den tolv 
år gamle arvprinsen Oscar.

Enligt drottning Hedvig Elisabet Charlotta ägde resan rum därför att kron-
prinsen personligen ville lära känna universitetets organisation. Historikern 
Claes Annerstedt, som under åren 1883–1904 var ledare för Uppsala univer-
sitetsbibliotek och som i ett monumentalt flerbandsverk har skildrat Uppsala 
universitets historia, anser dock att det ”ej är omöjligt, att Karl Johans besök 
föranleddes enbart af den omständighet, hvars minne hufvudsakligen knutit 
sig vid detsamma, nämligen att man vädjat till honom, för att få en fråga löst, 
som gjort de akademiska fäderna stort bryderi, den om rätta platsen för den 
sedan många år tilltänkta nya stora universitetsbyggnaden”, som var avsedd att 
inhysa lärdomssätets växande boksamlingar, solennietssal med mera.

Sannolikt utgjorde det av drottningen angivna motivet huvudorsaken till 
Uppsalabesöket, det vill säga Carl Johans ambition att lära känna universite-
tets organisation, även om frågan om var den nya universitetsbyggnaden – det 
som skulle bli Carolina Rediviva – säkert också var föremål för hans intresse. 
Arkitektur var för övrigt den enda konstart han själv ansåg sig behärska. Men 
det finns goda skäl att anta att det fanns ytterligare en avsikt med besöket, till 
vilken vi har anledning att återkomma. 

Lördagen den 30 november 1811 kunde man läsa i Posttidningar att ”Deras 
kongl. Högheter Kronprinsen och hertigen av Södermanland [prins Oscar] an-
lände, i högönskelig wälmåga till Upsala d. 28 dennes, kvarts efter 9 på afto-
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nen. De mottogos på Slottet, der rum för deras kongl. Högheter voro tilredde 
af Ärkebiskopen och Landshöfvdingen”. 

Vid ankomsten hälsades de med en dånande salut av 128 skott och sena-
re under aftonen infann sig universitetets studenter för att avsjunga ”Folk-
sången” och flera andra patriotiska sånger till de höga gästernas ära och un-
derhållning. Dessa hade, trots den sena timmen, gått ut för att åhöra sången 
och ”göra en tour kring Slottet”. Att kunskaperna i franska språket inte all-
tid var så djupa, ens i lärdomens Uppsala, framgår av att när Carl Johan efter 
Folksångens framförande frågade vad det var för sång, fick till svar: ”C’est le 
chant de Folk”.

Claes Annerstedt har skildrat det kungliga besöket i Uppsala 1811 i en ar-
tikel med titeln ”Om Karl Johans beröring med Uppsala Universitet och be-
sök i Uppsala”, publicerad i Karl Johans Förbundets handlingar för åren 1915–
1918. Annerstedt konstaterar inledningsvis att källorna angående detta besök 
är ytterst torftiga. Förutom en kortfattad rapport som Benjamin Höijer, den 
välkände professorn i teoretisk filosofi och tillika universitetets rektor hös-
ten 1811, lät införa i konsistorieprotokollet den 3 december, nämner Anner-
stedt endast en ytterligare källa; ett brev författat av en student vid namn Olof 
Winter. Om denne är inte mycket mera känt än att han var född 1785, göte-
borgare till börden, och hade låtit skriva in sig vid Uppsala universitet hösten 
1810. (Det är för övrigt han som har återgivit den nyss nämnda anekdoten om 
”C’est le chant de Folk”.)

Desto mer känd är då brevets adressat: botanisten, geografen och geologen 
Göran Wahlenberg. Denne brukar, jämte den store tyske vetenskapsmannen 
Alexander von Humboldt, framhållas som den växtgeografiska vetenskapens 
grundläggare. Född i Värmland hade Wahlenberg 1806 avlagt medicine dok-
torsgraden vid Uppsala universitet och 1829 utnämnts till professor i medicin 
och botanik vid detta lärosäte. Under åren 1792–1813 genomförde han flera 
långa botaniska forskningsresor inom Sverige och på kontinenten. Det var un-
der en av dessa utlandsresor som han mottog Winters brev, som var daterat 
den 12 december 1811.

Uppenbarligen har Annerstedt inte haft tillgång till ett annat i samman-
hanget väl så intressant brev som den dåvarande docenten i historia, den vid 
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Carl XIV Johan porträtterad av Fredric Westin.  
Uppsala universitets konstsamlingar. 
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detta tillfälle 28 år gamle Erik Gustaf Geijer, avsände till sina föräldrar den 
2 december [1811], och som innehåller intressanta uppgifter och reflexioner 
kring kronprinsens och arvprinsens första Uppsalabesök.

Rektors rapport i konsistorieprotokollet ägnas huvudsakligen hur Carl 
 Johan under en promenad i Uppsala, sannolikt lördagen den 30 november, 
verkligen löste frågan om var det nya universitetsbiblioteket borde uppföras. 
Med sin utvecklade känsla för monumental effekt och sitt sinne för praktiska 
lösningar pekade nämligen kronprinsen ut den plats på vilken Carolina Redi-
viva också började uppföras 1819. Vid detta tillfälle var han för övrigt själv på 
plats, nu som kung, för att lägga grundstenen till den byggnad som ännu i dag, 
nästan 200 år senare, utgör Uppsala universitetsbiblioteks huvudbyggnad. I 
viss mening kan alltså Carolina Rediviva ses som ett bestående minne av Carl 
Johans besök i Uppsala 1811. 

Men vad är då i övrigt känt om detta Carl Johans allra första besök i sta-
den? Låt oss ta del av vad Erik Gustaf Geijer och Olof Winter har nedtecknat 
om detta. 

Som redan framgått anlände Carl Johan och Oscar till Uppsala sent på 
kvällen torsdagen den 28 november. Dagen därpå, fredagen den 29 novem-
ber, gav kronprinsen företräde för alla stater, det vill säga de militära och 
civila tjänstemännen i staden, med universitetets lärarkår i spetsen. Geijer 
skriver härom:

Prinsen war högst nådig och talte mycket vid åtskillige professorer. Nåden är ej hos 
honom något stelt nedlåtande utan flyter ur det majestät och den älskvärdhet, som 
uttrycker sig i hela hans väsende. [---] Ej blott Academiestaten, utan hvar Student 
presenterades på hans egen befallning för honom serskildt. Ibland så många kunde 
naturligtvis blott högst få, tillfälligtvis njuta den nåden att blifva tilltalta, ehuru 
prinsen alltid sade någon ting artigt åt hvar nation i gemen och dess Inspector. [---] 
Med mängden af Docenter kunde ej prinsen vid presentationen länge uppehålla 
sig, och jag njöt ej heller den nåden att tala vid honom.

Enligt Winter gav presentationen av studenterna upphov till en del pinsam-
heter. Presentationen gick till på så sätt att varje inspektor angav namn och 
studieinriktning på de enskilda medlemmarna i sin nation. Men eftersom flera 
inspektorer hade svårt att erinra sig namnet på en del av dessa fick många av 



12

dem själva stiga fram och presentera sig. Kronprinsen uttryckte sin förvåning 
över att universitets lärare så lite kände sina ungdomar. 

Geijer berättar att prinsarna under återstoden av fredagen och nästföljan-
de dag bekantade sig med flera av stadens akademiska inrättningar, inklusive 
konsistorium, exercitiehuset och Botaniska trädgården. Av Winter får vi veta 
att kungligheterna under fredagen också besökte domkyrkan, där man bland 
annat förevisades Nils Stures blodiga skjorta, en händelse som gav upphov till 
ytterligare en språklig horrör då denna presenterades som ”C’est le skjorta de 
Sture”. 

Både fredagen och lördagen avslutades med att kronprinsen gav middag på 
slottet. Då Carl Johan själv var en utpräglad gourmé kan vi utgå från att gäs-
terna trakterades väl, både avseende mat och dryck. 

Lördagens middag följdes av en bal, även den på slottet, given av akademi-
staten, stadens officerare och borgerskap. Geijer skriver att också en mängd 
studenter vore bjudna, ”så många som kunde få rum”. Stämningen var festlig 
och prins Oscar dansade flitigt med flera av stadens damer. ”det är en vacker 
gosse, som redan talar rätt så bra svenska”, noterade Geijer. Till skillnad från 
hans far som aldrig lärde sig svenska, kan tilläggas.

Deras kungliga högheter lämnar Uppsala

Dagen därpå, den 1 december, som alltså var en söndag och även Oscars namns-
dag, återvände Carl Johan och Oscar till Stockholm, efter att först ha avhört 
predikan på slottet. Av det nummer av Posttidningen som utkom den 3 de-
cember framgår att ”deras kongl. högheter återkommo i högönskelig wälmåga 
från Upsala till hufvudstaden i förrgår dennes, kl. 9 om aftonen”. Carl Johans, 
och Oscars, första besök i Uppsala hade alltså varat i två och ett halft dygn. 

Geijer skriver: ”Vid sin [Carl Johans] afresa från Upsala har han förklarat sig 
ganska nöjd med studenterna, hvaremot Rector med full sanning tog sig frihe-
ten försäkra att tillgifvenheten för hans person hos alla Upsalas invånare öf-
vergått till Enthusiasm. Gud välsigne honom. Hans talenter och ryckte känner 
hela verlden. Men att han tillika är den grundherligaste menniska, som jorden 
kan bära, det lärer hwar och en känna, som med honom har något att göra”. 
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Att Carl Johan själv var nöjd med sitt första möte med Uppsala och det 
kungliga riksuniversitetet framgår av drottning Hedvig Elisabet Charlottas 
dagboksanteckningar. Hon skriver att ”han återvände mycket belåten med vad 
han hade sett och hade tillvunnit sig beundran och tillgivenhet av lärare och 
studenter vid akademien samt av stadens övriga inbyggare.”

Till minne av det första mötet mellan dynastin Bernadotte och Uppsala 
universitet slogs en vacker medalj med kronprinsens-kanslerns porträtt och 
en latinsk text som i svensk översättning lyder: ”Den akademiska ungdomen 
hälsar vördnadsfullt sin höge kansler, som för första gången besökte Uppsala 
den 29 november 1811”. 

Carl Johan skulle senare återvända till Uppsala och det kungliga riksuniver-
sitetet vid tre tillfällen, första gången, som redan framgått 1819, och därefter 
1834 och slutligen 1837. 

Medalj slagen med anledning av kronprins Carl Johans första besök i Uppsala i november 
1811. Fotografi: Gabriel Hildebrand, Kungl. Myntkabinettet.
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Rekrytering av informator

Som antyddes inledningsvis i denna artikel kan det ha funnits en tredje anled-
ning till Carl Johans första Uppsalabesök – förutom att orientera sig om uni-
versitetets organisation och identifiera en lämplig plats för det nya universi-
tetsbiblioteket – nämligen att rekrytera en informator till arvprinsen Oscar. 

Under sin första tid i Sverige hade Oscar fortsatt att motta undervisning av 
en viss monsieur Lemoine, som sedan 1807 hade varit hans informator och 
alltså hade följt med prinsen till dennes nya hemland. Ett år efter Uppsalabe-
söket, hösten 1812, utnämnde Carl Johan en särskild uppfostringsstat åt sin 
son, bestående av guvernör, informator, ett antal speciallärare i olika ämnen 
och kavaljerer. En särskild instruktion, författad av Carl Johan själv, drog upp 
riktlinjerna för Oscars fortsatta utbildning. Detta dokument är ett tydligt be-
lägg för kronprinsens ambition att förankra sin dynasti i det nya med natio-
nalstatstanken nära lierade medborgarsamhälle, vilket på allvar hade börjat ta 
form efter det kungliga enväldets fall 1809. Instruktionen inleds med att Carl 
Johan fastslår att det är av grundläggande betydelse att hans son får en ”svensk” 
fostran, därefter vänder han sig direkt till guvernören, den fint bildade grand-
seigneuren baronen Germund Ludvig Cederhielm:

Det blir således Ni som skall bilda min sons hjärta och utveckla hans förstånd. [--] 
Edert bemödande hos honom att inplanta Svenska seder och det Svenska Natio-
nallynnet, skall uppfylla min önskan [att] giva honom en fullkomligt svensk upp-
fostran och Nationen skall hava Er att tacka för det goda, som måste bli en följd av 
Edra omsorger. 

I verkligheten kom dock Cederhielm aldrig att utöva något nämnvärt infly-
tande på den unge prinsens personlighet. Dels saknade han därtill nödvändiga 
förutsättningar. Hedvig Elisabet Charlotta skriver: ”fastän kvick, intelligent, 
bildad och en angenäm sällskapsmänniska passade icke Cederhjelm till sin be-
fattning, ty av sjuklighet var han ojämn till lynnet samt ombytlig. Han erkän-
de öppet sin oförmåga”. Dessutom var det informatorn, inte guvernören, som 
hade daglig kontakt med den kungliga eleven. Valet av informator var därför 
av största betydelse. 
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I juni 1812 hade Carl Johan uppdragit åt justitiestatsministern Lars von 
Engeström att tillfråga Erik Gustaf Geijer om denne var villig att bli arvprin-
sens informator. Även om kronprinsen säkert nogsamt hade informerat sig om 
Geijers kvalifikationer hos olika personer, så kan vi nog anta att han personli-
gen hade gjort sig en uppfattning om den unge historiedocenten vid besöket i 
Uppsala ett drygt halvår tidigare. 

Geijer avböjde dock, i tidstypiska och vördsamma ordalag förstås, med hän-
visning till att hans historiska författarskap lade hinder i vägen. I stället tillfrå-
gades dåvarande vice bibliotekarien vid Kungl. biblioteket, Pehr Adam Wall-
mark, som redan undervisade prinsen i svenska språket, men även han tackade 
nej. Det gjorde däremot inte den tredje person som tillfrågades, Nils Magnus 
Tannström. Denne jämtländske underofficersson hade visserligen också sin 
akademiska bakgrund i Uppsala, där han 1806 förvärvat filosofie magister-
graden (ungefär motsvarande senare tiders filosofie doktorsgrad), men vid ti-
den för Carl Johans och Oscars första besök vid lärosätet hade han sedan länge 
lämnat detsamma för att tjänstgöra som informator hos barnen till greve Curt 
von Stedingk, Sveriges ambassadör vid det kejserliga hovet i S:t Petersburg. 
Denna uppgift hade han skött på bästa tänkbara sätt. När Carl Johan för fäder-
neslandets skull bad von Stedingk att lämna ”den redlige mannen till lärare för 
min son”, kunde denne knappast säga nej. Utnämningen av Tannström visade 
sig vara mycket lyckosam och relationen mellan honom och arvprinsen skulle 
komma att präglas av en ömsesidig tillgivenhet som varade livet ut.

Liksom Geijer och Wallmark tillhörde Tannström det 1811 grundade Gö-
tiska förbundets inre krets, vilket medförde att den unge Oscar nu kom under 
inflytande av den nationella ideologi som Götiska förbundet representerade, 
något som passade utmärkt väl ihop med Carl Johans nyss nämnda ambitioner. 
”Göterna” med bland andra upsaliensarna Erik Gustaf Geijer och författaren 
och språkmannen Per Daniel Amadeus Atterbom i spetsen ville åstadkomma 
en nationell pånyttfödelse efter det trauma som, åtminstone det officiella, Sve-
rige hade nedsjunkit i efter förlusten av Finland. Götiska förbundet och dess 
ledamöter var också intimt förbundna med det nya medborgarsamhälle som 
efter störtandet av det gustavianska enväldet successivt under 1800-talet er-
satte det äldre överhetssamhället.
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Prins Oscar vid tiden för sitt första besök i Uppsala 1811, iklädd arméuniform och med sera-
fimerordens kraschan på bröstet. En anledning till det kungliga Uppsalabesöket var att man 
önskade finna en lämplig informator åt prinsen. Målning av Per Krafft d.y. Fotografi: Alexis 
Daflos, Kungl. Husgerådskammaren.
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Förnyade Uppsalabesök

Både Carl Johan och Oscar återvände 1819 till Uppsala universitet. Den först-
nämnde, som redan framgått, för att lägga grundstenen till det nya universi-
tetsbiblioteket, som skulle stå färdigt 1841, den sistnämnde för att bedriva 
akademiska studier. Oscar hade vid detta tillfälle uppnått tjugo års ålder och 
hade året dessförinnan efterträtt sin far som det kungliga riksuniversitetets 
högste styresman. År 1822 blev han också kansler vid ”Kungliga universitetet 
i Christiania”, och 1824 tillträdde han motsvarande befattning vid universi-
tetet i Lund.

Även under 1600- och 1700-talen hade de manliga medlemmarna av kunga-
huset besökt Uppsala universitet under sin studietid, men det hade med något 
undantag handlat om kortare besök och åhörande av enstaka föreläsningar. 
 Oscar däremot tillbringade under åren 1819–23 flera kortare och längre se-
jourer vid lärosätet. Dels deltog han vid professorernas offentliga föreläsning-
ar, dels mottog han privat undervisning. Den lärare som gjorde det starkaste 
intrycket på kronprinsen var tvivelsutan Erik Gustaf Geijer, som sedan 1817 
innehade professuren i historia. Det faktum att denne åtta år tidigare hade 
avböjt att bli Oscars informator tycks inte ha haft någon negativ inverkan på 
den nya kungadynastins uppfattning om honom.

Den 21 oktober 1819 åhörde Oscar sin första föreläsning av Geijer. Efter 
denna sade han till den gode professorn: ”Detta var min bäst använda timme 
i min levnad”. Banden mellan kronprinsen och Geijer skulle med tiden växa 
sig mycket starka, vilket bland annat tog sig uttryck i att den sistnämnde ofta 
blev inviterad till supéer och andra begivenheter hos den förstnämnde. Vå-
ren 1820 skrev Geijer till sin mor, brukspatronessan Ulrica Magdalena Geijer 
på Ransäter:

Mig har han [kronprins Oscar] bemött med så mycken godhet, med så hjärtlig, jag 
vågar nästan säga öm välvilja, att minnet aldrig kan ur mitt sinne utplånas, liksom 
jag smickrar mig med att ha förvärvat mig en plats i hans åtanke, som jag skall be-
möda mig om att förtjäna.
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I själva verket skulle Geijer med tiden uppnå en mer eller mindre unik ställ-
ning som en av kungahusets främsta civila rådgivare utanför regeringskretsen 
och hovet. Både Carl Johan och Oscar hade ett synnerligen stort förtroende 
för honom och satte alltid stort värde på hans åsikter; detta faktum påverka-
des inte av Geijers så kallade avfall till den moderata liberalismen 1838. Un-
der åren 1825–28 träffades Oscar och Geijer regelbundet då de båda ingick, 
kronprinsen som ordförande, i den så kallade Stora uppfostringskommittén 
(”snillekommittén” kallad, eftersom så många framstående personligheter in-
gick i den) som hade till uppgift att se över hur det rådande skol- och utbild-
ningsväsendet skulle kunna moderniseras och effektiviseras.

Även den tredje generationen av dynastin Bernadotte tog starka intryck av 
Geijer. Hösten 1844 hade det blivit dags för Oscars två äldsta söner, Carl (XV) 
och Gustaf, att i sin faders efterföljd, inleda sina studier i Uppsala. Där satt 
de på första bänk och lyssnade när Geijer höll sina uppmärksammade föreläs-
ningar Om vår tids inre samhällsförhållanden och Den nyeuropeiska odlingens 
huvudskiften. Carl skrev hem till sin far att ”han föredrog på en föreläsning [Om 
vår tids inre samhällsförhållanden] hela historien från 1783 [!] till nuvarande 
[…] jag hissnade när han kom till vår tid och började tala om den nu hvilande 
stora frågan, i afseende på representationen. […] Det hade rådt en allmän tyst-
nad under hela hans tal, när det var slut hördes det liksom en aflägsen ströms 
brusande, som blått vexte”.

Applåderna som gett upphov till bruset, kompletterades med bravorop. 
Geijer inte bara framhöll medelklassens växande betydelse i det nya samhäl-
le som höll på att ta form, han betonade också det berättigade i dess krav på 
ökat politiskt inflytande genom en omfattande representationsreform. Insatt 
i ett internationellt perspektiv måste det betecknas som anmärkningsvärt att 
den svensk-norske tronföljaren och hans bror satt på första bänk och åhörde 
detta radikala budskap. Något liknande hade knappast kunnat ske i Ryssland, 
Preussen eller ens Danmark vid denna tidpunkt. Detta, om något, illustrerar 
Carl XIV Johans och dynastin Bernadottes strävan att närma sig det framväx-
ande medborgarsamhället.

Banden mellan dynastin Bernadotte och Uppsala universitet har förblivit 
starka under de två sekel som förflutit sedan Carl Johans och Oscars besök 
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1811. Samtliga blivande monarker från Oscar I till kronprinsessan Victoria 
har studerat vid lärosätet. Som förhoppningsvis framgått kan detta åtmin-
stone delvis förklaras med att det första mötet mellan universitetet och den 
nya kungadynastin förlöpte så väl.

Carl XV:s första kungabesök i Uppsala 

Just i denna månad kan vi, som nämts, fira ytterligare ett jubileum avseende 
ett Bernadotteskt kungabesök i Uppsala. I november 1861 gästades nämligen 
staden av Carl XV, sonson till Carl XIV Johan. Besöket, som varade i tre dagar, 

Carl XIV Johan mottas av ärkebiskop Carl von Rosenstein och Uppsalas studenter vid Gamla 
Uppsala högar den 3 juni 1834. Oljemålning av Johan Way. Fotografi: Åke Nilsson.
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var Carl XV:s första i Uppsala efter tronbestigningen 1859. Han möttes vid an-
komsten av strålande höstväder och mottogs med stora hedersbetygelser. In-
tet moln fanns på himlen, vare sig bildligt eller bokstavligt. När universitetets 
rektor, den bekante juristen Knut Olivecrona, vid sin avgång ett halvår sena-
re sammanfattade det gångna läsåret i sitt rektorsprogram fick kungabesöket 
stort utrymme. Olivecrona framhöll att såväl universitetslärarna och studen-
terna som stadens övriga invånare hade skyndat att lämna kungen ”hjertliga 
uttryck af sin undersåtliga vördnad och sin innerliga kärlek”.

Förhållandet mellan Carl XV och universitetet hade emellertid inte alltid 
varit det bästa, i synnerhet inte under Carls tid som kansler på 1850-talet. Iro-
niskt nog hade just Knut Olivecrona, som i egenskap av rektor fick hälsa kung-
en välkommen till Uppsala, i hög grad varit inblandad i flera uppslitande kon-
troverser med den kunglige kanslern. Allt gammalt groll var dock bortglömt 
under novemberdagarna 1861. Besöket präglades av en ömsesidig vilja till för-
soning, vilken i sin tur är lätt att förstå. I början av 1860-talet hade kungen och 
universitetet gemensamma intressen att försvara, i synnerhet när det gällde 
att motverka de allt högljuddare krav som restes bland liberala krafter om att 
flytta hela universitetet till huvudstaden.

Vid sin ankomst till Uppsala tisdagen den 5 november 1861 mottogs kung-
en och hans entourage av kanonsalut från Slottsbacken och av en stor folk-
massa, vilken fyllde såväl Islandsbron som stränderna på åns båda sidor. Stu-
dentkåren stod uppställd med standar och nationsfanor. Kårens ordförande 
Erik Carl  Johan Cederstråhle utropade ett leve när kungen steg i land. Mot-
tagningskommittén bestod i övrigt av universitetets rektor Knut Olivecrona, 
landshövdingen Robert von Kræmer, domprosten Anders Erik Knös och borg-
mästaren Napoleon Kindeström. 

Till skillnad från farfadern Carl Johan 1811 var således Carl XV sedan länge 
väl förtrogen med Uppsala och dess akademiska förhållanden. Han hade stu-
derat vid universitetet i mitten av 1840-talet, under vilken tid han hade sin 
bostad i det så kallade Prinshuset vid Bäverns gränd. Redan den 15 april 1844, 
några månader innan han inskrevs vid universitetet, hade han blivit utnämnd 
till universitetskansler i Uppsala (kort därefter valdes han även till kansler i 
Lund). Den artonårige recentior som på hösten samma år påbörjade sina stu-



21

dier vid universitetet var således på samma gång dess högste övervakare och 
sina lärares högste styresman. I praktiken började han dock inte utöva sitt 
kanslersämbete förrän i januari 1846, då han hade avslutat sina studier.

Kronprins Carl – en kontroversiell kansler

Utnämningen av Carl till universitetskansler hade varit kontroversiell på ett 
helt annat sätt än vad som varit fallet när hans farfar erhöll samma befattning 
1810. Universitetskanslern uppbar förvisso ingen ekonomisk ersättning men 
likafullt började befattningen allt mer betraktas som ett civilt ämbete snarare 
än som en upphöjd honorärpost. Detta fick i sin tur konstitutionella följder, 
eftersom 1809 års regeringsform stipulerade att varken ”Svea rikes kronprins 
eller arffurste eller prinsar af det konungsliga huset skola hafva något lifgeding 

Ärkebiskop Henrik Reuterdahl 
ställde sitt residens till 

för fogande under Carl XV:s 
Uppsalabesök 1861. Litografi. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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eller civilt embete”. Om posten som universitetskansler vore att betrakta som 
ett civilt ämbete skulle det följaktligen vara grundlagsstridigt att låta tronföl-
jaren inneha detsamma. Denna tolkning omfattades av den liberala pressen, 
vilken utgöt sig över detta, i deras tycke otillbörliga, konungsliga inflytande 
över universiteten. 

I Uppsala ansåg däremot många att en reformering av kanslersämbetet skul-
le leda till förödande konsekvenser; universitetet skulle riskera att ”nedsättas 
till ett simpelt embetsverk” för att använda filosofen Christopher Jacob Bo-
ströms ord. Frågan om kanslersämbetets utformning blev därmed en av många 
stridsfrågor, där ett konservativt och ett liberalt universitetsideal ställdes mot 
varandra.

Under 1850-talet ledde emellertid kanslerns ingripande i några kontroversi-
ella befordringsfrågor till att stödet för det kungliga kansleriatet började svik-
ta även vid universitetet. Tillsättningen av professuren i civilrätt efter  Jacob 
 Edvard Boëthius’ död 1849 drog ut på tiden flera år på grund av att kronprin-
sen ville förhindra utnämningen av Knut Olivecrona, trots att denne upp-
förts i första förslagsrum av en enig fakultet och av arton av tjugo ledamöter i 
konsistoriet. Oaktat detta utfall ville kronprinsen – understödd av sin kans-
lerssekreterare Johan Jacob Nordström – i stället utnämna den sökande som 
innehade tredje förslagsrum och endast med knappt nöd hade blivit förklarad 
kompetent av sin egen fakultet.

Olivecrona fick till slut professuren men det skedde till priset av uttalad 
konungslig onåd i samband med en audiens hos Oscar I på Stockholms slott. 
Under flera år var förhållandet mellan kanslersämbetet och juridiska fakulte-
ten ytterst frostigt. En ny konflikt seglade upp när professorn i statsrätt Carl 
Olof Delldén blev sjuk och sedan avled sommaren 1854. Kanslern ansåg att 
de återstående tre professorerna – vid sidan om sina ordinarie ämbeten – so-
lidariskt mellan sig skulle dela upp den vakanta professurens föreläsnings-
skyldighet.

Professorerna stretade emot och överklagade till högsta instans. När Kungl. 
Maj:t i januari 1855 ställde sig på kanslerns sida svarade juridiska fakulteten 
med att publicera alla handlingar i ärendet. Själva undvek de noga att lägga till 
några egna kommentarer men Aftonbladet och andra pressorgan tog snart hand-
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lingarna till intäkt för att angripa kanslerns agerande, vilket säkerligen hade va-
rit professorernas avsikt. Därmed aktualiserades på nytt frågan om kronprin-
sens innehav av kanslersposten verkligen var förenlig med grundlagen.

Allt kulminerade i maj 1855, då kronprinsen tillbringade några dagar i Upp-
sala. Han kallade då till sig juridiska fakultetens tre ledamöter för att i ett en-
skilt sammanhang uttrycka sitt missnöje med deras senaste åtgärd, det vill säga 
publiceringen av handlingarna i målet. Professorerna uppfattade detta som att 
de blivit varnade av sin högste styresman för att de låtit offentliga handlingar 
gå i tryck, en rättighet som tillföll dem likaväl som alla andra medborgare. His-
torien läckte redan samma kväll ut till allmänheten via en artikel i tidningen 
Upsala, som djupt beklagade kanslerns ”nedslående försök att qvälja medbor-
gare i och för begagnandet af en bland de dyrbaraste rättigheter”, det vill säga 
tryckfriheten. Inom några dagar uppsnappades historien av Aftonbladet. ”Kans-
lersskrapan”, som episoden kommit att kallas, följdes av en häftig pressdebatt 
– inte minst kring den principiella frågan om kanslersbefattningens natur.

Uppsala universitets kanslersmedalj för kronprins Carl (sedermera Carl XV), slagen 1851. 
Åtsidan pryds av kronprinsens namn och bröstbild. På frånsidan syns Minerva med en 
uppslagen bok och med högra armen vilande på en himmelsglob. Under densamma ligger en 
pergamentskrift och olika instrument. Vid gudinnans fot sitter hennes uggla. Byggnaden i 
bakgrunden är Carolina Rediviva. Fotografi: Uppsala universitets myntkabinett.
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Carl som kronprins och universitetskansler. Litografi från cirka 1850, Uppsala universitets-
bibliotek.
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Efter kanslersskrapan befattade sig Carl knappast alls med de sysslor som 
hörde till kanslersämbetet. Prokanslererna Hans Olof Holmström och  Henrik 
Reuterdahl fick träda in som vikarier. Kronprinsen tillbringade bland annat 
mycket tid i Norge, där han blivit vicekung. När han i september 1857 som 
kronprinsregent övertog regeringen från sin dödssjuke far insåg de flesta att 
han aldrig mer skulle återuppta kanslersämbetet. Som tillförordnad kansler 
hade då redan utsetts den erfarne politikern och ämbetsmannen Gustaf Adolf 
Sparre, vilken även blev ordinarie innehavare av ämbetet efter Carl XV:s tron-
bestigning två år senare. De flesta delade nu uppfattningen att det var konsti-
tutionellt tveksamt och även av andra skäl olämpligt att kronprinsen innehade 
befattningen som universitetskansler.

Debatten om universitetets flyttning

Samsyn rådde således mellan den liberala pressen i Stockholm och de konser-
vativa universitetskrafterna i frågan om hur kanslersämbetet borde utformas. 
De förra ville reducera kungahusets inflytande, de senare ville värna den aka-
demiska friheten från klåfingriga ingrepp från dess högste styresman. Någon 
endräkt existerade däremot inte i tidens stora universitetsfråga, nämligen om 
universitetet – eller åtminstone de juridiska och medicinska fakulteterna – 
skulle flyttas till Stockholm. 

I slutet av 1850-talet tillsattes en kommitté för ordnandet av den medicin-
ska undervisningen i landet, vilken i sitt slutbetänkande föreslog att de medi-
cinska fakulteterna i Uppsala och Lund skulle brytas ut ur universiteten och 
slås samman med Karolinska Institutet. Carl Benedict Mesterton som enträ-
get försvarade Uppsalalinjen reserverade sig mot beslutet. De kommitterade 
insåg att reformen inte skulle kunna implementeras omedelbart, varför de 
föreslog att fakulteterna skulle finnas kvar under en övergångsperiod. Utan-
för kommittén var tveksamheten större och 1861 beslutade Kungl. Maj:t att 
endast universiteten skulle få utdela medicine kandidat-examen men att den 
kliniska kursen som föregick licentiatexamen skulle genomgås vid Karolin-
ska Institutet. Licentiatexamen skulle kunna avläggas vid såväl universiteten 
som Karolinska Institutet.
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Denna kompromiss tystade på intet sätt flyttningskraven. Universitetet, sär-
skilt de juridiska och medicinska fakulteterna, ansattes hårt. Just 1861 hade 
varit ett kritiskt år. Järnvägsfrågan drogs in även i detta sammanhang. An-
hängarna av ett universitet i huvudstaden understödde de krafter som ville 
förhindra att Uppsala kopplades samman med den norrgående stambana som 
skulle utgå från Stockholm.

Vad än universitetet företog sig ledde det till kritik. Så till exempel när 
den första årgången av Upsala universitets årsskrift utkom 1861 efter flera års 
diskussioner. Årsskriften var avsedd att underlätta publiceringen av avhand-
lingar och andra uppsatser, vilket var nödvändigt i ett skede då universitetets 
vetenskapliga uppgift blivit allt mer uttalad och följaktligen kraven höjdes på 
avhandlingar och andra skrifter. Man skulle kanske kunna tro att detta am-
bitiösa försök att skapa ett modernt forum för vetenskaplig debatt skulle till-
tala dem som beskyllde universitetet för att vara efter sin tid. Men icke. I en 
lika utförlig som nedgörande recension dömde Göteborgs-Posten ut den första 
utgåvan av årsskriften, vilken tidningen betraktade som ytterligare ett bevis 
på att universitetet levde sitt eget liv, oberoende av ”de många och vigtiga rö-
relser som genomströmma hela samhällskroppen, hvilka måste skaffa sig luft 
och hvilka det är deras pligt att taga om hand”. Universitetet hade återigen 
misslyckats kapitalt med vad som med senare tids språkbruk skulle ha kallats 
den tredje uppgiften. Publikationen var blott ännu ett uttryck för ”universi-
tetströghetens gamla slentrian”.

De mest syrliga formuleringarna återgavs med illa dold förtjusning av and-
ra Uppsalafientliga tidningar. Upsala-Posten, som i praktiken fungerade som 
universitetets eget pressorgan, fann sig föranlåten att gå i svaromål. Tidningen 
betonade att universitetet aldrig hade haft ambitionen att skapa ”en populär 
litteraturtidskrift i vanlig mening”. Årsskriften skulle tvärtom vara ett ”organ 
för den strängt vetenskapliga forskningen”.

Så var läget när Carl XV för första gången på flera år återvände till Uppsala, 
denna gång som regerande kung. Ombord på ångbåten Prins Gustaf anlöp-
te han staden på eftermiddagen tisdagen den 5 november. Kungen och hans 
närmaste uppvaktning bodde under besöket i ärkebiskopsgården hos Henrik 
Reuterdahl och dennes hushållerska Carin Hammarskjöld. Övriga dignitärer, 
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universitetskanslern Gustaf Adolf Sparre, ecklesiastikministern Carl Johan 
Thyselius, utrikesstatsministern Ludvig Manderström och kungens livmedi-
cus Vincent Lundberg, inhystes å Stadshotellet. Kanslerssekreteraren Johan 
Jacob Nordström bodde i en lägenhet på Trädgårdsgatan. Det är värt att note-
ra att universitetets rektor detta läsår var Knut Olivecrona, vars professorsut-
nämning kronprins Carl hade försökt förhindra tio år tidigare. Nu fick Olive-
crona uppträda som universitetets värd och ledsaga kungen under hans besök 
vid stadens olika akademiska byggnader. De gamla oförrätterna var glömda. 
Olivecrona hade själv på ett kraftfullt sätt i en pamflett avvisat förslaget att 
flytta juridiska fakulteten till Stockholm. Han visste mycket väl att han i detta 
avseende hade samma uppfattning som den nye kungen.

Knut Olivecrona, fotograferad vid tiden 
för sitt rektorat läsåret 1861/62. Fotografi 
av Bousseton & Appert, Uppsala universi-
tetsbibliotek.
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Vetenskapen klädd i hovkostym

De prominenta gästerna fick ett ståtligt mottagande; den rojalistiska yran satte 
sin prägel på hela Uppsala. I den liberala pressen påpekade man bitskt att till 
och med vetenskapen hade klätt sig i hovkostym. Hela staden var rikt ekläre-
rad efter mörkrets inbrott. Studenterna uppvaktade kungen med ett fackeltåg 
till ärkebiskopsgården. När han steg ut för att tacka möttes han av hurrarop 
och en unisont sjungen ”Ur svenska hjärtans djup”. Kungen fördes därefter i 
vagn genom staden för att beskåda den omfattande illuminationen, vars hu-
vudnummer var en mäktig, av stadens borgerskap föranstaltad, ljusinstallation 
på Stora Torget, vilken omfattade mer än 2 000 gaslågor. Ur ett ljushav höjde 
sig en arton alnar hög pelare som bar en gyllene glob med kungens namnchif-
fer och som var krönt med en kungakrona. I spiraler av gaslågor kring pelaren 
kunde man läsa kungens valspråk ”Land skall med lag byggas”. Svenska riks-
vapnet lyste på motsvarande sätt på kolonnens bas. Den anslående installatio-
nen – som utformats av fabrikören Sundberg, löjtnanten Morsing och målar-
mästaren Florell – omgavs av granar, unionsflaggor och ytterligare eldpelare. 

På onsdagsförmiddagen mottog kungen studentkårens uppvaktning i ärke-
biskopsgården, varefter han begav sig till konsistoriehuset vid S:t Eriks torg 
för att till universitetet överlämna en bröstbild av medicinaren Israel Hwas-
ser, som hade gått ur tiden halvtannat år tidigare (se omslaget till denna skrift). 
Kungen skänkte samtidigt 2 000 riksdaler årligen att, som en gärd åt Hwassers 
minne, utdelas till ”understöd för utrikes vetenskapliga resor åt framstående 
unga läkare”. Stipendiet skulle tillsättas av medicinska fakulteten, bland vars 
medlemmar Kungl. Maj:t utsåg en särskild inspektor för stipendiet. Ansökan 
skulle vara fakulteten tillhanda före utgången av maj månad varje år. Stipen-
diaten förband sig att vistas utomlands åtminstone tio månader om han erhållit 
hela summan om 2 000 riksdaler. Inom sex månader efter hemkomsten skulle 
stipendiaten inlämna en vetenskaplig rapport om sin verksamhet under resan.

”Farbror Israel” hade varit den universitetslärare som Carl uppskattat mest 
under sin studietid och mellan de båda knöts ett bestående vänskapsband. När 
Carl som universitetskansler indrogs i konflikter med delar av universitetet 
förblev Hwasser hans trogne bundsförvant.
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Efter ceremonin i konsistoriehuset begav sig kungen till Gustavianum, där 
han introducerades för studentkårens medlemmar av de olika nationernas för-
ste kuratorer. Lika lite som 1811 förlöpte detta utan komplikationer, eftersom 
det var en nog så svår uppgift för kuratorerna att i hastigheten komma ihåg 
namnen på alla sina medlemmar. Pelle Ödman har berättat att ”i en nation, ef-
ter fåfänga försök å kuratorns sida att i blinken träffa rätta namnet, hvarannan 
till slut med full resignation kallades Pettersson och hvarannan Lundberg, tills 
kungen brast i skratt”. Sedan presentationen väl avslutats inspekterade kungen 
de i huset befintliga zoologiska samlingarna och universitetets konstmuseum.

Kungen fördes därefter vidare till det nya astronomiska observatoriet, vil-
ket hade invigts redan 1853 men inte blivit fullt funktionsdugligt förrän 1860, 
då refraktorn hade installerats. Carl XV förevisades det nya och för sin tid 
avancerade instrumentet men några stjärnobservationer kunde naturligtvis 
inte göras i dagsljuset. Däremot instruerades Majestätet att rikta kikaren mot 
olika punkter på den omgivande uppländska slätten, varvid han till sin för-
tjusning upptäckte sitt eget porträtt och en transparent med inskriptionen 
”Lefve Carl XV”! 

Två år före kungabesöket hade Chemicum vid Carolinaparken invigts, den 
byggnad som mer än något annat såg till att mura fast universitetet i Uppsala. 
Detta ståtliga ”institutionspalats”, som man gärna kallade det, hade tillkom-
mit på initiativ av bland andra Carl XV under hans kanslerstid. Vid besöket 
1861 fick kungen för första gången möjlighet att beskåda det färdiga resultatet 
av denna stora satsning. Kungen besökte laboratorierna för allmän och agri-
kulturkemi, för mineralogisk kemi, för medicinsk och fysiologisk kemi, de 
farmakologiska samlingarna, och slutligen det fysiska kabinettet, där Anders 
Ångström demonstrerade olika experiment med elektriskt ljus. Slutligen vi-
sades kungen runt i universitetsbiblioteket på andra sidan parken.

På eftermiddagen gav staden och universitetet gemensamt middag för kung-
en på Gillet. Landshövdingen Robert von Kræmer utbringade skålen för den 
kunglige gästen, som i sin tur skålade för Uppsala universitet, stad och län. Till 
kungen överlämnades dessutom ett antal hyllningsverser, författade av Pelle 
Ödman, vilka inbundits i ett särskilt rött marockängband. Verserna sjöngs 
under middagen av åtta studenter, ledda av Oscar Arpi. Eftersom Gillet en-
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dast kunde härbärgera 170 gäster anordnades samtidigt ytterligare en mid-
dag å traktören Claes Löfs intilliggande restaurang Phoenix. Här samlades 
omkring hundra personer, mestadels representanter för stadens borgerskap, 
för att fira kungens närvaro. Esaias Edquist utbringade i detta sammanhang 
kungens skål och den bekante Vassundaprosten Carl Gustaf Rollin uppläste 
en hyllningsvers.

Detta var den 6 november och Gustaf II Adolfs minne firades på sedvanligt 
sätt. Studentkåren samlades på Vedtorget (Fyristorg) och tågade – sjungande 
”Dåne liksom åskan, bröder!” – uppför Drottninggatan till obelisken i det av 
marschaller upplysta Odinslund. Efter framkomsten formerade sig student-
sångarna och sjöng ytterligare några lika klassiska studentsånger. Kungen tog 
själv plats bland basarna och deltog i sången. Hans ”personliga deltagande i den 
sånghyllning, hvarmed den akademiska ungdomen firade den store hjelteko-
nungens minne, kunde ej annat än förhöja intrycket och öka högtidligheten af 
denna hyllning”, rapporterade Upsala-Posten förnöjt.

På kvällen följde supé hos ärkebiskopen, varvid kungen återigen med entu-
siasm tog del av studentsången. Han trivdes och var uppenbarligen i sitt esse. 
När klockan närmade sig midnatt och gästerna började avlägsna sig kallade 
kungen till sig sånganföraren och bad denne ta med sig sångarna till ärkebis-
kopens bibliotek en trappa upp. Återigen sällade han sig till kören och deltog 
i avsjungandet av såväl Wennerbergs gluntar som Bellmans dryckesvisor. Är-
kebiskop Reuterdahl, som var värd, kunde naturligtvis inte gå och lägga sig så 
länge hans konungslige gäst var vaken. Knut Olivecrona skriver härom:

Då jag påföljande dag, kl. 10. f.m., åter infann mig i ärkebiskopshuset, mötte jag 
Reuterdahl på gården och märkte strax af hans dystra utseende att han var miss-
nöjd. Jag frågade huru han mådde och fick till svar att han kände sig mycket trött 
och slapp, emedan han nästan icke fått någon sömn under natten. ”Jag skall säga 
Herr Professoren”, tillade han, ”att här har varit i natt ett sådant sus och dus, som 
säkerligen alldrig förr i detta ärkebiskopshus; ett sjungande af dryckesvisor och ett 
pokulerande, som räckt nära till kl. 2 på morgonen. Undra derför icke att jag är 
ledsen till mods att sådant förekommit i ett presterligt hus, från hvilket dylikt lef-
verne alltid borde vara fjerran.”
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Några libationer eller excesser av detta slag hade emellertid inte förekommit, 
åtminstone inte om man skall tro Pelle Ödman, en av de studenter som deltog 
vid den nattliga sångstunden. Enligt hans berättelse serverades inga alkohol-
haltiga drycker över huvud taget, endast vatten och cigarrer. Däremot hade 
en skämttidning en tid därefter antytt att kungen efter middagen hos ärkebis-
kopen skulle ha ”rumlat och supit hela natten med en hop studenter uppe på 
sitt rum” men mot denna berättelse – vilken möjligen har påverkat Olivecro-
nas minnesbild – ville Ödman i sina Student- och ungdomsminnen inlägga ”en 
bestämd, ehuru sen, protest”. 

Carl XV och studentsångarna under det omtalade samkvämet i ärkebiskopsgården natten mot den 7 november 1861. Bred-
vid kungen sitter Allmänna Sångens anförare Oscar Arpi. Teckning ur Pelle Ödmans Student- och ungdomsminnen (1900).
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Ödman berättar vidare att umgänget var helt otvunget. På kungens uppma-
ning hade såväl han själv som studenterna tagit av sig sina rockar, varefter de 
alla satt som jämlikar i skjortärmarna. Sången interfolierades av kungens be-
rättelser om sina Uppsalaminnen, om sin bror prins Gustaf och om sina resor. 
Carl XV hade, skriver Ödman, för ”en stund lekt student, och jag tror, att han 
hade trifts godt med att för några ögonblick utbyta sina hofmäns fina sällskap 
mot några unga, glada studenters, och att med sitt poetiska sinne få bland dem 
sjunga ut och tala ut sina känslor som en vanlig människa”.

Under torsdagsförmiddagen besökte kungen den anatomiska institutionen 
vid Islandsbron, en byggnad han själv hade ritat under sin kanslerstid. Han 
inspekterade även Bleket, det vill säga den platsen där det nya Akademiska 
sjukhuset skulle uppföras. Kungen tillbringade sedan en längre stund i dom-
kyrkan, innan han lyssnade till en föreläsning av historikern F.F. Carlson. På 
eftermiddagen deltog han jämte ytterligare omkring 1 000 personer vid en 
studentkonsert i Carolina Redivivas solennitetssal, varefter han åt middag hos 
landshövdingen Robert von Kræmer på slottet.

Kungabesökets Grande Finale blev en stor bal på Gillet, där kungen i den 
inledande promenadpolonäsen förde rektorskan Rosalie Olivecrona, som se-
dan 1859 utgav Tidskrift för hemmet tillsammans med Sophie Adlersparre och 
som räknas till den svenska kvinnorörelsens pionjärer. Påföljande morgon, fre-
dagen den 8 november, lämnade kungen Uppsala. Avskedet beledsagades av 
kanonsalut från slottsvallen och ytterligare studentuppvaktningar. Kungen 
skulle senare återvända till Uppsala vid ett flertal tillfällen, bland annat för att 
fira invigningarna av järnvägen 1866 och den nya läroverksbyggnaden (Kated-
ralskolan) 1869.

Carl XV:s Uppsalabesök 1861 blev en tydlig markering av att han motsatte 
sig de högljudda krav som just vid denna tid restes på en flyttning av universi-
tetet. Det resestipendium, som han under besöket inrättade i Israel Hwassers 
namn, ingick likaså i spelet. Kungen hade uppdragit åt kirurgen Carl Benedict 
Mesterton, Uppsalalinjens ledande företrädare i flyttningsdebatten, att for-
mulera statuterna för stipendiet. I detta reglemente föreskrevs inte bara att 
medlen skulle möjliggöra studieresor till utlandet för unga läkare, ”som åda-
galagt framstående vetenskaplig håg och förmåga”. Det sades också uttryckli-
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Carl XV hyllas av studenter utanför ärkebiskopsgården när han tillsammans med 
den danske kronprinsen Frederik besökte Uppsala i februari 1869. Liknande scener 
utspelades på samma plats vid kungens besök drygt sju år tidigare. Teckning av Knut 
Ekwall i Ny Illustrerad Tidning.
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gen att stipendiet skulle reserveras för studenter som ”vid Upsala Universitet 
med heder aflagt de prof, som Eders Kongl. Maj:ts Nådiga statuter för Univer-
siteten fordra för full competens till de Medicinska befattningarna i Statens 
tjenst”. Kort sagt, stipendiet skulle endast kunna tillfalla den som genomfört 
sin medicinska utbildning i Uppsala. 

Hwasserska resestipendiet hade därmed utformats på ett sådant sätt att det 
blivit ett vapen att använda i den pågående flyttningsdiskussionen. De kraf-
ter som eftersträvade universitetets – eller åtminstone medicinska fakulte-
tens – flyttning till huvudstaden uppfattade det underliggande budskapet. I 
en av sina ”Återblickar” i Illustrerad Tidning skrev exempelvis August Blan-
che kort därefter att instiktandet av ett resestipendium förvisso var utmärkt, 
men han tillade: 

Olyckligtvis har dock konungens vackra gåva, af den eller dem som fått sig anför-
trodt att uppgöra förslag till stadgar för detsamma, blifvit användt till att ytterligare 
befästa skråandan inom en viss fakultet vid nämnde universitet. Det har nemligen 
blifvit föreskrifvet, att stipendiet endast får tillgodonjutas af sådane unge läkare 
som aflagt alla sina examina i Upsala – således i sjelfva verket ett premium för att 
locka den medicinska vetenskapens ämnessvenner att der qvarstanna, i stället för 
att besöka det läroverk der de ha det bästa tillfället att på ett verkligt fruktbärande 
sätt studera sin vetenskap. Det måste vara ”somewhat rotten” på något håll då man 
tror sig med tillgripandet af dylika prohibitiva medel kunna befordra ett friskt och 
kraftigt vetenskapligt lif.

För Mesterton och hans upsaliensiska meningsfränder kunde inrättandet av 
Hwasserska stipendiedonationen inte ha kommit mer lägligt. Det är därför lätt 
att förstå den entusiasm som besöket gav upphov till, såväl vid universitetet 
som bland ledarna för staden och länet. Knut Olivecrona talade från hjärtat när 
han som rektor framförde universitetets tack för denna gåva, och stämningen 
tolkades på detta sätt av Upsala-Posten: ”Det besök, hvarmed H.M. konungen 
i dessa dagar hedrat Upsala har ännu fastare tillknutit de band af tillgifven-
het och kärlek, hvarmed han här inom alla klasser är omfattad och icke minst 
inom studentcorpsen, hvilken egt glädjen mottaga de mest smickrande prof 
på H.M:s ynnestfulla bevågenhet.” I sitt rektorsprogram skrev Olivecrona vid 
läsårets slut att donationen utgjorde ett dyrbart bevis på kungens nåd ”och till-
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lika en kär erinran af den utmärkte vetenskapsidkare, hvilken, sedan han så-
som lärare under en följd af år i väsendtlig mon bidragit till de medicinska stu-
diernas höjande inom Fäderneslandet, vid detta Universitet fästat ett ärofullt 
namn”. Hwasser kunde inte ha önskat sig en bättre hugfästelse. Under trettio 
år – från 1829, då han under signaturen E.R.U.F. (”En röst ur fängelset”) utgav 
pamfletten Om Carolinska institutet till 1859, då han i Carl Johans Förbun-
det angrep de krassa materialistiska krafter som ville överlämna ”medicinens 
bildningsvård” till ”en handtverksskola i Stockholm” – hade han enträget be-
kämpat flyttningsplanerna.

Hwasserska resestipendiets symbolvärde var således stort men den prak-
tiska betydelsen blev om möjligt än större. I april 1862 avreste farmakologen 
Robert Fredrik Fristedt från Uppsala för att som innehavare av det nyinrät-
tade stipendiet tillbringa några månader vid de botaniska trädgårdarna och 
de farmakologiska institutionerna i Berlin, Breslau, Wien och Göttingen. En 
lång rad läkare och medicinare skulle senare följa i hans spår som Hwasserska 
stipendiater. Flera av deras reseberättelser trycktes i Upsala Läkareförenings 
Förhandlingar. Carl XV:s stipendiedonation blev på så sätt ett viktigt bidrag 
till den vetenskapliga professionalisering som – framför allt under internatio-
nellt inflytande – inträdde inom den upsaliensiska medicinen under slutet av 
1800-talet.

Precis som Carl Johans besök femtio år tidigare bidrog detta kungabesök 
till att stärka banden mellan universitetet och den Bernadotteska dynastin. 
Kraven på en flyttning av universitetet avklingade snart. Järnvägsfrågan fick 
sin slutliga – och för Uppsalas del önskade – lösning. I augusti 1866 skrev Carl 
XV i ett brev till ärkebiskop Reuterdahl, som varit hans värd vid besöket fem 
år tidigare, att järnvägsförbindelsen mellan Uppsala och Stockholm definitivt 
innebar att ”flyttnings fantasierna” kunde lämnas därhän. Om kungens eget 
Uppsalabesök mitt under det kritiska skedet, och – framför allt – om donatio-
nen av det Hwasserska resestipendiet hade någon inverkan på denna sakernas 
utgång, var det säkerligen inget som han beklagade.
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Rektors inbjudan

Höstterminen 2011 installeras sextiosju nya professorer vid Uppsala univer-
sitet. Enligt 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 18 november hålls, sedan 
de nya professorerna presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande ordning: 

Professorn i komparativ genomik, Kerstin Lindblad-Toh
Föreläsning: Hur kan vi förstå människans sjukdomsgener genom jämförelser 
med andra däggdjur?

Professorn i meteorologi, Anna Rutgersson Owenius
Föreläsning: Meteorologi – mer än bara väder.

Professorn i idé- och lärdomshistoria, Sven Widmalm
Föreläsning: Den vetenskapliga familjen.

I anslutning till installationsakten utdelas Pedagogiska priset för år 2011.

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 univer-
sitetets inbjudna gäster, emeriti, fakulteternas lärare och tjänstemän samt de 
i aktens genomförande engagerade. Installationsakten beräknas ta drygt två 
timmar i anspråk.

Till installationsakten får jag härmed på universitetets vägnar särskilt inbjuda: 
statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet Jan Björklund, ärkebisko-
pen i Uppsala Anders Wejryd, landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt, uni-
versitetskanslern, professor Lars Haikola, tillika generaldirektör för högskole-
verket, konsistoriets ordförande, direktör Hans Dalborg, rektorn för Sveriges 
lantbruksuniversitet, professor Lisa Sennerby Forsse, förutvarande innehavare 
av ämbetena som utbildningsminister, ärkebiskop, landshövding i Uppsala län 
samt universitetskansler, universitetets förutvarande rektorer, professorerna 
Martin H:son Holmdahl, Stig Strömholm 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 2011

Anders Hallberg
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Program

Tid: Fredagen den 18 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 Johan Sjöberg, bitr. 
övermarskalkar Thomas Fredengren, Carl Frängsmyr, Gabriella Jönsson och 
Anna Sjögren, Studenternas övermarskalk Linn Petersson, pedell Sten  Andersson, 
cursorer Martin Andersson och Göran Karlsson, pressansvarig  Anneli Waara, 
ansvarig för universitetshuset Manuel Alfaro, administration Gabriella  Jönsson 
och Maria Berglöf.

Stora domkyrkoklockan ringer kl. 8.00 installationsdagen.
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James a. Kelhoffer
Nya testamentets exegetik

anställdes den 30 mars 2010 att från och med 15 oktober samma år vara pro-
fessor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. 

James a. Kelhoffer är född den 17 april 1970 i ann arbor (michigan, Usa). 
föräldrar: Daniel J. Kelhoffer och Janet e. Kelhoffer, f. alberich. 

Bachelorexamen i antika språk och teologi 1991 och masterexamen i teo-
logi 1992, båda vid Wheaton College (Illinois, Usa), masterexamen 1996 
och Ph.D. 1999, båda i New Testament and early Christian literature vid 
University of Chicago (Illinois, Usa), assistant Professor 2001, befordrad till  
associate Professor 2007, båda vid Department of Theological studies vid 
saint louis University (missouri, Usa), postdoktorala befattningar vid The 
Catholic Biblical association of america (från och med 2003) och alexander  
von humboldt-stiftung vid ludwig-maximilians-Universität i münchen (från 
och med 2007). 

för den som intresserar sig för uppkomsten och utvecklingen av tidiga kristna 
trosföreställningar och praktiker kan vetenskapliga undersökningar av biblisk 
(och utombiblisk) litteratur fördjupa och även ändra förståelsen av det förflut-
na. Därigenom kan de påverka aktuella diskussioner rörande bibeltolkning, re-
ligiös identitet och möjligheter för interreligiös dialog. De tidiga kristna texter 
som senare kom att inkluderas i Nya testamentet speglar olika försök att fast-
ställa och försvara olika konstruktioner av legitimitet inom den tidiga kyrkan. 
min forskning är i hög grad inriktad på hur legitimitet skapas och formuleras, 
först i en avhandling om markusevangeliet 16: 9–20 (publicerad under titeln 
Miracle and Mission, 2000), vilken accentuerar betydelsen av underverken 
som en källa för legitimitet. Därefter skrev jag boken The Diet of John the Bap-
tist (2005), i vilken jag bland annat belyser betydelsen av mat och askes vid 
utformningen av religiös identitet. Min senaste monografi Persecution, Persu-
asion and Power (2010) handlar om hur i flera av Nya testamentets texter be-
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redvilligheten att förföljas för Kristi skull framställs som en grund för ställning 
och legitimitet. I dag fortsätter min forskning med en undersökning av and-
ra Klemensbrevet (en av texterna i skriftsamlingen ”De apostoliska fäderna”), 
vilket antagligen är den tidigaste kristna predikan (författad cirka 150 e. Kr.) 
och som sådan en viktig källa för förståelse av legitimitet och kristen religiös 
identitet i den tidiga kyrkan. Jag bidrar också i det internationella vetenskap-
liga samtalet om de tidiga kristna texterna som medredaktör för den välkända 
serien Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (Verlag mohr 
siebeck) och som en av ledarna i den grupp inom studiorum Novi Testamenti 
societas som inriktar sig på ”De apostoliska fäderna”.

Den lärostol i Nya testamentets exegetik som James a. Kelhoffer nu intar har 
en historia som sträcker sig tillbaka ända till 1877, året då universitetet under 
ståtliga former firade sitt 400-årsjubileum. Längden över lärostolens inneha-
vare sedan dess ”är en påminnelse om ämnets anrika traditioner”, framhöll 
Kelhoffers närmaste företrädare Kari syreeni vid sin installation för fjorton 
år sedan.

faktum är dessutom att lärostolens förhistoria går betydligt längre tillba-
ka i tiden än till 1870-talet. Professuren är nämligen en direkt efterföljare till 

Professorslängd
Waldemar rudin  1877–92
frans august Johansson 1895–97
erik stave  1899–1900
adolf Kolmodin  1903–20
Gillis Wetter  1923–26
anton fridrichsen  1928–53
harald riesenfeld  1953–79
lars hartman  1978–95
Kari syreeni  1996–2007
James a. Kelhoffer  2010–
fotnot: Professuren, som var extra ordinarie till 1909, benämndes ursprungligen endast  
”exegetik”. från och med 1978 har beteckningen varit ”Nya testamentets exegetik”.
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teologiska fakultetens äldsta adjunktur, vilken före ombildningen till en ex-
tra ordinarie professur kunde räkna många ryktbara teologer bland sina inne-
havare, däribland eric abraham almquist, Johan Thorsander, Johan albert 
Butsch, Carl axel Torén, henrik Gustaf hultman, otto myrberg och Nils 
Josef linnarsson.

Under 1800-talet etablerades successivt den ordningen att de tre adjunktu-
rerna inom fakulteten knöts till var sitt ämne: ”exegetik”, ”teologiska prenotio-
ner och teologisk encyklopedi” respektive ”praktisk teologi”. När adjunkturer-
na indrogs på 1870-talet ersattes de följaktligen av extra ordinarie professurer 
i de tre ämnena. Waldemar rudin, som 1875 hade efterträtt linnarsson som 
innehavare av adjunkturen, blev därmed befordrad till professor. rudin hade 
sin bakgrund i 1850-talets studentväckelse i Uppsala och han tjänstgjorde där-
efter vid evangeliska fosterlands-stiftelsens missionsinstitut Johannelund. 
han blev professor i exegetik men hans författarskap berörde även andra teo-
logiska ämnen. Som exeget var han influerad av Otto Myrberg, som innehade 
den ordinarie exegetikprofessuren, men också av den historiska bibelkritiken.

 rudin övertog den ordinarie lärostolen i exegetik efter myrbergs pensio-
nering 1892. På den extra ordinarie professuren som rudin därmed lämna-
de efterträddes han tre år senare av frans august Johansson, som dock snart 
återvände till lund. Vid samma tid inträdde fakulteten i ett dramatiskt ske-
de. Den historiska bibelkritiken med Julius Wellhausen som mest betydande 
företrädare hade inspirerat flera yngre teologer, men hans idéer betraktades 
av andra som subversiva. Till Johanssons efterträdare utsågs erik stave, som 
var inspirerad av de nya strömningarna. Den mer radikale bibelkritikern s.a. 
fries blev dock samtidigt förklarad inkompetent på grund av bristande renlä-
righet. Teologiska fakultetens professorer var ännu präster i svenska kyrkan 
och ledamöter i Uppsala domkapitel.

stave innehade den extra ordinarie professuren under mindre än två år. På 
hösten 1900 övergick han till den ordinarie professuren, som blivit ledig efter 
rudins pensionering. Även denna gång blev tillsättningsprocessen av den extra 
ordinarie professuren mycket kontroversiell och föremål för häftig tidningspo-
lemik. Tjänsten söktes på nytt av adolf Kolmodin och s.a. fries. Visserligen 
blev fries denna gång förklarad kompetent men professuren tillföll adolf Kol-
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modin, som tidigare blivit förbigången vid tre professorstillsättningar. Bland 
naturvetenskapsmännen vid universitetet hade Kolmodins uppgörelse med 
darwinismen väckt ont blod, och gentemot bibelkritiken intog han en fientlig 
hållning. Just därför väckte det viss förvåning att hans utnämning tillskynda-
des av bibelkritikern erik stave.

På nyårsafton 1903, kort efter Kolmodins tillträde, beslutade kanslersämbe-
tet på fakultetens förslag att en tydligare uppdelning av exegetikämnet skulle 
ske, varigenom innehavaren av den ordinarie professuren (stave) skulle före-
läsa över Gamla testamentet, medan den extra ordinarie professorn (Kolmo-
din) skulle föreläsa över Nya testamentet. Genom en reform 1909 omvandla-
des alla extra ordinarie professurer, således även denna, till ordinarie lärostolar.

efter sjutton år som professor avgick Kolmodin 1920. för tredje gången i rad 
blev tillsättningen av denna professur föremål för en uppmärksammad strid. 
Denna gång söktes professuren dels av staves elev Johannes lindblom, som 
uppehöll den vakanta professuren, dels av Gillis Wetter, som hade disputerat 
i Uppsala men sedan 1919 hade uppehållit lärartjänsten i religionshistoria vid 
stockholms högskola. Kandidaterna representerade olika riktningar; lind-
blom betraktades som konservativ, Wetter som radikal. Två sakkunniga stödde 
Lindblom, de båda andra förordade Wetter. I teologiska fakulteten fick Lind-
blom stöd av alla utom en, men konsistoriets omröstning slutade oavgjord. De 
sökande fick tolv röster vardera men rektor Ludvig Stavenows utslagsröst fäll-
de avgörandet till lindbloms förmån. Även universitetskanslern Carl swartz 
förordade lindblom men i februari 1923 valde olof olsson, ecklesiastikmi-
nister i hjalmar Brantings ministär, att utnämna Wetter. Utnämningen inne-
bar slutpunkten för den så kallade Wetterska striden.

Gillis Wetter, som var yngre bror till juristen folke Wetter, hade framför 
allt framträtt som kännare av de hellenistiska religionernas inverkan på den 
tidiga kyrkan. han var därtill en för sin tid ovanligt internationellt orienterad 
teolog med många vetenskapliga kontakter i utlandet. Dessvärre blev det ho-
nom inte förunnat att fullfölja sin verksamhet; han avled i september 1926, 
endast trettionio år gammal.

Wetters tid som professor blev således kort men de båda närmaste efter-
följarnas ämbetstid skulle vara desto längre. Under ett halvsekel, från slutet 
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av 1920-talet till slutet av 1970-talet, hade lärostolen endast två innehava-
re: anton fridrichsen och harald riesenfeld. fridrichsen var norrman men 
hade utbildats i Tyskland. han hade disputerat i strasbourg 1925, och när 
han kom till Uppsala tre år senare var han redan en internationellt erkänd 
forskare i exegetik. Under professorstiden strävade han efter att förena kyr-
kan och den teologiska forskningen men utan att ge avkall på de vetenskap-
liga kraven. han ställde höga krav på sina elever när det gällde kunskaper i 
de bibliska språken, och han ledde ingående studier av källtexterna. Därtill 
framträdde fridrichsen som populärvetenskaplig författare, och han lycka-
des sprida intresset för den exegetiska forskningens landvinningar långt ut-
anför universitetets gränser.

fridrichsen avled på hösten 1953 vid sextiofem års ålder. han efterträddes 
av sin elev harald riesenfeld, som 1947 hade disputerat och blivit docent på 
avhandlingen Jésus transfiguré. I likhet med sin företrädare bedrev riesenfeld 
inträngande bibelfilologiska studier. Åren 1972 till 1981 spelade han en central 
roll inom den bibelkommission som utgav Nya testamentet i nyöversättning. 
Uppdraget inom bibelkommissionen innebar att han var tjänstledig från pro-
fessuren under en längre period på 1970-talet. Tillsammans med sin kollega 
Gösta lindeskog utgav han läroboken Inledning till Nya testamentet. riesenfeld 
avgick 1979 och avled sommaren 2008 vid nittiofem års ålder.

efter harald riesenfeld följde lars hartman, som hade disputerat i Uppsala 
1966 och vikarierat på professuren sedan våren 1973. sedan riesenfeld med-
delat sin avsikt att kvarstå som professor intill dess han 1979 skulle uppnå den 
övre gällande pensionsgränsen – men på grund av sitt arbete inom bibelkom-
missionen inte vidare skulle återgå i tjänst – utlystes lärostolen 1977. På nyåret 
1978 tillträdde hartman professuren, således året före riesenfelds emerite-
ring. Inför hartmans tillträde bytte professuren namn från ”exegetik” till ”Nya 
testamentets exegetik”, vilket ytterligare underströk den ordning som de facto 
varit rådande under mer än sjuttiofem år. hartman har i sin forskning bland 
annat behandlat markusevangeliet, Nya Testamentets brev och dess judiska 
och hellenistiska rötter. han utsågs 1990 till forskningschef vid svenska kyr-
kans forskningsråd, varför han var tjänstledig från professuren under de sista 
fem åren före pensioneringen 1995. ansvaret för ämnet Nya testamentets ex-
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egetik övergick under hans tjänstledighet till rene Kieffer, för vilken en ny 
professur inrättades 1990. Kieffer hade vuxit upp i frankrike och Tyskland 
men disputerat i Uppsala 1968. I likhet med hartman gick Kieffer i pension 
1995, varefter denna professur inte återbesattes.

hartman efterträddes 1996 av Kari syreeni, som hade disputerat i helsing-
fors 1987 och därefter varit docent i såväl Helsingfors som vid Åbo Akademi. 
Efter drygt tio år som professor återvände Syreeni till Åbo Akademi och en 
professur i samma ämne som han företrätt i Uppsala.

James a. Kelhoffer blir nu lärostolens tionde innehavare sedan 1877, då 
Waldemar rudins adjunktur omvandlades.

CF
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eleNa NamlI
Teologisk etik

anställdes den 12 april 2011 att från och med 1 maj samma år vara professor 
i teologisk etik vid Uppsala universitet.

elena Namli är född den 16 april 1966 i Ivanovo (ryssland). föräldrar: lev 
och ludmila mazo. 

Masterexamen i filosofi vid Moskva statliga universitet 1989. Teol. dr i etik 
2000, docent i samma ämne 2008, båda vid Uppsala universitet.

Etik är en filosofisk disciplin som har en lång historia men som ständigt förnyas 
tack vare aktuella vetenskapliga och sociala utmaningar. att vara etiker bety-
der alltså att både tillhöra en tradition och att våga ställa egna frågor. 

I min forskning har jag intresserat mig för sådana problem som rör den 
praktiska rationalitetens särart, det vill säga frågan om hur vi resonerar i mo-
raliska frågor och hur detta resonerande skiljer sig från teoretiskt vetenskap-
ligt tänkande. Jag arbetar gärna med verk av ryska tänkare som utmanar den 
västerländska filosofins grundantaganden. I boken Kamp med förnuftet (2009) 
presenterar jag hur några kända ryska filosofer kritiserar vad de uppfattar som 
”västerländsk rationalism”. I min analys framgår att denna kritik, trots en del 
överdrifter och missförstånd, avslöjar en del allvarliga problem med det sätt 
på vilket moralen förstås och studeras inom ramen för västerländsk filosofi 
och teologi. 

ett annat område som intresserar mig är politisk etik. Jag har arbetat med 
frågan om hur de mänskliga rättigheterna skall tolkas och tillämpas i andra 
kulturella kontexter än den liberala västerländska. religionens bidrag till dis-
kursen om mänskliga rättigheter är också en del av min forskning.
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marGareTa BraTTsTröm
Civilrätt, särskilt familjerätt

anställdes den 28 juni 2011 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet

margareta Brattström är född den 26 april 1966 i arvika. föräldrar: Carl 
moritz Wallgren och Britt Wallgren, f. rasmusson.

Jur. kand. 1990, jur. dr 2004, docent 2006, allt vid Uppsala universitet
Gift med Kenneth Brattström. Barn: rutger (f. 1994) och edgar (f. 1998).

familje- och fastighetsrätt är delområden inom ämnesdisciplinen civilrätt. 
Genom att till exempel bli sambo, genomgå en äktenskapsskillnad, bli arvta-
gare, äga en fastighet eller nyttja en bostad, kommer var och en av oss att förr 
eller senare beröras av de två nämnda regelsystemen. Den starka koppling 
som finns mellan forskning och den praktiska verkligheten inom familje- och 
fastig hetsrätten har varit en viktig drivkraft för mig.

I min forskning har jag bland annat behandlat makars pensionsrättigheter 
i samband med upplösning av ett äktenskap, olika former av samägande av 
fastig heter samt ägarlägenheter. Centrala frågor har varit hur olika situationer 
löses enligt gällande rätt, i vilken utsträckning skilda regelkomplex samver-
kar och i vilken omfattning syftet bakom olika lagar uppnås i praktiken. Även 
rättspolitiska frågor har fått ett stort utrymme i min forskning.

för närvarande arbetar jag med ett projekt om egendomsförhållanden för 
makar och sambor. Befintliga lagreglers effekt och ändamålsenlighet i dagens 
samhälle undersöks. Bakgrunden till projektet är de dramatiska förändringar 
som ägt rum de senaste femtio åren avseende bland annat familjebildnings-
mönster, familjestabilitet, ekonomiska förutsättningar för kvinnor och män 
samt välfärdssamhällets utformning. 
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JaN DarPö
miljörätt

anställdes den 14 december 2010 för att från den 1 januari 2011 vara profes-
sor i miljörätt vid Uppsala universitet.

Jan Darpö är född den 15 mars 1952 i föllinge (Jämtland). föräldrar:  Kerstin 
Darpö, f. Nilsson, och Börje Darpö.

Gymnasieexamen vid Tibble gymnasium 1971. Jur. kand. 1991, jur. dr 2001, 
docent i miljörätt 2004, allt vid Uppsala universitet. Tingsnotarie vid falu 
tingsrätt 1993–95, beredningsjurist och adjungerad ledamot i svea hovrätt 
(miljööverdomstolen) 2001–04, anställd som lektor i miljörätt vid Uppsala 
universitet sedan 2004.

frånskild. Barn: erik (f. 1979), olle (f. 1981), anton (f. 1986) och samuel 
(f. 1988). 

mitt intresse för juridik väcktes när jag arbetade inom verkstadsindustrin. re-
dan 1980 tog jag en kurs i arbetsrätt vid lunds universitet. När jag sedan – vid 
trettiofem års ålder – började läsa vid juristlinjen i Uppsala valde jag tidigt en 
miljörättslig inriktning. först engagerade jag mig i de rättsliga frågorna kring 
skoglig naturvård. Därefter övergick intresset till ansvaret för förorenade om-
råden, som också blev mitt avhandlingsämne (Eftertanke och förutseende 2001).

forskningsämnet miljörätt är sedan början av 1990-talet mycket starkt i 
Uppsala. Det har haft en tydlig inriktning på att utforma rättsliga verktyg 
för att uppnå målsättningen om en hållbar utveckling. Under senare år har 
vi också utvecklat samarbetet med andra discipliner, bland annat genom ett 
doktorandprojekt tillsammans med Institutionen för ekologi vid slU. Vi sam-
arbetar också med artdatabanken och Centrum för Biologisk mångfald för att 
hålla nationella seminarier om artskydd och naturvård. Även i vargfrågan har 
vi samverkat i kritiken av svenska licensjakten som oförenlig med eU-rätten.

en betydande del av min forskargärning de senaste åren har jag ägnat åt de så 
kallade miljödemokratiska frågorna; allmänhetens rätt till information, möjlig-
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heter att delta i beslutsfattandet och tillgång till rättslig prövning på miljöom-
rådet. Dessa frågor är aktuella i hela UNECE-regionen genom Århuskonven-
tionen och jag är sedan 2008 ordförande i dess Task force on access on Justice.
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aNNa sINGer
Civilrätt, särskilt familjerätt

anställdes den 28 juni 2011 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet.

anna singer är född den 28 september 1957 i överklinten. föräldrar: Ture 
och maj Grundberg, f. Brändström. 

Jur. kand. 1982 vid stockholms universitet. Jur. dr 2001 och docent i civil-
rätt, särskilt familjerätt 2005, båda vid Uppsala universitet. 

Gift med tekn. dr Gideon singer. Barn: mira (f. 1985) och adam (f. 1986).

familjerättens regler har en nära och omedelbar koppling till människors dag-
liga liv och relationer, något som påverkar forskningens inriktning. Verklighe-
ten som den familjerättsliga regleringen skall fungera i har under de senaste 
årtiondena blivit alltmer mångfasetterad, inte minst på grund av en ökad inter-
nationalisering av samhället, en snabb utveckling av olika metoder för assiste-
rad befruktning, en ökad separationsfrekvens bland föräldrar och en förändrad 
syn på barnets rättigheter. Det traditionella familjebegreppet ifrågasätts och 
vår syn på barn och förhållandet mellan barn och föräldrar, det område som 
jag främst ägnat mig åt, förändras.

Ett genomgående perspektiv i min forskning är hur regelsystemet definie-
rar och tillgodoser barnets intressen. fastställande av faderskap och moder-
skap, adoption och assisterad befruktning är centrala teman. Vem som skall 
ges rättslig status som förälder, hur vårdnaden om och underhåll av barn skall 
regleras när föräldrarna separerat och barnets möjligheter att på egen hand till-
varata sina rättigheter, är frågor av stor betydelse i dagens samhälle.

rättsområdets historiska rötter och nutida föränderlighet gör det intressant 
att undersöka reglernas inbördes sammanhang, syften och hur de samverkar. 
målsättningen är att skapa förutsättningar för en strukturerad diskussion om 
hur vi skall se på barn och barns rättigheter samt hur föräldraskap och förhål-
landet mellan barn och föräldrar skall regleras i dagens samhälle.
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maGNUs UlVÄNG
straffrätt

anställdes den 5 oktober 2010 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i straffrätt vid Uppsala universitet. 

magnus Ulväng är född den 5 oktober 1970 i Uppsala. föräldrar: advokaten 
sixten Ulväng och verksamhetschefen Kristina Ulväng (f. Gladh).

studentexamen från naturvetenskaplig linje 1989 vid Ullviskolan i Köping. 
Jur. kand. 1997 vid Uppsala universitet, tingsmeritering vid stockholms tings-
rätt 1998–2000, hovrättsfiskal vid Svea hovrätt 2000 samt tingsfiskal 2001 
vid stockholms tingsrätt. Jur. dr i straffrätt 2005, docent i samma ämne 2006, 
båda vid Uppsala universitet. Universitetslektor vid samma lärosäte 2007–10. 
sambo med jur. dr sandra friberg.

mitt forskningsområde är straffrätten, det vill säga läran om vad som utgör 
brott och hur man bestraffar den som begått brott med en rättvis påföljd. re-
dan av denna korta beskrivning framgår att ämnet nästan alltid inbjuder till 
komplicerade, allmänmänskliga men också moralfilosofiska frågeställningar. 
All straffrättslig forskning tangerar filosofiska grundfrågor och befinner sig i 
gränslandet mellan rätten, moralen och filosofin. 

min forskning har i allt väsentligt handlat om traditionella straffrättsdog-
matiska frågeställningar, det vill säga frågor rörande hur man rekonstruerar ett 
system av regler rörande ansvar, skuld och påföljd. Jag disputerade på en av-
handling om hur man bestämmer påföljd då någon skall dömas för flera brott. 
ett genomgående problem som ägnades uppmärksamhet i det arbetet var att 
förklara fenomenet med så kallade mängdrabatter, vilket innebär att straffet 
för flerfaldig brottslighet normalt inte motsvarar summan av de straff som 
skulle ha dömts ut för de enskilda brotten om de hade bedömts vart för sig. I 
min senaste monografi har jag behandlat olika regelkonflikter som aktualise-
ras då en konkret gärning går att beskriva på ett sådant sätt att den samtidigt 
uppfyller kriterierna för flera (olika) brott. Frågan som aktualiseras när olika 
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regler på detta sätt ”konkurrerar” är i första hand om den tilltalade bör anses 
ha begått ett eller flera brott. Därutöver kan nämnas att jag bland annat har 
författat en bok om straffbar oaktsamhet och, inom ramen för ett forsknings-
projekt, publicerat ett stort antal artiklar om vad som i svensk rätt anses skilja 
skuldformen uppsåt från oaktsamhet. om man vill, skulle man kunna säga att 
ett genomgående tema i min forskning har varit att försöka normativt förankra 
vissa straffrättsdogmatiska frågeställningar i mer grundläggande ideologiska 
eller filosofiska premisser.
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KArIN ÅHMAN 
offentlig rätt

anställdes den 22 februari 2011 att från och med den 1 mars samma år vara 
professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

född den 3 december 1964 i alingsås. föräldrar: Karl-erik och marianne 
andersson.

Gymnasieexamen vid alströmergymnasiet i alingsås 1983. Jur. kand. 1990, 
jur.dr. i folkrätt 2000 och docent i konstitutionell rätt 2005, allt vid Uppsala 
universitet. 

Gift med advokaten, jur. dr Ola Åhman. Barn Ingrid (f. 1993), Hjalmar 
(f. 1996) och hilda (f. 2003). 

Forskningsämnet offentlig rätt spänner över flera rättsområden och rör bland 
annat den enskildes relation till det allmänna. De områden som jag främst har 
intresserat mig för är skyddet för äganderätten som en mänsklig rättighet enligt 
såväl internationell rätt, europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
som svensk grundlag. min avhandling (i ämnet folkrätt) från år 2000 behand-
lar till exempel konventionens egendomsskydd. ett praktiskt betydelsefullt 
exempel när detta rättighetsskydd aktualiseras är den i sverige pågående dis-
kussionen om hur allemansrätten ska regleras för att tillgodose markägarens 
krav på skydd för sitt ägande. ett annat område som jag har undersökt är de 
svenska domstolarnas så kallade normprövning gentemot regeringsformen och 
europarätten. Genom normprövning kontrolleras om en viss regel – när den 
tillämpas i en konkret situation – strider mot en överordnad norm, till exem-
pel en fri- och rättighet som stadgas i regeringsformen. Genom att svensk rätt 
europeiserats, och därmed också att juridiken i viss mån har fått ett ökat in-
flytande över politiken, har normprövningen i domstolar ökat på ett markant 
sätt. Vi måste därmed bland annat ställa oss frågan vilken konstitutionell roll 
domstolarna kommer att ha framöver, hur de ska förhålla sig till de två euro-
peiska (författnings-) domstolarna, europadomstolen i strasbourg och eU-
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domstolen i luxembourg, samt även vilken roll den svenska riksdagen har 
framöver. slutligen har min forskning också behandlat näringsfriheten i re-
geringsformen, barnkonventionens eventuella inkorporering i svensk rätt och 
frågor om tillståndsprövning för företag i förvaltningsrätten. 
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marIe alleN
rättsmedicin med inriktning mot molekylär patologi och rättsgenetik

anställdes den 21 december 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara 
professor i rättsmedicin med inriktning mot molekylär patologi och rättsge-
netik vid Uppsala universitet.

marie allen är född den 6 september 1964 i Bournemouth, england. 
 föräldrar: Birgit Nikolaisen och fred allen.

masterexamen i Bioteknologi 1989 vid Uppsala universitet. Dr med. vet. 
1995 och docent i medicinsk genetik 2004, båda vid Uppsala universitet.

sambo med anders Irwang. Barn: hannah (f. 1995) och oscar (f. 2002).

DNa-analyser i brottsutredningar har blivit mycket värdefulla genom åren, 
och stor vikt läggs vid teknisk bevisning i domstolar i dag. Om det finns stora 
mängder biologiskt material är rutinmetoderna mycket robusta och bra. men 
DNa i biologiska material kan vara både nedbrutet, skadat och förekomma i 
mycket små mängder. I min forskning har jag därför intresserat mig för att för-
bättra metoder för att kunna analyserna nedbrutna biologiska spår. Vi arbetar 
dels med att ta fram metoder där DNa från cellernas mitokondrier analyse-
ras. Det ger hög känslighet eftersom det i varje cell finns flera hundra kopior av  
mitokondrie-DNa. Vi arbetar även med att utveckla metoder som kan använ-
das för att analysera DNa från cellkärnan. analys av kärn-DNa medför att 
olika prover bättre kan särskiljas från varandra och man får ett högt bevisvär-
de. en annan strategi för att angripa problemet är att reparera skador i DNa 
vilket gör att mängden analyserbart material kan ökas. Vi har nu ett tillfälle till 
ett stort steg framåt i utvecklingen av DNa-analyser, genom vidareutveckling 
och anpassning av en ny sekvensteknologi där hela arvsmassan i ett prov kan 
analyseras hos forensiska prover. Denna metod kommer att ge enormt mycket 
information och därmed ett högre bevisvärde än rutinanalyserna. många av 
våra nya metoder och strategier har använts framgångsrikt i brottsutredning-
ar genom åren. Under utvecklingens gång har vi även analyserat svåra prover 
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från till exempel Kopernikus, heliga Birgitta, Karl XII, Gustav II adolf och 
Gustav III för att se om det går att få DNA-profiler från så gamla och nedbrut-
na material. Om det går att få fram profiler från dessa prover kommer även 
spår från brottsplatser att kunna analyseras framgångsrikt med våra metoder.
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leNa hellsTröm-WesTas
Perinatalmedicin

anställdes den 18 maj 2010 att från och med den 1 juni samma år vara profes-
sor i perinatalmedicin vid Uppsala universitet, förenad med befattning som 
överläkare vid akademiska sjukhuset.

lena hellström-Westas är född den 24 november 1954 i stockholm. för-
äldrar: olle och Gun-Britt Westas.

läkarexamen 1979 vid Karolinska Institutet. specialist i pediatrik 1986 
och i neonatologi 1992. Dr med. vet. 1990 och docent 1996, båda vid lunds 
universitet.

Gift med docent Göran hellström. Barn: sandra (f. 1984) och magnus 
(f. 1987).

mitt forskningsintresse fokuserar på tidig diagnostik och prognosbedömning 
av hjärnskador hos nyfödda barn, framför allt prematurfödda barn och barn 
som drabbats av syrebrist i anslutning till förlossningen, med syfte till att be-
handling som kan begränsa eller lindra sådana skador ska kunna sättas in. I 
forskningen ingår även att undersöka mekanismer för hur hjärnskador uppstår 
hos nyfödda. Nyfödda barn som behöver intensivvård utgör en högriskgrupp 
för komplikationer som kan drabba hjärnan, och det är av största vikt att tidigt 
upptäcka avvikelser som till exempel epileptiska anfall, vilka ofta inte ger någ-
ra kliniska symtom. Jag har framför allt arbetat med kontinuerlig övervakning 
av hjärnans elektriska aktivitet (eeG) med hjälp av trendövervakning från ett 
fåtal elektroder, så kallade amplitudintegrerat eeG (aeeG). med aeeG är det 
möjligt att prognosbedöma barn efter svår syrebrist i samband med födelsen 
redan efter ett par timmar, och metoden används allt mer inom neonatal in-
tensivvård bland annat i samband med hypotermibehandling.

Perinatalperioden omfattar slutet av graviditeten och nyföddhetsperioden, 
och en professor i perinatalmedicin kan antingen vara obstetriker eller neo-
natolog. som professor i perinatalmedicin vill jag verka för att det goda forsk-
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ningssamarbete som redan i dag finns mellan obstetrik och neonatologi i Upp-
sala fortsätter att utvecklas, liksom samarbetet med neurofysiologi och neu-
roradiologi både lokalt och internationellt. I min forskning vill jag fortsätta att 
utveckla metoder för att förebygga, diagnosticera och behandla hjärnskador 
hos nyfödda högriskbarn. 
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DIarmaID hUGhes
medicinsk molekylär bakteriologi

anställdes den 22 mars 2011 att från och med den 1 maj samma år vara pro-
fessor i medicinsk molekylär bakteriologi vid Uppsala universitet. Profes suren 
är nyinrättad.

Diarmaid hughes är född den 30 januari 1956 i Dublin, Irland. föräldrar: 
Patrick J. hughes och may hughes, f. macmanamon.

studentexamen vid oatlands College, Dublin 1973, B.a. mod. (Genetics) 
1977, Ph.D. (Genetics) 1984, båda vid Trinity College Dublin. Docent i mo-
lekylär biologi 1991, professor i biologi, särskilt mikrobiologi 2001, båda vid 
Uppsala universitet.

hughes är gift med modedesigner marie Glynn och har barnen Greta 
 Natalie (f. 1989) och Ingrid Kristina (f. 1995).

Den forskning jag bedriver rör mikroevolution hos bakterier, speciellt hur den 
kopplas till proteinsyntes, tillväxt, rekombination och mutationer. mikro-
evolution är av intresse både från ett grundforskningsperspektiv, och från ett 
medicinskt perspektiv där det kan finnas kopplingar till infektioner och evo-
lution av antibiotikaresistens. för närvarande ligger tyngdpunkten i min forsk-
ning främst hos uppkomsten och fixering av antibiotikaresistens, och hur den 
kan stävjas. Vi har visat att resistens ofta är kopplad till en biologisk kostnad 
för bakterien, en kostnad som i princip kan användas för att minska antalet 
resistenta bakterier i samhället. I praktiken kan dock de flesta antibiotikare-
sistenta bakterier relativt snabbt utveckla nya kompensatoriska mutationer 
som minskar eller kvittar kostnaden för antibiotikaresistens. Vi arbetar även 
med att finna nya potentiella mål för antibiotika samt med kemikalier som 
kan komma att utvecklas till nya antibiotika för framtida användning inom 
sjukvården.
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Ulf höGBerG
obstetrik och gynekologi

anställdes den 22 mars 2011 att från och med den 15 augusti samma år vara 
professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.

Ulf högberg är född den 9 mars 1949 i Karlskoga. föräldrar: Nils högberg 
och Ulla högberg, f. Bergelin.

medicine kandidatexamen 1971 vid Karolinska Institutet, läkarexamen 
1974, med. dr 1986, docent och universitetslektor i obstetrik och gynekologi 
1991, professor 2000, allt vid Umeå universitet.

Barn: ann (f. 1986), Björn (f. 1988).

Valet av läkarspecialitet och senare forskningsinriktning avgjordes när jag som 
biståndsläkare i mozambique ställdes inför kvinnor som dog i samband med 
förlossningen. avhandlingen Maternal Mortality in Sweden var en analys av 
mödradödlighetens nedgång under 230 år. forskningsinriktningen har sedan 
varit reproduktiv och klinisk epidemiologi, samt folkhälsa. forskningsfokus 
är kvinnors och det nyfödda barnets hälsa. Kunskapssökande har handlat om 
hur, varför och om vården kan göras bättre. forskningsmetoderna har varit så-
väl kvantitativa som kvalitativa. Tematiskt har jag studerat mödrahälsa i låg-
inkomstländer, miljöföroreningar och reproduktion, fosterlivets betydelse för 
barnets och den vuxnes hälsa, våld mot kvinnor, riskfaktorer för reproduktiv 
och obstetrisk ohälsa, förebyggande av sjukdom och förlossningskomplikatio-
ner, utvärdering av behandling och förändringar i mödra-, förlossnings- och 
barnavård, upplevelser av sjukdom och vård. forskningsperspektivet har va-
rierat i tid och rum; från livscykel, till dåtid och nutid, globalt och nationellt. 

Jag är även road av medicinhistoria och har publicerat Svagårens barn – ur 
folkhälsans historia (1983), samt under utgivning Vita rockar och bruna skjor-
tor, nazimedicin och läkare på flykt. 
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ChaNDraseKhar KaNDUrI
rNa epigenetik

anställdes den 15 februari 2011 att från och med den 1 mars samma år vara 
professor i rNa epigenetik vid Uppsala universitet. 

Chandrasekhar Kanduri är född den 1 juni 1967. föräldrar: Veeranna och 
saraswathi Kanduri.

Doktorsexamen 1997 vid Banaras hindu University, Varanasi, Indien. 
 Docent i zoologisk utvecklingsbiologi vid Uppsala universitet 2003, universi-
tetslektor vid samma lärosäte 2010.

Gift med meena Kanduri. Barn: Neha (sju år) och sanjana (arton månader). 

rNa är en av tre viktiga makromolekyler som är nödvändiga hos alla kända 
livsformer, både för att specificera cellens identitet samt för att styra nuva-
rande och framtida verksamhet. hos däggdjur kan rNa-molekylerna delas in 
i två typer; kodande rNa som läses av till proteiner, och icke-kodande rNa 
som inte ger upphov till något protein. med hjälp av ny sekvenseringsteknik 
har man visat att proteinkodande rNa kommer från endast två procent av 
människans arvsmassa, medan nittiotre procent av det mänskliga genomet 
transkriberas till icke-kodande rNA. Under flera år ansågs rNA enbart fung-
era som ett led i överföringen av genetisk information och inte ha biologiska 
funktioner som till exempel proteiner. 

Nya resultat från min och andras forskning har visat att icke-kodande rNa 
även har andra intressanta funktioner med betydelse för organismers utveck-
ling och för sjukdomar. min grupp är framför allt intresserad av att förstå vil-
ken roll icke-kodande rNa har i tre biologiska sammanhang: kromatinorga-
nisation, genomisk prägling och cancer. 

Kromatin är den viktigaste biologiska komponenten i cellkärnan. Det består 
i huvudsak av DNa, en sorts proteiner som kallas histoner samt andra typer 
av proteiner. Kromatinstrukturen reglerar cellernas mognad under de olika 
stadierna av däggdjurens utveckling. 
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Vi har nyligen visat att rNa också anses vara en viktig beståndsdel av kro-
matin tillsammans med DNa och histoner. ett av de huvudsakliga målen för 
forskningen i min grupp har varit att förstå vilken roll rNa har i organisatio-
nen av kromatinets struktur och vilka biologiska processer som icke-kodande 
rNa reglerar genom att modulera kromatinstrukturen.

en annan viktig aspekt som vi är intresserade av är hur långa, icke-kodande 
rNa-molekyler medverkar i den typ av genreglering där uttrycket av vissa 
gener beror på vilken förälder de har ärvts ifrån.

Växande bevis tyder på att icke-kodande rNa spelar en viktig roll i cancer 
genom att reglera signalvägar för såväl onkogener som tumörsuppressorer. för 
att förstå vilken roll icke-kodande rNa har i dessa sammanhang använder vi 
neuroblastom, en tumörform som drabbar små barn, som modellsystem. sam-
mantaget har dessa studier stor potential att identifiera icke-kodande rNA 
och deras målmolekyler som prognostiska markörer och/eller terapeutiska 
målmolekyler i olika typer av cancer.
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KersTIN lINDBlaD-Toh
Komparativ genomik

anställdes den 27 januari 2009 att från och med den 1 februari samma år vara 
professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet. 

Kerstin lindblad-Toh är född den 13 juni 1970 i Täby. föräldrar: Bertil och 
Ann-Cathrine Lindblad, f. Ånell.

m.sc. i molekylärbiologi stockholms universitet, 1993, Ph.D. i medicinsk 
genetik på Karolinska Institutet, 1998, forskare och forskningsledare på Broad 
Institute of mIT and harvard från och med 1998, gästprofessor vid Uppsala 
universitet 2007–09.

Gift med Kai siang Toh. Barn: eric (f. 2000).

Även om stora delar av bokstäverna i människans arvsmassa kartlades redan år 
2000, kvarstår mycket arbete med att förstå alla funktioner som arvsmassan 
har och hur variation i arvsmassan kan orsaka normal variation eller sjukdom. 
mitt arbete har fokuserats inom två olika områden som båda gäller att förstå 
arvsmassans betydelse för hälsa och sjukdom. 1) Genom att jämföra arvsmas-
san hos många olika däggdjur kan man hitta de drygt sex procent av arvsmas-
san som har funktionell betydelse. förutom cirka 20 000 proteinkodande ge-
ner innehåller arvsmassan flera typer av reglerelement som är till för att styra 
proteinsyntesen. reglerelementen innehåller små och stora rNa-gener, samt 
ett stort antal element som ökar eller minskar produktionen av både prote-
in- och rNA-gener, ofta på en vävnadsspecifik nivå. Genom att sedan jäm-
föra olika typer av däggdjur och andra ryggradsdjur kan vi dessutom se hur 
nya reglerelement uppstått för att ge upphov till mer och mer specialiserade 
organismer. 2) ett annat sätt att förstå funktionen hos människans gener och 
deras reglerelement är att leta efter sjukdomsmutationer och se hur de påver-
kar arvsmassan och organismen. hos husdjur har populationsstrukturen ofta 
lett till en arvsmassa, där det är relativt lätt att hitta sjukdomsgener. Jag har 
därför fokuserat på att utveckla verktyg och strategier för att hitta sjukdoms-
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gener hos hundar. Vi har hittat sjukdomsgener inom flera områden: cancer, 
hjärtsjukdomar, epilepsi och inflammatoriska sjukdomar. Nu arbetar vi med 
att se vilka av våra sjukdomsgener som kan ha betydelse även hos människor. 
Jag hoppas att detta med tiden skall leda till bättre, skräddarsydda, behand-
lingar för både hund och människa.

Professuren är nyinrättad.
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TorD NaesseN
obstetrik och gynekologi

anställdes den 20 juni 2011 att från 1 juli samma år vara professor i obstetrik 
och gynekologi vid Uppsala universitet.

Tord Naessen är född den 18 mars 1951 i Uppsala. Dr med. vet. 1992, do-
cent i obstetrik och gynekologi 1995, båda vid Uppsala universitet. Gift med 
amy lu.

I min forskning studerar jag betydelsen av kroppsegna könshormoner och ef-
fekter av hormonbehandling efter menopaus vad gäller benmassa, balansfunk-
tion, frakturrisk, kärlväggens struktur-funktion-åldrande, hjärtkärlsjukdom 
samt hjärnans funktion och åldrande. Vidare undersöks lokala orsaker i ägg-
stocken till utebliven ägglossning och för utfall vid provrörsbefruktning (IVf).

Variationerna i könshormoner under menstruationscykeln ger hos vissa 
kvinnor en negativ humörpåverkan, premenstruellt syndrom (Pms). skillna-
der i hjärnans känslighet för dessa variationer samt skillnader i hjärnans sero-
toninnivåer hos kvinnor med respektive utan Pms studeras. Vid hormonbe-
handling efter menopaus undersöks effekter via hjärnan med förbättrad ba-
lansfunktion, en mekanism som förutom ökad benmassa, kan minska risken 
för fraktur. för skattning av hjärt-kärlrisk föreslås i min forskning en ny prin-
cip för ultraljudsbedömning av kärlväggen, en princip som jag använder i stu-
dier av ett flertal sjukdomar, tillstånd och medicinska behandlingar samt för 
att undersökt huruvida denna princip kan förutse risk för hjärtkärlhändelser. 
steroidhormonnivåer och proteininnehåll i äggstockens äggblåsevätska stu-
deras hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (som ofta leder till utebli-
ven ägglossning) och vid IVf undersöks om resultaten kan indikera vilket ägg 
som har störst chans att befruktas, implanteras samt ge en lyckad graviditet. 
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maTTs oloVssoN
obstetrik och gynekologi

anställdes den 15 februari 2011 att från och med den 1 mars samma år vara 
professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.

matts olovsson är född den 8 januari 1958 i östersund. föräldrar: allan 
olovsson och Kerstin olovsson, född Kristoffersson.

Dr med. vet. 1993, docent i obstetrik och gynekologi 2002, båda vid Upp-
sala universitet.

Gift med läkaren annika esscher. Barn: Nils (f. 1989), Karl (f. 1990), aron 
(f. 2002) och axel (f. 2005).

mina forskningsprojekt är knutna till olika patientgrupper och har därmed 
en tydlig klinisk förankring. Jag arbetar bland annat med nya behandlings-
metoder, laborativa experimentella metoder, epidemiologi och enkätstudier. 
endometrios är en kvinnosjukdom som ger upphov till smärtor och minskad 
fertilitet. Jag studerar bland annat varför kvinnor med endometrios har en läg-
re fertilitet och nya strategier för att behandla endometriosrelaterad smärta. 
livmoderhalscancer orsakas av högrisk-hPV, ett vårtvirus. Jag arbetar med 
ett projekt som innebär att kvinnan själv tar ett prov som hon skickar in för 
analys av hPV i stället för att ett cellprov tas. Denna strategi skulle innebära 
att fler med förstadier till livmoderhalscancer skulle upptäckas i tid. Jag stu-
derar också orsaken till graviditetskomplikationen preeklampsi och hur sjuk-
domen kan förutsägas. I mitt kliniska arbete ser jag kunskapsluckor hela tiden 
och det finns ett oerhört stort behov av bra forskning för en bättre framtida 
klinisk handläggning. förutom att forska, undervisa och arbeta kliniskt vill 
jag även delta aktivt i olika nationella och internationella sammanhang som 
syftar till en bättre kvinnohälsa.
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aNNa rasK-aNDerseN
Yrkesmedicin

anställdes den 20 juni 2011 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i yrkesmedicin vid Uppsala universitet.

anna rask-andersen är född den 21 maj 1952 i stockholm. föräldrar: Tore 
lindgren och else lindgren, f. arner.

studentexamen vid Torsbergsskolan i Bollnäs 1971. läkarexamen 1977, 
medicine doktor 1988 och docent i yrkesmedicin 2000, samtliga vid Uppsala 
universitet. specialist i klinisk fysiologi 1984 och i yrkesmedicin 1988.

Barn: Charlotta (f. 1977), mathias (f. 1979) och Niels (f. 1981).

lantbrukare har en hög risk för lungsjukdom trots att de röker i låg omfattning 
och lever på landet långt från städernas luftföroreningar. min avhandling be-
handlade allergisk alveolit och inhalationsfeber hos lantbrukare, tillstånd som 
orsakas av inandning av mögeldamm under arbetet. lantbrukare har också 
en ökad risk för yrkesastma, även om de från början har en lägre förekomst av 
astma och allergi i barndomen jämfört med allmänbefolkningen. I andra stu-
dier har jag visat att kvinnor i lantbruket har ett både tyngre, smutsigare och 
bullrigare arbete än kvinnor i stort, men trivs bättre med arbetet. en trolig 
orsak är att lantbrukarkvinnor har större frihet i arbetet, kontroll över arbets-
uppgifterna och inte behöver arbeta under tidspress.

På senare år har min forskning handlat om riskfaktorer för att insjukna i ast-
ma samt livskvalitet vid astma. I samarbete med en kanadensisk forskargrupp 
arbetar jag för närvarande med en studie om samverkan mellan gener och mil-
jöexponering i lantbruket. hur interaktioner mellan arv och miljö fungerar är 
ett forskningsområde som jag önskar utveckla.
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aNJa smITs
Neurologi

anställdes den 15 februari 2011 att från och med den 1 mars samma år vara 
professor i neurologi vid Uppsala universitet förenad med befattning som över-
läkare vid akademiska sjukhuset.

anja smits är född den 24 oktober 1959 i rotterdam, Nederländerna. 
 föräldrar: harry smits och hilda smits, f. van der Veen.

Dr med. vet. 1992, docent i neurologi 1998 och universitetslektor 2006, allt 
vid Uppsala universitet.

Gift med docent ernst van Groningen, programdirektör International 
 science Program, Uppsala universitet. Barn: Katja (f. 1996). 

lågmaligna gliom är långsamt växande hjärntumörer som utgår från hjärnans 
stödceller eller gliaceller. Patienter med lågmaligna gliom är i regel i trettio- 
eller fyrtioårsåldern vid insjuknandet och friska. De allra flesta får ett epilep-
tiskt anfall, vissa även tankemässiga störningar, medan huvudvärk är ett myck-
et ovanligt första symtom. Tumörcellernas typiska sätt att växa in i hjärnan, 
utan skarp gräns mellan frisk hjärnvävnad och tumör, gör det svårt att operera 
bort gliom. lågmaligna gliom brukar dessutom ofta uppstå i känsliga områden 
i hjärnan, som förmedlar språk, motorik eller känsel. som neurolog försöker 
jag förstå vilka konsekvenser som sjukdomen, inklusive operation och strålbe-
handling, medför för patienten och hur deras symtom på bästa sätt behandlas.

Trots långsam tumörtillväxt under tidig sjukdomsfas omvandlas nästan alla 
lågmaligna gliom till ett högmalignt gliom, den mest elakartade formen av gli-
om. som klinisk cancerforskare försöker jag tillsammans med grundforskare 
finna svar på frågor som uppstår i den kliniska vardagen. Vi vet till exempel 
inte när det kommer att ske en omvandling till en mer aggressiv tumör hos 
den enskilda patienten. Det saknas också djupare förståelse om varför vissa 
patienter svarar så mycket bättre på behandling än andra. med hjälp av mo-
dern laboratorieteknik kan vi i ett stort antal vävnadsprover samtidigt mäta 
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förekomsten av olika proteiner. I vår forskning letar vi sedan efter samband 
mellan sådana proteiner som har en potentiell betydelse för tumörutveck-
ling, vävnadens histologiska utseende i mikroskop och patienternas svar på 
behandling och överlevnad. Vårt syfte är att utveckla nya sjukdomsmarkörer, 
som i sin tur ska bidra till en mer effektiv och individualiserad behandling för 
patienter med lågmalignt gliom. 
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Bo sTeNerlöW
Biomedicinsk strålningsvetenskap

anställdes den 16 november 2010 att från och med 1 december samma år vara 
professor i biomedicinsk strålningsvetenskap vid Uppsala universitet.

Bo stenerlöw är född den 26 april 1963 i hultsfred. föräldrar: Gösta och 
Gullan stenerlöw, f. Johansson.

fil. dr i fysikalisk biologi 1995, docent i biomedicinsk strålningsvetenskap 
2000, båda vid Uppsala universitet.

Barn: oskar (f. 1994), Theodor (f. 1995) och edvin (f. 1997).

Vid strålbehandling av cancer dör de flesta cancercellerna eftersom skadorna 
på arvsmassan, DNa, är så allvarliga att cellerna inte längre kan dela sig. män-
niskans celler, inklusive cancerceller, har dock en stor förmåga att reparera 
DNa-molekylen, vilket minskar behandlingseffekten. Jag intresserar mig för 
hur dessa reparationsprocesser fungerar och undersöker varför cellerna har 
svårare att återställa en del DNa-skador än andra. Inom detta grundläggan-
de medicinska forskningsfält studerar jag cellens komplexa signalsystem och 
utvecklar metoder för att känna igen och beskriva de skador som förhindrar 
cancercellernas överlevnad. Tillsammans med forskare och läkare från olika 
områden studerar jag även hur läkemedel och kemikalier i vår omgivning på-
verkar strålningens effekter. Kunskapen kan inte bara användas för att göra 
cancerbehandling effektivare genom att skada spridda cancerceller och bromsa 
deras möjlighet att dela sig, utan även ge en ökad förståelse för riskerna med 
joniserande strålning. 
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CaTharINa sVeNssoN
molekylär virologi

anställdes den 31 maj 2011 att från och den 1 juni samma år vara professor i 
molekylär virologi vid Uppsala universitet.

Catharina svensson är född den 4 juli 1958 i Gävle. föräldrar: singalill och 
Nils svensson.

med. dr 1986, docent 1996, universitetslektor 2010, allt vid Uppsala uni-
versitet.

sammanboende med professor Göran akusjärvi. Barn: emma (f. 1988) och 
sara (f. 1989).

I varje virusinfektion ingår komponenter av krigföring mellan virus och den 
infekterade cellen. Virus behöver ta kommando över cellulära funktioner och 
cellen sätter in tunga vapen för att försvara sig. en av cellens första försvarsmo-
lekyler i denna process är interferon, som i sin tur leder till en kaskad av anti-
virala faktorer som både kan hämma den pågående infektionen, men även för-
hindra att infektionen sprider sig till omkringliggande, friska celler. eftersom 
virusinfektioner står för mer än nittio procent av all fysisk ohälsa är det föga 
förvånande att de flesta virus har lyckats utveckla förmågan att undkomma 
värdorganismens försvar och orsaka såväl akut som kronisk sjukdom. forsk-
ningen om virusinfektioner följer i princip tre spår: den rent medicinska för 
att bota och förhindra infektioner; grundforskning, där den virusinfekterade 
cellen används som modell för att förstå cellulära processer, samt den under 
de senaste decennierna expanderande forskningen om hur virus kan tämjas 
och styras till att verka som målsökande missiler inom bland annat genterapi 
och cancerbehandling. min forskning ligger inom den medicinska grundforsk-
ningen och fokuserar på de molekylära processer som kontrollerar kriget i den 
virusinfekterade cellen. ett uppenbart problem när det gäller terapeutiska vi-
rus är värdorganismens försvar. ökad kunskap om vilka processer som virus 
använder sig av för att undkomma detta försvar är av stort värde för utveck-
landet av nya virusvektorer.
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BIrGITTa TomKINsoN
medicinsk biokemi

anställdes den 20 juni 2011 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet. Tomkinson är född den 29 
november 1959 i Pojo,  finland. föräldrar: Nelly skogberg, f. österberg, och 
framlidne armas  skogberg.

Dr med. vet. 1990 vid Uppsala universitet och docent i medicinsk och 
 fysiologisk kemi vid sveriges lantbruksuniversitet 1995.

Gift med andrew Tomkinson.

medicinsk biokemi handlar om att förstå hur människor och andra levande 
organismer fungerar på molekylär nivå. Bara om man vet hur det fungerar nor-
malt kan man förstå vad som händer vid sjukdomar och hur man skulle kunna 
göra någonting åt det. Jag studerar framför allt ett enzym, tripeptidylpeptidas 
II, för att ta reda på varför vi har detta enzym och hur det fungerar. enzymer 
fungerar som biologiska katalysatorer, det vill säga de skyndar på kemiska re-
aktioner, och i princip alla kemiska reaktioner som sker i levande organismer 
kräver enzymer för att reaktionerna ska gå tillräckligt fort för att livet ska hin-
nas med. Det här är ett av de största enzymerna som finns beskrivna och det 
finns hos de flesta eukaryota organismer, från växter till bananflugor och män-
niskor. Vi vet att enzymet kan bryta ner peptider (det vill säga korta protein-
bitar) till mindre delar, att det finns inuti alla våra celler och att det finns mer 
av det i vissa cancerceller än i normala celler. men är enzymet bara viktigt för 
att ”återvinningen” i cellen ska fungera, det vill säga så att vi kan återanvända 
proteinernas byggstenar, aminosyrorna, eller är det viktigt att vissa specifika 
peptider bryts ner av enzymet för att cellerna ska överleva? Det är exempel 
på frågor som fortfarande ska besvaras. 
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aNDers BaCKlUND
farmakognosi

anställdes den 1 mars 2011 att från och med den 15 mars samma år vara pro-
fessor i farmakognosi vid Uppsala universitet.

Anders Backlund är född den 3 februari 1965 i Uppsala. Föräldrar: fil. dr Per 
Backlund och fil. lic. Laila Backlund, f. Westerberg.

Magisterexamen i systematisk botanik 1991, fil. dr i systematisk botanik 
1996, docent i farmakognosi 2006, samtliga vid Uppsala universitet.

Gift med fil. dr Maria Backlund, f. Larsson. Barn: Elsa (f. 1999) och Sven 
(f. 2001).

Inom ämnet farmakognosi studerar man naturen från en kombinerad biologisk 
och kemisk vinkel, exempelvis för att förstå processer och finna kemiska sub-
stanser som kan användas i utvecklingen av nya läkemedel. På så sätt kan man 
se farmakognosi som ett av de allra första stegen i the drug discovery process. 

min doktorsavhandling hade sin utgångspunkt i studiet av evolutionsbiologi 
och släktskap mellan organismer. Detta gjordes delvis med molekylärbiologis-
ka metoder genom sekvensering av växters arvsmassa och omfattande dator-
stödda analyser. efter disputationen tillbringade jag en tid med postdoktorala 
studier i bioinformatik vid Trinity College i Dublin, och strukturbiokemi vid 
sveriges lantbruksuniversitet. På så sätt kom för mig cirkeln att slutas mellan 
organismerna, deras arvsmassa och de enzym, proteiner och substanser som 
bygger upp maskineriet i organismernas celler.

I min forskning rör jag mig i dag i gränslandet mellan biologi, kemi och infor-
matik. mycket av forskningen i farmakognosi bedrivs genom komplicerad bio-
logisk testning, isolering av substanser och sekvensering av DNa. att då kunna  
använda bio- och kemoinformatik för att på ett effektivare sätt välja, samla och 
testa detta material kan ge avsevärda vinster både i tid och i vetenskaplig precision.  
Jag vill därför med min forskning skapa metoder för selektion och prediktion 
genom att kombinera kemografi, det vi kan kalla karteringen av kemisk rymd, 
med fylogenetisk analys, den motsvarande karteringen av evolutionär rymd.
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Per haNssoN
fysikalisk kemi

anställdes den 21 juni 2011 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet.

Per hansson är född den 24 juni 1965 i Krylbo. föräldrar: Torsten och Gun 
hansson, f. hultström.

Fil. kand. i biologi 1990, fil. dr i fysikalisk kemi 1995, docent i fysikalisk 
kemi 2001, allt vid Uppsala universitet.

Gift med Jenny hansson, f. sveningsson. Barn: simon (f. 1992) och Nora 
(f. 1994).

en viktig uppgift inom den fysikaliska kemin är att förklara vätskors och fasta 
materials egenskaper utifrån de ingående ämnenas egenskaper. samspelet mel-
lan attraktions- och repulsionskrafter avgör olika ämnens blandbarhet men 
också hur de organiserar sig. Typiskt för många biologiskt viktiga molekyler är 
deras tendens att associera med sig själva eller med andra molekylslag i vatten. 
På så sätt bildas cellmembranen och de organeller i cellerna där livsviktiga bio-
kemiska processer äger rum. ett annat exempel är kromosomerna som bildas 
när DNa associerar med speciella proteiner. I min forskning undersöker jag 
bland annat hur proteiner växelverkar elektrostatiskt med andra molekyler. 
förutom att öka förståelsen av hur biologiska system fungerar är detta av be-
tydelse för utvecklandet av nya läkemedel. Biotekniskt framställda proteiner 
kan i princip användas för att behandla sjukdomar, men det är en stor utma-
ning att formulera dem till fungerande läkemedel. Genom att klargöra grund-
läggande aspekter av elektrostatiska krafter och deras samverkan med andra 
typer av intermolekylär växelverkan bidrar min forskning till utvecklandet 
av sådana läkemedel.
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ella JohaNssoN
etnologi, särskilt europeisk

anställdes den 8 februari 2011 att från och med den 1 mars samma år vara 
professor i etnologi vid Uppsala universitet.

ella Johansson är född den 30 november 1958 i ovanåker. föräldrar: lars-
Gunnar och Göta Johansson, född Johansson.

fil. dr i etnologi 1994, docent i etnologi 2003, båda vid lunds universitet. 
Professor i ethnologie och skandinavistik/Kulturwissenschaft vid humboldt-
Universität zu Berlin 2002.

Barn: hilde retzlaff (f. 1990)

min avhandling handlade om det manuella skogsarbetet i Norrland cirka 
1850–1950. Jag analyserade bland annat 200 skogsarbetares livshistorier, in-
samlade i ett skrivarupprop under 1940-talet. forskningsfrågorna rörde mo-
dernitet och manlighet. hur kan männens arbete och samvaro i vintrarnas 
timmerkojor förstås i relief mot de starkt föränderliga, socialt komplexa och 
ekonomiskt alltmer skiktade samhällena ”på bygden”? hur har, på det mest 
vardagliga planet, resan från bondesamhälle till industrisamhälle gått till och 
vad betydde de manliga sätten att relatera till varandra för hur övergången ge-
staltade sig? 

efter disputationen arbetade jag med att bygga upp och leda ett stort tvär-
vetenskapligt projekt kallat ”flexibilitet som tradition”, eller mer vardagligt 
”Ängersjöprojektet” Vi var drygt femton forskare från hela landet som utifrån 
olika disciplinära tillhörigheter och med utgångspunkt i södra Norrlands in-
land ställde frågor om periferiers relationer till politiska och ekonomiska cent-
ra samt deras möjligheter till kontinuitet och förändring över lång tid: från 
äldre järnålder fram till nuet.

De egna delprojekten om skogsbygder har lett mig in på områden som land-
skapets och rummets betydelse med studier exempelvis av natursyn i vid me-
ning, av hur välstånd, arbete och produktivitet förstås kulturellt samt av kön, 
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status och andra identitetskonstruktioner i relation till rum och plats. Jag har 
ofta funnit det relevant att ställa det norrländska i relation och kontrast till 
andra områden, exempelvis sydeuropa eller skåne. 

Under senare år har nutidens av migration och segregation präglade förorter 
varit mitt centrala forskningsområde. I böcker och artiklar har jag skrivit om 
natursyn och friluftsliv, om barns utrymme för utomhusliv och fri lek samt 
om simhallar och föreställningar om simkunnighet. Där debatten präglas av 
oro över desintegration och förlust av ”svenska” värden har jag funnit en stark 
kontinuitet och traditionsöverföring eller med de ”svenska” idealen överens-
stämmande praktiker. Det är numera främst i miljonprogramsförorterna det 
simmas och byggs trädkojor skulle man förenklat kunna sammanfatta resul-
taten. Kulturarvsfrågor och minnespolitik i migrationens samhälle har varit 
ett parallellt spår inom samma fält, något som griper tillbaka på ett under 
mitt forskarliv genomgående starkt intresse för kulturarvs- och museifrågor.

Professuren i etnologi – ursprungligen benämnd nordisk och jämförande 
folklivsforskning, särskilt folkloristik – inrättades av riksdagen från och med 
den 1 juli 1948. med lärostolen förenades föreståndarskapet för landsmåls- 
och folkminnesarkivet i Uppsala. Beslutet innebar att riksdagen tillmötes-
gick de krav som flera gånger hade rests från Uppsala om en professur för 
Dag strömbäck som förestod detta arkiv. Tillkomsten av professuren hade 
föregåtts av en flera decennier lång diskussion om hur detta ämne skulle ut-
formas och om vad som skulle vara forskningens huvudsakliga syfte: före-
målsforskning, samhällsforskning, filologiskt inriktad nordistik eller studiet 

Professorslängd
Dag strömbäck 1948–67
anna Birgitta rooth  1973–85
anders Gustavsson  1987–97
Gösta arvastson  2004–10
ella Johansson  2011–
fotnot: Professuren benämndes ursprungligen ”nordisk och jämförande folklivsforskning, 
särskilt folkloristik”. från 1971 har använts beteckningen ”etnologi, särskilt europeisk”.
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av folktro och folkminnen. Detta avspeglas inte minst i de skiftande ämnes-
beteckningarna som användes – till exempel folklivsforskning, folkminnes-
forskning, folkloristik. Debatten om ämnets namn, innehåll och identitet 
pågick långt fram i tiden.

År 1909 hade nordisten Sven Lampa utnämnts till docent i folklivsforsk-
ning. lampa hade skrivit om bondekulturen i Västergötland men det var fram-
för allt hans insatser som ortnamnsforskare som låg bakom utnämningen. 
lampa tjänstgjorde under adolf Noreens färla och företrädde den del av nordi-
stiken som benämndes demologi och omfattade folkmål och folkliv. Några 
 föreläsningar eller seminarier gav lampa emellertid aldrig och på grund av 
ohälsa upphörde snart hans verksamhet.

Efter Lampa blev Johan Götlind och Åke Campbell docenter i nordisk folk-
måls- och folkminnesforskning respektive nordisk etnologi. Universiteten i så-
väl lund som Uppsala försökte dessutom utverka en lärostol åt lundadocen-
ten Carl Wilhelm von Sydow (som fick en personlig professur i Lund 1940). 
Det blev dock först genom tillkomsten av Dag strömbäcks professur som äm-
net etnologi fick en fast plats i Uppsala.

strömbäcks vetenskapliga kompetens sträckte sig över vida områden, där-
ibland isländsk filologi, religion, folktro, ortnamn och dialekter. Han hade dis-
puterat på den klassiska avhandlingen Sejd (1935), vilken behandlade trolldom 
och magi i förkristen tid. I en rad senare arbeten återkom han till gestalter i 
folktron, till exempel näcken, varulven och maran. han intresserade sig även 
för visor och ballader. sedan 1940 förestod han landsmåls- och folkminnes-
arkivet, och han svarade för uppteckningar av dialekter och folkminnen på 
olika platser i landet. han medverkade i uppslagsböcker och ordböcker samt 
var redaktör för tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv. Både som ve-
tenskapsman och arkivföreståndare gjorde han viktiga insatser genom de kon-
takter han knöt med forskare på Island, Irland och i skottland. 

Sommaren 1967 gick Strömbäck i pension. Efter hans avgång flyttades pro-
fessuren över till historisk-filosofiska sektionen, men det skulle dröja mer än 
fem år innan den återbesattes. Under vakansperioden fortsatte diskussionen 
om ämnets benämning och inriktning i en rad utredningar. År 1969 ändra-
des beteckningen ”nordisk och jämförande folklivsforskning” till enbart ”folk-
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livsforskning”, men samma år uttalade sig forskarkonferenser i Jyväskylä och 
stockholm till stöd för den internationellt mer gångbara benämningen ”etno-
logi”. Därigenom skulle det tydligare framgå, ansåg man, att ämnet omfattade 
såväl materiella som folkloristiska och sociala aspekter. fakulteten beslöt 1970 
att ändra professurens namn till ”nordisk och jämförande etnologi, särskilt 
folk loristik”. Beslutet var emellertid inte enhälligt och diskussionerna fortgick 
under 1970-talets första år. På våren 1971 fattade regeringen beslutet att pro-
fessuren skulle kallas ”etnologi, särskilt europeisk”. Vid samma tid beslöts att 
professuren skulle överflyttas från språkvetenskapliga till historisk-filosofiska 
sektionen. lärostolen hade nämligen placerats i språkvetenskapliga sektionen 
i samband med humanistiska fakultetens delning 1956. anledningen till detta 
var att strömbäck var nordist i grunden.

Professuren uppehölls först av Bo almqvist (senare professor i Dublin) och 
sedan från hösten 1969 av Phebe Fjellström, som var elev till Åke Campbell 
och Dag strömbäck. Under hennes ledning kunde etnologerna 1971 lämna 
Gamla Chemicum för att i stället ta nya, större och bättre utrustade lokaler 
vid Åsgränd 1 i bruk. När professuren till slut utlystes anmälde emellertid 
inte bara Phebe Fjellström utan flera andra forskare sitt intresse. Lundadocen-
ten anna Birgitta rooth tillerkändes i maj 1972 första förslagsrum före  Phebe 
fjellström, och hon utnämndes i december samma år efter en tillsättnings-
process som inte saknade komplikationer. överklaganden och skrivelser från 
studenter och doktorander fördröjde avgörandet, men på nyåret 1973 kunde 
Anna Birgitta rooth tillträda professuren. Phebe Fjellström flyttade 1976 till 
Umeå, där hon blev professor fem år senare. 

anna Birgitta rooth hade särskilt studerat sagor och myter. hennes av-
handling The Cinderella Cycle (1951) var exempelvis en omfattande studie 
av typer och undertyper i olika askungesagor. hon genomförde även etnolo-
giska fältstudier, inte minst hos urbefolkningen i alaska och i alberta, Kana-
da, vilka resulterade i flera arbeten, däribland The Alaska Expedition (1966). 
anna Birgitta rooth pensionerades 1985, varefter hon återvände till skåne. 
hon avled år 2000.

efter anna Birgitta rooths pensionering uppstod en diskussion huruvida 
lärostolen skulle återbesättas. så blev fallet och på hösten 1987 tillträdde an-
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ders Gustavsson som ny professor. I likhet med sin företrädare rekryterades 
han från lund. Gustavsson hade disputerat 1972 på avhandlingen Kyrktag-
ningsseden i Sverige. han har senare behandlat väckelserörelsen på den svens-
ka västkusten, liksom kulturmöten och motsättningar mellan sommargäster 
och lokalbefolkning i samma område. efter tio år som professor begärde Gus-
tavsson tjänstledigt på hösten 1997 för att i stället tillträda en professur i oslo. 
Han lämnade definitivt sin tjänst i Uppsala 2000, varvid han efterträddes av 
Gösta arvastson, som uppehöll lärostolen på vikariat från 1997 till 2004, då 
han blev dess ordinarie innehavare. År 2000 blev han befordrad till professor 
i etnologi. Även arvastson hade disputerat i lund på avhandlingen Skånska 
prästgårdar (1977), vilken behandlade byggnadsskickets förändring från slutet 
av 1600-talet till början på 1800-talet. I sin senare forskning har arvastson be-
rört mer dagsaktuella ämnen, inte minst frågor rörande vardagslivets mönster. 
studien Maskinmänniskan (1987) byggde på omfattande fältarbete och skild-
rade arbetets förvandling i den svenska storindustrin, i synnerhet inom Volvo, 
sKf, eriksberg och Götaverken. Därutöver har arvastson bland annat intres-
serat sig för skolväsendet liksom mångkultursproblematiken i de svenska stor-
städerna. av sina kolleger hedrades han 2009 med vänboken Tidens termik.

CF
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BIrGITTa meUrlING
etnologi

anställdes den 8 februari 2011 att från och med den 1 mars samma år vara 
professor i etnologi vid Uppsala universitet.

Birgitta meurling är född den 13 januari 1963 i Norrköping. föräldrar: hans 
och Barbro meurling, f. Ulander.

fil. dr i etnologi 1996, docent i samma ämne 2003, båda vid Uppsala uni-
versitet.

Docent i folkloristik vid Åbo Akademi 2007.
Gift med fil. kand., IT-administratör Thomas Axelsson Meurling. Barn: 

alexander (f. 1993) och Victoria (f. 1993).

etnologer intresserar sig för människan som kulturvarelse och gräver ofta där 
de står. Det innebär att de studerar företeelser som på olika sätt är närliggan-
de i tid eller rum. att mitt avhandlingsämne kom att handla om prästfruar i 
ett feministiskt perspektiv var därför knappast en tillfällighet. som prästbarn 
lärde jag mig tidigt att intressera mig för andra människor och deras levnads-
villkor, men jag riktade också fokus mot den egna uppväxtmiljön, inte minst 
kvinnornas situation. I den tvärvetenskapliga forskningsmiljö som jag tillhörde 
som doktorand föll det sig naturligt att kombinera de etnologiska perspektiven 
med de genusteoretiska, en forskningslinje som jag följt genom åren.

Efter disputationen har jag knutit an till flera forskningsområden. Temat 
prästerlig kultur har varit ett fortsatt intresseområde. Jag har bland annat 
studerat kvinnliga prästers villkor, i yrkeslivet och privat, prästers rollpåta-
gande och performans samt prästers ämbetskläder. ett annat forskningsom-
råde handlar om kvinnors möjlighet att göra karriär i universitetsvärlden, ett 
område som jag fokuserade efter att ha lett mentorsprojekt vid historisk- 
filosofiska fakulteten. Genusperspektiv inom museologin och perspektivets 
tillämpning inom museivärlden är ett annat fält, som har ett nära samband 
med min verksamhet som etnolog. 
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eftersom etnologer gärna arbetar tvärvetenskapligt och genusforskning är 
tvärvetenskaplig till sin karaktär, har jag i olika sammanhang haft samarbete 
med forskare från olika discipliner och vetenskapsområden. ett exempel på 
sådan forskning är den som jag bedrivit om kroppsideal och ätstörningar, där 
jag studerat unga ätstörningsdrabbade kvinnors självbiografiska texter. Denna 
typ av tvärvetenskapliga projekt är något jag hoppas att även fortsättningsvis 
kunna ägna mig åt. förutom forskning är forskningsförmedling, i form av un-
dervisning och den så kallade tredje uppgiften, något som jag gärna ägnar mig 
åt. som etnolog vill jag fortsatt gräva där jag står och dela med mig av mina 
forskningsresultat.
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KersTIN rYDBeCK
Biblioteks- och informationsvetenskap

anställdes den 3 maj 2011 att från och med den 1 juni samma år vara profes-
sor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Kerstin rydbeck är född den 22 juli 1958 i Uppsala. föräldrar: Bo rydbeck 
och Ulla rydbeck, f. schuberth.

Gymnasieexamen vid Tessinskolan i Nyköping 1977. Ämneslärarexamen 
1984, fil. dr i litteraturvetenskap 1995, docent i biblioteks- och informations-
vetenskap 2007, allt vid Uppsala universitet.

Gift med fil. dr Alberto Tiscornia. Barn: Ingrid (f. 1988) och Cecilia (f. 1991).

Jag har ursprungligen mina rötter inom litteratursociologin och disputerade på 
en avhandling om nykterhetsrörelsen som litterär institution. Under senare år 
har jag ägnat mig åt folkbildningshistoria med genusinriktning och bland an-
nat skrivit om hur definitionen av folkbildningsbegreppet påverkat kvinnors 
positioner inom det fria bildningsarbetet och synliggörandet av deras insatser 
här. forskningscirkeln som metod för utvecklingen av en evidensbaserad bib-
lioteks- och informationsvetenskaplig praktik (eBlIP) är ett annat område 
som jag arbetat med.

Varför väljer så många människor att diskutera sina personliga läsupplevel-
ser i grupp? Detta är utgångspunkten för det projekt jag nu håller på med, om 
bokcirkeln som företeelse i sverige i dag. målet är bättre kunskap om bokcir-
kelverksamhetens kvantitativa omfattning, om deltagarna och deras drivkrafter, 
om själva aktiviteterna i cirklarna och vad dessa har för funktioner. Bör cirkel-
engagemanget i första hand betraktas som en del av ett medvetet och aktivt 
bildningsarbete? eller illustrerar de många cirklarna främst ett nytt sätt att 
umgås för storstadens välutbildade medelklass? Biblioteken utgjorde historiskt 
sett en viktig resurs för cirkelverksamheten, då bristen på litteratur och annan 
information ofta var en realitet. men vad betyder folkbiblioteken för dagens 
bokcirklar, när både bokmarknaden och mediesituationen i stort förändrats 
så genomgripande under de senaste decennierna?
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saNNa TalJa
Biblioteks- och informationsvetenskap

anställdes den 1 juni 2011 att från och med den 1 oktober samma år vara pro-
fessor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

sanna Kristiina Talja är född den 7 november 1963 i liperi, finland. föräld-
rar: lauri Karttunen och eila Karttunen, f. sormunen. 

Dr i informationsvetenskap 1998 och docent 2003, båda vid universitetet 
i Tammerfors. Gift med Timo Talja. Barn: Tommi (f. 1999) och leo (f. 1999). 

De yttre förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation, vetenskapliga 
 publikationer och vetenskapligt samarbete har genomgått en snabb föränd-
ring till följd av framväxten av digitala databaser och uppkomsten av nya fo-
rum för elektronisk kommunikation. för den vetenskapliga verksamheten 
innebär detta att nya krav hela tiden ställs på anpassning till den tekniska ut-
vecklingen. Det handlar inte bara om att färdiga publikationer publiceras di-
gitalt, utan också om att forskningsdata från en rad vitt skilda platser och la-
boratorier samlas i stora databaser, vilka utnyttjas av ett stort antal forskare. 
Detta har gjort det möjligt att ställa och besvara frågor som tidigare omöjligen 
kunde hanteras inom ramen för kortvariga och geografiskt avgränsade forsk-
ningsprojekt.

e-vetenskap är den term som brukar användas för att beskriva denna ut-
veckling, och de nya möjligheter avseende informationsinsamling och sam-
arbete brukar benämnas cyberinfrastructure (cyberinfrastruktur). Varken e-
vetenskap eller cyberinfrastruktur kan ges någon snävare definition; de är 
samlingsnamn för de otaliga, divergerande nya former av vetenskaplig kom-
munikation som har uppstått i och med den digitala teknikens genombrott. 
e-vetenskap har därtill tagit sig olika uttryck inom olika ämnen, beroende på 
vilka slags problem, frågor och projekt som forskarna arbetar med.

sedan 1999 har jag undersökt förståelsen för och förklaringen av de nya di-
gitala vetenskapliga arbetsformerna, samt försökt förklara skillnaden mellan 
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olika discipliners sätt att hantera de nya villkor som uppstått. förbättrad kun-
skap om hur och varför e-vetenskap används på olika sätt gör det möjligt för 
biblioteken att anpassa sina tjänster efter olika vetenskapliga målgrupper. Bib-
lioteken spelar en central roll inom cyberinfrastrukturen, eftersom de förser 
forskningen med den livsnödvändiga informationsinfrastrukturen. Det hand-
lar inte bara om att tillhandahålla tryckta eller elektroniska publikationer; 
biblioteken är i sig själva oundgängliga delar av den digitala forskningsmiljö 
som växer fram och i sin tur stärker och befordrar morgondagens e-vetenskap.

Professuren är nyinrättad.
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sVeN WIDmalm
Idé- och lärdomshistoria

anställdes den 5 oktober 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara pro-
fessor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. 

sven Widmalm är född i Tranås den 12 april 1956. föräldrar: Ulla och sven-
erik Widmalm. han är gift med Vendela Parrow. Barn: Jorun (f. 1987), hedvig 
(f. 1989) och Peter (f. 1994).

min forskning behandlar teman i naturvetenskapens historia från 1700-talet 
och framåt. en utgångspunkt är att naturvetenskapen inte alls handlar bara om 
teknik och teorier utan att den måste förstås som ett kulturellt fenomen och 
utifrån sociala, politiska och ekonomiska förhållanden. Intellektuellt sett är 
naturvetenskapen meningsskapande, den talar om för oss hur världen fungerar. 
Praktiskt är den närmast ett produktionsmedel och nära sammankopplad med 
teknikutveckling för produktiva och destruktiva ändamål. Ur mänsklig syn-
vinkel kan den vara ett livsprojekt och utgöra en grund för identitetsskapande 
samt en egen säregen kultur. Naturvetenskapen har sedan den tidigmoderna 
perioden varit sammanvävd med politisk ideologi och maktintressen. I min 
forskning har jag belyst dessa olika dimensioner av naturvetenskapen utifrån 
studier av bland annat astronomi och militära intressen (min avhandling); la-
boratoriefysik och professionalisering; neutralitetsfrågan inom vetenskap och 
politik; rasbiologins vetenskapliga ideal; biokemi, näringsliv och forsknings-
politik; den mediala bilden av forskaren; forskningspolitik som ideologi; den 
vetenskapliga familjen; den svenska forskningens nazistiska nätverk. för när-
varande arbetar jag med att avsluta ett långvarigt projekt om svensk biokemi 
där flera av de teman som nämnts ovan tas upp och som kommer att resultera 
i en bok.
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För sjuttionio år sedan, i november 1932, firades 300-årsminnet av Gustaf II 
adolfs död vid lützen. Jubileet markerade slutpunkten för ett sekel av Gustaf  
adolf-kult vid universitetet. De nationalistiska och historieromantiserande 
stämningarna grep ännu på 1930-talet djupt om sinnena och 1932 års jubileum 
firades under ståtliga former av universitetet. Högtidligheten ägde rum i den 
nyrestaurerade Christinasalen på slottet, vilken i samband med ombyggnaden 
fick det nya namnet rikssalen. Som huvudtalare hade inkallats den fyrtioett-
årige Johan Nordström, docent i litteraturhistoria och elev till henrik schück 
och anton Blanck. Valet var måhända ägnat att förvåna. Vid det föregående 
större jubileet 1911, då 300-årsminnet av Gustaf II adolfs tronbestigning  
 firades, hade Harald Hjärne, professor i historia och tongivande opinionsbil-
dare vid universitetet, tilldelats uppdraget. Denna gång valde man en docent, 
därtill en man som knappast kunde beskyllas för att ha omfattat några stor-
svenska visioner; Nordström hade varit ordförande för den kulturradikala stu-
dentföreningen Verdandi vid två olika tillfällen. 

Däremot hade Nordström redan skaffat sig ett grundmurat rykte som lär-
domsbjässe och eminent kännare av det göticistiska idékomplexet. hans av-
handling Georg Stiernhielm: Filosofiska fragment (1924) hade erhållit det yt-
terst sällan utdelade betyget ”Berömlig” för såväl författande som försvar. så 
var avhandlingens ämne betydligt mer vittomfattande än vad som framgår av 
dess titel; det handlade om en rundmålning av hela det europeiska 1600-ta-
lets intellektuella liv. Därefter hade Nordström i flera andra arbeten utveck-
lat sina studier av 1600-talets idévärld, inte minst kring hur den paracelsiska 
profetian om ”lejonet från Norden” hade börjat användas om Gustaf II adolf. 
I sitt mest uppmärksammade arbete, Medeltid och renässans (1929) hävdade 

Professorslängd
Johan Nordström  1932–57
sten lindroth  1957–80
Gunnar eriksson  1980–96
Karin Johannisson  1996–2010
sven Widmalm  2011–



88

han i polemik mot Jacob Burckhardt att renässansens nya syn på människan 
och konsten hade uppstått i frankrike redan på 1100-talet, inte i Italien 200 
år senare. Vid universitetet var det många som insåg Nordströms kapacitet 
men befordringsmöjligheterna var små, eftersom anton Blancks pensionering 
inte skulle infalla förrän 1946.

Nordströms vänner, som gärna ville behålla honom i Uppsala, försökte där-
för på eget initiativ bereda honom en lärostol vid universitetet. Genom privata 
donationsmedel hade vid en tidigare Gustaf adolf-fest exempelvis växtbiolo-
gen axel N. lundström – en forskare som liksom Nordström var bördig från 
Piteå – kunnat få en egen lärostol vid universitetet. Bland dem som särskilt 
arbetade för Nordströms sak fanns bibliotekarien Jonas l:son samzelius, som 
tog kontakt med köpmannen Gustaf Carlberg. Denne hade tidigare donerat 
pengar till universitetet, bland annat till statyn av prins Gustaf som hade av-
täckts vid universitetets 450-årsjubileum fem år tidigare. Carlberg var till en 
början avvisande men lät sig inom loppet av ett par dagar övertalas sedan han 
bringats till insikt om vilken ära som skulle tillfalla donatorn. alla papper gjor-
des i ordning inom loppet av två dagar och undertecknades samma dag som de 
skulle överlämnas. med kurir sändes donationsbrevet till Uppsala och var uni-
versitetets rektor otto lagercrantz tillhanda på förmiddagen den 5 november 
(av praktiska skäl firades Gustaf Adolf en dag för tidigt).

Den Carlbergska donationen omfattade 350 000 kronor, medel som säker-
ställde en professur åt Nordström. Den nye professorn hade hållits ovetande 
om planerna fram till kvällen före jubileet. Under själva högtidligheten, vid 
vilken Gustaf V och prinsarna Wilhelm och Carl var närvarande, kunde uni-
versitetets rektor otto lagercrantz tillkännage donationen omedelbart innan 
han introducerade högtidstalaren, den blivande professorn. Även om Gustaf 
Carlberg – precis som frans Kempe när det gällde professuren i växtbiologi – 
redan i samband med donationen hade utkorat lärostolens förste innehavare 
återstod vissa formalia. för att kunna kallas till en professur måste sakkunniga 
ha intygat att vederbörande i en öppen konkurrens skulle ha satts före ”varje 
annan svensk man”. Till sakkunniga i detta fall utsågs henrik schück, martin 
lamm och anton Blanck, som inom en vecka lade fram sina utlåtanden, vilka 
alla var översvallande. lamm skrev rentav att svensk humanistisk forskning 
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över huvud taget inte kunde ”inom hans generation räkna många jämbördi-
ga företrädare”. Den 30 december 1932 undertecknade ecklesiastikminister  
arthur engberg utnämningsbrevet, varefter Nordström formellt tillträdde på 
nyåret 1933 som innehavare av ”emilia och Gustaf Carlbergs professur i idé- 
och lärdomshistoria”. Under de första tio åren bestreds kostnaderna för pro-
fessuren helt och hållet av donationsmedlen, dock med den konsekvensen att 
Nordström under några år hade betydligt lägre lön än sina professorskolleger. 
först 1943 garanterade riksdagen att den Carlbergska professurens innehavare 
skulle ha samma lön som övriga professorer.

Benämningen på det nya ämnet var till en början oklar, i det ursprungliga 
donationsbrevet talades om en professur i ”allmän kulturhistoria”. redan på 
ett tidigt stadium förekom dock benämningen ”idé- och lärdomshistoria”. 
Innehavaren av lärostolen skulle ägna sig åt ”det historiska utforskandet av 
den vetenskapliga tanken och det vetenskapliga arbetet i deras samband med 
den allmänna kulturen”. I praktiken handlade det om en förening av dels ett 
kultur- och idéhistorisk studium av den lärda litteraturen, dels vetenskaps-
historia som den hade börjat bedrivas utomlands – i synnerhet av den i Usa 
verksamme George sarton med vilken Nordström korresponderade. endast 
till namnet kunde det nya ämnet betraktas som en fortsättning på den profes-
sur i historia litteraria (”lärdomshistoria”), vilken var förbunden med befatt-
ningen som universitetsbibliotekarie och som hade inrättats för Jacob fredrik 
Neikter 1785. Denna professur återbesattes aldrig efter den tredje innehavaren  
Johan henric schröders död 1857. Nordströms egentlige föregångare i sverige 
var henrik schück, som 1898 hade återvänt till Uppsala från lund som pro-
fessor i litteraturhistoria med poetik. Under hans ledning fick ämnet en histo-
riskt kartläggande snarare än estetiskt analyserande karaktär.

Nordström framträdde snart som en energisk disciplinbyggare. han grunda-
de lärdomshistoriska samfundet 1934 och tog initiativ till dess årsbok  Lychnos 
som började utkomma 1936. Däremot publicerade han inga större arbeten 
under professorstiden även om hans kvarlämnade papper och manuskript vi-
sar att han förblev en flitig forskare. Under Nordströms egid var ämnet främst 
inriktat mot utforskandet av det svenska 1600-talet. en av de främsta före-
trädarna för den så kallade Nordströmska skolan var sten lindroth, som vid 
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tjugonio års ålder disputerade och blev docent på en omfattande avhandling 
om Paracelsismen i Sverige (1943). När Nordström gick i pension 1957 blev 
lindroth hans efterträdare.

lika litet som Nordström trettio år tidigare kunde lindroth se fram emot 
någon omedelbar fast tjänst efter disputationen. Han fick i uppdrag av Stora 
Kopparberg att skriva en historik över gruvhantering och kopparhantering, 
på vilket ämne han nedlade tio års forskarmödor. resultatet var imponerande 
men läsekretsen naturligtvis begränsad. När detta projekt var avslutat i mitten 
av 1950-talet påbörjade lindroth arbetet med en historik över Vetenskapsa-
kademien. År 1967 förelåg tre stora band som täckte perioden från Akade-
miens grundande 1739 fram till Jacob Berzelius’ tillträde som ständig sekrete-
rare 1818. När väl detta voluminösa projekt var lett till fullbordan gav sig lind-
roth i kast med ett vida större projekt: kartläggningen av sveriges lärdomshis-
toria från medeltiden och framåt. med stor hängivenhet och en aldrig sinande 
forskarglädje gav han sig i kast med detta projekt. Tre omfångsrika band hann 
han färdigställa innan 1970-talet var slut. mest imponerande var kanske den 
tredje delen, en 700-sidig rundmålning av den svenska frihetstiden. 

Under dessa år var lindroth dessutom inspektor för Göteborgs nation och 
1968 efterträdde han Bo Bergman som ledamot i svenska akademien. Inför 
Uppsala universitets 500-årsjubileum utgav han 1976 en översikt över lärosä-
tets historia. lindroths entusiasm inför sin forskning lyckades han också för-
medla som föreläsare. efter en kort tids sjukdom avled han i början av höst-
terminen 1980, några månader innan han skulle ha gått i pension. Postumt 
sammanställdes ett fjärde band av Svensk lärdomshistoria, vilket täckte den 
gustavianska tiden. om forskningen under Nordströms tid hade varit inrik-
tad på 1600-talet kom i stället 1700-talet att stå i centrum för såväl lindroth 
som flera av hans elever. Stor uppmärksamhet väckte exempelvis Lindroths 
kritiska omvärdering av Carl von linné och linnétraditionen.

När lindroth avled hade hans första elev Gunnar eriksson redan utnämnts 
till ny professor i ämnet med tillträde från nyåret 1981. eriksson hade dis-
puterat på avhandlingen Elias Fries och den romantiska biologien (1962). Un-
der 1970-talet var han professor i idéhistoria i Umeå, varvid han fortsatte att 
utge vetenskapliga studier. flera av dessa rörde naturvetenskapernas historia, 
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däribland Kartläggarna (1979) som beskriver forskningens utbredning under 
1800-talets senare del, till exempel inom industrin. Under erikssons tid som 
professor lämnade institutionen sina rum i universitetshuset för att i stället 
flytta in på slottet. Eriksson gick i pension på halvtid 1991 och på heltid 1996 
när han fyllde sextiofem år. han har emellertid förblivit aktiv som emeritus. 
År 2002 utgav han en stor vetenskaplig biografi över Olof rudbeck den äldre 
och han mottog året därpå universitetets nyinstiktade rudbeckmedalj.

År 1982 inrättades en professur i vetenskapshistoria vid Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (hsfr) som placerades vid Institu-
tionen för idé- och lärdomshistoria. Befattningen överfördes senare till Upp-
sala universitet. Genom en donation från lisbet rausing 2002 säkerställdes 
lärostolens framtid, varvid den enligt donators önskan fick namnet ”Hans 
rausings professur i vetenskapshistoria”. Denna lärostol innehades från star-
ten av Tore frängsmyr, som i augusti 2007 efterträddes av h. otto sibum.

Karin Johannisson anställdes som innehavare av den ursprungliga Carl-
bergska professuren i idé- och lärdomshistoria vid halvårsskiftet 1996. Dess-
förinnan hade hon under fem år vikarierat på halva tjänsten under erikssons 
deltidspensionering. Johannisson hade disputerat för sten lindroth 1974 på 
avhandlingen Magnetisörernas tid, vilken behandlar den animala magnetis-
men i sverige under decennierna kring sekelskiftet 1800. Vid universitetets 
500-årsjubileum 1977 svarade hon för den stora utställningen i universitets-
huset om lärosätets historia. Under sin tid som universitetslektor utgav hon 
bland annat Det mätbara samhället (1988) om ”statistik och samhällsdröm i 
1700-talets europa”. Under sex år innehade hon en forskartjänst i medicinhis-
toria vid hsfr, och hon har lämnat en rad bidrag till detta forskningsområde; 
bland dem kan nämnas Medicinens öga (1990), Den mörka kontinenten (1994) 
och Kroppens tunna skal (1997). Intresset för medicinhistoria har hon förmed-
lat till många av sina elever. 

Karin Johannisson har haft stor betydelse för att popularisera ämnet idé- 
och lärdomshistoria i allmänhet och medicinhistoria i synnerhet. hennes 
böcker har nått en vidare läsekrets än vad fallet brukar vara för vetenskapliga 
författare, och de har belönats med en lång rad priser. Tillströmningen av stu-
denter och doktorander har fortsatt under hennes professorstid. Breddningen 
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av ämnet framgår av den ämnesbeskrivning som användes när professuren ut-
annonserades inför hennes avgång: ”Institutionen som helhet uppvisar en stor 
bredd ifråga om forskningsområden, som t.ex. vetenskapshistoria, filosofihis-
toria, medicinhistoria, samt kultur- och mediehistoria.”

Tjänsten, som utlystes 2009, lockade inte mindre än tretton sökande, va-
rav en drog tillbaka sin ansökan i ett tidigt skede. flera av aspiranterna var ut-
ländska forskare. allt detta saknade motsvarighet i ämnets historia i Uppsala: 
Johan Nordström och sten lindroth kallades till professuren utan ansökan. 
Gunnar Eriksson fick professuren i konkurrens med två andra sökande, medan 
Karin Johannisson så sent som i mitten av 1990-talet hade varit ensam sökan-
de. Utfallet visar att ämnet idé- och lärdomshistoria har blivit ett stort ämne, 
som är företrätt vid en rad svenska universitet och högskolor, och som därtill 
är integrerat i den internationella vetenskapliga gemenskapen. 

De båda sakkunniga var eniga om att sven Widmalm skulle tillerkännas för-
sta förslagsrum och han anställdes kort därefter som professor. I likhet med 
alla sina företrädare på lärostolen har Widmalm disputerat i Uppsala, dit han 
nu återvänder efter att från 2005 till 2010 ha varit professor i teknik och so-
cial förändring vid linköpings universitet.

På hösten 2004 hade Institutionen för idé- och lärdomshistoria flyttat från 
slottet till nya och större lokaler i Gamla fysikum, en institutionsbyggnad 
som hundra år tidigare hade uppförts för Knut Ångströms experimentalfysik.  
På något sätt är cirkeln därmed sluten. Just Ångström och hans närmaste före-
gångare bland Uppsalafysikerna har nämligen Sven Widmalm ägnat flera ve-
tenskapliga studier, däribland monografin Det öppna laboratoriet (2001).

CF
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roBerT aPPelBaUm
engelska språket och engelskspråkig litteratur

anställdes den 8 juni 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara profes-
sor i engelska språket och engelskspråkig litteratur vid Uppsala universitet

appelbaum är född i New York den 3 februari 1952. han avlade B.a.- 
examen vid University of Chicago 1975 och master-examen vid san francis-
co State University 1989. År 1989 blev han Ph.D. vid University of Califor-
nia, Berkeley. 

Gift med marion appelbaum. Barn: dottern meredith (f. 1984) och styv-
dottern sara Barkes (f. 1987).

Efter att ha studerat klassiska språk och filosofi vid University of Chicago över-
gick jag till studier i engelskspråkig litteratur när jag kom san francisco state 
University. Vid University of California, Berkeley, blev jag sedan elev till ste-
phen Greenblatt, som banade ny väg inom litteraturanalysen, i synnerhet rö-
rande tidigmodern engelsk litteratur, genom metoder han sammanfattade som 
”New historicism”. enligt denna metod studeras litterära texter som uttryck 
för kulturers symboliska liv, under beaktande särskilt av sociala strider under 
den tid som verket tillkom. Jag använde detta tillvägagångssätt i min avhand-
ling, som senare blev min första bok: Literature and Utopian Politics in Seven-
teenth Century England (Cambridge, 2002). Utopin som litterär genre handlar 
om hopp, men också om konflikt och nederlag.

senare har jag kommit att ägna mig åt kolonialism, studiet av mat och lit-
teratur, liksom terrorism och litteratur. mina övriga böcker är Envisioning an 
English Empire: Jamestown and the Making of the North Atlantic World (Philadel-
phia, 2005), vilken jag utgav tillsammans med historikern John Wood sweet; 
Aguecheek’s Beef, Belch’s Hiccup and Other Gastronomic Interjections:  Literature, 
Culture and Food Among the Early Moderns (Chicago, 2006), som 2007 till-
delades roland h. Bainton-priset, och Dishing It Out: In Search of the Restau-
rant Experience (reaktion, 2011). för närvarande håller jag på att fullborda ett 
arbete med titeln Terrorism Before the Letter: Britain and France, 1559–1642.
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Den professur i engelska språket och litteraturen som robert appelbaum nu 
tillträder inrättades den 1 juli 1948 efter ett riksdagsbeslut året innan. försla-
get om lärostolen hade lanserats 1946 i ett delbetänkande av 1945 års univer-
sitetsberedning. Professurens förste innehavare blev Bodvar liljegren.

långt tidigare, 1904, hade vid universitetet inrättats en professur i engel-
ska språket. Tillkomsten av denna lärostol markerade slutpunkten på en spe-
cialiseringsprocess inom ämnesområdet moderna språk, som ännu i början 
av 1890-talet var samlat under den gemensamma benämningen nyeuropeisk 
lingvistik. sedan skildes de romanska och de germanska språken åt, varefter 
det inte dröjde länge innan de båda germanska språken – engelska och tys-
ka – fick egna lärostolar. Universitetets förste professor i engelska blev Axel 
 erdmann, som redan 1892 hade utnämnts till extra ordinarie professor i nyeu-
ropeisk lingvistik med undervisningsskyldighet i germanska språk. Två år tidi-
gare hade erdmann hållit en föreläsningsserie om studiet av germanska språk, 
vilken 1891 trycktes i tidskriften Quosque tandem. I artikeln hade erdmann 
understrukit att språket borde ”studeras i samband med folkens litteratur och 
kultur”. Det var endast på så sätt som språkstudiet skulle ”för vår bildning få 
den betydelse, som därmed åsyftas”. han menade alltså att det språkliga och 
det litteraturhistoriska studiet skulle löpa parallellt. När det kungliga brevet 
om de nya professurerna i engelska och tyska utfärdades i november 1903 sa-
des dock endast att lärostolarna skulle omfatta engelska respektive tyska språ-
ket med dess dialekter. Inget sades däremot om litteraturhistorien. I praktiken 
kom dock de första professorerna i engelska att även intressera sig för engelsk 
litteratur, ehuru detta ingalunda utgjorde lärostolens kärna.

Professorslängd
Bodvar liljegren  1948–50
h.W. Donner  1951–67
Gunnar Boklund  1967–71
Gunnar sorelius  1974–97
monica alvares Correa fryckstedt  1997–2007
robert appelbaum  2010–
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Förhållandet mellan filologi och litteraturhistoria förefaller ha varit okom-
plicerat under lärostolens tre första innehavare – axel erdmann, erik Björk-
man och eugen Zachrisson. Därefter kom frågan emellertid att ställas på sin 
spets under ett mycket uppmärksammat tillsättningsärende. sedan Zachrisson 
avlidit sommaren 1937 söktes lärostolen av tre kandidater: Bodvar liljegren, 
helge Kökeritz och olof andersson (senare angart).

Bodvar liljegren, som fått sin skolning i lund, hade varit gästprofessor vid 
Columbia University i New York och innehade en personlig professur i leip-
zig. han kunde stödja sig på ett omfattande vetenskapligt författarskap; han 
hade bland annat berört milton, henry James, James harrington samt skild-
rat Goethes impulser från engelsk litteratur. liljegren var således i första hand 
litteraturhistoriker men de fyra sakkunniga – som enhälligt uppförde honom 
i första förslagsrum – menade att han till fullo hade styrkt sin kompetens 
även vad beträffar den språkliga sidan. en av de sakkunniga, lundaprofessorn  
 eilert ekwall, ansåg att det enbart var en fördel om ämnets inriktning ändra-
des genom en förskjutning från renodlad språkvetenskap till litteraturhistoria.

Den betydligt yngre Uppsaladocenten helge Kökeritz hade däremot främst 
ägnat sig åt den språkliga sidan av ämnet. han hade behandlat dialekter, äldre 
ljudhistoria och ortnamn i engelska språket. 

Trots att professuren benämndes engelska språket och litteraturen – och 
trots att liljegren var en internationellt erkänd anglist som tillerkänts första 
förslagsrum av samtliga sakkunniga – blev han förklarad inkompetent av en 
knapp majoritet i sektionen. Dessa menade att liljegrens kompetens nästan 
uteslutande gällde litteraturhistoria medan tjänsten var avsedd som en rent 
filologisk-lingvistisk befattning. Kökeritz uppfördes i första förslagsrum av 
både sektion och konsistorium men det blev till slut liljegren som utnämn-
des. Universitetskanslern östen Undén underströk i ett yttrande att även lit-
teraturen hörde till professuren. liljegren tillträdde sommaren 1939. Kökeritz 
blev några år senare professor vid Yale i Usa.

Diskussionerna om förhållandet mellan filologi och litteratur fortsatte un-
der 1940-talet. De ledde till slut fram till inrättandet av den lärostol som nu 
intas av robert appelbaum. Bodvar liljegren blev förste innehavare av denna 
professur, eftersom han – med sin inriktning mot engelsk litteratur – fann na-
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turligt att flytta över från den första lärostolen (vilken 1948 återbesattes med 
erik Tengstrand).

När liljegren gick i pension 1950 var det endast h.W. Donner, professor 
vid Åbo Akademi, som fullföljde sin ansökan. Han utnämndes och tillträdde 
i början av oktober 1951. Donner, som framför allt hade studerat den engel-
ske 1800-talspoeten Thomas lovell Beddoes, innehade professuren fram till 
1967. han begärde avsked två år före sin pensionering på grund av att han an-
såg att standarden på studenterna skulle bli för låg till följd av den då aktuella 
gymnasiereformen.

Universitetet fann en mycket kvalificerad efterträdare i Gunnar Boklund, 
som kallades till professuren. Boklund hade disputerat i Uppsala men sedan 
flyttat till USA. Efter en tid som lektor och gästprofessor vid Harvard fick han 
en professur vid University of Denver, Colorado. hans forskning hade ägnats 
bland andra John Webster, shakespeare, swift och ezra Pound. redan 1972 
återvände Boklund till Denver (formellt lämnade han Uppsalaprofessuren 
året därpå). I samband med Boklunds tillträde ändrades professurens benäm-
ning till engelska, särskilt engelskspråkig litteratur. Under Boklunds profes-
sorstid inrättades (1968) en tredje professur i engelska, i detta fall med inrikt-
ning mot amerikansk litteratur. Denna lärostol besattes första gången med 
olof fryckstedt.

Även efter Boklunds avgång tillsattes professuren genom kallelse, vilken 
denna gång träffade Gunnar sorelius. han tillträdde 1974. sorelius hade dispu-
terat i Uppsala på en avhandling om restaurationsdramat och hade sedan 1973 
varit professor vid stockholms universitet. efter drygt två decennier som pro-
fessor efterträddes han 1997 av monica alvares Correa fryckstedt, som hade 
disputerat i Uppsala 1982 och blivit docent två år senare. hon har specialiserat 
sig på den victorianska perioden, bland annat populärromanen, följetonger och 
tidskrifter. hon pensionerades 2007 och efterträds nu av robert appelbaum.

CF
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JoaKIm eNWall
Kinesiska

anställdes den 5 april år 2011 att från och med den 1 maj samma år vara pro-
fessor i kinesiska vid Uppsala universitet.

Joakim enwall är född den 15 april 1965 i sundbyberg. föräldrar: lennart 
enwall och Gull-Britt österlund, f. Berg.

fil.dr i sinologi 1995 och docent i samma ämne 2001, båda vid stockholms 
universitet. han var kulturattaché vid sveriges ambassad i Peking 1996–99 
och har verkat som universitetslektor i kinesiska vid Uppsala universitet se-
dan 2007. 

Gift med Udval sukhbaatar enwall. Barn: Kasper (f. 1994), Jakob (f. 2000) 
och Jessica (f. 2006).

Kina är ett multietniskt land med ett hundratal språk förutom kinesiska. min 
forskning om Kinas minoritetsspråk inleddes med avhandlingsarbete om 
miao språket i sydvästra Kina. Därefter har jag utvidgat mitt forskningsom-
råde till andra minoritetsspråk i Kina: mongoliska, tibetanska och uiguriska. 
efter 1949 har den marxist-leninistiska minoritetsspråkpolitiken starkt på-
verkat de olika språkens förutsättningar. min forskning baseras till stor del på 
fältstudier i de områden där språken talas, och samarbete med lokala forskare 
och språkaktivister är av största betydelse. sedan Kinas ideologiska omsväng-
ning i början av 1980-talet har förutsättningarna för minoritetsspråken både 
förbättrats och försämrats. ett mer liberalt förhållningssätt till minoritetsfol-
kens språk har gjort det möjligt att även på lokal nivå ta initiativ till språkrela-
terade aktiviteter, men samtidigt har den nya ekonomiska politiken försämrat 
såväl de lokala ekonomiska resurserna som den lokala motivationen att arbeta 
för minoritetsspråkens bevarande. 
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CoCo NoréN
franska

anställdes den 1 juni 2011 att från och med denna dag vara professor i franska 
vid Uppsala universitet.

Coco Norén är född den 15 juli 1968 i seoul och uppvuxen i stockholm.
Grundskoleutbildning från lycée français saint louis de stockholm 1983, 

gymnasieexamen från Franska skolan, Stockholm 1986. Fil. kand. 1991, fil. dr 
1999 och docent 2005 i romanska språk; utbildningsledare för språkveten-
skapliga fakulteten 2006–08, allt vid Uppsala universitet. Pro futura fellow, 
swedish Collegium for advanced study 2002–08. akademiforskare vid Kungl. 
Vitterhetsakademien från 2008.

Barn: markus (f. 1995), maria (f. 2000), mikael (f. 2003).

mitt stora intresse för hur vi använder språket för att nyansera, ge efter, söka 
konsensus, övertyga, och ibland skapa konflikt, har fört mig till studieobjekt 
som kan förefalla disparata, men som alla är vässade argumentationsverktyg 
på franska: omformuleringar i vardagssamtal, obestämda pronomenet on (sv. 
man) i 1800-talslitteratur, tilltalsformer i parlamentariska debatter, direkt och 
indirekt anföring i kulturprogram, diskursmarkörer och inte minst polyfoni – 
språkets sätt att låta flera röster göra sig hörda. 

Den röda tråden i min forskning ligger främst i teori och metod. I gränslan-
det mellan den franska argumentationsteorin, med sin förkärlek för semantik, 
och den anglosaxiska världens moderna pragmatik med arv från klassisk re-
torik, ges utrymme för nyskapande syntes. Jag följer hur små argumentations- 
och polyfoniladdade ord används i språkliga sammanhang och i olika genrer. 
hur sådana ord samverkar i yttranden och diskurser för att gemensamt skapa 
mönster som övertygar och övertalar är den fråga som bildat grunden till min 
forskning. 
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DessIslaVa sToeVa-holm
Tyska

anställdes den 21 december 2010 att från och med den 1 februari 2011 vara 
professor i tyska vid Uppsala universitet. 

Dessislava Stoeva-Holm är född den 24 maj 1964 i Sofia, Bulgarien. Föräld-
rar: prof. em. stoytcho stoev och m.a. Temenoujka stoeva, f. Petrova.

Diplom-Germanist-examen 1986 vid Humboldt-Universität, Berlin, fil. dr i 
tyska 1996 vid Uppsala universitet, docent i tyska vid Umeå universitet 2001.

Gift med Thomas holm. Barn: sophia (f. 1992).

människors känslor och hur vi beter oss har i alla tider varit centrala samtals-
ämnen. I min forskning har jag intresserat mig för hur språket används för att 
tala om känslor och beteenden, liksom vilka tankemönster man kan utläsa ur 
ett visst språkbruk. framför allt har jag fokuserat på ord och fraser i det tysk-
språkiga kulturområdet. orden har en central funktion i sammanhanget ge-
nom att de å ena sidan speglar hävdvunnet tänkande som anses värt att värna 
om, och å andra sidan reflekterar pågående förändringar som sker när samhäl-
let ändras. Genom att granska språkbruket samt ordförrådets framväxt och 
förändring blir det tydligt att synen på känsloyttringar och sociala beteenden 
förskjuts under tidens gång. Ofta beror detta på inflytande från andra kultu-
rer eller på att olika samhällsklassers ideal får ökad spridning. Genom språket 
är det möjligt att upptäcka och följa förändringarna alltifrån bönders kärva 
hållning där dådkraft, själsstyrka och enkel livsföring lyfts fram, munkars och 
prästers prioritering av gudsfruktan, barmhärtighet och ödmjukhet under den 
första kristna eran och riddartidens höviska ideal som ära, trohet och måttfull-
het fram till värderingar som fick genomslagskraft när köpenskap och handel 
ökade i betydelse och vidare in i vår tid.
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Professorslängd
hjalmar Psilander  1906–34
John holmberg  1934–51
ernst löfstedt  1951–60
lars hermodsson  1960–81
John evert härd  1982–97
Dieter Krohn  1998–2010
Dessislava stoeva-holm  2011–
fotnot: Professuren, som var extra ordinarie fram till 1909, benämndes ursprungligen ”tyska 
språket och litteraturen”. sedan 1982 är beteckningen enbart ”tyska”.

lärostolen i tyska har en drygt hundraårig historia och Dessislava stoeva-holm 
blir nu dess sjunde innehavare. Undervisning i tyska har dock förekommit vid 
universitetet ända sedan 1600-talets slut. År 1694 inrättades en befattning 
som språkmästare i tyska, vars förste innehavare blev martinus schütte från 
Pommern. De moderna språken räknades till exercitieämnena, något som vi-
sar att lärarna inte bedrev något vetenskapligt språkstudium; det handlade om 
praktisk språkträning och konversationskonst.

språkmästarbefattningarna ersattes på 1830- och 1840-talen av extra or-
dinarie adjunkturer. Den siste språkmästaren i tyska, Israel strömberg, avgick 
1837 efter mer än fyrtio års tjänstgöring. han efterträddes två år senare av 
Carl Wilhelm Böttiger som övertog adjunkturen i tyska och italienska. Den 
andra adjunkturen, i franska och engelska, besattes 1846 med  emmanuel 
Matthias Olde. I början av 1860-talet skedde en omflyttning, varigenom den 
ena adjunkturen kom att omfatta tyska och engelska, den andra franska och 
italienska.

en lärostol i nyeuropeisk lingvistik – dåtidens benämning för moderna 
språk – hade 1858 avsöndrats från den atterbomska professuren i modern 
litteratur och estetik. Carl Wilhelm Böttiger som sedan tidigare innehade den 
odelade professuren övergick till den nyinrättade språkprofessuren, vilken 
efter hans pensionering innehades av Theodor hagberg (1868–90) och axel 
erdmann (1892–1904). Den vetenskapliga specialiseringen under 1800-talets 
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senare del gjorde det allt svårare att hålla samman alla moderna språk under en 
och samma lärostol. Inför hagbergs avgång började en uppdelning ske mellan 
romanska och germanska språk. Vid samma tid inrättades särskilda lektors-
tjänster i franska, tyska och engelska. Dessa lektorer, som undervisade i sitt 
respektive modersmål, övertog ansvaret för den praktiska, muntliga språkträ-
ningen. lektorsbefattningarna hade därmed en funktion som liknade de gamla 
språkmästartjänsterna. arwid Johannson blev den förste universitetslektorn 
i tyska. Tillsammans med sina kolleger i franska och engelska inledde han sin 
verksamhet våren 1889.

I slutet av 1800-talet separerades de båda germanska huvudspråken engel-
ska och tyska från varandra vid en rad europeiska universitet. Det var således 
närmast en tidsfråga innan de svenska universiteten skulle följa efter. Debat-
ten initierades år 1900 av ferdinand holthausen, som ansåg att föreningen av 
tyska och engelska var otymplig och otidsenlig. fyra år senare skedde den ef-
terlängtade uppdelningen. axel erdmann, som innehade en extra ordinarie 
professur i nyeuropeisk lingvistik med undervisningsskyldighet i germanska 
språk, fortsatte som professor i engelska. Den nyinrättade professuren i tyska 
språket (som var extra ordinarie fram till 1909) uppehölls till en början av Per 
Adolf Lange. När tjänsten utlystes fick Lange stå tillbaka för sina båda med-
sökande hjalmar Psilander och ernst a. Kock. Den sistnämnde förordades av 
sektionen, men han återkallade sin ansökan när han 1906 fick professuren i 
tyska i lund. Därmed låg vägen öppen för hjalmar Psilander, som utnämndes 
samma år som Kock. Psilanders tillträde markerade slutpunkten på den suc-
cessiva uppdelning av språkämnena som hade inletts femtio år tidigare. Psi-
lander betraktade sig själv med viss stolthet som förvaltare av en del av det at-
terbomska arvet. Även professuren i tyska kan således leda sina anor tillbaka 
till atterboms lärostol.

Psilander innehade professuren fram till 1934. han var en särpräglad fors-
kare och en originell personlighet, men påverkade en hel generation germa-
nister, vilka skolades under hans färla. sjutton avhandlingar ventilerades un-
der hans tjugoåttaåriga tid som professor. Tre av hans elever blev professorer: 
erik rooth i lund, erik Wellander i stockholm och John holmberg i Göte- 
borg och senare i Uppsala. Psilander dog i augusti 1957.
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John holmberg, som övertog lärostolen efter Psilander, intresserade sig för 
formhistoriska problem, och i flera texteditioner behandlade han det med-
eltida språket i Nederländerna och Nordtyskland. han gick i pension 1951 
och dog 1973. efterträdare blev lundadocenten ernst löfstedt, som kommit 
till Uppsala 1946 när han fick en lärartjänst vid Försvarets läroverk. Löfstedt, 
som främst intresserade sig för nordfrisiska dialekter, avgick 1960. han avled 
i oktober 1978.

lars hermodsson, som utnämndes 1960, blev universitetets siste profes-
sor i tyska språket och litteraturen – lärostolen har därefter endast benämnts 
tyska. Under hermodssons ämbetstid skedde en markant ökning av avhand-
lingar med mer litterär inriktning men professorn hade breda vetenskapliga 
intressen. han skrev om allt från nutidstyskans strukturella uppbyggnad till 
det gotiska folkets kultur. Hermodsson gick bort 2006. År 1982 efterträddes 
han av John evert härd, som hade disputerat i Göteborg och sedan varit verk-
sam som lektor i örebro. Under professorstiden utgav härd bland annat Nibel-
ungensången i svensk översättning. År 1998 följdes han av Dieter Krohn, som 
har utgivit ett flertal monografier kring lingvistiska ämnen, och han har även 
överfört den lingvistiska analysen till litteraturstudiet. Delar av hans forskning 
infaller i gränslandet mellan litteraturvetenskap och lingvistik. hans närmaste 
företrädare John evert härd avled i januari i år.

CF
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ChrIsTIaN ChrIsTeNseN
medie- och kommunikationsvetenskap

anställdes den 2 november 2010 att från och med den 15 november samma 
år vara professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Christian Christensen är född den 29 april 1969 i New York. föräldrar: Poul 
Christian Christensen och marie elisabeth Christensen.

fil. dr 2001 vid The University of Texas i austin (Usa), docent i medie- och 
kommunikations vetenskap 2008 vid Karlstads universitet. 

Gift med professor miyase Christensen. Barn: lara Charlotta (f. 2009).

Under min forskarkarriär har jag intresserat mig för samspelet mellan me-
dier, politik och makt. Detta har lett mig in på ett expansivt forsknings-
område, vilket erbjuder rika möjligheter för framtida studier kring använd-
ningen av sociala medier inom produktion, distribution och demonstration 
av politisk kommunikation. mitt intresse för de sociala mediernas funktion i 
detta sammanhang går tillbaka till min studie av internationell journalistik. 
min forskning genom åren beskriver ett slags intellektuell och epistemo-
logisk båge, som fört mig från den politiska ekonomin och medieorganisa-
tionerna (i min doktorsavhandling) till frågor kring produktion av nyheter, 
representation av sociala och politiska fenomen genom journalistiken, samt 
– slutligen – till presentation och re-presentation av konflikter (såsom i Irak) 
via sociala nätverk.

Jag har även publicerat verk som behandlar politiska dokumentärfilmer 
producerade efter den 11 september 2001, liksom arbeten om journalistik, 
mångkulturalism och representationen av islam i den etablerade pressen. Jag 
betraktar dessa ämnen som anslutna till min forskning om medier, politik 
och makt. Arbetet med dokumentärfilmerna utgör en förlängning av mitt 
arbete om alternativa arenor för politisk kommunikation. studierna kring 
mångkultur och islam undersöker den traditionella journalistikens betydelse 
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för skapandet av kraftfulla diskurser kring frågor om etnicitet, religion och 
nationalitet.

att emellanåt våga välja andra vägar än redan upptrampade stigar, liksom 
att berika arbeten genom införlivande av alternativa forskningsämnen har, an-
ser jag, en fördelaktig långsiktig inverkan på både forskning och undervisning.
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aNDers forslUND
Nationalekonomi

anställdes den 2 november 2010 att från och med den 15 november samma 
år vara professor i nationalekonomi.

född den 3 juli 1954 i skellefteå. föräldrar: einar och Kerstin forslund. 
Gymnasieexamen vid Nordanåskolan i skellefteå 1973. fil. dr 1991 och docent 
i nationalekonomi 1996, båda vid Uppsala universitet. forskare och biträdande 
chef vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IfaU) sedan 1998.

sammanboende med Ingela östman. Barn: Nina (f. 1989) och Ylva (f. 1991).

arbetslöshet är ett stort problem. särskilt allvarligt är problemet för de indi-
vider som riskerar att bli långvarigt arbetslösa. Kunskap om arbetslöshetens 
bestämningsfaktorer är därför viktig som ett beslutsunderlag för den ekono-
miska politiken. ett huvudspår i min forskning har varit att undersöka vilka 
faktorer som avgör hur hög arbetslösheten i ett land blir och hur varaktig ar-
betslösheten blir för de personer som blir arbetslösa.

men kunskap om arbetslöshetens bestämningsfaktorer är inte ett tillräck-
ligt villkor för en framgångsrik politik. allt är inte lätt eller ens möjligt att 
påverka, och även när det gäller sådant som i princip kan påverkas spelar po-
litikens utformning i små detaljer en stor roll för resultaten. Därför är syste-
matiska utvärderingar av politiken en nödvändig förutsättning för en rationell 
arbetslöshetsbekämpning. mycket av min forskning under de senaste åren har 
handlat om utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program. Dessa utvärde-
ringar syftar till att skatta hur programdeltagandet har påverkat olika ekono-
miska utfall för deltagarna – hur snabbt fick de exempelvis jobb i förhållande 
till den tid det skulle ha tagit om de inte hade deltagit i programmet.
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Tomas fUrmarK
Psykologi, särskilt klinisk psykologi

anställdes den 2 november 2010 att från och med den 15 november samma 
år vara professor i psykologi, särskilt klinisk psykologi vid Uppsala universitet

Tomas furmark är född 27 augusti 1964 i luleå. föräldrar: hans furmark 
och esteri muotka (f. Keränen).

Psykologexamen 1995, fil. dr 2001 och docent i psykologi 2005, allt vid 
Uppsala universitet. 

Det finns knappast någon människa som aldrig har känt sig rädd eller ångest-
fylld. sådana känsloreaktioner kan leda till stort lidande och begränsningar i 
det vardagliga livet. Ångesten har då blivit ett psykiatriskt problem, ett ång-
estsyndrom. min forskning handlar om hur ångestreaktioner svarar mot för-
ändrad aktivitet i olika nätverk i hjärnan och på vilket sätt behandling påverkar 
hjärnaktiviteten. för att studera detta hos ångestpatienter har jag använt av-
bildningsmetoder som magnetkamera och positronemissionstomografi. Dessa 
tekniker gör det möjligt att åskådliggöra och analysera hjärnans aktiverings-
profil vid olika känslotillstånd. Det går också att studera hur ångest hänger 
ihop med variationer i hjärnans struktur och signalämnen, exempelvis funk-
tioner för serotonin och dopamin.

forskningsresultaten hittills tyder på att psykologisk ångestbehandling med 
kognitiv-beteendeterapi liksom serotoninaktiva läkemedel har ett gemensamt 
verkningsområde i amygdala, en kärngrupp i tinningloben. aktiviteten eller 
känsligheten i detta område kan påverka behandlingsframkomligheten, och 
har knutits till vissa genvarianter. Även placebo, sockerpiller, ger mätbara ef-
fekter i denna del av hjärnan då de genom förväntanseffekter gör att patienten 
känner sig bättre. som professor i psykologi, särskilt klinisk psykologi, vill jag 
fortsätta kartläggningen av verkningsmekanismerna i behandling av ångest 
och andra psykiatriska problem. Det gäller såväl psykologisk som farmako-
logisk behandling. Jag vill också finna förklaringar till placebofenomenet och 
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frågan varför bara vissa människor blir hjälpta av behandling. förhoppningen 
är att detta i slutändan kan leda till effektivare behandlingsmetoder och kan-
ske även bättre möjligheter att förebygga problemen.

Under 1990-talet tillkom nya professurer inom ämnet psykologi, däribland 
denna lärostol i ”klinisk psykologi”. lennart melin utsågs 1996 till innehava-
re av denna befattning efter att dessförinnan under två år ha varit biträdande 
professor i samma ämne. melin har bland annat ägnat sig åt beteendemedicin 
och hälsopsykologi. han efterträddes i november 2010 av Tomas furmark, 
som därmed blev professurens andre innehavare.

CF

Professorslängd
lennart melin  1996–2009
Tomas furmark 2010–
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aTa GhaDerI
Psykologi

anställdes den 21 december 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara 
professor i psykologi.

ata Ghaderi är född 23 augusti 1967 i Kurdistan, Iran. föräldrar said Gha-
deri och Zara azimi. 

Psykologexamen 1996, fil. dr. i klinisk psykologi, 2001, och docent i klinisk 
psykologi 2003, samtliga vid Uppsala universitet. 

Gift med Pia enebrink. Barn: sam (f. 2006) och emma (f. 2010), samt från 
tidigare äktenskap: Daniella (f. 1986) och Paulina (f. 1999).

Jag började intressera mig för klinisk psykologi och särskilt mekanismer bakom 
uppkomsten av ätstörningar (till exempel anorexia nervosa och bulimia ner-
vosa) tidigt under psykologprogrammet. Ätstörningar tyckte jag var förhållan-
devis svårare att begripa jämfört med många andra psykopatologier. som van-
ligt ledde fördjupningar och vidareläsning till ökat intresse och så småningom 
forskning om risk- och skyddsfaktorer för uppkomst av ätstörningar. Nästan 
samtidigt med denna linje i forskning under doktorsstudierna började jag ar-
beta med prevention och behandling av ätstörningar, vilket har varit kärnan i 
min forskning de senaste åren. hur man effektiviserar och förbättrar psyko-
terapeutisk behandling av ätstörningar kan kanske anses vara det största bi-
draget från min forskning till fältet hittills. De senaste fem åren har jag också 
arbetat med bland annat tidig prevention av fetma, behandling av fetma, dys-
morfofobi (inbillad fulhet), tvångssyndrom, samt föräldrautbildningar för pre-
vention och behandling av utagerande beteende hos barn.
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GUsTaf GreDeBÄCK
Psykologi, särskilt utvecklingspsykologi

anställdes den 14 december 2010 att från och med den 1 februari 2011 vara 
professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet. 

Gustaf Gredebäck är född den 30 december 1974 i Uppsala. föräldrar: Kjell 
Gredebäck och Åsa Ekholm.

fil. dr i psykologi 2004, docent i samma ämne 2008, båda vid Uppsala uni-
versitet.

samboende med Christina lindblad. Barn: svea (f. 2005) och ebba (f. 2008).

spädbarn är aktiva utforskare av sin fysiska och social miljö, de planerar sina 
egna handlingar och förutsäger konsekvenserna av andras beteenden. att un-
dersöka dessa processer ger oss kunskap om grunderna till mänskligt beteende, 
vad vi har med oss vid födseln och hur vi formas av våra erfarenheter. Kun-
skapen kan användas för att bättre förstå hur små barn uppfattar sin omvärld 
samt utgöra en grund för diagnostisering och habilitering. I min forskning har 
jag framför allt undersökt spädbarns förmåga att förstå andra människors be-
teende och deras förmåga att tolka andra människors handlingar som målin-
riktade. ett genomgående tema är att undersöka hur barns egen förmåga att 
utföra en handling (till exempel att gripa) påverkar deras förmåga att förutsäga 
målet hos andra människors handlingar (när barnen ser en vuxen som griper). 

Under de närmaste åren kommer jag att fortsätta utforska barns tidiga so-
ciala och motoriska utveckling med speciellt fokus på prediktiva ögonrörelser 
och spegelneuroner. som professor i utvecklingspsykologi vill jag förutom att 
forska även sprida kunskap om barns utveckling.

Professorslängd
Claes von hofsten  1998–2010
Gustaf Gredebäck  2011–
fotnot: fram till 2010 benämndes professuren ”psykologi, särskilt perceptionsforskning”. 
Nuvarande beteckning infördes 2011.
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År 1998 firade den psykologiska institutionen i Uppsala sitt femtioårsjubi-
leum. Det var nämligen 1948 som ämnet psykologi hade blivit en självständig 
disciplin med en egen lärostol. Uppsalas förste professor i ämnet blev rudolf 
anderberg, som dessförinnan hade innehaft professuren i pedagogik från vil-
ken den nya lärostolen avsöndrades. Under anderbergs efterträdare Gunnar 
Johansson förankrades den experimentella psykologin och perceptionsforsk-
ningen i Uppsala. De följande innehavarna var däremot mer inriktade mot 
kognitionsforskning, varför professuren 1998 bytte namn till ”psykologi, sär-
skilt kognitionspsykologi”. samma år inrättades emellertid en ny professur i 
”psykologi, särskilt perceptionspsykologi” för att tillgodose perceptionsforsk-
ningens behov. lärostolen var således ny, men den hade tillkommit sedan  
Gunnar Goude avgått med pension från en (ursprungligen biträdande) pro-
fessur i psykologi.

Claes von hofsten blev förste innehavare av professuren i ”psykologi, sär-
skilt perceptionspsykologi”. Han har under flera decenniers tid forskat kring 
spädbarnets sensomotoriska och kognitiva utveckling. Inom dessa områden 
har han uppvisat ett omfattande vetenskapligt författarskap. han har vidare 
förestått spädbarnslabbet i Uppsala, där han bland annat har bedrivit studier 
tillsammans med Gustaf Gredebäck, som nu blir hans efterträdare. lärosto-
lens benämning har i samband med skiftet ändrats till ”psykologi, särskilt ut-
vecklingspsykologi”.

CF



111

YlVa hasselBerG
ekonomisk historia

anställdes den 14 december 2010 att från och med 1 januari 2011 vara profes-
sor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Ylva hasselberg är född den 17 maj 1967 i sollefteå. föräldrar: lektor 
 staffan hasselberg och adjunkt Kerstin hasselberg, f. Gustafsson.

fil. dr i historia 1998, docent i ekonomisk historia 2004, båda vid Uppsala 
universitet. 

Frånskild. Dotter: Disa Hasselberg (f. 1988), fil. stud. och kökschef på Gäst-
rike-hälsinge nation. 

min forskning har under tjugo år haft personliga nätverk som ett centralt nav. 
historiker hade tidigare inte uppmärksammat betydelsen av personliga rela-
tioner för historisk utveckling när jag började min forskargärning. efter att ha 
skrivit min avhandling i historia om betydelsen av släkt- och vänskapsrelatio-
ner för furudals bruks utveckling övergick jag till ämnet ekonomisk historia, 
där jag fortsatt att utveckla en förklaringsmodell och metoder att undersöka 
nätverk som drivkraft i ekonomi, politik och inom vetenskapen. Jag betraktar 
mig som institutionalist, och en bärande idé i mitt tänkande är att moderna 
institutioner utvecklas inte som ett svar på kraven från en framväxande mark-
nadsekonomi utan som ett sätt att kringgå och minska betydelsen av nätver-
kets logik, byggd på lojalitet och personligt förtroende.

Under de senaste tio åren har allt mer av mitt intresse riktats mot universi-
tetens utveckling och betydelsen av de förändringar som de genomgått under 
de senaste trettio åren. Dessa förändringar bör sättas i samband med den of-
fentliga sektorns förändring samt med uppkomsten av nya idéer om drivkrafter 
för ekonomisk utveckling. framför allt har jag kommit att studera betydelsen 
av professionalism som organisationsform och professionella värderingar, samt 
vad som händer när dessa utmanas. Jag har kommit att betrakta professiona-
lism som en hörnsten i modernitet och utforskandet såväl som försvaret av det 
professionella omdömet som en viktig uppgift värd att ägna ett forskarliv åt. 
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mIKael lINDahl
Nationalekonomi

anställdes den 1 februari 2011 att från och med den 15 februari samma år vara 
professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

mikael lindahl är född den 12 juli 1967 i huddinge. föräldrar: hillevi 
 lindahl, f. aspegren, och sören lindahl. 

Gymnasieexamen vid farsta gymnasium i stockholm 1986. fil. kand. 
1994, fil. dr i nationalekonomi 2001 och docent i samma ämne 2007, allt 
vid stockholms universitet. Visiting researcher vid Princeton University 
1997–98, post-doc vid University of amsterdam 2001–03, forskarassistent 
2003–07 vid sofI, stockholms universitet. forskare vid Uppsala universi-
tet 2007–10 och universitetslektor vid Uppsala universitet 2010. Kungliga  
Vetenskapsakademiens särskilda forskartjänst i ekonomiska vetenskaper, 
med finansiellt stöd från Torsten och ragnar Söderbergs stiftelser 2010. 

min forskning sker huvudsakligen inom områdena arbetsmarknadsekonomi 
och utbildningsekonomi. Jag har sedan min disputation till exempel utvärde-
rat olika program och faktorer inom skolans område. Jag har bland annat ana-
lyserat effekten av klasstorleken på testresultat och effekten av konkurrens 
mellan kommunala och fristående skolor på elevers utbildningsutfall i sverige. 
Jag har också skattat effekter av tidig skolstart och av ökade riktade anslag till 
undervisningen i Nederländerna. 

Jag har alltmer intresserat mig för vilka mekanismer som förklarar det star-
ka sambandet mellan utbildnings- och arbetsmarknadsutfall för föräldrar och 
barn. Jag har bland annat undersökt hur stor del av sambandet som beror på 
uppväxtfaktorer och hur mycket som beror på medfödda egenskaper. Jag har 
också analyserat effekterna av att ha välutbildade föräldrar på utbildningsut-
fallen för deras barn. Jag fick 2010 ett femårigt anslag från European research 
Council (erC starting grant 241161) för att bedriva forskning inom program-
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met “Intergenerational associations in education, income and health: an investi-
gation of underlying mechanisms.”

min forskning har publicerats i tidskrifter som Journal of Economic Litera-
ture, Quarterly Journal of Economics och Review of Economics and Statistics.
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rafael lINDqVIsT
sociologi, särskilt funktionshindersforskning

anställdes den 24 maj 2011 att från och med 1 september samma år vara pro-
fessor i sociologi, särskilt funktionshinderforskning vid Uppsala universitet.

rafael lindqvist är född den 27 november 1948 i Purmo, finland. föräldrar 
Bertel lindqvist och Iris lindqvist, f. Gulin.

Fil. kand. 1971, fil. dr 1990, docent 1995, professor 2000, allt i sociologi vid 
Umeå universitet. Professor i socialt arbete 2002 vid Umeå universitet, samt 
professor i socialt arbete med inriktning social omsorg vid Göteborgs univer-
sitet 2006.

Gift med Ann-Sofi Kaati. Barn: Caroline (f. 1981) och Joakim (f. 1987).

människor med funktionsnedsättning har länge betraktats ur ett individuellt 
och medicinskt perspektiv, det vill säga fokus har legat på den enskilde indivi-
dens brister och tillkortakommanden vilket lett till att vård, omsorg och reha-
bilitering setts som primära stödinsatser. I tillägg till detta synsätt ser vi i dag 
personer med funktionsnedsättning alltmer i ett socialt sammanhang. Indivi-
dens funktionsnedsättning blir till ett funktionshinder i den mån som omgiv-
ningen reser hinder och barriärer för delaktighet i arbetslivet och på fritiden, 
att kunna bo i normala bostäder och att delta i olika sociala aktiviteter. Den 
samhällsvetenskapliga funktionshinderforskningen handlar i hög grad om hur 
funktionshinder skapas i samhället genom sådana hinder och barriärer, dis-
kriminering och negativa attityder. Dessa tar sig uttryck i inte bara bristande 
tillgänglighet till byggnader och offentliga miljöer utan också i att samhälls-
institutioner av olika slag är svårtillgängliga. mitt forskningsintresse under de 
närmaste åren kommer att handla om samspelet mellan personer med funk-
tionsnedsättning och de samhälleliga hinder och barriärer som finns – och 
de normer och föreställningar som ligger till grund för bristande delaktighet. 
en intressant forskningsfråga är också att analysera i vilken mån idealen om 
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är förverkligade 
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på olika livsområden. Förutsättningarna för ett ökat brukarinflytande på olika 
områden är en viktig aspekt i sammanhanget. 

I den forskningsproposition som regeringen framlade på våren 1990 tiller-
kändes forskningen inom sociologi ett resurstillskott. Dåvarande finansminis-
tern Kjell-olof feldt föreslog däri att handikappforskningen skulle uppmärk-
sammas särskilt. Det konstaterades bland annat att man saknade ”tillräckliga 
kunskaper om samhälleliga förhållanden som bidrar till att utveckla och vid-
makthålla handikapp”. Vidare gjorde man den bedömningen att sociologiska 
institutionen vid Uppsala universitet rymde en för denna inriktning gynnsam 
forskningsmiljö, varför universitetet erhöll medel för en professur, rubricerad 
”sociologi med inriktning mot handikapp”. På våren 1991 utnämndes mårten 
söder till lärostolens förste innehavare. söder hade disputerat i Uppsala 1981 
på avhandlingen Vårdorganisation, vårdideologi och integrering. hans forskning 
har bland annat ägnats människor med psykisk utvecklingsstörning, arbets-
miljö och medbestämmandefrågor inom offentlig organisation, samt handi-
kappets sociala innebörd – inte minst omgivningens attityder och hur dessa 
attityder påverkar synsättet hos de professionella grupper som möter de han-
dikappade. mårten söder avgick med pension 2010 efter nästan två decennier 
på lärostolen. han efterträds av rafael lindqvist. Benämningen på professuren 
har ändrats till ”sociologi, särskilt funktionshinderforskning”.

CF

Professorslängd
mårten söder  1991–2010
rafael lindqvist  2011–
fotnot: Professuren benämndes ”sociologi med inriktning mot handikapp” fram till 2010. 
Nuvarande beteckning infördes 2011.
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eVa mörK
Nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi

anställdes den 9 november 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara pro-
fessor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi vid Uppsala universitet.

eva mörk är född den 2 april 1971 i Karlstad. föräldrar: håkan Johansson 
och Ingrid Johansson, f. Blomgren.

Gymnasieexamen vid staffanskolan i söderhamn 1990. fil. dr i nationaleko-
nomi 1999 och docent i samma ämne 2002, båda vid Uppsala universitet. fors-
kare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IfaU) 1999–2011.

Gift med Bengt mörk.

Politiska beslut påverkar vårt dagliga liv i stor utsträckning. Det kan handla 
om hur mycket vi får behålla av lönen efter skatt, vilken vård och ersättning vi 
får om vi blir sjuka, hur lätt vi kan transportera oss mellan två ställen, vilken 
hjälp vi får om vi inte kan försörja oss själva och mycket mer. I min forskning 
undersöker jag hur politiska beslut påverkar människors beteende. I vilken ut-
sträckning påverkar till exempel skatter och subventionerad barnomsorg hur 
mycket vi jobbar? hittar socialbidragstagare jobb fortare om kommunen be-
tingar hjälpen på att de deltar i olika former av aktiveringsprogram? 

en stor del av de politiska besluten fattas på kommunal nivå. men även poli-
tiker på riksnivå försöker påverka dessa beslut till exempel genom att ge kom-
munerna statsbidrag. en stor del av min forskning handlar om hur de kommu-
nala besluten påverkas av statsbidrag. använder kommunerna extra pengar 
från staten för att anställa fler eller sänker de skatterna? 

slutligen undersöker jag drivkrafterna både bakom de politiska besluten och 
väljarnas beslut vid valbåsen. anpassar den sittande regeringen politiken efter 
vad de tror att väljarna vill ha och reagerar väljarna på detta? 
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Professorslängd
Jan södersten  1989–2010
eva mörk  2011–
fotnot: Professuren var ursprungligen benämnd ”nationalekonomi med inriktning mot före-
tagsbeskattning”. Nuvarande beteckning infördes 2011.

I budgetpropositionen till 1988 års riksdag föreslog regeringen inrättandet av 
en professur i nationalekonomi med inriktning mot företagsbeskattning, ef-
tersom en sådan lärostol ansågs vara av stor betydelse för studiet av företagens 
kapitalkostnader och lönsamt – och därigenom för deras investeringar. Propo-
sitionen bifölls och följande år tillträdde Jan södersten som innehavare av den 
nya professuren. södersten, som disputerat i Uppsala 1975, hade fram till pro-
fessorsutnämningen under många år verkat som lärare vid institutionen. han 
har i sin forskning bland annat uppmärksammat frågor om kapitalbeskattning 
och industrins finansiering. Han var också fakultetens dekanus åren 2002–05 
(dessförinnan prodekan från och med 1999). han efterträds nu av eva mörk, 
vars professur benämns ”nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi”.

CF
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leNNarT Norell
statistik

anställdes den 5 november 2010 att från och med den 1 december samma år 
vara professor i statistik vid Uppsala universitet.

lennart Norell är född den 18 november 1951 i edsbyn. föräldrar: sigvard 
Norell och ellen Norell, f. månsson.

Fil. kand. vid Göteborgs universitet 1973; fil. dr 1985 och docent i matema-
tisk statistik 1996, båda vid Uppsala universitet. Universitetslektor i mate-
matisk statistik vid Uppsala universitet, högskolan i Gävle-sandviken och 
slU 1988–2010.

Gift med Ulla-Britt Norell, f. östh. Barn: Christoffer (f. 1990),  alexandra 
(f. 1992).

skeenden innehåller variation som många gånger kan betraktas som slump-
mässig. Därigenom uppkommer behovet av statistiska modeller och metoder.

min inriktning som statistiker har under åren varierat. min doktorsavhand-
ling behandlade metodik för hur stora stickprovsstorlekar som kan bli nöd-
vändiga och då så kallade indifferenszoner används. Vid användandet av så-
dana definieras ett antal punkter med givna avstånd och området mellan två 
punkter utgör en indifferenszon, där en skillnad mellan två kontroller inte 
ska anses föreligga och den blir därigenom den minsta felmarginalen för att 
fastställa nödvändiga stickprovsstorlekar. Givet indifferenszonerna fastställs 
nödvändiga stickprovsstorlekar. användandet av indifferenszoner är ett ex-
empel på dimensionering av försök, vilket jag i hög grad tillämpat vid slU, 
ofta i utvidgade varianter med flera slumpmässiga effekter och där svaret från 
försöket är 0 eller 1.

I anslutning till dessa modeller har jag studerat frågor av mer teoretisk na-
tur och då speciellt uppläggning av försök. I litteraturen finns ett stort antal 
uppsatser om analyser av data. Tyvärr är litteraturen om försöksuppläggning 
betydligt mer begränsad.
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ett ytterligare problem jag har studerat är den bibliometriska frågan hur 
citationsfrekvensen mellan olika ämnesområden kan jämföras. om man till 
exempel vill jämföra ett humanistiskt ämnesområde med ett medicinskt så 
citeras ju medicinartiklarna mer ofta. Jämförelsen kan då bli snedvriden. Ge-
nom att ange hur ofta en humanistisk artikel citeras, till exempel tre, tio el-
ler tjugo gånger och jämföra dessa antal med motsvarande för medicinska, 
kan ämnesområdena jämföras genom att införa standardiserade variabler. för 
detta används så kallade beta-geometriska sannolikhetsfördelningar. Dessa 
visar sig mer användbara än normalfördelade ansatser, speciellt då antal cite-
ringar är litet.
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JaN oTTossoN
ekonomisk historia

anställdes den 14 december 2010 att från och med 1 januari 2011 vara profes-
sor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Jan ottosson är född den 13 september 1958 i sollentuna. föräldrar: Ulf 
ottosson och sonja ottosson, f. Karlsson. 

fil. dr i ekonomisk historia 1993, docent i samma ämne 2001, båda vid Upp-
sala universitet.

Gift med med. dr, överläkare eva ottosson, f. Nilsson. Barn: oskar (f. 1990) 
och emma (f. 1994).

mitt forskningsintresse inom ekonomisk historia har huvudsakligen inrik-
tats mot 1900-talets ekonomiska utveckling i sverige. Några av de områden 
som jag fördjupat mig i har rört företagen och bankernas relationer, handelns 
utveckling, uppkomsten av regleringar och statens roll inom infrastruktur-
sektorn liksom aspekter på den svenska modellen ur ett arbetslivsperspektiv. 
flera av dessa forskningsområden har rört verksamheter inom tjänstesektorn. 
mitt intresse för mångvetenskaplig forskning väcktes under den tid jag var 
verksam vid arbetslivsinstitutet. Under de närmaste åren avser jag att under-
visa på grundutbildning och forskarutbildning samt forska kring regleringarnas 
uppkomst och utveckling i olika sektorer av den svenska ekonomin. Dessutom 
vill jag fortsätta min forskning i frågor rörande det svenska arbetslivets utveck-
ling liksom en fördjupad studie av läkemedelsföretagen i stockholmsregionen.



121

PeTer ThIleNIUs
företagsekonomi, särskilt internationellt företagande

anställdes den 20 juni 2011 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande, vid Uppsala uni-
versitet.

Peter Thilenius är född den 6 juni 1964 i Västerås. föräldrar: sven-olov och 
siv Thilenius, f. hillborg. 

Gymnasieexamen vid Carlforsska skolan i Västerås 1983. ekonomistu-
dier vid mälardalens högskola 1984–86. ekonomexamen 1988, ekon. dr 
1997 och docent 2004 vid Uppsala universitet. Universitetslektor i företags-
ekonomi vid mälardalens högskola 2000 och vid Uppsala universitet 2008. 
Gift med fil. dr Cecilia Thilenius Lindh. Barn: Ernst (f. 2006) och Arvid 
(f. 2008).

Jag har i min forskning studerat företagande med utgångspunkten att säljande 
och köpande företag sinsemellan över tiden utvecklar långvariga affärsrela-
tioner. Traditionellt har studier av företag utgått ifrån att de agerar på mark-
nader och att beteendet därigenom ofta är kortsiktigt ekonomiskt orienterat. 
studier av företags affärsrelationer ger en alternativ förståelse för de mönster 
av beteenden som en säljare eller köpare uppvisar i sina ageranden gentemot 
varandra. affärsrelationen och de båda parternas beteenden utvecklas och 
förändras över tiden som ett resultat av de affärer de genomför. forskning har 
visat att frågor om ekonomi, teknik och socialt sammanhang likaväl som and-
ra köpare och säljare direkt relaterade till affärerna har central inverkan på 
denna utveckling. Min forskning har mer specifikt handlat om hur affärsre-
lationen kan sammanlänkas med det sammanhang det omgivande samhället 
skapar. Det innebär att inverkan av till exempel konsumenters, myndigheters, 
banker och medias ageranden likaväl som informationsteknikens möjligheter 
kopplas till utvecklingen av affärsrelationen. Utöver påverkan av de direkta 
affärerna formas därmed beteenden hos säljaren och köparen även av kopp-
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lingarna till specifika förhållanden i omgivningen. Att inkludera inverkan av 
kopplingar i studier av affärsrelationer ger utökade möjligheter till att förstå 
och förklara företagens ageranden. en viktig konsekvens av affärsrelationens 
kopplingar till det omgivande samhället är också att påverkan inte härrör från 
ett avgränsat geografiskt område, utan att sammanhanget för allt företagande 
i varierande grad är internationellt.
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saNDra Torres
sociologi, särskilt socialgerontologi

anställdes den 11 maj 2010 att från och med den 1 augusti samma år vara pro-
fessor i sociologi, särskilt socialgerontologi vid Uppsala universitet.

sandra Torres är född den 16 juni 1968 i Puerto rico och uppvuxen i New 
York, Usa. 

B.a. i psykologi från New York University (1992). fil. mag. i socialpsykologi 
(1996) och fil. dr (2001) i sociologi vid Uppsala universitet. Docent i socio-
logi vid Uppsala universitet 2005. Universitetslektor i sociologi vid mälarda-
lens högskola 2001–08. forskarassistent vid linköpings universitet 2005–08, 
flare-anslagshållare (flare står för future leader of aging research in 
europe) 2008–11, professor II i rehabilitering och äldre vid högskolan i oslo 
2008–13 och professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid mälarda-
lens högskola 2009–10. 

Gift med civilekonomen fredrik örsten.

studier som problematiserar de vedertagna begreppen och teorierna inom 
äldre- och åldrande-forskning (så kallad socialgerontologi) är det som bäst 
sammanfattar min forskargärning hitintills. min forskning handlar om att be-
lysa hur olika samhälleliga fenomen (såsom postmodernism, globalisering och 
internationell migration) samt specifika övergångar under livsloppet (såsom 
övergången från att inte behöva hjälp och stöd i vardagen till att bli hemtjänst-
mottagare eller från att vara frisk till att få en demensdiagnos) påverkar de  
högåldersrelaterade föreställningar som är allmänna. De flesta av mina studier 
kan därför beskrivas som hemmahörande i den kritiska socialgerontologin. Jag 
har huvudsakligen fokuserat på följande forskningsfrågor: hur ser kopplingen 
ut mellan kulturella värderingar och föreställningar om det goda åldrandet?; 
hur påverkar migration dessa föreställningar?; hur ser den äldreomsorgspo-
litiska konstruktionen av äldre invandrare ut?; hur ser kopplingen ut mellan 
nedsatt vardagskompetens (eller demens) och föreställningar om åldrande-
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relaterade begrepp? och hur påverkas tvärkulturella äldreomsorgsmöten av 
föreställningar om invandrarskap? för närvarande bedriver jag forskning om 
mediarepresentationer av etnicitet och kulturrelaterade frågor inom ramen 
för äldreomsorgen, om föreställningar om tvärkulturella möten och kön inom 
ramen för behovsbedömning och om föreställningar om invandrarskap och 
religion inom ramen för den palliativa vården. 

lars Tornstam tillträdde 1992 en nyinrättad professur benämnd ”sociologi 
med inriktning mot äldre människor”. Titeln på lärostolen överensstämmer väl 
med Tornstams vetenskapliga verksamhetsområde. han disputerade i Uppsala 
1973 på avhandlingen Att åldras, och han började några år senare leda kurser 
i socialgerontologi vid universitetet. Från 1977 och flera år framåt deltog han 
i det stora projektet ”Äldre i samhället”, vilket avsatte ett antal forskningsrap-
porter och bidrog till att revidera ”det eländesperspektiv” som tidigare präg-
lade många diskussioner om åldrandets villkor. stor uppmärksamhet, inte 
minst utomlands, har vidare Tornstams teorier om gerotranscendens tilldragit 
sig. hans efterträdare sandra Torres blev 2010 den andra innehavaren av lä-
rostolen, vars benämning har ändrats till ”sociologi, särskilt socialgerontologi”.

CF

Professorslängd
lars Tornstam  1992–2010
sandra Torres  2010–
fotnot: Professuren benämndes ursprungligen ”sociologi med inriktning mot äldre människor”. 
Nuvarande beteckning infördes 2010.
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faN YaNG WalleNTIN
statistik

anställdes den 20 juni 2011 att från och med den 1 juli samma år vara profes-
sor i statistik vid Uppsala universitet.

fan Yang Wallentin är född den 18 oktober 1962 i Tianjin, Kina. föräldrar: 
lie Kan Yang och hui Chun Zhang.

fil. dr 1997, docent i statistik 2004, båda vid Uppsala universitet.
Gift med docent Bo Wallentin. Barn: Mauritz (f. 1998) och Sofia (f. 2001).

”structural equation modelling” (sem) är en allmänt erkänd forskningsmeto-
dik och tillämpas frekvent inom samhälls- och beteendevetenskap. Under sena-
re år har denna även fått alltmer uppmärksamhet från forskare inom andra om-
råden som exempelvis läkemedels- och medicinsk forskning. sem faller inom 
ramen för multivariat statistik. Den används för att studera orsakssamband 
mellan ej observerbara eller teoretiska begrepp så kallade latenta variabler. 
I grund och botten innehåller en sem-modell två olika delar: en mätdel och en 
strukturdel. Den tidigare ansluter observerade variabler till de latenta och det 
senare visar orsakssamband mellan de teoretiska begreppen. sem kan hantera 
olika typer av data som tvärsnittsdata och longitudinella data, kontinuerliga 
data och kategoridata. sem har sitt ursprung i Uppsala och utvecklades un-
der 1970-talet av dåvarande professor Karl Jöreskog (numera emeritus). mina 
forskningsintressen ligger inom ramen för sem.

min forskning inom området har rört metodutveckling som att studera hur 
metoder fungerar under olika förutsättningar. I min doktorsavhandling be-
handlades för första gången hur man kan skatta modeller med interaktionsef-
fekt mellan två latenta variabler. Jag har även samarbetat med forskare inom 
andra discipliner som företagsekonomi, nationalekonomi, psykologi och peda-
gogik. sem har en stor potential inom de tillämpade disciplinerna. som pro-
fessor och statistikkonsult för forskare inom den samhällsvetenskapliga fakul-
teten vill jag arbeta för att denna potential tas till vara. I detta ligger även att 
ge för tillämpare anpassad utbildning.
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leNa ZaNDer
företagsekonomi, särskilt internationellt företagande

anställdes den 28 juni 2011 att från och med den 1 juli samma år vara pro-
fessor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande vid Uppsala uni-
versitet. 

lena Zander är född den 5 januari 1961 i hällefors. föräldrar: Jens-erik Jan-
son och siv Janson, f. Jäger.

Civilekonom 1989, ekon. dr 1997 och docent 2005 vid handelshögskolan, 
stockholm. 

Junior Officer, Ministry of Industry and Commerce, Gaborone, Botswana 
1986–89. Professorial fellow 2008–09 samt honorary research associate 
2010–12 vid Victoria University of Wellington, Nya Zeeland.

Gift med Professor Udo Zander. Barn: silva (f. 1999), Dana (f. 2002) och 
mira (f. 2004).

Den eviga frågan som fascinerar mig är hur vi kan leda och organisera arbete 
över nationella, lingvistiska och kulturella gränser för att förbättra organisa-
tioners, gruppers och individers resultat. I min forskning har jag studerat hur 
nationell kultur och språk är kopplade till våra förväntningar och ideal beträf-
fande ledarskap. I den omfattande ledarskapslitteraturen har förvånansvärt 
sällan medarbetarna, de ledda, kommit till tals. min analys av 17 000 medar-
betare i 18 länder visade betydande skillnader över länder, och att kulturella 
värderingar är avgörande för synen på ledarskap.

min fortsatta forskning fokuserar på samarbete i multinationella organisa-
tioner och globala team. syftet är att förstå hur vi kan hantera samt få nytta 
och glädje av kulturella skillnader i arbetssätt och ledningsbehov. mitt intresse 
för kulturellt inflytande på vårt agerande och interagerande, särskilt i grup-
per, omfattar även hur vi bäst kan utbilda våra studenter i en värld där gränser 
mellan länder alltmer suddas ut och nya virtuella globala arbetsformer växer 
fram. Jag brinner för frågan hur vår kulturella bakgrund kommer att spela roll 
i vårt framtida arbetsliv.
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marGareTa saNDsTröm
Didaktik med inriktning mot specialpedagogik

anställdes den 10 maj 2011 att från och med den 1 juni samma år vara profes-
sor i didaktik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. 

margareta sandström är född den 4 september 1946 i Piteå. föräldrar: Karl-
erik sandström och estrid larsson.

Ämneslärarexamen 1970 vid lärarhögskolan i malmö, specialpedagogexa-
men 2001 vid Stockholms universitet, fil. dr 2002 vid Stockholms universitet 
och docent i pedagogik 2008 vid stockholms universitet. 

sambo med Johnny lilja. Barn: Patrik (f. 1968), Tanja (f. 1972), fredrik 
(f. 1977), rikard (f. 1980), Victor (f. 1981), stefan (f. 1985) och linda (f. 1989). 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde, och det finns en 
tydlig koppling till didaktik. Didaktik handlar om undervisning, till exempel 
innehållet i undervisningen. Inom specialpedagogik studeras exempelvis frå-
gor som gäller delaktighet i undervisningssammanhang. min forskning gäller 
sådana situationer i undervisning och lärande som är komplexa av olika an-
ledningar. framför allt intresserar jag mig för hur interaktionen lärare – elever 
ser ut i dessa situationer. Komplexiteten kan bestå i att elever har specifika 
svårigheter (till exempel läs- och skrivsvårigheter) eller att elever har flerkul-
turell bakgrund. Jag har gjort studier av detta genom att observera/filma in-
teraktionen i klassrum och genom att intervjua lärare och elever. Jag har också 
koordinerat ett eU-projekt där jämförelser gjordes i fem europeiska länder av 
hur interaktionen lärare – elever gestaltade sig. Jag har även studerat dels hur 
förskollärare bemöter flerkulturella barn, dels hur de bemöter pojkar respek-
tive flickor. Som professor i didaktik med inriktning mot specialpedagogik 
vill jag både undervisa blivande lärare och bedriva forskning som syftar till 
förbättrat bemötande i klassrummet av barn/ungdomar, dels generellt, dels 
av barn/ungdomar med olika kulturell bakgrund och/eller funktionshinder.
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INGrID ahNesJö
Biologi, särskilt zooekologi

anställdes den 21 december 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara 
professor i biologi, särskilt zooekologi vid Uppsala universitet. 

Ingrid ahnesjö är född den 25 maj 1958. föräldrar: Gustav svensson och 
rosemarie svensson, f. Zander.

fil. dr 1989 och docent i biologi, särskilt zooekologi 1994, båda vid Upp-
sala universitet.

Gift med anders ahnesjö. Barn: magnus (f. 1988) och henrik (f. 1994).

evolution och att kunna förutsäga hur och varför djuren gör som de gör, är cen-
tralt i min forskning. Jag har intresserat mig för de anpassningar som finns hos 
fiskar som är släkt med sjöhästar. Fiskarten tångsnälla har visat sig vara en bra 
modellorganism för att studera sexuellt urval och fortplantningsekologi. lik-
som hos de flesta fiskar är det hanen som vårdar avkomman. Tångsnällehanen 
är gravid och förser sina embryon med syre och näring i en särskild ficka. Nå-
got ovanligare är att det oftast är honorna som konkurrerar om att få para sig 
med hanarna, som på grund av graviditeter sällan är tillgängliga som partners. 
frågeställningar som kan belysas hos tångsnällan är: hur fungerar och varierar 
hanlig graviditet, varför äggen är så stora som de är, varför utvecklas inte alla 
yngel i hanens ficka, och hur påverkas ägg och embryon av social omgivning, 
temperatur, syrehalt och näringstillgång. Genom en fördjupning i tångsnällans 
fortplantning och jämförelser med till exempel sjöhästar kan vi numera bättre 
förstå hur sexuellt urval, hos de flesta djur, påverkar båda könens egenskaper 
och beteenden. Partnerval och konkurrens om partners är både honliga och 
hanliga beteenden som i hög grad varierar och påverkas av ekologin. 

livet i havet är viktigt för min forskning och undervisning. Tillsammans 
med lärarkolleger arbetar jag med pedagogisk utveckling genom DiaNa (dia-
log för naturvetare), där studenterna får utveckla sina kommunikativa färdig-
heter genom återkoppling och självvärdering. som professor vill jag verka för 
ett vetenskapligt förhållningssätt med en biologisk och evolutionär förståelse.
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eNrICo BaralDI
Industriell teknik

anställdes den 24 maj 2011 att från och med denna dag vara professor i indu-
striell teknik vid Uppsala universitet. 

enrico Baraldi är född den 29 september 1970 i modena, Italien. föräldrar: 
elis Baraldi och Paola Grosoli.

Civilekonom vid Modena universitet 1994, fil. dr 2003 och  docent i före-
tagsekonomi 2008 vid Uppsala universitet. 

Gift med Sofia Baraldi-Wagrell. Barn: Enzo (f. 2006) och Astrid (f. 2008).

På senaste år har innovation blivit ett ledord i den politiska och ekonomiska 
debatten där framför allt nya produkter och teknologier anses vara nyckeln 
till ekonomisk tillväxt samt en lösning på många av vårt samhälles problem 
(miljöförstöring, hälso- och sjukvård med mera). framgångsrika innovationer, 
det vill säga lösningar som skapar utspridd användning och stora ekonomiska 
nyttor, är dock en komplex, icke-linjär och oförutsägbar process. faktum är 
att nära nittio procent av uppfinningar misslyckas under sin krångliga väg till 
marknaden av tekniska, ekonomiska eller sociala skäl. 

min forskning har inriktat sig på hur innovationer påverkas av interorganisa-
toriska nätverk, det vill säga av relationerna som kopplar samman de olika or-
ganisationer involverade i en innovationsprocess: till exempel forskningslabb, 
producenter, underleverantörer, distributörer och slutanvändare. Genom att 
undersöka innovationsprocesser och nätverk från vitt skilda områden (möb-
ler, IT, bioteknik, miljöteknik med flera) har jag kunnat identifiera både hinder 
och möjligheter som ett nätverk generellt skapar för innovation. sådan forsk-
ning kan tillämpas för att hjälpa företag, offentliga organisationer och myn-
digheter att bättre hantera och främja innovationer, från idé till marknad. min 
kommande forskning fokuserar på universitetens roll i innovationsprocesser.
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haNs BerNhoff
elektricitetslära med inriktning mot högpresterande system

anställdes den 12 april 2011 att från och med den 1 maj samma år vara pro-
fessor i elektricitetslära med inriktning mot högpresterande system vid Upp-
sala universitet.

hans Bernhoff är född den 9 april 1964 i Umeå. föräldrar: albert Bernhoff 
och Kerstin Bernhoff, f. eriksson.

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik 1988 vid Kungl. Tekniska högskolan, 
tekn. dr i material fysik 1988, docent i elektricitetslära 2002.

Gift med Karin Bernhoff, f. andersson. Barn: John (f. 2011)

elektriska system har under det senaste århundradet fullständigt förvandlat 
vårt samhälle och utgör i dag basen för effektiv och miljövänlig energihante-
ring. De elektriska systemen präglas i jämförelse med mekaniska av hög verk-
ningsgrad och hög flexibilitet. I många för samhället viktiga applikationer ut-
gör det elektriska systemet både ryggraden och nervsystemet: elkraftsystemet 
med generering och transmission möjliggör utbyggnad och etablering av tv, in-
ternet, styrsystem, Telecom med flera system emedan även dessa system utgör 
elektriska system. en ökad kunskap inom högpresterande elektriska system 
är nyckeln till att lyckas med utveckling från ändliga fossila bränslen som har 
allvarlig miljöpåverkan mot hållbara förnybara källor. 

Vid Uppsala universitet har jag arbetat med forskning inom förnybar energi, 
främst vågkraft, vindkraft och elsystem för fordon. Under de senaste åren har 
min forskning fokuserats på elektriska drivlinor för fordon och utveckling av 
den vertikalaxlade vindkrafttekniken. erfarenhet av elkraft har jag fått under 
åtta års tid som utvecklingsingenjör i industrin. som professor i elektricitets-
lära vill jag utöver fortsatt forskargärning och undervisning även sprida kun-
skap om möjligheter och fördelar med uthålliga system inom energiförsörj-
ning och energianvändning.
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sTefaN BerTIlssoN
Biologi, särskilt limnologi

anställdes den 21 december 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara 
professor i biologi, särskilt limnologi vid Uppsala universitet.

Bertilsson är född den 19 juni 1969 i Vadstena. föräldrar: anders och Ker-
stin Bertilsson

Gymnasieexamen vid Platenskolan i motala. fil mag. 1994, Uppsala univer-
sitet. fil. dr i Tema Vatten i Natur och samhälle 1999, linköpings universitet. 
Docent i biologi vid Uppsala universitet 2005. Dessförinnan forskare vid mas-
sachusetts Institute of Technology och rådsforskare vid Uppsala universitet. 
Universitetslektor vid Uppsala universitet 2010. 

Gift med Petra Bertilsson. Barn: egon (f. 2003) och ola (f. 2005)

sjöar och hav är ekosystem av kritisk betydelse för vårt samhälle och spelar 
en viktig roll i omsättning och omfördelning av olika element i biosfären. Jag 
studerar bakterier och andra mikroorganismer i dessa naturvatten, med det 
övergripande syftet att förstå deras funktion och ekologi. en droppe natur-
vatten kan innehålla mer än en miljon bakterier. Dessa mikroskopiskt små or-
ganismer uppvisar en enorm mångfald och utför som kollektiv många av de 
biogeokemiska processer som förändrar och formar vår omvärld. I min forsk-
ning har jag främst studerat mikrobiell omvandling av koldioxid till biomassa 
och omvänt, mikrobiell nedbrytning av biopolymerer och andra kvantitativt 
betydelsefulla kolföreningar till koldioxid. Detta är nyckelprocesser i kolets 
globala kretslopp och kan ha en stor inverkan på atmosfärens koldioxidhalt 
och vårt klimat. förutom att direkt studera dessa processers betydelse i olika 
ekosystem använder jag och min forskargrupp en rad molekylära och mikro-
skopi-baserade metoder för att utröna vilka organismer som är aktiva i dessa 
processer och vilka miljöfaktorer som styr deras förekomst och aktivitet. Vi 
arbetar främst i sjöar och andra inlandsvatten men har även pågående forsk-
ningsprojekt i östersjön samt södra och Norra Ishavet. 
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KeVIN BIshoP
akvatisk klimatologi

anställdes den 5 oktober 2010 att från och med den 1 november samma år 
vara professor i akvatisk klimatologi vid Uppsala universitet.

Kevin Bishop är född den 22 april 1960 i New York. föräldrar: samuel aus-
tin mcKay Bishop och louise Bishop, f. fleger. 

skogstekniker sUNY-esf, Usa 1979. B.a. (summa cum laude med ”honors” 
i filosofi och geologi) Haverford College, USA 1983. M.Sc. Imperial College 
UK 1985. m.a. 1989 och Ph.D. 1993 båda vid University of Cambridge UK. 
Docent i markvetenskap 1995 vid slU och rekryterad fakultetsprofessor i 
miljöanalys där sedan 1997.

”Vattnet är en spegel av landskapet” brukar vi säga. men vatten är också en spe-
gel av klimatet. så när klimatet förändras, förändras vattnet. min forsknings-
bana startade med inriktning mot hur försurning samt skogskötsel och olika 
föroreningar som kvicksilver påverkade förutsättningarna för ett någorlunda 
naturligt akvatisk ekosystem. Jag förstod så småningom att vädrets/klimatets 
inverkan på naturligt vatten var stor. halten av organiskt kol, en nyckelpara-
meter som färgar vatten gulbrunt visade sig vara särskilt känslig. min forsk-
ning i miljöanalys går ut på urskilja klimatets effekt på vattenkvalitet, både 
direkt via temperatur och nederbörd, och indirekt genom ändrad avrinning 
och markanvändning. Den forskning som belyser klimatets inverkan på för-
utsättningarna för liv i vattnet och människans tillgång till vatten av god kva-
litet, både här längst upp i norr och i afrika, kan hjälpa samhället att rusta för 
förändringar i vattenresurserna. men för att lyckas krävs mångvetenskapliga 
forskningsallianser. Jag ser fram emot att försöka främja sådan samverkan i min 
roll som direktör för Uppsala vattencentrum.
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Professorslängd
filip hjulström  1947–69
Åke Sundborg  1969–86
lars håkanson  1992–2010
Kevin Bishop  2010–
Fotnot: Lärostolen benämndes ursprungligen ”geografi, särskilt naturgeografi”, vilket 1969 
ändrades till enbart ”naturgeografi”. Åren 1992–2010 användes beteckningen ”sedimentologi, 
särskilt recenta processer”, vilken därefter har blivit ”akvatisk klimatologi”.

Den lärostol som Kevin Bishop nu tillträder har en historia som går tillbaka till 
1947, då den ursprungliga professuren i ämnet geografi delades i en naturgeo-
grafisk och en kulturgeografisk lärostol. Detta innebär att både naturgeografin 
och kulturgeografin fullföljer traditionen från den äldsta lärostolen i geografi 
vid universitetet, vilken tillkom kring sekelskiftet 1900.

Geografins historia som ämne sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än 
så. redan för 2 000 år sedan utgav den grekiske geografen strabon sin lärobok 
Geographica. Det moderna geografiämnet formades i Tyskland under 1800- 
talets förra hälft med alexander von humboldt och Carl ritter som portal-
gestalter. I Uppsala bedrev den skytteanske professorn Jacob fredrik Neikter 
redan i slutet av 1700-talet geografiskt inriktade forskningar kring naturens 
och klimatets inverkan på människan. långt fram i tiden förblev den svenska 
geografin sammankopplad med statsvetenskapen.

Ämnet geografi i dess moderna mening genomgick en disciplinformering 
under 1800-talet, varvid de många geografiska sällskap som bildades kom att 
spela viktiga roller. I sverige tillkom exempelvis svenska sällskapet för antro-
pologi och geografi 1877 (dess föregångare Antropologiska sällskapet hade bil-
dats 1873). Grundandet av svenska Turistföreningen 1885 och uppbyggnaden 
av Skansen bidrog till det ökade intresset för geografi, liksom de stora veten-
skapliga expeditioner som utsändes från sverige. När Uppsala 1879 nåddes av 
beskedet att Vega hade anlöpt Yokohama anställde staden och universitetet 
en gemensam fest på flustret. Då Vegamännen året därpå besökte Uppsala 
hyllades de med en stor studentkarneval.
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Under framför allt 1870-talet hade en rad lärostolar i geografi inrättats vid 
tyska universitet. Den första professuren i Norden tillkom 1866 i Kristiania 
(oslo) med sjur sexe som förste innehavare. I sverige dröjde det ytterligare 
tre decennier innan hans hugold von schwerin erhöll en extra ordinarie pro-
fessur i geografi i Lund. Några år dessförinnan (1891) hade geografi i kombina-
tion med statsvetenskap blivit ett examensämne vid de svenska universite-
ten. I Uppsala inrättades därför en lärarbefattning i geografi, vilken under ett 
decennium innehades av historikern Johan fredrik Nyström. han blev där-
med den förste innehavaren av en befattning i geografi vid Uppsala universi-
tet. studenterna var emellertid inte nöjda med sakernas tillstånd, särskilt inte 
med geografins undanskymda plats i statsvetenskapens skugga. På våren 1896 
inlämnades därför en petition, undertecknad av femtionio studenter, vilken 
krävde att geografin skulle bli ett självständigt ämne. redan året innan hade 
den ännu verksamma Geografiska föreningen tillkommit.

Studenternas initiativ fick önskad effekt; frågan om geografins ställning 
började utredas av universitetsmyndigheterna under 1800-talets sista år. Ge-
nom ett riksdagsbeslut 1901 inrättades en extra ordinarie professur i geografi 
i Uppsala. När denna skulle tillsättas uppstod ett komplicerat tillsättnings- 
ärende. statsmakterna hade bestämt att professurens innehavare i sin  forskning  
och undervisning skulle förena den historiska geografin med naturgeografin, 
varför själva ämnet på en och samma gång skulle vara humanistiskt och na-
turvetenskapligt. efter varje ny tillsättning skulle ämnesföreträdaren själv få 
bestämma huruvida ämnet skulle tillhöra humanistiska eller matematisk-na-
turvetenskapliga sektionen.

Det var en lovvärd ambition att under en och samma lärostol förena alla 
aspekter av ämnet geografi. I praktiken skulle den bli desto svårare att han-
tera. Vid den första utlysningen anmälde tre sökande sitt intresse: Karl ah-
lenius, otto Nordenskjöld och Gunnar andersson. ahlenius var historiker, 
Nordenskjöld mineralog och Andersson botanist. Deras forskningsprofiler var 
så väsensskilda att de svårligen lät sig jämföras. Tillsättningen utvecklades 
olyckligt nog till en kraftmätning mellan humanister och naturvetare i fakul-
tet och konsistorium. Till slut uppfördes, ehuru med knapp marginal, ahle-
nius i första förslagsrum. Detta fick till följd att Nordenskjöld och Andersson 
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gemensamt återkallade sina ansökningar i protest mot utslaget, vilket de be-
farade skulle leda till ”att den geografiska undervisningen vid de svenska stats-
universiteten helt skall öfverlämnas åt ensidigt humanistiskt utbildade män”.

Den fruktan som Nordenskjöld och andersson gav uttryck för i skrivelsen 
skulle emellertid visa sig vara obefogad. Visserligen bestämde ahlenius som 
nyutnämnd professor att geografin skulle tillhöra humanistiska sektionen, men 
som forskare hade han redan övergivit sin ensidigt historiska inriktning. han 
hade bland annat bedrivit geomorfologiska studier av djupen i siljan och de 
lappländska sjöarna. Teoretisk ledning hämtade han framför allt från friedrich 
ratzels antropogeografi, vilket märktes i den stort upplagda studien Ånger- 
manälfvens flodområde (1903). Året därpå påbörjade Ahlenius utgivningen av 
det geografisk-topografiska verket Sverige, vilket blev hans mest bestående ve-
tenskapliga insats. stor energi nedlade han därtill på att bygga upp den geogra-
fiska institutionen, som hade tre rum till sitt förfogande i Plusquamperfectum 
(”Olympen”) vid Västra Ågatan 22. På våren 1906, bara någon månad efter sin 
fyrtioårsdag, avled Ahlenius i blindtarmsinflammation.

Tillsättningen av professuren blev denna gång betydligt enklare, eftersom 
befattningen endast söktes av Axel Hamberg, docent i kristallografi och mi-
neralogi vid stockholms högskola. hamberg var en mångfasetterad forskare, 
vars verksamhet omfattade bland annat glaciologi, klimatologi, kartografi och 
geologi. Däremot saknade han nästan helt meriter inom den historiska geogra-
fin men detta förhållande föranledde inga större protester. Den nye professorn 
såg snart till att ämnet överflyttades från humanistiska till matematisk-natur-
vetenskapliga sektionen, vilket låg i linje med hans egen inriktning. hamberg 
var en fältforskare i betydligt högre grad än sin företrädare; redan som tjugo-
åring hade han deltagit i adolf erik Nordenskiölds expedition till Grönland. 
Under 1890-talet deltog han i två expeditioner till spetsbergen, varvid han 
bland annat undersökte polarströmmar och glaciärer. Det område som fram-
för allt väckte hambergs intresse var emellertid sarek, inte Ishavet. med nå-
got enstaka undantag besökte hamberg sarek varje år under trettiofem års 
tid. han ägnade området otaliga studier och blev något av en tvärvetenskaplig 
disciplinbyggare. av stor nytta blev den meteorologiska observationshydda 
som han lät uppföra på Pårtetjåkkå 1911. I likhet med ahlenius var hamberg 
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dessutom mycket engagerad i uppbyggnaden av den geografiska institutionen, 
vilken 1908 hade flyttat in i Gamla Chemicum. För sin tid blev institutionen 
den främsta i sitt slag i skandinavien.

hamberg avgick 1928 och efterträddes året därpå av John frödin, som 
hade genomfört sina grundläggande studier i Uppsala men sedan disputerat 
för helge Nelson i lund. I likhet med Nelson – men till skillnad från ham-
berg – hade Frödin ägnat omfattande forskningar åt kulturgeografiska ämnen, 
framför allt fäbodväsendet. för geograferna i denna generation var det en själv-
klarhet att meriter krävdes från såväl det naturgeografiska som det kulturgeo-
grafiska området. Det var inte för inte som professuren ännu var odelad. Även  
under  Frödins tid tillhörde geografin dock matematisk-naturvetenskapliga 
sektionen.

År 1944 efterträddes John Frödin av Filip Hjulström, som på goda grun-
der kan karakteriseras som naturgeografins verkliga portalgestalt vid uni-
versitetet. Tre år efter hans tillträde skedde den sedan länge efterlängtade 
uppdelningen av geografiämnet på två professurer, i ”geografi, särskilt natur-
geografi” respektive i ”geografi, särskilt kulturgeografi”. Hjulström fick, som 
innehavare av den ursprungliga lärostolen, välja vilken av de båda nyinrät-
tade professurerna han ville överta. Hans val föll på naturgeografin (till för- 
sta professor i kulturgeografi utsågs Gerd Enequist – Uppsalas första kvinn-
liga professor).

hjulström framträdde snart som en energisk disciplinbyggare, understödd 
av bland andra Gunnar hoppe (1954 utnämnd till professor i stockholm) och 
Sten rudberg. Vid institutionen ventilerades många avhandlingar, varav flera 
väckte internationell uppmärksamhet. I synnerhet gällde detta fluvialmorfolo-
gin – den del av geomorfologin som rör det rinnande vattnets inverkan på land-
skapet – inom vilken disciplin ”Uppsalaskolan” blev ett begrepp även utanför 
Sverige. I augusti 1958 kunde både den natur- och den kulturgeografiska insti-
tutionen flytta från Gamla Chemicum till nybyggda lokaler vid Norbyvägen.

hjulström innehade därtill en rad organisatoriska uppdrag, däribland ord-
förandeskapet i nationalkommittén för geografi under 1950-talets förra hälft. 
Han deltog i de internationella geografikongresserna i Lissabon 1949, Wash-
ington 1952, rio de Janeiro 1956 och stockholm 1960. efter ett kvartssekel 
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som professor pensionerades hjulström 1969. han avled på våren 1982. I no-
vember 1967 hade Kungl. maj:t beslutat att professuren – när den utlystes 
efter Hjulströms avgång – inte längre skulle benämnas ”geografi, särskilt na-
turgeografi”, den nya beteckningen skulle vara enbart ”naturgeografi”. I sam-
band med hundraårsminnet av hjulströms födelse anordnades hösten 2002 
ett minnessymposium, där eleverna John o. Norrman, Gunnar hoppe och 
Åke Sundborg redogjorde för hans insatser och betydelse för den svenska och 
upsaliensiska naturgeografin. Symposiebidragen utgavs senare i universitetets 
acta-serie under titeln Filip Hjulström – En förgrundsfigur i svensk naturgeografi 
under 1900-talet, red. Krister lindé (2003).

År 1965, i slutet av Hjulströms professorstid, inrättades en laboratur i geo-
grafi, särskilt naturgeografi med Åke Sundborg som förste innehavare. När 
Sundborg fyra år senare efterträdde Hjulström på lärostolen i naturgeografi 
omvandlades laboraturen till en biträdande professur i samma ämne, vilken 
1971 besattes med John o. Norrman. I slutet av 1970-talet blev denna befatt-
ning, liksom övriga biträdande professurer, omvandlad till en ordinarie pro-
fessur. Innehavaren av denna lärostol skulle (liksom tidigare laboratorn) vara 
ansvarig för det geomorfologiska laboratoriet. I mitten av 1990-talet efterträd-
des Norrman av danskan else Kolstrup, som gick i pension 2009. efter hennes 
avgång återbesattes inte professuren och det är – till följd av befordringsrefor-
men – oklart om så skall ske. Ämnesansvaret för naturgeografin överfördes till 
Veijo Pohjola, som befordrades till professor under våren 2009. 

hjulströms efterträdare på den ursprungliga lärostolen, från och med 1969 
enbart benämnd naturgeografi, blev Åke Sundborg. Under hans professors-
tid undergick naturgeografin en förändring, varvid den tidigare dominerande 
geomorfologiska forskningen – med inriktning på studiet av jordytans former 
och de processer som förändrar densamma – har kompletterats med ekolo-
giska och miljövetenskapliga perspektiv. Detta underströks av att professu-
rens benämning ändrades till ”sedimentologi, särskilt recenta processer” efter 
sundborgs avgång. Till innehavare utnämndes lars håkanson, som tillträdde 
på nyåret 1992.

håkanson hade disputerat i Uppsala 1972 och blivit docent vid samma läro-
säte tre år senare. År 1984 utnämndes han till professor i naturgeografi i Umeå, 
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från vilken befattning han således återvände till Uppsala. håkanson har lämnat 
en rad bidrag till sedimentologin, som intar en central roll i olika miljöveten-
skapliga sammanhang. I synnerhet har han uppmärksammat problematiken 
kring kontroll och skötsel av vattensystem. han har även svarat för praktiska 
insatser; som docent ledde han under 1970-talet sedimentologiska och mil-
jövetenskapliga undersökningar i flera av Sveriges största sjöar (Vänern, Vät-
tern, mälaren och hjälmaren). Under många år var han dessutom knuten till 
statens naturvårdsverk.

När professuren utlystes inför håkansons pensionering 2010 ändrades be-
nämningen till ”akvatisk klimatologi”, vilket ytterligare underströk natur-
geografins närmande till hydrologin eller, om man så vill, återknytandet av 
hydrologin till geografin.

CF
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raImUND feIfel
fysik med inriktning mot dynamisk spektroskopi

anställdes den 5 juli 2011 att från och med den 1 augusti samma år vara pro-
fessor i fysik med inriktning mot dynamisk spektroskopi vid Uppsala univer-
sitet.

raimund feifel är född den 24 juli 1970 i schwäbisch Gmünd. föräldrar: 
alfons feifel och helga feifel, f. Barth.

Diplomfysiker 1998 vid Universität Kontanz, fil. dr i fysik 2003 och docent 
i fysik 2007 vid Uppsala universitet.

särbo med larisa Ivanova, mikrobiolog. 

albert einsteins förklaring till fotoelektriska effekten 1905 möjliggjorde ut-
vecklingen av fotoelektronspektroskopi i Uppsala i mitten av 1950-talet. me-
toden avslöjar främst elektronstrukturen hos materien i enkeljoniserade sys-
tem.

Absorptionen av en enkel foton kan också leda till emission av två eller flera 
elektroner från en och samma atom eller molekyl. om alla emitterade elektro-
ner vid en given process detekteras och energianalyseras kan man bestämma 
energinivåerna i flerfaldigt joniserade system. Ett sådant experiment innebär 
i realiteten flerdimensionell korrelationselektronspektroskopi. Mätmetoden, 
som baseras på en mycket effektiv spektrometer med en magnetisk flaska för 
bestämning av flygtider, är känd sedan några år tillbaka och möjliggör t.ex. stu-
dier av dubbla vakanstillstånd i inre skal. Dessa tillstånd har en mycket hög 
kemisk känslighet jämfört med traditionell elektronspektroskopi.

Dubbla vakanser i inre elektronskal kan skapas på olika sätt. ett mycket ef-
fektivt sätt är att använda sig av icke-linjär absorption av två fotoner vid den 
högintensiva frielektronlaser i röntgenområdet (XFEL), som i dag finns till-
gänglig vid linac Coherenent light source (lCls) i Kalifornien. 

Min forskning går ut på att vidareutveckla flerpartikelspektroskopin byggd 
på dynamiska korrelationsmetoder och använda den för att studera elektron-
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strukturen i materiens byggstenar – atomer och molekyler, och på sikt även 
kondenserade material. som professor i fysik med särskilt inriktning mot dy-
namisk spektroskopi vill jag förutom att forska och undervisa även sprida kun-
skap om min forskning till allmänheten.
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aNThoNY C. forsTer
Kemisk biologi

anställdes den 24 augusti 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara pro-
fessor i kemisk biologi vid Uppsala universitet.

anthony Carlyle forster är född den 20 juni 1962 i melbourne, australien. 
föräldrar: Brian C. forster och heather D. forster.

B.Sc. i organisk kemi och biokemi 1983, fil. dr i biokemi 1988, båda vid Uni-
versity of adelaide, australia 1983. Postdoktorala studier för Nobelpristaga-
ren sidney altman vid Yale University, New haven, Usa, m.D. magna cum 
laude vid harvard medical school, Boston, Usa 1996, biträdande professor 
vid institutionen för farmakologi vid Vanderbilt University, Nashville, Usa, 
2005–11.

sammanboende med amanda Benson.

min forskning rör områden som proteinsyntes, läkemedelsutveckling och syn-
tetisk biologi. Jag har upptäckt den så kallade hammerhead-katalytiska rNa-
strukturen och photobiotin som används för att bereda nukleinsyrediagnos-
tik, uppfunnit yttre styrsekvenser för enzymet ribonuclease P och har skapat 
onaturliga genetiska koder med de novo-mutationer. Jag har publicerat artiklar 
i tidskrifter som Cell, JACS, Nature, PNAS och Science, gästredigerat en volym 
av Methods och innehar flera patent. I USA har tre biotekniska företag startats 
med grund i den teknologi jag utvecklat i min forskning.

Professuren är nyinrättad.
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KrIsTofer GamsTeDT
Tillämpad mekanik

anställdes den 7 september 2010 att från och med den 1 december samma år 
vara professor i tillämpad mekanik vid Uppsala universitet.

Kristofer Gamstedt är född den 15 mars 1967 i Uppsala. föräldrar: anders 
Gamstedt och ebba Gamstedt, f. Dellwik.

Gymnasieexamen vid rudbecksskolan i örebro 1987. Civilingenjör Tek-
nisk fysik och elektroteknik vid linköpings tekniska högskola. Tekn. dr 1998 
i Polymera konstruktionsmaterial vid luleå tekniska universitet, och docent 
i hållfasthetslära 2004 vid KTh. Post-doc vid forskningscenter risø, Dan-
mark, 1998–2001. forskarassistent och lektor vid KTh, samt forskare vid Inn-
ventia aB, 2001–10. 

Gift med tekn. dr heléne Gamstedt, f. Paulsson. Barn: Gustav (f. 2006). 

Genom att se oss omkring upptäcker vi att vi omges av tillverkade material 
som ska kunna bära last utan att gå sönder och inte deformeras på ett oönskat 
sätt. De flesta av dessa material har tillverkats av människan på ett empiriskt 
sätt genom att blanda olika beståndsdelar och testa deras mekaniska egenska-
per tills man uppnått ett godtagbart resultat. I dag finns en rad experimentella 
tekniker med vilka man kan studera sammansatta materials mikrostruktur. 
sådana metoder är värdefulla eftersom det är materialens grundläggande upp-
byggnad som påverkar deras mekaniska egenskaper. med hjälp av matematiska 
modeller som bygger på observerade mekanismer kan man genom simulering 
förutsäga mekaniska egenskaper för material med given inre struktur. ett så-
dant verktyg kan vara till stor nytta vid utveckling av nya förbättrade material. 
Tid och pengar kan därmed sparas genom rationaliserad materialutveckling 
av sammansatta material. 

Min forskning inriktar sig på att identifiera samband mellan struktur och 
egenskaper för sammansatta material såsom fiberkompositer, polymerer, bio-
logiska vävnader och träbaserade material. speciellt intressant är utveckling 
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av ”gröna” material baserade på förnyelsebara råvaror, som till exempel cellu-
losa från trä. Detta arbete är i grunden tvärdisciplinärt genom att baseras på 
hållfasthetslära för att beskriva mekaniska egenskaper och strömningslära för 
optimerad tillverkning av material, samt kemi för molekylär syntes. Tillämpad 
mekanik inkluderar teknikområdena hållfasthetslära och strömningslära, och 
är därigenom generellt tillämpbart inom många andra ingenjörsvetenskapliga 
forskningsområden utöver materialmekanik. 

I en skrivelse till 1955 års universitetsutredning föreslog Per ohlin och Kai 
siegbahn – innehavarna av universitetets båda professurer i fysik – på våren 
1957 att en särskild teknisk utbildning skulle inrättas i Uppsala, vilken skulle 
leda fram till en universitetsingenjörsexamen. I två senare skrivelser återkom 
de båda förslagsställarna med en detaljerad plan för den tilltänkta nya utbild-
ningen, vilken skulle motsvara den som meddelades vid de tekniska högsko-
lornas avdelningar för teknisk fysik.

Universitetsutredningen föreslog, i allt väsentligt i enlighet med ohlins 
och siegbahns förslag, att matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala 
skulle tilldelas nödvändiga resurser för att meddela undervisning på den nya 
examensnivån. År 1960 upptog regeringen förslaget i en proposition, vilken 
antogs av riksdagen. efter ytterligare utredningsarbete inrättades inför läsår-
et 1962/63 för ändamålet två laboraturer vid universitetet, dels i ”fasta till-
ståndets fysik”, dels i ”hållfasthetslära”. Den förstnämnda befattningen – som 
1963 besattes med Bengt Beckman – var inte bara avsedd att fylla lärarbehovet 
för civilingenjörsutbildningen, dess tillkomst motiverades även med den om-
fattande och vittförgrenade forskning som bedrevs vid fysiska institutionen.

Professorslängd
hans-Christian fischer  1968–85
fred Nilsson  1985–89
Bengt lundberg  1992–2010
Kristofer Gamstedt  2010–
fotnot: fram till 2010, då nuvarande beteckning infördes, benämndes lärostolen ”hållfasthets-
lära”.
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laboraturen i hållfasthetslära utlystes vid samma tid. Den ende sökande, 
hans Christian fischer, utnämndes till den nya befattningens förste inneha-
vare. han tillträdde den 1 november 1962. fischer hade disputerat vid Kungl. 
Tekniska högskolan 1960 men redan 1945 hade han – vid tjugofem års ålder 
– blivit anställd vid atlas Diesel (senare atlas Copco) i Nacka som chef för 
dess forskningslaboratorium. Den mångåriga industriella erfarenheten hade 
givit honom en god överblick över en rad centrala hållfasthetsproblem, där-
ibland pålning och bergborrning. I sina skrifter behandlade han även bul-
ler och bullermätning. På Universitetskanslersämbetets uppdrag utarbetade 
fischer 1967 ett förslag till fyraårig utbildning för civilingenjörer vid Upp-
sala universitet.

med hänsyn till de båda här omtalade laboraturernas betydelse för den 
naturvetenskapliga forskningen och utbildningen vid universitetet föreslog 
Universitetskanslersämbetet i sin framställning om anslag inför budgetåret 
1968/69 att befattningarna skulle omvandlas till professurer. statsmakterna 
beslutade i enlighet med förslaget, varefter olof Beckman och hans Christian 
fischer utnämndes att från och med den 1 juli 1968 vara professorer i ”fasta 
tillståndets fysik” respektive ”hållfasthetslära”.

hans Christian fischer pensionerades 1985 och avled i december 2001. 
han följdes av fred Nilsson, som i likhet med företrädaren hade disputerat 
vid Kungl. Tekniska högskolan och därefter bland annat tjänstgjort som avdel-
ningsdirektör vid statens kärnkraftsinspektion. hans forskning har framför 
allt rört olika aspekter av brottmekanik. efter blott några år återvände Nilsson 
till KTh för en professur i samma ämne som han innehaft i Uppsala.

År 1992 utsågs Bengt Lundberg till innehavare av den sedan tre år tillbaka 
vakanta professuren i Uppsala. I likhet med hans Christian fischer hade lund-
berg en bakgrund vid atlas Copco, där han var verksam 1967–74 och där han 
grundlade sitt forskningsintresse. Därefter verkade han under många år som 
professor vid luleå tekniska högskola (sedan 1997 luleå tekniska universitet). 
lundbergs forskning har bland annat rört stötar, vågor, vibrationer och olika 
tillämpningar av dessa problem.

Den lärostol som Kristofer Gamstedt innehar sedan 2010 har en historia 
som sträcker sig drygt fyrtiotre år tillbaka i tiden. om man väljer att även in-
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kludera den tid befattningen var en laboratur infaller femtioårsjubileet redan 
nästa år, 2012. fram till Gamstedts tillträde var benämningen ”hållfasthets-
lära”, vilken nu har ändrats till ”tillämpad mekanik”.

CF
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GUNNar JohaNssoN
Kemi, särskilt biokemi

anställdes den 5 juli 2011 att från och med den 1 augusti samma år vara pro-
fessor i kemi, särskilt biokemi vid Uppsala universitet.

Johansson är född den 20 april 1954 i Karlskoga. föräldrar: axel Johansson 
och Viola Johansson, f. eriksson.

Fil. kand. 1977, fil. dr i biokemi 1986, docent 1992, allt vid  Uppsala univer-
sitet.

Gift med fil. dr Kerstin Gunnarsson. Barn: Gustav (f. 1993) och Ingrid 
(f. 1998).

min forskning har omfattat två områden, nämligen renframställning av biolo-
giska molekyler samt biologisk nedbrytning av cellulosa. I levande celler finns 
tusentals olika arbetande molekyler. I många fall är det nödvändigt att isolera 
de enstaka typerna för att kunna förstå och utnyttja deras funktion. ett sätt 
att skilja dessa olika molekyler åt som bygger på att de vandrar olika fort i ett 
elektriskt fält kallas elektrofores och var ämnet för min doktorsavhandling.

alla viktiga biologiska processer är beroende av enzymer, molekylära kata-
lysatorer, för att gå fort och rätt. Varje år omsätts många miljarder ton kol när 
cellulosa, det vanligaste organiska ämnet på jorden, bildas från fotosyntes och 
bryts ner i samma takt. Cellulosa består av hopkopplade glukos (druvsocker) 
och bryts ned i naturen av svampar och bakterier. Dessa tillverkar enzymer, 
som spjälkar upp cellulosakedjorna till glukos. De flesta enzymer styr reaktio-
ner i vattenlösning, medan de cellulosanedbrytande enzymerna arbetar med 
ett fast ämne. I min forskning har jag inriktat mig på de speciella krav som där-
för ställs på dessa enzymer. Som ett exempel finner man att en effektiv ned-
brytning kräver flera samverkande typer av enzymer, detta kallas synergism.
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sTefaNos KaXIras
Datorteknik med inriktning mot datorarkitektur

anställdes den 5 juli 2011 att från och med den 1 augusti samma år vara pro-
fessor i datorteknik med inriktning mot datorarkitektur vid Uppsala univer-
sitet.

stefanos Kaxiras är född den 28 mars 1968 i Ioannina, Grekland. föräldrar: 
Vasileios Kaxiras och ekaterini Kaxira, f. Kalaboka.

B.a. 1991 electrical and Computer engineering,  National Technical Uni-
versity of athens, Grekland, m.a. 1993 i Computer science vid University of 
Wisconsin-madison, Usa, Ph.D. i Computer science 1998 vid University of 
Wisconsin-madison, Usa.

Gift med angeliki-eleni Baltoyianni. Barn: Iason-Vasileios (f. 2001) och 
eugenia-Kalypso (f. 2005).

revolutionen inom IT-området har ändrat vårt arbetssätt inom de flesta 
områden, såsom forskning, industri och konst. Denna revolution beror till en 
stor del på att datorernas hastighet har ökat exponentiellt genom åren – till 
följd av den trend som kallas moore’s lag, vilken talar om att antalet transisto-
rer på integrerade kretsar dubbleras vartannat år. Denna ökning är dock inte 
helt gratis och har lett till en enorm ökning av datorernas effektförbrukning 
under de senaste åren. Det är i dag ofta datorernas effektförbrukning, och 
inte direkt transistorernas antal och hastighet, som sätter begräningen för hur 
snabbt datorer kan arbeta. 

min forskning har under många år inriktats mot att hitta sätt att göra pro-
cessorer och minnesssystem mer energieffektiva. mina publikationer har iden-
tifierat statisk effektförbrukning som ett stort problem, det vill säga effekten 
som förbrukas även när en transistor inte är direkt involverad i själva beräk-
ningsarbetet. 

Vidare har min forskning kretsat kring hur effektförbrukning är relate-
rad till en dators prestanda. Tillsammans med kolleger och studenter har vi  
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genom åren utvecklat analytiska modeller för effektförbrukning. Detta har gi-
vit oss viktiga insikter hur problem relaterade till effektförbrukning kan lösas. 

forskningen har resulterat i många tekniker för att förbättra hårdvarans ef-
fektivitet, men också föreslagit mjukvara som dynamiskt hittar hårdvarans 
mest optimala sätt att utföra beräkningar. effektförbrukningens begränsningar 
på datorers utveckling förväntas vara än större i framtiden, vilket kommer att 
kräva ännu större forskningsinsatser inom detta område för att möjliggöra att 
revolutionen inom IT-området kan fortsätta. 
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maTTIas KlINTeNBerG
fysik, särskilt biomedicinsk avbildning

anställdes den 5 juli 2011 att från och med den 1 augusti samma år vara pro-
fessor i fysik, särskilt biomedicinsk avbildning vid Uppsala universitet.

född den 6 november 1968 i lund. föräldrar: harriet och Claes Klinten-
berg.

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik 1994, tekn. dr i fasta tillståndets fysik 
1997, docent i fysik 2001, samtliga vid Uppsala universitet.

Gift med farm. dr rebecka Klintenberg. Barn: elsa (f. 2001), otto (f. 2005) 
och axel (f. 2007).

material med sina egenskaper samt struktur påverkar och hjälper oss i varda-
gen. för mig börjar dagen med kaffe serverad i en kopp av lämpligt material. 
frukostsmörgåsen är skuren med vass egg. På väg till jobbet är elbilens batte-
rier optimerade för lång körsträcka och på föreläsningarna använder jag ofta 
laserpekare, clickers och dator. Det är materialens specifika egenskaper som 
möjliggör objektens funktion i exemplen ovan. 

I min forskning är jag intresserad av att förstå, förutsäga och ytterst designa 
materialegenskaper med hjälp av datorberäkningar. som materialteoretiker 
arbetar jag med kvantmekaniska modeller för att beskriva ett materials elek-
tronstruktur vilken i sin tur bestämmer nästan alla materialets egenskaper.

Jag arbetar med mycket varierande egenskaper hos material men med elek-
tronstrukturmodellering som den gemensamma nämnaren. Två av mina pro-
jekt kan lyftas fram som extra spännande. Det ena fokuserar på systematiska 
studier för att identifiera nya topologiska isolatorer, en nyligen upptäckt ma-
terialfas vilken kan komma att spela en avgörande roll för framtidens kvant-
datorer, det andra behandlar design av material som möjliggör generation IV-
konceptet för framtidens hållbara energiförsörjning.
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marCUs lINDahl
Industriell teknik

anställdes den 5 juli 2011 att från och med den 1 augusti samma år vara pro-
fessor i industriell teknik vid Uppsala universitet.

marcus lindahl är född den 21 april 1973 i stockholm. föräldrar: Bengt 
 lindahl och eva lindahl, f. löfström.

Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi 1999 vid Kungliga Tekniska 
högskolan, tekn. dr i industriell ekonomi 2003, docent i industriell teknik 
2011.

Gift med fil. dr Lena Lindahl, f. Gustafson. Barn: Simon (f. 2004) och  Lukas 
(f. 2006).

Det är önskvärt att nya framsteg inom teknik, naturvetenskap eller medi-
cin effektivt kan omvandlas till produkter och tjänster som snabbt kommer 
samhället till gagn. Detta ställer stora krav på kreativitet i kombination med 
tekniskt och ekonomiskt kunnande hos de utvecklare, forskare och ingenjö-
rer som driver utvecklingen framåt. Den enskilda förmågan och kunskapen 
är dock inte tillräcklig. Det ställer också stora krav på att de organisationer 
där utvecklingen sker stödjer denna process. en viktig fråga är därför hur man 
lämpligen bör organisera sådana teknikintensiva innovationsprocesser där kra-
ven blir allt mer mångdimensionella. en annan viktig fråga är hur man bäst bör 
leda sådana typer av arbetsprocesser. 

min forskning fokuserar främst på samspelet mellan handling, teknik och 
teknikintensivt företagande. ett centralt område är projektet som organisa-
tions- och ledningsform, den arbetsform som är kännetecknande för hur det 
mesta av dagens utvecklingsarbete sker i industriella sammanhang. min forsk-
ning tar sig an följande typ av frågor: hur påverkar den teknik som vi utveck-
lar eller arbetar med sättet för hur vi organiserar och leder arbetet (eller vice 
versa)? Varför kommer så få fantastiska upptäcker eller uppfinningar samhäl-
let till gagn eller varför går det ofta så långsamt? Vad gör en innovationspro-
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cess effektiv medan en annan till synes omöjlig? På vilket sätt påverkar vårt 
sätt att leda, styra och följa upp dessa utvecklingsenheter resultatet för deras 
ansträngningar? hur skapar och behåller vi kreativitet och förmåga till nyska-
pande inom ramen för stora och historiskt sett byråkratiska organisationer 
med mogna marknader? 

Professuren är nyinrättad.
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emaD mUKhTar
fysikalisk kemi

anställdes den 21 december 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara 
professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet.

emad mukhtar är född den 28 juni i Basra, Irak. föräldrar said mukhtar 
och Shafika Sarsam. 

Kandidatexamen(B.sc.) i fysik vid universitet i Basra, Irak, master- och 
doktorsexamen (m.sc., Ph.D.) i fysik med specialitet laserfysik, University of 
manchester, england.

Gift med raida Jirjis. Barn: Dalia (f. 1978) och Tania (f. 1992)

efter min doktorsexamen i laserfysik blev jag mycket intresserad av tillämp-
ningen av laser i fysik och kemi. En av de tidiga definitionerna av laser är att 
det är ”ett svar söker en fråga” och jag visste att det skulle finnas många frågor 
som måste besvaras i både fysik och kemi. mitt forskningsarbete kan därför 
karakteriseras med att försöka utveckla tekniker och metoder för att studera 
kemiska reaktioner och processer.

Under mitt arbete som post-doc, kopplade jag ihop en laser och en masspek-
trometer för att studera foto-dissociation av joner. Genom att kontrollera den 
mängd energi som deponeras i en molekyl kunde jag studera hur molekyler dis-
socierar och därmed få strukturell information. Detta var det första experimen-
tet av detta slag. många typer av joner studerades från diatomära till peptider. 
en viktig utveckling av lasrar under de senaste åren har varit möjligheten att 
producera mycket korta ljuspulser ner till pikosekunder och femtosekunder. 
Jag utvecklade olika tekniker och metoder för studier av fotofysiska och foto-
kemiska processer med hjälp av korta laserpulser med både tidsupplöst fluo-
rescens och absorptionsspektroskopi. I samarbete med flera forskargrupper 
arbetade jag med många molekylära system från enkla molekyler som tvåa-
tom-molekyler till proteiner och supramolekulära komplex. Jag har också ut-



153

vecklat tekniker för att studera fotoinducerade processer i olika medier såsom 
vätskor, fasta ämnen och kolloidala partiklar.

efter excitation med en kort laserpuls, kommer en molekyl att relaxera ge-
nom fluorescensemission. Jag har använt tekniken för tidsupplöst fotonräk-
ning för att bestämma fluorescensens livstid. Jag har använt denna metod för 
att studera viktiga fotofysiska och fotokemiska processer som energi och elek-
tronöverförningsreaktioner. Genom att bestämma polariseringen av excitation 
och den emitterade fluorescensen kan man bestämma riktning och rotation 
av molekyler. Jag har använt den teknik som kallas fluorescensanisotropi för 
att bestämma strukturell information om heterogena mikrostrukturer som 
miceller och biologiska membran.

mycket korta ljuspulser leder också till en mycket hög effekt för excitation. 
sådana pulser kan användas för att excitera molekylerna i ickelinjär process 
där en molekyl kan absorbera flera fotoner samtidigt, så kallad multi-foton  
excitation (MPE). Jag använde fluorescensanisotropi-metoder efter MPE för 
att bestämma symmetri och strukturella parametrar för molekyler och märk-
ta proteiner.
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INGela NYsTröm
Visualisering

anställdes 3 maj 2011 att från och med 1 juni 2011 vara professor i visualise-
ring vid Uppsala universitet.

Ingela Nyström är född den 15 juni 1967 i Umeå. Föräldrar: fil. dr Frank 
Nordhage och alice Berg.

Fil. kand. i matematik 1990, fil. mag. i tillämpad datavetenskap 1992, fil. dr 
och docent 1997 respektive 2002 i datoriserad bildanalys, vid Uppsala uni-
versitet. 

Gift med tekn. dr Joakim Nyström. Barn: rikard (f. 1995) och rebecka 
(f. 1997). 

mitt intresse för matematik har jag haft sedan barnsben. I mitt examensar-
bete tillämpade jag intresset på datoriserade bilder inom medicinen. Därefter 
har mitt fokus varit att utforma matematiska och datavetenskapliga metoder 
som underlättar för läkare vid till exempel diagnostik. Under doktorandtiden 
utvecklade jag verktyg för analys av tredimensionella bilder på bland annat 
lever och blodkärl. 

Datorgrafik och visualisering är ett aktivt område med många tillämp-
ningar inom Internet, film och datorspel. En annan tillämpning är medicinsk 
bildanalys. Jag har mer och mer fokuserat mig mot att visualisera medicinska 
bilder för att läkare ska kunna ta beslut från digitala bilder producerade av till 
exempel datortomograf och magnetkamera. ett mål med min forskning är att 
göra det lättare att upptäcka viktiga bildegenskaper som annars är svåra eller 
omöjliga att urskilja för det mänskliga ögat. I min forskning utnyttjar jag också 
känseln i bildinteraktionen för att lättare kunna navigera i flera dimensioner, 
så kallad haptik. 

Jag vill sprida kunskap om vetenskaplig visualisering till studenter, men 
även till forskare inom andra områden, eftersom jag anser att i princip all forsk-
ning med stora, komplexa datamängder gynnas av att visualiseras med en in-
siktsfull grafisk framställning.
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KaJ NYsTröm
matematisk analys

anställdes den 20 juni 2011 att från och med den 15 augusti samma år vara 
professor i matematisk analys vid Uppsala universitet.

Nyström föddes den 24 februari 1969 i Uppsala. föräldrar: staffan Nyström 
och Berit apelqvist-Nyström.

magisterexamen i matematik 1991, doktorsexamen i matematik 1994, 
 docent i samma ämne 1999, befordrad till professor i samma ämne 2010, 
samtliga vid Umeå universitet.

sambo med susanne ekdahl. Barn: Nora (f. 2007) och Isak (f. 2009).

matematisk analys är en sammanfattande benämningen på de områden inom 
matematiken som behandlar differential- och integralkalyl eller som har ut-
vecklats ur dessa. ett delområde som har vuxit fram och som fått en självstän-
dig ställning inom matematiken är teorin för partiella differentialekvationer 
(pde). Pde är centrala som matematiska modeller i teoretisk fysik, liksom i 
de flesta andra tillämpningar av matematik inom naturvetenskaperna, tek-
nik och ekonomi. min forskning inom detta område har en betydande teore-
tisk tyngd och är till sin natur grundforskning. Pde studeras och löses på flera 
områden. Problemen jag studerar behandlar samspelet mellan lösningarnas 
egenskaper och geometrin på området. frågeställningen behandlas i två rikt-
ningar. I ena riktningen betraktas området som fixerat och lösningarnas egen-
skaper givet geometrin studeras. I den andra riktningen är målet att försöka 
förstå i vilken utsträckning egenskaper hos en given lösning kan användas för 
att förstå geometrin på det område i vilket lösningen är definierad. Denna typ 
av frågeställningar kallas ofta problem med fri rand och tanken är att lösning-
arnas egenskaper fixerar den fria randen. Min forskning inom pde syftar till 
att utveckla verktygslådor för klasser av pde, särskilt icke-linjära, med hjälp 
av vilka beskrivna frågeställningar kan analyseras. Utöver detta bedriver jag 
interdisciplinär forskning kring modeller som tar hänsyn till slumpmässighet 
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och osäkerhet, ofta modellerade med stokastiska differentialekvationer. Jag 
har bland annat utvecklat modeller och numeriska metoder för ett brett spek-
trum av finansiella tillämpningar. Min forskning inom finansiell risk riktar sig 
mot konkreta och reella problem, har ett tydligt tillämpat fokus och flera av 
de modeller jag utvecklat är direkt industriellt applicerbara.

Professuren är nyinrättad.
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JoaChIm ParroW
Datalogi

anställdes den 27 april 2010 att från och med den 1 maj samma år vara pro-
fessor i datalogi vid Uppsala universitet.

Joachim Parrow är född den 25 december 1956 i Uppsala. föräldrar: anders 
Parrow och ragna Dahlberg.

Tekn. dr i datorteknik 1986 och docent i samma ämne 1990, båda vid Upp-
sala universitet. Gästforskare i edinburgh 1986–89 och därefter arbete vid 
swedish Institute of Computer science i Kista. Professor i distribuerade sys-
tem, KTh 1994, och professor i datorteknik vid Uppsala universitet 2001.

Gift med förskollärare Christina leibring. Barn amelie (f. 1985), albin 
(f. 1988) och amanda (f. 1993).

Tillräckligt utvecklad teknologi kan likna magi. Trollkarlens hatt, mjölnarens 
kvarn och sekreterarens dator är alla lika häpnadsväckande för den oinvigde. 
Men det finns en viktig skillnad: vi litar på att kvarnens konstruktörer har be-
gripit hur hjulen ska snurra. Den som använder magi däremot riskerar ovän-
tade och oönskade resultat då en trollkarl inte alltid är herre över sin konst. På 
detta sätt kan man klassa datorer som trolltyg. hackern är vår tids häxmästare 
som frambesvärjer fantastiska och förfärande ting utan att förstå dem.

forskning i datalogi behandlar datorers beteende. men exakt vad menas 
med ”beteende” och i vilka termer kan det göras begripligt? man vill gärna 
tänka på det materiellt: knappar trycks in, lampor tänds, signaler åker genom 
ledningar. Eller man kan se det antropomorfiskt: datorn tror, maskinen vill, 
systemet surar. men de materiella liknelserna är för begränsade och antropo-
morfin för vag för att vara ritningsunderlag. De forskningsproblem jag arbetar 
med är att definiera logiska språk och metoder där resonemang om beteenden 
blir enkla och precisa. en bärande idé för att hantera stora beskrivningar är att 
sammanföra funktionerna i grupper som kan analyseras separat.
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Datorerna har kommit för att stanna men deras svartkonst kan vi klara oss 
utan. som så ofta förut bygger ingenjören hus där magikern brutit mark. och 
det som nu är trollkarlens hatt blir mjölnarens kvarn för våra barn.
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HÅKAN rENSMO
fysik

anställdes den 12 april 2011 att från och med 1 maj vara professor i fysik vid 
Uppsala universitet.

håkan rensmo är född 10 december 1968 i Nyköping. föräldrar: siv 
 rensmo och Lars-Åke rensmo.

Gymnasieexamen vid alléskolan i hallsberg, fil. dr i fysikalisk kemi 1998 
och docent i fysik med inriktning mot atom, molekyl och kondenserade ma-
teriens fysik 2003, båda vid Uppsala universitet.

Gift med Gunilla rensmo, f. andersson. Barn: amanda (f. 1995), linnea 
(f. 1996), alva (f. 2001) och lisa (f. 2003).

Jag har alltid haft ett stort intresse för forskning i gränslandet mellan kemi och 
fysik. främst är detta intresse inriktat mot en av vår tids största utmaningar - 
att finna energisystem för en hållbar utveckling. Mitt arbete rör främst forsk-
ning på material som används för omvandling mellan solenergi och elektrisk 
energi samt mellan elektrisk energi och kemisk energi. Praktiska exempel är 
utveckling av molekylära solceller och litiumjonbatterier. 

avgörande för funktionen hos solceller och batterier är förmågan att över-
föra laddningar (elektroner eller joner) i rätt riktning mellan olika materi-
al. Denna förmåga är intimt kopplad till den exakta atomära strukturen hos 
gränsskiktet mellan materialen. Genom att använda och utveckla experimen-
tella metoder baserade på röntgenstrålning kan jag erhålla atomär informa-
tion om strukturer och kemiska bindningar mellan material samt den ener-
giomsättning som sker då laddningar transporteras mellan dem. min grund-
läggande forskning kombineras med utveckling av fungerande solcells- och 
batteri-moduler. 
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aNNa rUTGerssoN oWeNIUs
meteorologi med inriktning på atmosfärens gränsskikt

anställdes den 12 april 2011 att från och med den 1 maj samma år vara pro-
fessor i meteorologi vid Uppsala universitet.

anna rutgersson owenius är född den 4 augusti 1971 i Göteborg. föräld-
rar: olle och agneta rutgersson.

Fil. kand. 1995 och fil. dr 2000, båda i meteorologi vid Uppsala universitet. 
forskare på smhI och NCar (Boulder, Usa) 2000–03. Docent i meteoro-
logi vid Uppsala universitet 2008.

Gift med fil. dr rikard Owenius. Barn: Elias (f. 2001) och Anton (f. 2004).

förståelse för de processer som styr i atmosfären och haven är grundläggande 
för att kunna göra väderprognoser och klimatscenarier. Nästan sjuttio procent 
av jordens yta är täckt av hav, så det som händer i gränsytan mellan hav och 
atmosfär är av stor betydelse. min forskning handlar om att förstå och beskri-
va utbyte och interaktion mellan hav och atmosfär. Det handlar till exempel 
om hur vattenvågor påverkar turbulens i atmosfären och därmed vindförhål-
landen över haven, men även vad som bestämmer havens förmåga att ta upp 
eller avge koldioxid. Jag har under hela min tid som forskare kombinerat ex-
perimentella resultat med numerisk modellering. avancerade mätningar har 
varit en förutsättning för nya upptäckter. modeller är effektiva verktyg för att 
förklara mätresultat och för att beskriva komplexa samband, göra prognoser 
och tillämpa resultat erhållna för ett litet område till att gälla en större region. 
Detta betyder i bästa fall att resultat framtagna på vår mätstation i östersjön 
går att använda för andra havsområden i globala klimatmodeller.
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WarWICK TUCKer
matematik

anställdes den 21 december 2010 att från och med den 1 januari 2011 vara 
professor i matematik vid Uppsala universitet.

Warwick Tucker är född den 15 november 1970 i sydney. föräldrar: Bryan 
Tucker och ramona Källström.

Gymnasieexamen vid Fyrisskolan i Uppsala 1988. Filosofie doktor 1998 och 
docent i matematik 2004, båda vid Uppsala universitet.

Gift med filosofie kandidat Synnöve Moen Tucker. Barn: Nelly (f. 2003) 
och Vera (f. 2005).

Varför störtade den europeiska raketen arianne 5? Varför undervärderades 
Vancovers börsindex med fyrtiofyra procent? Varför missade Patriotmissi-
lerna scudrobotar under Gulfkriget? Varför sjönk oljeplattformen sleipner 
a? Det gemensamma svaret på dessa frågor är: numeriska beräkningsfel. min 
forskning syftar till att utveckla beräkningsmetoder som är garanterat säkra. 
resultatet ges i form av en approximativ lösning samt ett absolut mått på osä-
kerheten som uppstått på grund av både numeriska fel och modelleringsfel. 
Beräkningarna sker inte i traditionell mening med enskilda tal, utan med stora 
sjok av tal, det vill säga den underliggande matematiken är mängdvärd. en stor 
fördel med dessa beräkningsmetoder är att de lätt kan göras adaptiva genom att 
utnyttja information om hur osäkerheter fortplantar sig under beräkningens 
gång. min forskningsgrupp arbetar med tillämpningar inom farmakokinetik, 
systembiologi, finansiell matematik och kaosteori. Vår vision är att nästa ge-
nerations datorer kommer att ha stöd för dessa slags beräkningar på hårdvaru-
nivå – resultaten skall inte bara levereras snabbt, de skall även vara pålitliga.
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UrBaN WIKlUND
materialvetenskap

anställdes den 5 juli 2011 att från och med den 1 augusti samma år vara pro-
fessor i materialvetenskap vid Uppsala universitet. 

Urban Wiklund är född den 19 maj 1969 i örebro. föräldrar: lennart Wik-
lund och lillemor Wiklund, f. eklund.

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik med materialvetenskap 1994, tekn. dr 
i materialvetenskap 1999, docent i teknisk fysik med inriktning mot materi-
alvetenskap 2006 vid Uppsala universitet.

Gift med angelica Wiklund. Barn: Julia (f. 2003) och elin (f. 2006).

Ur teknisk synvinkel spelar materialvetenskapen en viktig roll eftersom pre-
standa hos de flesta tekniska komponenter ytterst begränsas av materialen de 
består av. min forskning rör den växelverkan som sker när två material förs i 
mekanisk kontakt, interagerar och genererar ett nytt material med förändrade 
mekaniska egenskaper i kontaktzonen. forskningsområdet kallas tribologi och 
materialet i kontaktzonen kallas en tribofilm. Analyser av tribofilmers sam-
mansättning och struktur avslöjar vilka kemiska och mekaniska mekanismer 
som varit aktiva och med experiment undersöker jag hur yttre förutsättning-
ar som kontakttryck, miljö och glidhastighet, påverkar uppbyggandet. Till-
sammans ger det inte bara en bild av den givna kontaktsituationen utan ock-
så om hur materialen eller kontaktsituationen ska förändras för att nå  högre  
prestanda hos komponenten eller möjliggöra nya tekniska system. många gång-
er är målet att kunna styra friktionen och ofta är det kopplat till ett krav på låg 
nötning och en lång livslängd, vilka är andra egenskaper som i hög grad avgörs 
av vilken tribofilm som genereras. I min forskning vill jag bidra till utveck-
lingen av nya material och tekniska system och till att sprida en kunskap om 
hur ytor ska skräddarsys från grunden för att kunna möta dagens och framti-
dens industriella behov.
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Lärostol tillsatt med vid universitetet förut 
installerad professor 

Ulf JaNssoN
oorganisk kemi 
Installerad den 16 november 2001

anställdes den 5 april 2011 att från och med den 1 maj samma år vara profes-
sor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet.

Jansson är född den 10 november 1960 i eskilstuna. föräldrar: Bengt Jan-
son och Sara Ådin-Janson. 

fil. dr i oorganisk kemi 1988, docent i oorganisk kemi 1993, befordrad till 
professor i oorganisk kemi 2001, samtliga vid Uppsala universitet. 

Gift med professor helena Grennberg, Uppsala universitet. Barn: erik 
(f. 1996) och emma (f. 2000).

oorganisk kemi är ett centralt ämnesområde i modern materialforskning. Nya 
oorganiska föreningar med spännande egenskaper upptäcks hela tiden och 
kommer till användning i olika områden, från ny elektronik till mer effektiva 
energimaterial. min forskning har fokus på att syntetisera och karakterisera 
nya oorganiska kolbaserade material som också är nanostrukturerade. Det 
innebär att de i någon dimension har en utsträckning på bara några nanome-
ter, det vill säga miljondels millimeter. Genom att använda en syntesmetod 
med tillväxt från gasfas kan vi göra tunna filmer av material som ofta inte går 
att framställa på andra sätt. metoden gör det också möjligt att styra och kon-
trollera strukturen på nanometernivå för att få önskade egenskaper. Jag har 
de senaste åren arbetat med ett stort antal föreningar mellan metaller och kol 
som kan användas för att till exempel sänka friktion och nötning, eller fungera 
som komponenter i elektronik eller elektriska kontakter. Jag bedriver grund-
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forskning men eftersom de oorganiska material vi framställer ofta kan använ-
das praktiskt har jag omfattande tvärvetenskapliga samarbeten med forskare 
inom närliggande områden samt med svensk industri. 

Professuren i oorganisk kemi inrättades 1878 och var under de följande tre 
decennierna en extra ordinarie lärostol. Ämnet kemi vid Uppsala univer-
sitet har emellertid en betydligt längre historia än så. I frihetstidens sverige 
kom de naturvetenskapliga ämnena att tilldelas nyckelroller i det ekonomis-
ka återuppbyggnadsarbetet efter det stora nordiska kriget. Inte minst kemin 
gynnades av statsmakterna på grund av ämnets betydelse för den ekonomiskt 
centrala bergshanteringen. År 1750 inrättades en professur i kemi och metal-
lurgi i Uppsala med Johan Gottschalk Wallerius som förste innehavare. han 
arbetade i stadens första laboratoriebyggnad för kemi, Laboratorium Chymi-
cum vid Västra Ågatan.

Ganska precis hundra år senare påbörjades uppbyggnaden av en ny institu-
tionsbyggnad, Chemicum vid Carolinaparken. samtidigt inrättades en ny pro-
fessur i allmän och åkerbrukskemi med lars svanberg som förste innehavare. 
Lars Peter Walmstedt, som sedan flera decennier innehade Wallerius’ gamla 
lärostol, fortsatte som professor i mineralogi och geologi.

av detta följer att den professur som Ulf Jansson nu tillträder är den äldsta 
av universitetets nuvarande befattningar i kemi. Professuren tillkom nämligen 

Professorslängd
lars fredrik Nilson  1878–82
oskar Widman  1885–1905
Daniel strömholm  1908–36
Gunnar hägg  1937–69
Ivar olovsson  1969–93
Jan-otto Carlsson  1993–2010
Ulf Jansson  2011–

fotnot: Professuren, som var extra ordinarie fram till 1909, benämndes ursprungligen 
”analytisk kemi”. från 1905 till 1969 var beteckningen endast ”kemi”, ehuru med tillägget 
att innehavaren skulle ha undervisningsskyldighet i allmän och oorganisk kemi. Nuvarande 
benämning infördes 1969.
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genom en ombildning av adjunkturen i kemi, vilken hade inrättats redan 1785 
med Carl Didric hjerta som förste innehavare. lärostolen i oorganisk kemi 
kan således redovisa en historisk kontinuitet över 226 år.

hjerta följdes 1799 av anders Gustaf ekeberg. Därefter innehades adjunk-
turen av lars Peter Walmstedt (1814–22), elof Wallquist (1823–53) och Johan 
fredrik Bahr (1862–75). Den 25 november 1875 utnämndes lars fredrik Nil-
son till Bahrs efterträdare – det var sista gången som någon av universitetets 
adjunkturer återbesattes. Tre år senare blev Nilson befordrad till extra ordi-
narie professor genom befattningens omvandling. Nilson, som främst ägnade 
sig åt oorganisk kemi, gjorde sig känd för sin experimentella skicklighet. han 
hade studerat för den tyske kemisten och heidelbergprofessorn robert Bun-
sen, som tillsammans med Gustav Kirchhoff vunnit berömmelse grundläg-
gare av spektralanalysen. Nilson genomförde en rad undersökningar av me-
tallers atomvikt. År 1879 lyckades Nilson identifiera grundämnet skandium i 
mineral från Ytterby gruva. efter fyra år som professor lämnade han univer-
sitetet för att bli föreståndare för agrikulturkemiska avdelningen vid lant-
bruksakademien.

År 1885 utsågs Oskar Widman till Nilsons efterträdare på den extra or-
dinarie professuren. Under två decennier ledde han därefter kemiämnet till-
sammans med Per T. Cleve, som innehade den ordinarie lärostolen. Det var 
framför allt Widman som drev frågan om en ny institutionsbyggnad för Upp-
salakemisterna; Chemicum från 1858 hade blivit hopplöst föråldrat redan ef-
ter ett par årtionden. I september 1904 invigdes nya Chemicum, beläget intill 
det gamla vid Carolinaparken.

År 1905 gick Cleve i pension, varefter Widman övergick till den ordinarie 
(och bättre avlönade) professuren. samma år fastställde Kungl. maj:t en upp-
delning av kemiämnet, vilket innebar att båda lärostolarna enbart skulle be-
nämnas professurer i kemi men att den ena skulle ha undervisningsskyldighet 
i allmän och oorganisk kemi, den andra i organisk kemi.

Docenten Daniel strömholm förordnades 1905 att uppehålla den extra 
ordinarie professuren efter Widmans överflyttning. I maj 1908 utnämndes 
strömholm till innehavare av tjänsten, som ett halvår senare omvandlades till 
en ordinarie professur. som ny professor svarade strömholm för en uppmärk-
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sammad insats tillsammans med den unge docenten The svedberg. De kart-
lade de radioaktiva grundämnenas kemi, och de visade att atomer av samma 
grundämne kunde uppträda i olika varianter (atomslag) med liknande egen-
skaper – något som senare skulle komma att benämnas isotoper. Därmed före-
grep de den upptäckt för vilken frederick soddy belönades med 1921 års No-
belpris. strömholm ägnade sig därutöver åt studiet av bland annat blysalter och 
kvicksilverföreningar (en av dessa fick efter honom namnet ”Strömholms sal-
ter”). efter nära tre decennier som professor pensionerades strömholm 1936.

Till ny professor utsågs Gunnar hägg, som tillträdde 1937. hägg, som fått 
sin skolning i Stockholm, byggde upp en omfattande kristallografisk forskning 
i Uppsala, där han introducerade den röntgenkristallografiska metodiken. Han 
gjorde sig därtill bemärkt som instrumentkonstruktör och som författare till 
flera läroböcker, vilka fick stor spridning. Allmän och oorganisk kemi (1963) 
utkom i ett flertal upplagor och användes under lång tid som lärobok på den 
akademiska grundkursen i kemi. hägg blev emeritus 1969 och avled 1986.

hägg efterträddes av Ivar olovsson, som 1960 hade disputerat i Uppsala 
på avhandlingen A low-temperature study of simple hydrogen-bonded structures. 
Under hans tid som professor fick institutionens forskning en strukturkemisk 
inriktning, bland annat genom omfattande studier av enkla vätebundna sys-
tem. I samband med Olovssons tillträde fick professuren även officiellt benäm-
ningen ”oorganisk kemi”.

efter nära ett kvartssekel som professor drog sig olovsson tillbaka som 
emeritus 1993. samma år tillträdde Jan-otto Carlsson professuren. han hade 
disputerat i Uppsala 1979, och hans forskning – i form av både teoretiska och 
experimentella undersökningar – hade länge varit inriktad mot reaktionsför-
utsättningar på ytor av olika material. Vid installationen i oktober 1994 fram-
höll han att det övergripande syftet med hans forskning på detta expansiva 
område hade varit ”att bidra till kunskapsutvecklingen inom detta dynamiska 
fält så att vi kan placera rätt atom på rätt plats på en yta för att på så sätt få en 
yta och ett material med önskade egenskaper”. På så sätt skulle man med ke-
mins hjälp kunna utveckla sofistikerade framtida materialstrukturer.

Jan-otto Carlsson var fakultetens dekan 1997–99 och förste vice rektor för 
teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet (samt fortsatt dekan) 1999–
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2008. han efterträds nu av Ulf Jansson, som därmed blir professurens sjunde 
innehavare efter dess tillkomst för 133 år sedan. Jansson befordrades till pro-
fessor 2001 och installerades hösten samma år.

CF
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Pedagogiska priset 2011

Universitetet instiftade 1986 det pedagogiska priset i avsikt att premiera fram
stående lärargärningar inom i första hand grundutbildningen. Ett pris delas ut 
inom teologi, humaniora och lärarutbildning, ett inom juridik och samhälls
vetenskap, ett inom medicin och farmaci, ett inom matematik, naturvetenskap 
och teknik. Därtill kommer ett femte pris som inte är bundet till något speciellt 
område och som i år delas ut för internationalisering i undervisningen.

Universitetslektor Angela Falk vid Engelska institutionen har tilldelats 2011 
års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Angela Falk är en lika hängiven som uppskattad lärare, oavsett om hon 
undervisar i engelsk grammatik på nybörjarnivå eller i ”academic writing” 
för masterstudenter. Med omväxlande och aktiverande undervisningsfor
mer låter hon alla studenter komma till sin rätt. Studentledda presentatio
ner av kursstoffet varieras med lekfulla småuppgifter. Muntliga övningar 
och träning i engelsk presentationsteknik utgör en röd tråd. Hon tar varje 
student på allvar och förenar skickligt respekten för den enskilda individen 
med ett uppriktigt och tydligt bemötande av varje students prestationer.  
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Universitetslektor Hugo Fridén vid Juridiska institutionen har tilldelats 2011 
års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap

Hugo Fridén är sedan länge mycket uppskattad av studenter och kolleger. 
Han har en bred och lång erfarenhet av såväl kurs och utbildningsledning som 
av undervisning. Han eftersträvar alltid balans, både i undervisningen och i till
varon för övrigt, och han har en ”orubblig tilltro till det goda” i alla människor. 
Genom en engagerad och uppmuntrande pedagogik lyfter han studenterna 
till nya höjder, och han ger dem alltid omsorgsfull feedback. Inte minst för sin 
lyhördhet och vilja att nå konsensus är han också mycket uppskattad av sina 
kolleger. Hugos stora intresse för utbildningsfrågor och pedagogiska frågor vi
sar sig även i ett aktivt deltagande som ledamot i Juridiska fakultetsnämndens 
utbildningsutskott.

Professor Pia Ek vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi 
har tilldelats 2011 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci

Pia Ek är en tydlig pedagogisk ledare för det biomedicinska analytikerpro
grammet, och hon spelade en mycket viktig roll då programmet blev en in
tegrerad del av universitetet. Hon har särskilt verkat för att ett vetenskapligt 
förhållningssätt ska prägla utbildningen. På ett föredömligt sätt har hon orga
niserat det pedagogiska arbetet i lärargruppen för att få till stånd ett enhetligt 
program. Därtill har hon arbetat aktivt i programrådet för kvalitetskontroll 
av examinationer. Som handledare vid laborationer har hon även en personlig 
kontakt med alla studenter i programmet. Hon lyfter fram behovet av en tyd
lig koppling mellan studier och kommande yrkesliv samt inspirerar till egna 
initiativ och hon stimulerar kolleger till att utveckla sina kurser.
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Professor Allan Rodhe vid Institutionen för geovetenskaper har tilldelats 2011 
års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Allan Rodhe är en mycket omtyckt lärare och en inspirationskälla för sina 
kolleger. Han förmår integrera laboratorie och fältförsök på ett kreativt sätt 
med teoretisk undervisning, så att studenterna får möjlighet att sätta in kun
skaperna i ett större sammanhang. Den varierade examinationen främjar stu
denternas kreativitet och kritiska förhållningssätt. Med sin positiva attityd och 
personlighet gynnar han dialogen mellan studenter och lärare. Han har ver
kat utanför sitt eget undervisningssammanhang genom att skriva kursböcker, 
fungera som koordinator för examensarbeten och vara en nyckelperson vid 
uppbyggnaden av Geocentrums vattenlaboratorium.

Universitetsadjunkt Cecilia Hamfelt vid Företagsekonomiska institutionen 
har tilldelats 2011 års fria pris på temat ”IT i undervisningen”

Cecilia Hamfelt har genom att förena pedagogisk och teknisk skicklighet 
under många år varit en viktig motor och inspiratör i utvecklingen av IT i un
dervisningen. Tack vare hennes arbete för en ökad interaktion och en menings
full examination har en omfattande distansutbildning blivit mer gedigen och 
givande och genomströmningen avsevärt förbättrats. Genom att metodiskt 
testa och utveckla olika ITverktyg har hon banat väg för att många nya tek
niker och ITverktyg framgångsrikt används också på andra kurser än sådana 
som ges på distans. Hon delar dessutom alltid generöst med sig av sin tid och 
sina kunskaper och utgör därför ett mycket viktigt stöd för sina kolleger.
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1986 Lennart Ehrsson 
 Richard Glover
 Ingrid Ljungström
 Anders Vretblad 
 Kjell Wikvall

1987 Gertrud Ericson
 Anna Ivarsdotter 
 Torgny Persson 
 Gunnar Wassén 
 Örjan Zetterqvist 

1988 Ove Bohman
 Lena Holmqvist
 AnnBritt Lundahl
 CarlEinar Westerberg
 Elsie WijkAndersson
 
1989 Kaarina Drynjeva
 Bengt Ekman
 Ronnie Hansson 
 Annika Lundmark
 Anders Mård 

1990 LarsErik Blomqvist
 Ingrid Nordberg
 Rolf Paulsson
 Margareta Hammarlund 

Udenaes
 Ingrid Åberg

1991 Gunnar Fält 
 Margareta Högberg
 Lena Jonsell
 Staffan Rylander
 Jan Sjölin

1992 Gunnar Birgegård 
 Siv Dahlén 
 Bo Gestblom
 Thomas Hård af Segerstad
 Mats Larsson

1993 Maggie Aldén
 Per Block
 Göran Gezelius
 Sten Magnusson
 Gunnar Stenhag 

1994 Ulla Birgegård
 Merike Boberg
 Thomas Erlandsson 
 Rune Lönnqvist
 Per Wahlund 

1995 Ove Axelsson
 Hedvig Ekerwald
 Carina Fast 
 Siv Strömqvist
 Monica Waldebäck 

Tidigare mottagare av Pedagogiska priset
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1996 Bo Andersson
 Karin Apelgren
 Claes Linder
 Michael Thuné
 Tore Wretö

1997 Gunilla Bogren
 Leif Jansson
 Anita Hussénius
 Christer Sörensen 
 Jan Öhman

1998 Anders Berglund
 Maciej Klimek 
 Caroline Liberg
 Harriet Marnell 
 Bo Westas

1999 Lars Burman
 Eva Hedberg
 Matti Nikkola 
 Ingrid Nylander 
 Åke Pålshammar

2000 Lillemor Aronsson
 Kristian Gerner
 Cecilia Pahlberg
 Mia Ramklint
 Jan Örberg 

2001 Håkan Bengtsson
 Stig Brewitz
 Maja Elmgren 
 Lennart Wikander
 Lena Åslund

2002 Anneli Edman
 Leif Karlsson 
 Carl Gustaf Spangenberg
 Ulla StrohWollin
 Uno Svensson

2003 Kristina Bergh
 Ingrid Bramstorp
 Åsa af Geijerstam 
 Eva PärtEnander 
 Mats Sjöquist

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

2005 Mats Hammarström 
 Ulf Jansson 
 Christine Johansson 
 Maria Lönnemark
 Sverker Scheutz
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2006 Karin Hassan Jansson
 LarsÅke Larzon
 Orlando Mella
 Ola Rollman
 Karin Sennefelt 
 Staffan Sjöberg

2007 Ronny Alexandersson
 Mikael Alm
 Lars Holmberg
 Anneleen Kool
 Louise Rügheimer

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

2009 AnnMarie Falk
 KarlOskar Lindgren
 Emma Lundkvist 
 Ove Strid
 Maria Swartling 
 Karine Åkerman Sarkisian
 Staffan Svärd

2010 Ingrid Ahnesjö
 Leon Caesarius
 Gunnel Cederlöf
 Jonas Holmstrand
 Jakob Johansson
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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 Carl Frängsmyr
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