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Påven Johannes Paulus II vänder sig till avsked mot universitetet och rektor 
 Martin H:son Holmdahl före sin avfärd efter att ha hållit sin föreläsning i 
aulan 9 juni 1989. Fotograf: Lars Hedberg/TT Nyhetsbyrån.
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Påvebesöket vid Uppsala universitet 
– ett 25-årsminne 

Av Per Ström

På försommaren 1989 genomförde påven Johannes Paulus II sitt uppmärksam-
made besök i de nordiska länderna. Hans rundresa började med Norge den 
1 juni, fortsatte via Island till Finland och Danmark samt avslutades i Sverige 
den 8–10 juni. Fredagen den 9 juni besöktes Uppsala. Dagen inleddes med 
ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan tillsammans med ärkebiskop Bertil Werk-
ström och möte med svenska kyrko- och samfundsledare i Ärkebiskopsgår-
den. Därefter stod universitetet på tur med föreläsning i aulan före en lunch 
hos katolska församlingen Sankt Lars och eftermiddagens stora pilgrimsmässa 
vid högarna i Gamla Uppsala.

För Uppsala universitet var påvens besök på förmiddagen och hans framträ-
dande i den fullsatta aulan inför ett flertal rektorer från svenska universitet och 
högskolor, lärare och studenter en stor händelse. Främst bland åhörarna fanns 
också Konungen och Drottningen liksom Kronprinsessan och hertigparet av 
Halland. Utbildningsministern, kyrkoministern och universitetskanslern samt 
representanter för det lokala civilsamhället deltog också.

När påven Johannes Paulus II (Karol Wojtyła, 1920–2005) helgonförklara-
des i den katolska kyrkan av sin efterträdares efterträdare påven Franciscus 
den 27 april 2014 skedde det samtidigt med påven Johannes XXIII (Angelo 
Roncalli, 1881–1963) men i Wojtyłas fall alltså endast nio år efter hans bort-
gång. Detta är exceptionellt men detsamma kan också sägas om hans person 
och gärning i flera avseenden. Som den förste icke-italienske romerske påven 
sedan 1522 regerade han längre än de flesta, hela 27 år. Det pastorala besöket 
i Norden var en av över hundra resor han som påve gjorde runt om i världen. 
Som påve under jubelåret 2000 sökte han försona historiens synder och miss-
tag och inbjöd till dialog om trons och kyrkans roll i framtiden.
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I den föreläsning påven höll på engelska i vårt universitets aula avspeglar sig 
några av de tematiska huvudspår som anförs som kännetecknande för hans 
filosofi och hållning: människovärdet och livets okränkbarhet, fred och för-
soning, ekumeniken och den respektfulla öppenheten för andra, exemplets 
makt och det goda föredömets betydelse, trons och vetenskapens samhörig-
het. Som underjordisk student i Polen under nazistisk ockupation och därefter 
som akademisk lärare, präst, professor och biskop under det kommunistiska 
förtrycket hade han formats för sin historiska roll i samtidens stora skeenden.

Med anledning av 25-årsminnet av påvebesöket vid Uppsala universitet 
den 9 juni 1989 återges här i svensk översättning, med vederbörliga tillstånd, 
dels det hälsningstal som universitetets dåvarande rektor, professor Martin 
H:son Holmdahl, höll, dels den föreläsning om ”Universitetet i människans 
tjänst” – på engelska The University Community at the Service of the Human 
Person – som påven Johannes Paulus II höll i aulan. Till detta fogas även de ord 
med vilka professor Holmdahl överlämnade universitetets minnesgåvor till 
Hans Helighet.
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Uppsala universitets aula 9 juni 1989
Välkomsttal av rektor professor Martin H:son Holmdahl

Ers Helighet!
Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter!
Mina Damer och Herrar! 

Ers Helighet, Ni är den förste påve som någonsin besöker Sverige. Ni är i san-
ning välkommen till vårt universitet, det äldsta i de skandinaviska länderna, 
grundat år 1477 av ärkebiskopen av Uppsala Jacob Ulfsson efter påvligt be-
myndigande.

Den påvliga bullan utfärdades sommaren 1475 men dokumentet – i vilket 
Hans Helighet påven Sixtus IV gav sitt tillstånd att etablera ett universitet i 
Uppsala – blev inte signerat förrän 27 februari 1477.

Universitetet i Bologna nämndes i påvebullan som en förebild. Detta är av 
särskilt intresse att omtala, eftersom universitet från hela världen förra året 
firade Bolognauniversitetets 900-årsjubileum genom att signera en universi-
tetens Magna Charta, i vilken vi proklamerar inför alla stater och alla folk de 
grundläggande principer, som nu och framdeles måste ligga till grund för uni-
versitetens uppgifter. För att tillgodose omvärldens behov måste universite-
tens forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt oberoende 
av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar.

Ers Helighet, Ni var en gång student och lärare vid det Jagiellonska uni-
versitetet i Kraków, med vilket Uppsala universitet har ett utbytelsavtal och 
upprätthåller nära förbindelser. Ni har ofta betonat, att Ert Alma Maters stora 
traditioner har varit en vederkvickande källa för Eder.

Låt mig här, med hjälp av Jagiellonska universitetets nuvarande rektor, pro-
fessor Aleksander Koj, erinra om Edra ord vid den ceremoni, vid vilken Edert 
universitet 1983 promoverade Er, Ers Helighet, till hedersdoktor. ”Må detta 
universitet”, sade Ni, ”i det samtida Polens liv hjälpa till att föra de villkor till 
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seger, som är värdiga människan som fri och rationell varelse. Må universitetet 
motarbeta dominansen av enbart materiella krafter. Jag önskar det Jagiellon-
ska universitetet, den främsta av alla akademiska institutioner i fosterlandet, 
att det alltid skall kunna hjälpa till att grunda allt polskt liv på fundament av 
vishet, lärdom och integritet”. Må Ni, Ers Helighet, önska samma sak för de 
svenska universiteten och vårt land.

Låt mig här också erinra om en annan stor student från Kraków, Nicolaus 
Copernicus, som djärvt skapade en ny uppfattning om universums organisa-
tion. Jag nämner honom här för att påpeka att vid ett möte med europeiska 
universitetsrektorer i Warszawa förra året, fick denne store forskare ge namn 
åt ett nytt samarbetsprojekt: Cooperation Programme in Europe for Research 
on Nature and Industry through Coordinated University Studies (COPERNI-
CUS). Att detta projekt röner framgång är av stor betydelse för alla europe-
iska länder; de har alla stora ekologiska problem orsakade av miljöförstöring. 
 Vetenskapsmän från Kraków och Uppsala har redan startat gemensamma un-
dersökningar över miljöförstöringsproblem.

Ers Helighet, i Ert nyligen hållna tal inför Europadomstolen och dess kom-
mission för mänskliga rättigheter underströk Ni, att ”mänskliga rättigheter 
enbart kan garanteras om de som utövar makt kan göras ansvariga av medbor-
garna, och om deras maktpositioner kan underkastas allmänna val”. Men Ni 
sade också, att man i dag talar om en tredje generation av mänskliga rättigheter 
bland vilka även räknas rätten till en säker och hälsosam naturlig omgivning.

I de basala mänskliga rättigheterna måste också rätten att andas frisk luft 
och dricka rent vatten ingå. För att använda Edra egna ord skulle detta vara att 
grunda allt liv ”på fundament av vishet, lärdom och integritet”.

Vi tackar Ers Helighet för att Ni besöker vårt universitet och ser fram emot 
Er föreläsning över ”Universitetet i människans tjänst”.



13

Universitetet i människans tjänst
Föreläsning av påven Johannes Paulus II

Eders Majestäter,
Eders Kungliga Högheter,
Rector Magnificus vid Uppsala universitet och Rectores Magnifici vid svenska 
universitet och högskolor,
Ers Nåd, Ärkebiskop Werkström,
Ärade gäster och kära studenter!

1. Det är inte utan en djup känsla av denna stunds historiska betydelse som 
jag deltar, som er gäst, i denna högtidliga sammankomst. Jag tackar er, Rector 
Magnificus, för era vänliga välkomstord. Tillåt mig uttrycka mitt djupa tack 
till er alla.

Som biskop av Rom gläder jag mig över det faktum att Uppsala universitet 
tillkom som en följd av en bulla från min företrädare, påven Sixtus IV, år 1477. 
På begäran av dåvarande ärkebiskopen av Uppsala, Jakob Ulfsson, grundades 
universitetet med syfte att förstärka de intellektuella och andliga banden mel-
lan de nordiska länderna och resten av Europa. Det faktum att Sixtus IV:s ef-
terföljare, mer än fem sekler senare, har äran att besöka detta ansedda univer-
sitet, en gång grundat av den Heliga Stolen, berör mig djupt.

Tiderna har verkligen förändrats sedan grundandet av Uppsala universitet. 
Den mycket blygsamma inrättning som började i slutet av fjortonhundratalet 
med en liten skara lärare och studenter var arvtagare till den kristna medelti-
dens högsta intellektuella ideal. Universitetet blev snart förknippat med Sve-
riges historia, dess konungars, adels och folks öde. Uppsala Studium Generale 
intog en mycket hedersam plats i familjen av stora europeiska universitet som 
växte fram på kontinenten. Berömda vetenskapsmän från Uppsala blev var-
dagsnamn i Europas och världens intellektuella historia: vi kan bara nämna 
Celsius, Swedenborg och Linné. Universitetet följde en framstående tradition 
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inom humaniora, juridik, naturvetenskap, filosofi, medicin och teologi. Fast-
än det upplevde de olyckliga händelser som fick de europeiska kristna att gå 
skilda vägar vid reformationen, har universitetet också på senare tid bevitt-
nat många kristnas växande strävan efter en återställd enhet i Jesus Kristus. 
Denna strävan har tagit sig uttryck i det ekumeniska engagemanget hos många 
framstående personligheter i Uppsala, däribland Nathan Söderblom, tidigare 
luthersk ärkebiskop i denna stad.

Johannes Paulus II föreläser i aulan. Fotograf: Arturo Mari, L’Osservatore Romano.
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2. Mina damer och herrar: Det är i namn av vårt gemensamma kristna arv som 
jag avser att reflektera över universitetets kallelse i människans tjänst inom vår 
tids historiska och kulturella sammanhang. Vi måste tillsammans utarbeta, 
för vår egen tid, en form av högre utbildning som förmedlar till den unga ge-
nerationen de förblivande idealen hos en intellektuell tradition berikad av två 
årtusendens mänsklig och kristen erfarenhet.

I det förgångna var universitetets ideal att sträva efter en syntes av kunskap 
genom att söka att förena alla element av sanning från de naturliga och andliga 
vetenskaperna. Det som uppenbarades genom mänskligt studium förstods i 
ljuset av uppenbarelsen i evangeliet. Nådens sanning är också naturens, vil-
ket så vackert är uttryckt i Uppsala universitets motto: Gratiæ veritas naturæ. 
Naturligtvis omöjliggör dagens vetenskapliga utveckling och det ofantliga om-
fånget i modern forskning varje enkel syntes av nutida vetande. Det finns inga 
moderna motsvarigheter till de gamla Summa Compendium eller Tractatus. 
Men många av universitetsvärldens mest framstående tänkare insisterar i dag 
på vikten av att för vår tid omdefiniera en modern motsvarighet till Universi-
tas och Humanitas, vilken på nya vägar skulle eftersträva en nödvändig kun-
skapsintegration. Detta är nödvändigt för att undvika en alltför pragmatisk 
specialiserings fallgropar och en snäv överspecialisering i universitetens ut-
bildningslinjer. En sant mänsklig kulturs framtid, öppen för etiska och andliga 
värden, står på spel.

3. Det finns ett uppenbart behov av en ny kristen humanism och en ny form av 
utbildning i humaniora (liberal arts education), och den katolska kyrkan följer 
med största intresse den forskning som äger rum i anknytning till detta ämne. 
Först och främst måste vi realistiskt acceptera utvecklingen och omvandling-
en av de moderna universiteten, vilka vuxit ofantligt i antal och komplexitet. 
Moderna länder är stolta över sina universitet, som är nyckelinstitutioner för 
framstegen i utvecklande länder. Detta gör det desto mera angeläget att re-
flektera över de europeiska universitetens särskilda kallelse att upprätthålla 
humanioras ideal och de universella värden, som en kulturell tradition, präg-
lad av kristendomen, ger den högre bildningen.
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De dagar är förbi då de europeiska universiteten enstämmigt anknöt till en 
central myndighet inom kristendomen. Vårt pluralistiska samhälle gör en dia-
log nödvändig mellan många andliga traditioner i en ny strävan efter harmoni 
och samarbete. Men det är fortfarande väsentligt för universitetet som insti-
tution att ständigt hänvisa till det intellektuella och andliga arv som format 
vår europeiska identitet genom seklerna.

4. Vad är detta arv? Låt oss ett ögonblick fundera över dessa vår civilisations 
grundläggande värden: människans värdighet, livets okränkbarhet, familjens 
centrala roll, utbildningens stora betydelse, friheten att tänka, tala och be-
känna sin egen livsåskådning eller religion, rättsstatens skyldigheter gentemot 
individer och grupper, allas samverkan för det gemensamma bästa, arbetets 
roll som en delaktighet i skapelseverket, statsmakten, själv underkastad lag 
och förnuft. Dessa värden hör till Europas kulturella arv, vilket är resultatet 
av mycket tänkande, debatt och lidande. De är en andlig skapelse av förnuft 
och rättvisa, som hedrar Europas folk då de i denna tidsålder söker förverk-
liga evangeliets idé om kristen gemenskap. Universiteten skulle vara platsen 
som ger näring åt dessa värden, vilka är rotade i den grekisk-romerska världen 
och som berikats och upphöjts av den judisk-kristna traditionen. Det var den-
na tradition som utvecklade begreppet om människan som person betraktad 
som Guds avbild, frälst av Kristus och kallad till evigt liv, given okränkbara 
rättigheter och med ansvar för samhällets gemensamma bästa. De teologiska 
diskussionerna i urkyrkan om Kristi två naturer ledde till utvecklingen av be-
greppet person, som är hörnstenen i västerländsk civilisation.

Den enskilda människan placerades sålunda i skapelsens naturliga ordning. 
Hennes ställning vilade inte längre på statsmäns nycker eller ideologier, utan 
på en objektiv och universell naturlag. Denna grundläggande princip utsägs ut-
tryckligen i Uppsala universitets grundläggningsbulla: Människosläktet styres 
och ledes av den naturliga och moraliska ordningen. ”Humanum genus naturali 
iure et morali regitur et gubernatur” (bullan Si iuxta sanctorum, ed. J. Liedgren, 
AUU, C. 44, Uppsala 1983).
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5. Det finns i dag en växande moralisk medvetenhet om sanningen i denna 
princip, som delas av folk överallt. Den enskildes värde och värdighet beror 
inte på politiska och ideologiska system, utan är grundade i naturordningen, 
som är en objektiv värdeordning. En sådan övertygelse ledde till FN:s dekla-
ration om de mänskliga rättigheterna år 1948, en milstolpe i mänsklighetens 
historia, som katolska kyrkan har försvarat och utvidgat i åtskilliga officiella 
dokument. Detta århundrades tragiska händelser har visat hur människor kan 
hotas och förintas när regeringar förnekar människans fundamentala värdig-
het. Vi har sett hur stora nationer glömt sina kulturella traditioner och stiftat 
lagar för att utrota hela befolkningsgrupper, och för den tragiska diskrimine-
ringen av etniska eller religiösa grupper. Vi har dock även bevittnat den mo-
raliska integriteten hos män och kvinnor som heroiskt bekämpat sådana brott 
genom modiga handlingar av motstånd och medlidande. Jag måste här näm-
na er landsman Raoul Wallenberg, som på ett beundransvärt sätt räddade så 
många judar från de nazistiska koncentrationslägren. Hans föredöme inspire-
rar till en hängiven kamp för mänskliga rättigheter.

Människans värdighet kan bara försvaras om hon betraktas som okränkbar 
från och med befruktningsögonblicket till och med den naturliga döden. En 
människa kan inte reduceras till ett medel eller ett verktyg för andra. Samhäl-
let finns för att tillförsäkra människans säkerhet och värdighet. Därför är rätt-
en till liv den främsta rättighet som samhället måste försvara. Man får aldrig 
göra sig av med en människa, vare sig hon befinner sig i livmodern eller i livets 
slutskede, för att göra livet lättare för andra. Varje människa måste betraktas 
som ett ändamål i sig. Detta är en grundläggande princip för all mänsklig ak-
tivitet: i hälsovården, i barnuppfostran, i utbildningen, i medierna. Individers 
och samhällens attityder kan i detta avseende mätas med den behandling som 
ges dem som av olika anledningar inte kan tävla i samhället – de handikap-
pade, de sjuka, de äldre och de döende. Om samhället inte betraktar män-
niskan som okränkbar blir dess formulering av genomtänkta etiska principer 
omöjlig, liksom skapandet av ett moraliskt klimat som understödjer skyddet 
av de svagaste medlemmarna av den mänskliga familjen.
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6. Som jag hade tillfälle att konstatera förra året, vid niohundraårsjubileet av 
universitetet i Bologna, är idén om att ett civiliserat samhälle vilar på förnuf-
tets och rättens primat en av den västerländska universitetstraditionens ri-
kaste skatter. Som biskop av Rom, polack och en gång medlem av den polska 
akademiska världen, uppmuntrar jag av allt hjärta alla representanter för det 
intellektuella och kulturella livet som engagerar sig för att återuppliva univer-
sitetens klassiska och kristna arv. Även om inte alla lärare eller studenter ägnar 
sig åt teologi eller humaniora kan alla dra nytta av förmedlingen av en kultur 
vilken berikas av denna stora gemensamma tradition.

Era universitet har upprätthållit teologistudiet, vilket erbjuder ett öppet 
forum för studiet av Guds ord och dess betydelse för män och kvinnor av i dag. 
Vår tid är i stort behov av tvärvetenskaplig forskning då den möter de kom-
plexa utmaningar som är resultatet av framåtskridandet. Dessa problem avser 
meningen med liv och död, hoten som sammanhänger med genmanipulation, 
utbildningens mål och överförandet av kunskap och vishet till den yngre gene-
rationen. Vi måste sannerligen beundra vetenskapens underbara upptäckter, 
men vi är också medvetna om den moderna teknologins förödande förmåga 
att förstöra jorden och allt den rymmer. Det finns därför ett trängande behov 
av en mobilisering av sinnen och samveten.

Det är av avgörande betydelse för vår civilisations framtid att frågor som 
dessa studeras tillsammans av vetenskapliga experter och framstående teo-
loger, så att alla aspekter på tekniska och moraliska frågor noga begrundas. 
Då jag talade till UNESCO i Paris den 2 juni 1980, hänvisade jag speciellt till 
kulturpersonligheters moraliska potential. Jag sade då, och jag upprepar det 
inför denna ärade församling i dag: ”Ni utgör tillsammans en enorm kraft: In-
telligensernas och samvetenas kraft! Visa er vara mäktigare än vår moderna 
världs mest mäktiga. Bestäm er för att ge bevis på den mest ädla mänskliga so-
lidariteten: solidariteten som grundas på människans värdighet.” I denna stora 
uppgift ska ni finna en bundsförvant i den katolska kyrkan, en allierad som är 
beredd att medverka fullt ut med sina kristna bröder och systrar och med alla 
människor av god vilja.
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7. Vi kristna förkunnar öppet evangeliet om Jesus Kristus, men vi tvingar inte 
vår tro på andra. Vi erkänner bristen på samstämmighet i den filosofiska mo-
tiveringen för mänskliga rättigheter. Emellertid är vi alla kallade att försvara 
varje enskild människa, som äger okränkbara mänskliga rättigheter, och att 
arbeta för att främja bland våra samtida en konsensus kring existensen av och 
innehållet i dessa rättigheter. En sådan syn på en realistisk dialog har varit av-
görande för tillkomsten av internationella organisationer som till exempel 
FN, som givits ansvar att främja fred och samarbete i världen. Sverige har va-
rit djupt engagerat för FN:s ideal och strävanden, inte minst genom hängiven-
heten hos Dag Hammarskjöld, en ädel son av detta land.

Vår tid utmanar de bästa hjärnorna i universitet, intellektuella kretsar, 
forskningscentra, media, och i de skapande konsterna att engagera sig för att 
utforska dragen i en ny världsvid solidaritet knuten till sökandet efter värdig-
het och rättvisa för varje individ och folk. Nordiska vetenskapsmän och stu-
denter har här ett särskilt bidrag att komma med. Er kulturella tradition ger 
er en fördelaktig position där alla kontinentens levande traditioner kan sam-
las: den skandinaviska, tyska, keltiska, slaviska och latinska. Ni befinner er vid 
en korsväg, mötesplatsen mellan Öst och Väst, och ni kan därför uppmuntra 
en dialog som för universitet i Öst- och Västeuropa till närmare samverkan, 
ett företag som skulle kunna bli avgörande för byggandet av morgondagens 
stora Europa.

Europa bär fortfarande ett stort ansvar i världen. På grund av dess kristna 
historia har Europa en kallelse av öppenhet och tjänst för hela den mänskli-
ga familjen. Men Europa har i dag en alldeles speciell förpliktelse gentemot 
u-länderna. En av vår tids stora utmaningar är just alla folks utveckling med 
full respekt för deras kulturella och andliga särart. Vår generation har fortfa-
rande mycket att åstadkomma om den skall undvika historiens förebråelse för 
att inte helhjärtat ha bekämpat misären som så många miljoner av våra brö-
der och systrar lever i.

Detta är det budskap jag framfört i min encyklika Sollicitudo Rei Socialis, 
om kyrkans omsorg om världsläget. Vi måste bekämpa alla slags fattigdom, 
fysisk såväl som kulturell och andlig. Utvecklingen har givetvis en ekonomisk 
dimension, men skulle inte vara en sann mänsklig utveckling om den begrän-
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sades till materiella behov. ”En utveckling som inte bara är ekonomisk måste 
mätas och vara orienterad mot helheten av människans verklighet och kal-
lelse, nämligen hennes inre dimension” (Sollicitudo Rei Socialis, 29). Med rätta 
talar vi i dag om utvecklingens kulturella dimensioner, och jag är säker på att 
forskare och intellektuella kan ge ett väsentligt bidrag för att främja en sådan 
utvecklingsmodell.

8. Sammanfattningsvis vill jag upprepa Andra Vatikankonciliets avslutande 
budskap till världens vetenskapsmän: ”Saliga är de som, fastän de äger san-
ningen, söker den desto mera ivrigt för att förnya, fördjupa och förmedla den. 
Saliga också de som, fastän de inte funnit den, strävar efter den med upprik-
tigt hjärta ... Aldrig har det funnits en så klar möjlighet som i dag för en djup 
förståelse mellan sann vetenskap och sann tro, varandras ömsesidiga tjänare i 
den ena sanningen ... Lita på tron, denna klokhetens stora vän!”

Mina damer och herrar: Dessa tankar är uttryckta i uppskattning och vän-
skap. Må ni, lärda kvinnor och män, känna Guds hjälp i det sannas tjänst, i er 
hängivenhet för det goda och er kärlek till det sköna. Må det stora Uppsala 
universitet blomstra i kommande sekler. Gud välsigne er alla! Tack.

Anm. Texten till Johannes Paulus II:s föreläsning i svensk översättning har tacksamt erhål-
lits från redaktionen för Signum – Katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle där den 
tidigare publicerats (Signum 6, 1989). Talen finns även utgivna med andra texter från påvens 
Sverige besök i: Johannes Paulus II, Kallade att söka helighet. Tal och texter från Påvens Sverige-
besök 1989. Sammanställda och översatta av Jan Folkegård, Bokförlaget Åsak, Delsbo 1990. 
Om påvebesöket finns även ett kapitel i: Carl Frängsmyr, Universitetet som arena, AUU, C 97, 
Uppsala 2013, ss. 303–306.
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Rektor överlämnar universitetets gåvor

Ers Helighet!

Den största skatten bland Uppsala universitetsbiblioteks handskrifter är 
 Codex Argenteus, Silverbibeln. Denna världsberömda handskrift är skriven 
i guld- och silverbokstäver på purpurfärgat pergament i Ravenna, under öst-
goternas härskartid, i början av 500-talet under Teoderik den stores (död 526) 
regering. Den innehåller brottstycken av de fyra evangelierna i den av biskop 
Wulfila (Ulfilas) på 300-talet utförda gotiska översättningen.

Flera textupplagor är utgivna, den normerande av Uppsalaprofessorn 
 Anders Uppström 1854 och 1857; faksimiledition med användning av ultra-
violett ljus och flourescensfotografi utgavs år 1927 av Uppsala universitet.

Ers Helighet! Det är ett privilegium och en glädje för mig att å Uppsala uni-
versitets vägnar till Er få överräcka ett exemplar av Silverbibeln tillsammans 
med några broschyrer som beskriver dess historia.

Jag vill också överlämna till Ers Helighet ett exemplar av Charta Marina, 
vilken är den tidigaste någorlunda korrekta kartan over Nordens länder. Med 
den grundlades den svenska kartografin. Dess upphovsman, Olaus Magnus 
(1490–1557), Sveriges siste katolske ärkebiskop före reformationen, hade ned-
lagt tolv års arbete på kartan innan den trycktes i Venedig år 1539.

Slutligen, Ers Helighet, var vänlig mottag en framställning i glas av det uni-
versitetssigill som framställdes år 1601 och bär universitetets motto: Gratiæ 
veritas naturæ – Nådens och Naturens Sanning.
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Sist på sin nordiska resa besökte påven Vadstena och den heliga Birgittas skrin i den gamla Klosterkyrkan. I bakgrunden skymtar 
systrarna från det nuvarande birgittinklostret i Vadstena Pax Mariæ OSsS. Närmast till höger i bild ses Svenska kyrkans dåvarande 
biskop i Linköping Martin Lönnebo, en av årets jubeldoktorer. Johannes Paulus II utnämnde 1999 Birgitta till en av Europas tre 
kvinnliga skyddspatroner. Fotograf: Anders Holmström/TT Nyhetsbyrån.





Anders Ångström, professor i fysik vid Uppsala universitet 1858–74, lade grunden till spektral
analysen och den moderna svenska experimentalfysiken. I år är det precis 200 år sedan han 
föddes. Porträttet är målat av Hulda Schenson 1907, således långt efter Ångströms död.  
Uppsala universitets konstsamlingar 542. Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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Anders Ångström 200 år

Av Carl Frängsmyr

Under 1800-talets senare hälft inträdde Uppsala universitet i ett skede av 
snabb vetenskaplig specialisering och internationalisering. Naturvetenskaper-
na flyttade fram sina positioner efter att under flera decennier ha stått i de hu-
manistiska disciplinernas skugga. I detta avseende framstår 1850-talet som en 
brytpunkt. De nya universitetsstatuterna från 1852 hade stärkt  vetenskapens 
ställning, inte minst genom att det nu stadgades att avhandlingar skulle för-
fattas av respondenten. Disputationen blev därmed en övning i att försvara 
de teser och resonemang man som ung forskare själv hade formulerat, det 
handlade inte längre i första hand om retoriska övningar. Vid tillsättningar av 
professurer och andra lärarbefattningar blev vetenskaplig kompetens ett allt 
viktigare kriterium. De framväxande naturvetenskaperna erhöll nya lärosto-
lar och institutionsbyggnader, framför allt observatoriet 1853 och Chemicum 
1858. Nya kommunikationsvägar, främst järnvägen, gjorde att universitetet 
och dess forskning knöts närmare till huvudstaden och till kontinenten. Den 
nationella isoleringen började brytas upp.

Den Boströmska idealismen stod emellertid fortfarande stark vid univer-
sitetet. Meteorologen och fysikern Hugo Hildebrandsson, som kom till Upp-
sala som student 1859, har lämnat denna skildring av stämningsläget under 
hans första studieår: ”Boströms läror debatterades öfverallt i studentkretsarna. 
’Nordens Plato’ stod på höjden af sitt anseende, och hans kateder, från hvilken 
han ’naiv och lärd’ med en beundransvärd klarhet och skarpsinnighet fram-
ställde sitt idealistiska system, omgafs ständigt af så många åhörare som kun-
de rymmas.” Naturvetenskapernas ställning stärktes inte utan konflikter och 
komplikationer. Filosofisk idealism och empirisk naturvetenskap lät sig inte 
alltid förenas.
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En av förgrundsgestalterna i den ”naturvetenskapliga renässans” som inträd-
de vid Uppsala universitet under 1850- och 1860-talen var fysikern Anders 
Ångström, professor från 1858 till sin död 1874 och ofta betraktad som pion-
jär för den moderna svenska experimentalfysiken. Ångström var född den 13 
augusti 1814, varför universitetet i sommar kan högtidlighålla 200-årsminnet 
av hans födelse.

Anders Ångström vann världsrykte för sina arbeten inom spektralanalysen. 
Därtill bidrog han verksamt till att internationalisera Uppsala universitet och 
knyta dess naturvetenskapliga forskning till den internationella utvecklingen. 
Så deltog han i nästan samtliga skandinaviska naturforskarmöten mellan 1842 
och 1873. Studieresor till Tyskland och Frankrike företog han 1843–44, 1859, 
1866 och 1867. Vidare upprättade Ångström ett internationellt kontaktnät 
och invaldes i en rad utländska akademier och lärda sällskap. Under de dryga 
trettio år som han verkade som universitetslärare i Uppsala befann sig lärosä-
tet i en dynamisk förändringsperiod, då studentantalet ökade och vetenskap-
liga ideal omformulerades. Ångström tillhörde under denna tid universitetets 
mest tongivande företrädare. Om hans insats skriver hans elev, den nyssnämn-
de Hildebrandsson: ”Ångström tillträdde den fysiska lärostolen 1858 och hans 
rykte var i ständigt stigande, så att han inom kort utgjorde universitetets störs-
ta vetenskapliga prydnad.”

Från Lögdö bruk till Uppsala
Anders Ångström var bördig från Medelpad, där hans far Johan Ångström var 
brukspredikant vid Lögdö bruk. Modern hette Catharina Thunberg. Släkten 
härstammade från Ånge, efter vilken ort efternamnet antogs. Längre fram 
blev fadern komminister i Ullånger i Ångermanland och därefter i Sättna 
 utanför Sundsvall. Komministerbefattningarna var lågt avlönade men trots att 
familjens ekonomiska förutsättningar var begränsade kunde alla tre sönerna 
beredas möjlighet att studera i Uppsala. Den äldste av dem, Johan Ångström 
den yngre (1813–79), blev medicine doktor i Uppsala 1852, varefter han ver-
kade som provinsialläkare i Lycksele och Örnsköldsvik. Han var därtill en ivrig 
botanist som genomförde flera forskningsresor i Skandinavien och Ryssland. 
Främst ägnade han sig åt bryologi (mossforskning) och han bearbetade bland 



27

annat Nils Johan Anderssons samlingar från fregatten Eugenies världsomseg-
ling 1851–53. Mossläktet Ångströmia är uppkallat efter honom.

Den yngste brodern, Carl Arendt Ångström (1821–96), kom även han till 
Uppsala för att studera. Under studietiden deltog han som frivillig i dansk-
tyska kriget 1848, innan han 1854 promoverades till filosofie magister. Han 
blev senare professor i tillämpad mekanik vid Teknologiska Institutet (senare 
KTH). Vidare gjorde han viktiga insatser som praktisk ingenjör, uppfinnare 
och som maskinkonstruktör. Han invaldes 1869 i Vetenskapsakademien.

Mellanbrodern Anders Ångström genomgick Härnösands läroverk, innan 
han som nittonåring inskrevs vid Uppsala universitet och Norrlands nation 
1833. Med undantag för något enstaka år skulle han därefter bli Uppsala och 
universitetet trogen under återstoden av sitt liv. För nationen, som kallade 

Anders Ångström fotograferad 
av hovfotografen Mathias 
 Hansen 1862. Uppsala  
universitetsbibliotek 17076.
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Anders Ångström, träsnitt publicerat i Ny Illustrerad Tidning i januari 1874, fem månader före 
hans bortgång.
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honom till hedersledamot 1844, uppvisade Ångström ett varaktigt intresse. 
I början av 1840-talet fungerade han som dess bibliotekarie, och från 1854 
till sin död ledde han den direktion som förvaltade nationens byggnadsfond. 
Han fick aldrig uppleva invigningen av Norrlands nations hus 1889, men hans 
namn finns med bland de norrländska stormän som pryder namntavlorna i 
trapphallen.

Sina studier ägnade Ångström främst åt de matematiska och fysiska veten-
skaperna, men för att klara uppehället tvingades han flera gånger till studie-
uppehåll för att tjänstgöra som informator. Särskilt fysiken fångade hans in-
tresse. I detta ämne hade den unge Fredric Rudberg blivit professor några år 
innan Ångström kom till Uppsala. Under 1820-talet hade Rudberg vistats i 
Paris, som vid denna tid utgjorde metropolen för studiet av de exakta veten-
skaperna. Här lärde han känna framstående fysiker som François Arago, Jean-
Baptiste Biot och Augustin Jean Fresnel, och som professor lade han grunden 
till en ny och tekniskt avancerad experimentalfysik i Uppsala. Ämnet befann 
sig vid denna tid i en dynamisk period, då en rad upptäckter kastade nytt ljus 
över optik, termodynamik, magnetism, elektricitetslära och andra delar av 
fysiken. Rudberg vårdade de internationella kontakter han hade knutit och 
utverkade medel för instrumentinköp till det eljest föga rustade fysiska labo-
ratoriet. Under hans ledning skedde viktiga ansatser till nivåhöjning och inter-
nationalisering av Uppsalafysiken. Säkerligen verkade denna forskningsmiljö 
stimulerande på Rudbergs lärjungar, av vilka Ångström snart räknades bland 
de främsta. Dessvärre bröts Rudbergs krafter i förtid. Han fann sig aldrig till 
rätta vid universitetet eller inom konsistoriet, där han var avsevärt yngre än 
sina kolleger. Han förföll i alkoholism och tappade sina ambitioner.

Anders Ångströms promotionskamrat och sedermera professorskollega 
Knut Olivecrona, som tenterade för Rudberg tillsammans med sin yngre bror, 
astronomen Thomas Olivecrona, har förmedlat denna minnesbild från deras 
examensövning för Rudberg: ”Det var stor skada att denne rikt begåfvade man 
var begifven på starka drycker. Han var ungkarl, umgicks icke med någon, men 
söp hemma hos sig ända till 2 buteljer konjak på dagen och drack dessutom 
portvin så att han på eftermiddagarna ofta var oredig. När jag och Thomas 
samtidigt tenterade för honom från kl. 4 till 8 e.m., kände vi huru det starkt 
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luktade konjak af honom och när det led mot slutet af tentamen, hvarunder 
han ofta gick in i ett inre rum och drack, var han halffull.”

Rudbergs leverne krävde sin tribut. Han avled, endast trettionio år gammal, 
under promotionsdagarna 1839. Han slutade, med Jacob Berzelius’ ord, som 
”et högst bedröfligt offer åt Bacchus”. Efter Rudbergs bortgång slutförde Ång-
ström de mätningar av jordtemperaturen på olika djup från markytan, vilka 
hade inletts av Rudberg 1837 och efter hans död fortsatts av Simon Backman 
och  Gustaf Svanberg. Resultaten från mätningarna låg till grund för en uppsats 
som Ångström införde i Vetenskaps-Societetens Acta i mitten av 1850-talet.

Kort före Rudbergs död hade Ångström avlagt kandidatexamen med hög-
sta betyg i alla matematiska vetenskaper. Han hade dessutom disputerat på 
magisteravhandlingen Om conisk refraktion (1839), i vilken han berörde pro-
blem inom optiken till vilka han senare skulle återvända i andra sammanhang. 

Den 15 juni 1839 promoverades Anders Ångström till filosofie magister. 
Bland hans sextio promotionskamrater fanns flera som långt senare skulle bli 
hans ämbetsbröder i det akademiska konsistoriet, till exempel filosofen Sigurd 
Ribbing och juristen Knut Olivecrona. Matematikern Carl Johan Malmsten 
hade vid promotionen av fakulteten tillerkänts första hedersrummet, his-
torikern Wilhelm Erik Svedelius hade beståtts det andra. Också Malmsten 
och Svedelius blev sedermera professorer i Uppsala. Bland övriga promovendi 
märktes den värmländske skalden Fredrik August Dahlgren, som i likhet med 
Svedelius omsider invaldes i Svenska Akademien, samt biblioteksamanuen-
sen Jonas Gjörcke, vilken längre fram blev redaktör för tidningen UpsalaBiet. 

Promotionen ägde som brukligt vid den här tiden rum i domkyrkan, varef-
ter middag intogs i Linneanum i Botaniska trädgården. Per Daniel Amadeus 
Atterbom, som var promotor, bars runt i gullstol av glada nypromoverade fi-
losofie magistrar. På kvällen hölls bal på Gillet men dessförinnan uppvaktades 
ärkebiskop Johan Olof Wallin i ärkebiskopsgården. Wallin, som ännu inte hade 
flyttat till Uppsala, var på tillfälligt besök för att som prokansler övervara pro-
motionen. Under promotionsdagen insjuknade han emellertid. Han lämnade 
dock sjuksängen för att på ärkebiskopsgårdens trappa hålla ett tacktal till de 
uppvaktande magistrarna. Det blev Wallins sista offentliga framträdande; han 
dog i ärke biskopsgården två veckor efter promotionen.
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Fysikern som blev astronom
Med all säkerhet hyste Ångström efter avslutade studier förhoppningar om att 
kunna göra akademisk karriär och kanske en dag få efterträda Rudberg som 
professor. Mänskligt att döma borde det dock ha dröjt länge innan successions-
frågan skulle bli aktuell, men Rudbergs hastiga frånfälle dagen före promotio-
nen hade i all hast förändrat förutsättningarna till förfång för Ångström. Han 
saknade ännu tillräckliga meriter för att kunna göra anspråk på professuren. 
I stället kom konkurrensen att stå mellan Henric Falck och Adolf Svanberg, 
vilka båda snarare var matematiker än fysiker och därför egentligen mindre 
än Ångström lämpade att föra Rudbergs verksamhet vidare. Meningarna var 
delade men Svanberg uppfördes till slut i första förslagsrum och utnämndes i 
mars 1841. Han var son till matematikprofessorn Jöns Svanberg och bror till 
Lars Svanberg, som ett decennium senare blev professor i kemi. 

Utnämningen av den blott trettiofemårige Adolf Svanberg till professor 
innebar rent krasst att Ångström inte kunde påräkna någon snabb befordran 
i Uppsala. I mars 1840 hade han blivit docent i fysik sedan han som specimen 
framlagt ytterligare ett arbete inom optiken, nämligen avhandlingen De the-
oria lucis calorisque. Kort därefter öppnade sig nya möjligheter inom ämnet 
astronomi. Ångström knöts till observatoriet i Stockholm, vilket förestods 
av hans norrländske landsman Nils Haquin Selander. Adjunkten vid Stock-
holmsobservatoriet, Thomas Olivecrona, en av Ångströms promotionskamra-
ter, avled i tyfoidfeber i juni 1842, endast tjugotre år gammal. Under en kortare 
tid innehade Ångström adjunkturen i Stockholm, men det dröjde inte länge 
innan han återbördades till Uppsala.

I juli 1843 utnämndes Ångström till observator vid Uppsalaobservatoriet 
sedan han som specimen framlagt avhandlingen Ad theoriam cometarum ad-
ditamenta. Som observator ägnade han sig främst åt den teoretiska astrono-
min, eftersom tillståndet vid observatoriet knappast medgav anställande av 
några mer kvalificerade astronomiska observationer. Han intresserade sig för 
småplaneternas inverkan på de periodiska kometernas omloppstid, och han 
försökte bland annat bestämma oregelbundenheterna i Halleys komets om-
loppstid. Ångströms astronomiska författarskap blev som helhet föga omfat-
tande och är i princip begränsat till rena specimina. I tidskriften Frey införde 
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han därutöver i slutet av 1840-talet några populära uppsatser om den astro-
nomiska vetenskapens aktuella läge.

Ångströms befattning som observator gjorde det emellertid möjligt för ho-
nom att förkovra sig i ämnen som låg lika nära fysiken som astronomin. Det 
gällde exempelvis de tidigare nämnda mätningarna av jordtemperaturen. Ett 
annat viktigt forskningsområde, som också hade introducerats av Rudberg, var 
studiet av jordmagnetismen, vilken blivit möjlig att mäta sedan magnetome-
terapparater hade installerats i Uppsala 1836. Denna verksamhet stod under 
Gustaf Svanbergs översyn, eftersom den ansågs höra till astronomin och inte 
fysiken. Rudberg hade på egen bekostnad anlagt ett järnfritt magnetiskt obser-
vatorium söder om slottet, men under Svanbergs tid flyttades verksamheten 
till ett nytt observatorium i norra slottstornet. Understödd av stipendieme-
del reste Ångström 1843 till München, där astronomiprofessorn Johann von 
Lamont under lång tid hade mätt jordmagnetismen och störningarna i mag-
netfältet. Av Lamont, som Ångström personligen lärde känna, erhöll han ett 
instrument med vars hjälp han under hemresan anställde mätningar av jord-
magnetismen på ett flertal platser, däribland Paris, Bryssel, Göttingen och 
Köpenhamn. Resultaten sammanställde han i Magnetische Beobachtungen bei 
Gelegenheit einer Reise nach Deutschland und Frankreich im Jahre 1844 (1847). 

Ångström hade planerat att efter hemkomsten på ett systematiskt sätt 
kartlägga de magnetiska förhållandena i Sverige, varför han under sommar-
ferierna 1849, 1850, 1854 och 1855 genomförde magnetiska mätningar i näs-
tan samtliga svenska landskap. Projektet var alltför ambitiöst anlagt för att 
han skulle kunna leda det i mål, men hans arbete blev en viktig första ansats 
till den omfattande kartläggning av den svenska jordmagnetismen som avslu-
tades på 1930-talet.

Under åren som observator fick Ångström dessutom i uppdrag att sam-
manställa de magnetiska mätningar, som blivit utförda i samband med fregat-
ten Eugenies världsomsegling 1851–53. Arbetet drog ut på tiden, framför allt 
beroende på brister i observationsmaterialet. Resultaten publicerades därför 
inte förrän 1874, samma år som Ångström avled.

Professuren i astronomi innehades sedan 1842 av den driftige Gustaf Svan-
berg, tillsammans med vilken Ångström verksamt arbetade för att moder-
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nisera förhållandena för ämnet. Det gamla observatoriet i Celsiushuset var i 
princip oanvändbart för astronomiska observationer och hade så varit under 
företrädaren Johan Bredmans långa professorstid. Svanberg arbetade – under-
stödd av Ångström – energiskt för att förbättra villkoren för sin vetenskap, i 
synnerhet för att få till stånd ett nytt observatorium.

Motståndet var emellertid stort på många håll. Starka krafter i Stockholm 
önskade se hela universitetet förflyttat till huvudstaden och saknade följakt-
ligen intresse för att bekosta nya institutionsbyggnader i den ”akademiska 
bondbyn”. Inom konsistoriet, i synnerhet bland humanisterna, fanns, som ti-
digare nämnts, en misstro mot naturvetenskapen. Svanbergs oförtröttliga ar-

Anders Ångström, porträttmedaljong av Lea Ahlborn.  
Uppsala universitets konstsamlingar 1777. Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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Augusta Bedoire (1820–1906) ingick våren 1845 äktenskap med Anders Ång-
ström. Hon var dotter till brukspatronen Henrik Bedoire, vilken först innehade 
Gysinge bruk i Österfärnebo och därefter Molnebo i Västerlövsta. Augustas mor 
Carin tillhörde Uppsalasläkten Littorin. Fotograf: Mathias Hansen, Uppsala 
universitetsbibliotek 17079.
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bete kröntes dock med framgång. Den 15 juni 1844 besökte kronprins Carl för 
första gången universitetet i egenskap av universitetskansler. Vid detta tillfälle 
lade han grundstenen till det nya observatoriet nedanför Rackarbacken. Fyra 
år senare stod kupolen färdig men det dröjde till hösten 1853 innan Svanberg 
och Ångström kunde ta det nya observatoriet i bruk. Först 1860 kom den sto-
ra refraktorn på plats, och inte förrän då blev observatoriet funktionsdugligt. 
Vid det laget hade Ångström redan återgått till fysiken.

Sedan Ångström blivit observator och återkommit från sin årslånga utländ-
ska studieresa kunde han bilda familj. I april 1845 gifte han sig med Augusta 
Bedoire, dotter till framlidne brukspatronen på Molnebo i Västerlövsta, Hen-
rik Bedoire och dennes hustru Carin, född Littorin, som efter makens bort-
gång flyttat tillbaka till Uppsala. Även efter giftermålet tvingades Ångström 
leva under blygsamma ekonomiska förhållanden. Härom skriver sonen Knut: 
”Men då den unga bruden icke medförde någon förmögenhet i boet, och obser-
vatorslönen, åtminstone under de första åren, blott utgjorde 90 tunnor spann-
mål, så syntes Ångström allt fortfarande få god användning för den fäderneärfda 
förnöjsamheten.” Fem barn föddes i Ångströms äktenskap, men tre söner dog 
i späd ålder. De överlevande barnen var dottern Anna och sonen Knut, födda 
1847 respektive 1857. Anna Ångström ingick 1874 äktenskap med adjunkten 
i mekanik, Gustaf Lundquist. Knut Ångström kallades 1896 till den profes-
sur i fysik som hans far tidigare hade innehaft.

Uppsalaprofessor i fysik
Anders Ångström hade uppehållit professuren i astronomi, dels vårterminen 
1845, dels under Gustaf Svanbergs utländska resa läsåret 1846–47. Under tolv 
år, 1845 till 1857, fungerade han som examinator i studentexamen. Det var 
emellertid som fysiker Ångström skulle göra sig bemärkt. Hans befordrings-
utsikter hade framstått som närmast obefintliga efter Adolf Svanbergs utnäm-
ning till professor, men under 1850-talet förändrades situationen. Svanberg led 
av vacklande hälsa, varför Ångström flera gånger inträdde som vikarie även på 
denna professur. År 1854 drabbades Svanberg av ett slaganfall, från vilket han 
aldrig hämtade sig. Han nödgades begära sjukledighet och flyttade till Stock-
holm, där han avled i september 1857.
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Efter Adolf Svanbergs bortgång framstod Ångström som den självskriv-
ne efterträdaren. Sannolikt var det därför som han 1857 avböjde en profes-
sorskallelse från universitetet i Kristiania. Tillsättningen av fysikprofessuren 
skulle dock inte sakna komplikationer. Ångström var nämligen inte väl sedd 
hos kronprinsregenten Carl, som hade fått uppfattningen att han inte var po-
pulär bland kolleger och studenter. I sin självbiografi skriver Gustaf Svanberg 
att kronprinsen, eventuellt påverkad av F.F. Carlson, försökte övertala Veten-

Anders’ och Augusta Ångströms två överlevande barn, Anna (kallad ”Missan”) och Knut. Fotografier: Uppsala universitets-
bibliotek 17078 och 17084, det senare är taget av Henri Osti. 
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skapsakademiens fysiker, professor Erik Edlund att söka befattningen för att 
därigenom förhindra en utnämning av Ångström. Kronprinsen utövade fortfa-
rande ett reellt inflytande i befordringsärenden, vilket vid denna tid ledde till 
vissa slitningar. Rent formellt var kronprinsen fortfarande universitetskans-
ler, även om han 1857 hade överlämnat det praktiska ansvaret för ämbetet till 
Gustaf Adolf Sparre.

Vetenskapsakademiens fysiker Erik Edlund, tidigare docent i 
Uppsala, valde till slut att inte göra Anders Ångström rangen 
stridig när professuren i fysik återbesattes på våren 1858. 
Fotografi av Carl Gustaf Vilhelm Carleman, Uppsala universi-
tetsbibliotek 17082.
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Huruvida det skedde på kronprinsens uppmaning skall vara osagt, men Erik 
Edlund anmälde sig som sökande. På 1840-talet hade Edlund, som var fem år 
yngre än Ångström, disputerat och varit docent i fysik vid universitetet. Inför 
utsikten att lämna Vetenskapsakademien för att återvända till Uppsala kände 
han av allt att döma stort vankelmod. I början av mars 1858 återkallade han 
nämligen sin ansökan, bara för att sedan ångra sig på nytt. Ecklesiastikminis-
tern Lars Anton Anjou tillät honom att kvarstå som sökande trots den tidi-
gare avsägelsen. Både Edlunds och Anjous agerande väckte förvåning i Upp-
sala. Den universitetet närstående lokaltidningen UpsalaPosten undrade den 
14 april ”hvad som hafva bevekt prof. Edlund att förnya sin en gång återtagna 
ansökan” och tillade att det var ”med spänd väntan man afvaktar den slutliga 
utgången af detta ansökningsmål, hvilken man ingalunda med någon visshet 
kan förutse”. Tidningen utgick dock från att Ångström skulle erhålla första 
rum på förslaget.

Kort därefter förklarade emellertid Edlund att han inte hade för avsikt att 
utnyttja den möjlighet han beretts att kvarstå som sökande. Eftersom den 
tredje sökanden, docenten Albert Holmgren, redan tidigare hade återkallat 
sin ansökan kunde inget längre hindra Ångströms utnämning. För säkerhets 
skull avfattade Carl Johan Malmsten och Gustaf Svanberg i fakulteten över-
svallande positiva utlåtanden över den ende återstående sökandens meriter 
och förmåga. Den 5 maj 1858 uppförde ett enhälligt konsistorium Ångström 
i första och enda förslagsrum. Han utnämndes kort därefter och installerades 
i oktober samma år.

Vid fyrtiofyra års ålder stod således Ångström vid karriärens mål. Han kun-
de äntligen utbyta den allt annat än furstligt betalda observatorsplatsen mot 
en fast professorslön. Hans professorstillträde sammanföll med färdigställan-
det av den nya institutionsbyggnaden, vilken togs i bruk på nyåret 1859. Fysi-
kerna flyttade in i det nya Chemicum 1860, varvid ämnet fick tillgång till be-
tydligt mer ändamålsenliga lokaler än vad fallet varit tidigare, då man endast 
förfogade över tre rum i konsistoriehuset vid S:t Eriks torg. Familjen Ångström 
kunde därtill flytta in i en imposant tjänstebostad i ”Institutionspalatset”, som 
Chemicum ibland benämndes. Bostaden låg på översta våningen mellan det 
fysiska kabinettet och den mineralogisk-geologiska institutionen.
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Förhållandet mellan Ångström och kronprins Carl, som 1859 uppsteg på 
tronen som Carl XV, förblev präglat av en viss kylighet. Om detta skriver 
 Gustaf Svanberg:

Äfven flera år efteråt hörde jag af Ångström, att han tyckte Kronprinsen, eller 
rättare då varande Konungen, undvika att tala med honom, såsom han gjorde 
med många andra, då tillfället hade fört honom i Konungens närhet i sällskap, 
eller såsom en gång på en ångbåt, och jag gjorde mig stort besvär att öfvertyga 
honom, att meningen icke var den, han trodde, utan att felet troligen låg hos 
honom sjelf, som genom ett kallsinnigt yttre eller något dylikt icke hade varit 
inbjudande.

I november 1861 besökte Carl XV Uppsala för första gången efter tronbestig-
ningen. Besöket blev ett slags försoningsmöte mellan kungen och universite-

Anders Ångström som profes-
sor i fysik. Fotografi från 

1860talets mitt. Uppsala 
universitets bibliotek 17077.
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tet efter de stridigheter som hade förekommit under 1850-talet. Under besö-
ket inspekterade kungen bland annat Chemicum, vilket då var universitetets 
största byggnad vid sidan av Carolina. Under rundvandringen deltog Ångström 
och han demonstrerade även olika experiment med elektriskt ljus för kungen. 
Huruvida detta bidrog till en försoning även mellan kungen och den av honom 
motvilligt utnämnde professorn är dock oklart.

Ångström hade bara varit professor i några månader när han drogs in i en 
ny strid, vilken blottlade naturvetarnas och humanisternas skilda vetenskaps-
syn. Tillsammans med sin promotionskamrat Knut Olivecrona och ytterliga-
re en rad professorer vädjade Ångström till geologen Axel Erdmann om att 
denne skulle söka den efter Lars Peter Walmstedt lediga lärostolen i minera-
logi och geologi. Denna rekrytering skulle avsevärt ha höjt geologins veten-
skapliga status. Erdmann, som redan blivit chef för SGU, avböjde propåerna. 
Inte heller lyckades universitetet intressera någon annan framstående geolog 
för professuren, trots att flera kontakter etablerades. Den ende aspiranten var 
Edward Walmstedt, den tidigare professorns son, vars meriter var synnerligen 
begränsade. Samtliga professorer i de naturvetenskapliga ämnena, däribland 
Ångström, röstade för att Walmstedt skulle inkompetensförklaras. Humanis-
terna ansåg däremot att undervisning, inte forskning, skulle utgöra universite-
tets egentliga uppgift, varför Walmstedt – som under många år tappert hade 
demonstrerat sina stensamlingar för studenterna i mineralogi – uppfyllde alla 
rimliga kompetenskrav, även om det var si och så med hans vetenskapliga me-
riter. Efter en rad turer slutade tillsättningen med att Walmstedt utnämndes 
i strid mot hans närmaste kollegers önskan. På 1870-talet deltog Ångström i 
arbetet med att förändra den ordning som hade gjort Walmstedts befordran 
möjlig.

Grundläggare av spektralanalysen
Vid sidan av jordtemperatur och jordmagnetism uppehöll sig Ångström vid 
studiet av värmeledning, och han utvecklade en ny metod för att fastställa vär-
meledningsförmågan hos bland annat koppar och järn. Metoden var dock inte 
okontroversiell, och den ledde till att Ångström på 1860-talet invecklades i en 
animerad polemik med den tyske fysikern Wilhelm Dumas.
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Anders Ångström uppvisade stor bredd som fysiker. De arbeten som 
han publicerade inom jordmagnetism och värmeledning var framstående, 
men hans vetenskapliga insats har i främsta rummet blivit förknippad med 
spektral analysen, det vill säga metoden att undersöka olika ämnens struktur 
utifrån deras elektromagnetiska spektrum. Det var ett forskningsområde som 
han var väl lämpad för, eftersom det tillhörde gränslandet mellan fysik och 
astronomi. Hans första arbete inom detta område var uppsatsen ”Optiska un-
dersökningar”, som infördes i Vetenskapsakademiens Handlingar 1853 och se-
nare översattes till både tyska och engelska. I detta arbete berörde Ångström 
de centrala tankarna kring spektralanalysen, men meningarna går isär rörande 
i vilken utsträckning han föregrep fysikern Gustav Kirchhoffs och kemisten 
Robert Bunsens arbeten under åren 1859 till 1861, vilka lade grunden till den 

De tyska naturforskarna Gustav Kirchhoff och Robert Bunsen lade grunden till spektralanaly-
sen i sitt gemensamma arbete Untersuchungen über das Sonnenspektrum und die Spektren 
der Chemischen Elemente (1861). De kunde dock bygga vidare på de teorier som Anders 
Ångström redan 1853 hade publicerat i ”Optiska undersökningar”. Under 1860talet utbröt 
därför en prioritetsstrid mellan Kirchhoff och Ångström. Fotografier: Uppsala universitetsbib-
liotek 17087 och 17080.
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moderna spektralanalysen. Redan under 1860-talet uppstod en prioritetsstrid, 
varvid Ångström för egen del menade att hans ”Optiska undersökningar” i allt 
väsentligt innehöll en motsvarighet till Kirchhoffs absorptionslag. Dessutom 
menade Ångström att hans rön utgjorde en förklaring till uppkomsten av de 
fraunhoferska linjerna, det vill säga de mörka absorptionslinjerna i solljusets 
spektrum, vilka fått sitt namn efter upptäckaren, den tyske fysikern Joseph 
von Fraunhofer. De fraunhoferska linjerna orsakas av att vissa grundämnen 
i solens atmosfär absorberar ljus av bestämda våglängder. I Vetenskapsakade-
miens Handlingar för år 1861 återkom Ångström till detta ämne i studien ”Om 
de Fraunhoferska linjerna i solspektrum”, varvid han närmare undersökte de 
metaller som gav upphov till linjerna i solspektrum. Även detta arbete utkom 
senare i engelsk och tysk översättning.

Under 1860-talet fullföljde Ångström sin forskning kring spektralanalysen, 
varvid han sekunderades av docenten Robert Thalén, som 1861 blivit inneha-
vare av den nyinrättade adjunkturen i fysik och mekanik. Samarbetet mellan 
de båda hade inletts redan i slutet av 1850-talet, då Thalén ännu var docent 
i astronomi och befann sig på en flerårig utländsk studieresa. Thalén besökte 
laboratorier och vetenskapliga institutioner i Tyskland, Frankrike och Stor-
britannien, och på Ångströms uppdrag förvärvade han en rad vetenskapliga 
instrument till det fysiska kabinettet i Uppsala.

Thalén blev efter hemkomsten Ångströms trogne vapendragare och biträde 
i observationerna av solljusets spektrum. I Upsala universitets årsskrift införde 
Thalén 1866 en historik över spektralanalysen, i vilken han ihärdigt försva-
rade Ångströms prioritet gentemot Kirchhoff och Bunsen. Några år tidigare 
hade Ångström tagit illa vid sig när Kirchhoff i en polemisk uppsats försökt 
reducera sina föregångares, inte minst Ångströms, betydelse. Ångström fick 
stöd även från andra håll. När han 1870 invaldes i Royal Society framhöll den 
engelske fysikern och astronomen Edward Sabine att hans iakttagelser i ”Op-
tiska undersökningar” hade lagt grunden till spektralanalysen. 

På ett fruktbart sätt kompletterade Thalén och Ångström varandra. Ång-
ströms vetenskapliga författarskap blev aldrig omfattande, och hans skrifter 
var avfattade i en kondenserad stil. De var riktade till en kvalificerad, veten-
skaplig publik och var följaktligen svårbegripliga för andra läsare, inte minst 
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för oerfarna studenter. Även som föreläsare hade Ångström svårt att anpassa 
sitt budskap för ett auditorium med något mindre avancerade åhörare. Thalén 
blev något av Ångströms och spektralanalysens utrikesminister och popula-
risator, både inom och utanför universitetet. Om förhållandet mellan de båda 
har Hugo Hildebrandsson lämnat följande träffande vittnesbörd: 

Thalén var först Docent och Amanuens, sedan Adjunkt under Ångström. Det 
kan med fog sägas, att han i ej ringa mån bidrog till Ångströms rykte. De kom-
pletterade hvarandra, och studenterna kallade dem Moses och Aron, ”ty”, sades 
det, ”den ene har idéerna och gudaingifvelsen och den andre förer dem ut”. Tha-
lén var redan och ordningen personifierad, skicklig experimentator och ritare, 
samt redig och klar skriftställare och föreläsare. Också var han Ångström ett 
ovärderligt biträde såväl vid de vetenskapliga arbetena, som vid undervisningen.

Adjunkten Robert Thalén  
biträdde Anders Ångström under 
hela professorstiden, inte minst 
med de banbrytande spektralana-
lytiska undersökningarna under 
1860talet. Thalén efterträdde 
Ångström som professor och 
började kort därefter meddela 
dennes son Knut privatlektioner 
i fysik. Knut  Ångström kallades 
1896 till professuren efter Thaléns 
pensionering. Fotografi: Uppsala 
universitets bibliotek 13247.
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År 1868 sammanfattade Ångström sina egna och Thaléns studier om solspekt-
rum i volymen Recherches sur le spectre solaire, vilken bland annat innehöll en 
noggrann bestämning av våglängderna hos Fraunhoferska linjerna. Studien, 

Omslaget till Anders Ångströms 
 klassiska arbete inom spektral
analysen, Recherches sur le 
spectre solaire (1868). ”Till Upsala 
Univer sitets Bibliothek af Förf.” har 
Ångström skrivit uppe till höger. Om 
faderns magnum opus skriver Knut 
Ångström: ”Härmed var för en lång 
följd af år en norm gifven för följande 
spektralanalytiska bestämningar, och 
Ångströms spektralatlas skall städse 
räknas bland den spektralanalytiska 
litteraturens klassiska verk.”
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som illustrerades med planscher som utvisade linjernas läge, rönte stor inter-
nationell uppmärksamhet och räknas till de viktigaste vetenskapliga arbeten 
som publicerades vid Uppsala universitet under 1800-talet. Trots de prosa-
iska förhållandena vid Chemicum hade Ångström och Thalén lyckats föra sin 
vetenskap till en världsledande ställning. Recherches sur les spectre solaire blev 
för lång tid framåt ett mönster för spektroskopiska undersökningar.

Det var inte bara solljuset som Ångström underkastade ett grundligt spekt-
roskopiskt studium. I slutet av 1860-talet intresserade han sig även för norr-
skenet och han mätte linjerna i dess spektrum. En första studie av norrskenet 
ingick som ett kapitel i Recherches sur le spectre solaire och han återkom till 
ämnet i en uppsats kort före sin död.

Lärare och disciplinbyggare
Ångström trivdes, som nämnts, betydligt bättre som forskare i laboratoriet 
än som katederföreläsare. Som person var han reserverad och för studenter-
na kunde han därför framstå som otillgänglig och svårbegriplig. Det var dessa 
egenskaper som hade föranlett kronprinsens tvivel kring det lämpliga i hans 
utnämning. För de verkligt intresserade studenterna blev Ångström dock en 
uppskattad lärare. Några veckor efter hans död införde UpsalaPosten (6 juli 
1874) utdrag ur ett brev från ”en resande yngre universitetslärare”, som ville 
korrigera den utbredda uppfattningen att Ångström varit mindre lyckad som 
föreläsare. Brevskrivaren konstaterade:

Det är sant, att hans föredrag saknade den lätthet och formella elegans, hwil-
ken bland studenterne går och gäller såsom den förnämsta egenskapen hos 
en god föreläsare, men man fann i stället deruti ett annat, som i min tanke är 
mera wärdt, nämligen den skarpaste och klaraste analys af de fysiska fenome-
nens inre natur, hwarigenom man fördes frågornas werkliga kärna så nära det 
war möjligt att komma. Och, på samma gång, hwilken uttömmande sakrikhet, 
hwilken originalitet och hwilken rikedom på nya idéer nedlades ej af honom i 
hans föredrag. Jag är öfwertygad om, att han, utan att derpå fästa den ringaste 
uppmärksamhet, mången gång åt den anspråkslösa publik, som följde hans fö-
reläsningar, meddelade upptäckter, hwilka kända i utlandet der skulle wäckt 
ej ringa uppseende.
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Också Hugo Hildebrandsson har med tacksamhet erinrat sig studierna under 
Ångström: ”För min utveckling i vetenskapligt hänseende var det ovärderligt 
att hafva fått studera under honom och sedan som hans amanuens och docent 
på nära håll fått följa och stundom äfven deltaga i hans arbeten. Wand att reda 
sig med små medel var han som experimentator synnerligen fyndig. Hans idé-
rikedom var förvånande och hans minne kollossalt, hvartill kom en ofantlig 
beläsenhet och lärdom äfven på det matematiska området.”

Ångströms och Thaléns insatser förminskas inte av det faktum att fysikäm-
nets lokaler i Chemicum snart blev föråldrade och var föga anpassade för ve-
tenskapens krav. Under sin professorstid påtalade Ångström upprepade gånger 
behovet av en ny fysisk institution. Han talade emellertid för döva öron; det 
dröjde till 1908, det vill säga till slutet av sonen Knuts professorstid, innan en 
sådan kom till stånd. Den sparsamhet som Ångström i privatlivet ålade sig kom 
till nytta även i hans egenskap av institutionsföreståndare. De knappa anslagen 
räckte inte bara till att hålla den vetenskapliga verksamheten i gång, därutöver 
kunde instrumentuppsättningen väsentligt utökas.

Ångström och Thalén lyckades aldrig med föresatsen att utverka medel 
för en ny institutionsbyggnad, men deras ansträngningar kröntes i andra av-
seenden med desto större framgång. Det gällde inte minst tillkomsten av nya 
tjänster. Vid 1860 års riksdag inrättades en adjunktur i fysik och mekanik, till 
vilken Thalén 1861 utsågs till förste innehavare. Adjunkturens tillkomst till-
fredsställde dock inte kraven på en självständig lärostol i mekanik, varför kon-
sistoriet 1865 hos Kungl. Maj:t gjorde en framställning om en professur i detta 
ämne. Propån avvisades men frågan väcktes på nytt av Ångström 1870. Han 
påpekade att ämnet kemi företräddes av tre professorer (varav en inom Me-
dicinska fakulteten) men att hans egen lärostol var den enda som fanns inom 
fysikämnet. Konsistoriet och universitetskanslern ställde sig bakom förslaget, 
vilket dock avvisades av riksdagen. En kunglig proposition till 1873 års riks-
dag bifölls däremot, och samma år utsågs Robert Thalén till innehavare av den 
nyinrättade mekanikprofessuren.

Thaléns professorsutnämning innebar att adjunkturen i fysik och meka-
nik blev ledig. Mest meriterad för denna befattning var Hugo Hildebrands-
son, som hade uppehållit tjänsten läsåret 1869/70. När adjunkturen utlystes 
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avstod emellertid Hildebrandsson från att söka den. Hans yngre kollega och 
efterträdare som amanuens Gustaf Lundquist hade nämligen förlovat sig med 
Ångströms dotter Anna, varför han inte ville gå i vägen för denne. Han skriver 
härom i sin självbiografi:

Under min resa hade Gustaf Lundquist promoverats, blifvit docent i fysik och 
min efterträdare som amanuens, men än mer, han hade förlofvat sig med Ång-
ströms dotter. [---] Ehuru äldre docent och åtminstone då mera meriterad än 
Lundquist, insåg jag väl, hur obehagligt det varit att under sådana omständig-
heter konkurrera med honom om denna plats, vare sig att jag fått den eller blif-
vit förbigången. Dessa konsiderationer gjorde ock, att jag sedermera lemnade 
honom banan fri och nöjde mig med den prekära ställningen som e.o. adjunkt i 
Meteorologi med arfvode af 2000 Kr. Mitt förhållande till L. var det bästa och 
jag har haft den lyckan, att i honom och hans Fru alltjemt haft tvenne af mina 
närmaste och käraste vänner.

Lundquist fick adjunkturen och blev således närmaste kollega till sin trolova-
des far. Det var för övrigt Ångström som hade övertalat Lundquist att kvar-
stanna vid universitetet i stället för att antaga ett erbjudande om en välavlönad 
befattning vid cementgjuteriet i Lomma. Bröllopet mellan Lundquist och sin 
dotter fick Ångström aldrig uppleva; det var inplanerat till sommaren 1874 
kort efter hans plötsliga bortgång. Ångströms död ledde till att svärsonen be-
fordrades på nytt. När Thalén övertog den lediga lärostolen i fysik blev Lund-
quist 1875 dennes efterträdare som professor i mekanik. Hildebrandsson, som 
ridderligt hade trätt tillbaka för Lundquist, kvarstod som extra ordinarie ad-
junkt i meteorologi. Hans tjänst omvandlades 1878 till en extra ordinarie pro-
fessur i samma ämne. Inom loppet av knappt tjugo år hade således fysikämnet 
med dess underdiscipliner och närliggande ämnen upplevt en kraftfull expan-
sion. Äran för detta tillfaller i icke ringa utsträckning Anders Ångström, som 
blev en verklig disciplinbyggare för den upsaliensiska experimentalfysiken. 

I pedagogiskt hänseende blev Ångström en nydanare, trots sina begräns-
ningar som föreläsare. Han bidrog nämligen till att förnya undervisningens 
former, främst genom att våren 1862 introducera laborationsövningar i un-
dervisningen. Denna pedagogiska nymodighet var en direkt följd av att ämnet 
hade fått tillgång till bättre anpassade institutionslokaler i Chemicum, även 
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om inte heller dessa förslog tillräckligt för att i längden kunna tillgodose kra-
ven för avancerad undervisning i experimentell fysik. 

Ångströms administrativa förmåga togs tillvara både inom och utanför uni-
versitetet, ett förhållande som bidrog till att reducera omfattningen av hans 
vetenskapliga författarskap. Under fem år var han stadsfullmäktig i Uppsala, 
han ingick i styrelsen för Ultuna Lantbruksinstitut, och han fungerade som 
sekreterare i Kungl. Vetenskaps-Societeten. När universitetet 1869 inrättade 
en särskild drätselnämnd blev han dess ordförande. I praktiken innebar detta 
att han tilldelades huvudansvaret för universitetets ekonomiska förvaltning. 
Vidare ingick Ångström i den kommitté, vilken under prokanslern och ärke-

Hugo Hildebrandsson, som 1878 
blev universitetets förste professor 
i meteorologi, tillhörde Anders 
Ångströms lärjungar. Fotografi av 
Henri Osti, Uppsala universitets-
bibliotek 17083. 
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biskopen Anton Niklas Sundbergs ordförandeskap skulle förbereda en reform 
av universitetsstatuterna från 1852. Kommitténs betänkande, som lades fram 
några månader efter Ångströms bortgång, kom att ligga till grund för 1876 års 
universitetsstatuter. En viktig del av statutreformen bestod i att de filosofiska 
fakulteterna delades i två sektioner, en humanistisk och en matematisk-natur-
vetenskaplig. Även detta var ett resultat av den vetenskapliga specialisering 
för vilken Ångström enträget hade verkat.

Läsåret 1870/71 innehade Ångström ämbetet som universitetets rektor. 
Hans rektorat sammanföll med franska-tyska kriget, vilket kastade en skugga 
över Europas universitet. Kriget mellan de båda ledande vetenskapliga kul-
turnationerna blev ett hinder för det snabbt framväxande vetenskapliga sam-
arbetet över nationsgränserna. I 1871 års rektorsprogram betonade Ångström 
särskilt vetenskapens och bildningens civiliserande inverkan, och han under-
strök att ”om kunskapen icke alltid går i det godas och rättas tjänst, så är okun-
nigheten dock alltid våldets och lidelsernas säkra byte”.

Ångströms administrativa fallenhet var större än hans diplomatiska för-
måga. Samarbetet med kolleger och ämbetsbröder flöt långt ifrån smärtfritt. 
Ångström var lynnig och förmådde inte alltid tygla sitt humör under konsis-
toriets eller fakultetens förhandlingar. Särskilt under de första professorsåren 
ledde detta till en del kontroverser. Härom skriver Robert Thalén i en min-
nesteckning:

Såsom nykommen ledamot af nämda korporationer stod han likväl ofta tem-
ligen ensam om sin åsigt, men stred då så mycket käckare för hvad han ansåg 
vara rätt och nyttigt. Misstänkte han egennyttiga beräkningar vara gömda bak-
om de framlagda förslagen blef han mycket förgrymmad och rent af svår mot 
sina motståndare, i följd hvaraf det icke sällan hände, att han derigenom ådrog 
sig sina kamraters missnöje. Han råkade även sjelf i misshumör, ty i allmänhet 
lade han något för mycket på sinnet den opposition, hvarmed de akademiska 
fäderna understundom brukade undfägna hvarandra. Men med tiden, då hans 
redbarhet och duglighet hunnit blifva tillräckligt och mera allmänt kända, öf-
versågo kamraterna allt mer med hans lynnes hetsighet, och oftast var det den 
af honom uttalade åsigten, som gjorde sig gällande.
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Några månader efter att Ångström nedlagt sitt rektorat utsågs han till Mate-
matisk-naturvetenskapliga sektionens representant i den femmannakommitté 
som under Per Hedenius’ ordförandeskap skulle förbereda 1877 års univer-
sitetsjubileum. Det blev emellertid inte Ångström förunnat att uppleva det 
ståtliga firandet för vilket han uppdrog de första riktlinjerna.

I januari 1874 prydde Ångströms porträtt förstasidan på Ny Illustrerad Tid-
ning, och i artikeln framställdes han som en svensk vetenskaplig storman i Lin-
nés, Scheeles och Berzelius’ klass. Så hade Ångström med tiden fått uppleva 
erkännanden från den internationella vetenskapliga gemenskapen. Han utsågs 
till ledamot av en rad akademier och lärda sällskap, däribland Royal Society, 
vars prestigefyllda Rumfordmedalj han som förste svensk tilldelades 1872.

På våren 1874 insjuknade Ångström i en hjärnsjukdom, vilken yttrade sig 
i form av svår huvudvärk. Astronomen Gustaf Svanberg, som livet igenom 
förblev Ångströms närmast förtrogne, skriver i sina memoarer om deras sista 
möten: ”Vid ett par af sina sista besök, sade han: ’jag begriper ej hvad jag fått i 
hufvudet’ och ruskade med handen bakre delen deraf. Men dertill lade jag in-
tet märke, emedan han straxt derefter talade om andra ämnen och var såsom 
vanligt. Och likväl hade denna känsla i hufvudet mera att betyda, än hvad vi 
föreställde oss.”

I mitten av juni tog sjukdomen – av allt att döma handlade det om hjärn-
hinneinflammation – en allvarlig vändning. Den 21 juni 1874 avled Ångström, 
sju veckor före sin sextioårsdag. Fem dagar senare begravdes han på Uppsala 
gamla kyrkogård. Jordfästningen förrättades av universitetets rektor, kyrko-
historikern Carl Alfred Cornelius, sedermera biskop i Linköping. I den långa 
begravningsprocessionen, som anfördes av nationen och akademistaten, deltog 
bland andra den åldrige botanisten Elias Fries. Minnet av Ångström högtidlig-
hölls vid 1875 års nordiska fest, till vilken Carl David af Wirsén författade en 
minnesdikt. Knut Olivecrona har i efterhand sammanfattat Ångströms gär-
ning på detta sätt:

Med god underbyggnad i studier, utmärkte han sig med en jernflit som ej skyd-
de några mödor, på den experimentela fysikens område och gjorde der vackra 
upptäckter, som för alltid skola bära hans frejdade namn i samband med veten-
skapens heroers till den senaste efterverld. Genom sina optiska undersökning-
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Anders Ångströms gravmonument av svart, polerad granit restes 1883 på Uppsala 
gamla kyrkogård. Medaljongen i brons är utförd av bildhuggaren John Börjeson. 
Fotografi: Mikael Wallerstedt.
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ar, lyckades han att grundlägga lagarna för den för fysiken, kemien och astro-
nomien så ytterst vigtiga spektralanalysen, hvarigenom nytt ljus blifvit spridt 
öfver förut för den vetenskapliga forskningen olösliga fenomen. Med rätta har 
han ock framför Bunsen och Kirchoff blifvit kallad spektralanalysens fader. [---] 
Med värma försvarande han allt, som han ansåg skola lända till Universitetets 
eller vetenskapens fromma. I umgänget med kamrater välvillig och vänfast, 
efterlemnade han vid sin, menskligt att se, allt för tidiga bortgång, ett vackert 
minne, som, huru än tiderna komma att vexla, skall lefva äradt och vördadt.

Anders Ångström var den senast avlidne Uppsalaprofessorn bland dem vars 
namn utvaldes för att pryda namntavlorna på universitetshusets fasad. Vid so-
larkongressen i Oxford 1905 antogs den av Ångström införda, och i Recherches 
sur le spectre solaire använda, enheten för ljusvåglängd under namnet ångström 
(en tiomiljondels millimeter).

Sedan 1997 har universitetets matematisk-naturvetenskapliga ämnen va-
rit förlagda till Ångströmlaboratoriet vid Polacksbacken, vilket sedan dess har 
byggts ut i olika omgångar. Laboratoriet är uppkallat efter far och son Ång-
ström och Anders Ångströms namnteckning utgör dess logotyp.

Platsen för det nya Ångströmlaboratoriet är väl vald. Det vore visserligen en 
överdrift att påstå att Anders Ångströms karriär började på den plats som nu 
bär hans namn. Men det var just där på Polacksbacken som han en gång firade 
att han avslutat sina grundläggande studier och därmed kunde påbörja den ve-
tenskapliga verksamhet som skulle komma att betyda så mycket för universi-
tetet. Om Ångströms kandidatsexa, som ägde rum på det intilliggande värds-
huset Eklundshof den 1 maj 1839, skriver Knut Olivecrona: 

Der höll vår blifvande primus vid promotionen Malmsten, stående på en tom 
öltunna, ett af sina glänsande, af bravorop ofta afbrutna, tal till kandidaterna, 
slutande med skålar för Filosofiska Fakulteten och den utsedde promotorn pro-
fessor Atterbom. Då vi under sång tågade hem vid midnatt, stadnade vi utan-
för astronomie professorn Bredmans bostad vid Nedre Slottsgatan och sjöngo 
stjernsången: ’Stjernorna blinka ned på vår ödsliga stig’ o.s.v. under det att gub-
ben tittade ut bakom rullgardinen.

Komne på Drottninggatan, gjordes halt utanför Littorinska huset. En af 
kandidaterne, Anders Jonas Ångström, den sedermera ryktbare grundläggaren 
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Norrlands nations porträtt av Anders Ångström är målat av Birger Lignell, ritmästare vid 
 universitetet. Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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af spektralanalysen, hade sin fästmö den vackra Mamsell Augusta Bedoire der 
boende, och på hans begäran sjöngs serenad under hennes fönster; men jag mås-
te erkänna att efter så mycket förutgånget sjungande och pokulerande voro rös-
terna icke synnerligen lämpliga för serenad.

Så gick det till inför en promotion i Uppsala, en vår för precis 175 år sedan.

Referenser
Robert Thalén har författat en biografi över Anders Ångström i Kungl. Vetenskaps-
akademiens levnadsteckningar 2 (1878–85). Jämför sonen Knut Ångströms Anders 
Jonas Ångström (1907). Olof Beckman har utgivit Ångström far och son (1997). Sven 
Widmalm har skildrat Uppsalafysikens utveckling under 1800-talet i Det öppna 
 laboratoriet (2001), Carl Frängsmyr har skildrat samma period i Uppsala universitet 
1852–1916, del 2 (2010). Gustaf Svanbergs ”Redovisning för en lång lefnad” utgavs av 
N.V.E. Nordenmark i Uppsala universitets årsskrift 1949. Carl Frängsmyr har utgivit 
Knut Olivecronas Hågkomster samlade från en lång lefnad (2008), och han arbetar för 
närvarande med en edition av Hugo Hildebrandssons självbiografi.



55

Program
(Alla klockslag är precisa)

11.30 Universitetets aula öppnas. För tillträde krävs biljett.

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska 
processionen samlas på universitetshusets gallerier enligt anvisning 
i processionsordningen.

12.15 Promotionshögtiden i universitetets aula börjar med intågsproces-
sion. 

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Teologiska fakultetens promotor, professor Mia Lövheim över 
ämnet Religion i den politiska diskussionen – ledartexter 1975–2010.

Promotion inom samtliga nio fakulteter. Under promotionerna utförs musik 
komponerad av J.C.F. Haeffner, J.A. Josephson, Stefan Karpe, LarsErik Lars-
son med flera. Efter promotionen inom teologisk, juridisk, medicinsk och far-
maceutisk fakultet uttalas minnesord över de avlidna bland 1964 års promoti 
av Medicinska fakultetens promotor, professor Bengt Gerdin. Därefter vidtar 
promotionen inom de filosofiska fakulteterna.
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Hyllning till årets jubeldoktorer framförs av Uppsala studentkårs ordförande, 
fil. stud. Fredrik Pettersson, v-d.

Anförande av teologie jubeldoktorn biskop Martin Lönnebo.

Processionens uttåg.
(Publiken ombeds att sedan akten avslutats inte lämna aulan förrän uttågs-
processionen i sin helhet passerat.)

Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av 
director musices, professor Stefan Karpe.

Processionsordning

Avd. 4, 5 och 7 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför 
 vänster trappa, avd. 3 i trappan
1. Uppsala studentkårs övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Ordförandena vid studentkårerna, curator curatorum samt nationernas kuratorer 
4. Promotionens övermarskalk och bitr. övermarskalkar
5. Promotorerna
6. Årets jubeldoktorer (väntar vid platser i aulan)
7. Promotionens doktorer efter avlagda prov

Avd. 8–24 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför höger 
trappa
8. Pedellen 
9. De två cursorerna
10. Värdarna för promotionen samt särskilt inbjudna honoratiores
11. Bitr. övermarskalkar
12. Övriga inbjudna gäster
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13. Professores emeriti
14. Teologiska fakultetens lärare
15. Juridiska fakultetens lärare
16. Medicinska fakultetens lärare
17. Farmaceutiska fakultetens lärare
18. Historisk-filosofiska fakultetens lärare 
19. Språkvetenskapliga fakultetens lärare
20. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare
21. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare
22. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare
23. Tidigare promoverade doktorer
24. Vid Uppsala universitet anställda tjänstemän
25. Ceremonimästaren

Vidare deltar ett antal studentmarskalkar.

Uttåget ur aulan äger rum på sätt som anges i det särskilt utgivna programmet.

Promotionsarrangemang

Ceremonimästare Per Ström, promotionsövermarskalk Johan Sjöberg, bitr. 
promotionsövermarskalkar Gabriella Almqvist, Thomas Fredengren, Carl 
 Frängsmyr och Annika Windahl Pontén, Uppsalastudenternas övermarskalk 
Sanna Somby, pedell Sten Andersson, cursorer Göran Karlsson och Martin 
 Andersson, pressansvarig Anneli Waara, ansvarig för universitetshuset  Manuel 
Alfaro, administration Jakob Piehl och Maria Berglöf Stridh.

Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling.

Blomsterarrangemang: Botaniska trädgården.
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Stora domkyrkoklockan ringer kl. 8.00 promotionsdagen.

Kanonsaluten, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten, 
utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri under befäl av major Mikael 
Andersson.
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Rektors hälsningsord

Uppsala universitet inbjuder traditionsenligt till promotionsfest i slutet av vår-
terminen. Vid januaripromotionen höll Alma Mater fest för ett antal nya dok-
torer, ett flertal hedersdoktorer och för pristagare. Vid vårpromotionen pro-
moveras årets jubeldoktorer tillsammans med nydisputerade. Vi hälsar därför 
särskilt dem som för femtio år sedan besteg parnassen och nu kan hyllas som 
jubeldoktorer vid sitt gamla lärosäte. De får här möta den unga generationens 
forskare som i många fall byggt vidare på deras verk.

Vid ett lärosäte med månghundraåriga anor finns alltid ett jubileum att fira 
eller något betydelsefullt i det förgångna att minnas. Genom de bifogade upp-
satserna har redaktionen valt att uppmärksamma dels att tjugofem år redan 
förflutit sedan universitetet mottog ett besök av påven Johannes Paulus II un-
der hans resa till de nordiska länderna, dels det stundande 200-årsminnet av 
professor Anders Ångströms födelse.

Till sommaren är det också ett år sedan Högskolan på Gotland lades sam-
man med Alma Mater upsaliensis; Campus Gotland blev ett värdefullt till-
skott till universitetet. Integrationen fortgår och formerna för att verka på två 
olika orter i denna omfattning är ännu under kreativ utveckling.

Doktorspromotionen i aulan är ett tillfälle då universitetets mångfald och 
enhet manifesterar sig på en och samma gång. Den bredd och det djup som uni-
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versitetet uppvisar framstår tydligt när man läser förteckningarna över såväl 
jubeldoktorers som nyexaminerade doktorers forskningsämnen och avhand-
lingstitlar. De unga promovendi har bakom sig en doktorandtid som innehål-
lit både motgångar och framgångar, möda och glädje. Nu är stunden inne att 
kröna deras ansträngningar med den hedersamma lönen och hylla dem som 
självständiga forskare och lärare under eget ansvar.

Promotionsfesten, som vi nu skall fira, är alltså först och främst ägnad dem 
som med godkända prov och efter disputation erhållit sin doktorsexamen och 
därför är berättigade att promoveras och föras över parnassen. Det sker genom 
den hävdvunna rit som ärvts från medeltidens akademiska traditioner och nu 
vårdats hos oss under mer än fyra hundra år. Att denna fest får firas i närvaro 
av universitetets ärade gäster samt många av vetenskapens gynnare och vän-
ner tillsammans med promovendernas lärare och närstående gör det till en 
glädje att kunna hälsa välkommen till ännu en promotionsfest som avslutning 
på det akademiska året.

Eva Åkesson
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Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala universitets aula onsdagen den 28 maj 2014 
får härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas 
vägnar, inbjuda:

Statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund, ärke-
biskopen i Uppsala Anders Wejryd, landshövdingen i Uppsala län Peter Egardt, 
universitetskanslern, professor Lars Haikola, rektorn vid Sveriges lantbruks-
universitet, professor Lisa Sennerby Forsse, samt universitetets förutvarande 
rektorer, professorerna Martin H:son Holmdahl, Stig Strömholm, Bo Sundqvist 
och Anders Hallberg.

Vi hälsar även konsistoriets ordförande docent Carola Lemne och inbju-
der vidare cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband, styrelser 
och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter, 
universitetets förutvarande och nuvarande lärare och tjänstemän, i Uppsala 
närvarande jubeldoktorer och doktorer av alla fakulteter, anhöriga till pro-
movendi, universitetets studenter samt övriga vetenskapens idkare, vårdare, 
gynnare och vänner.

Samling för gäster som avser att deltaga i processionen sker kl. 11.45 på 
galleriet utanför fakultetsrummen. I övrigt hänvisas till här bifogat program.
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Uppsala i april 2014

För Uppsala universitet
Eva Åkesson

 För Teologiska fakulteten För Juridiska fakulteten
 Mikael Stenmark Torbjörn Andersson

 För Medicinska fakulteten För Farmaceutiska fakulteten
 Stellan Sandler Göran Alderborn

 För Historisk-filosofiska För Språkvetenskapliga 
 fakulteten fakulteten
 Sharon Rider Björn Melander

 För Samhällsvetenskapliga För Utbildningsvetenskapliga
 fakulteten fakulteten
 Lars Magnusson Elisabet Nihlfors

 För Teknisk-naturvetenskapliga
 fakulteten
 Helena Danielson
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Promoti vid Uppsala universitet år 1964

En sammanställning av Torgny Nevéus

Lördagen den 30 maj 1964 förrättades i Uppsala universitets aula doktorspro-
motion inom samtliga vid denna tid existerande fem fakulteter. 

Promotorer var följande: Teologiska fakulteten, professorn i praktisk teologi 
med kyrkorätt Åke Andrén. Juridiska fakulteten, professorn i allmän rätts-
lära Lars Hjerner. Medicinska fakulteten, professorn i pediatrik Bo Vahlquist. 
 Humanistiska fakulteten, professorn i nordisk och jämförande folklivsforsk-
ning, särskilt folkloristisk, Dag Strömbäck. Matematisk-naturvetenskapliga 
 fakulteten, professorn i zoofysiologi Per Eric Lindahl. 

Promotionsföreläsningen hölls av Bo Vahlquist över ämnet ”Barnläkekonst förr 
och nu – några reflexioner med anledning av Rosén von Rosenstein-jubileet.”

Vid promotionen i Uppsala promoverades fyra jubeldoktorer och 15 heders-
doktorer. Bland de senare befann sig författaren Ivar Lo-Johansson samt aka-
demisekreteraren S.H.T. Kihlgren, som i många år svarat för sammanställning-
en av inbjudningsskrifterna till de akademiska högtidligheterna vid Uppsala 
universitet.

Till doktorer efter avlagda prov promoverades i Uppsala tre kvinnor och 67 
män. En man, tillhörig dåv. Farmacevtiska Institutet, promoverades i Stock-
holms stadshus. 
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Av dessa, sammanlagt 71 promoti, har 39 avlidit. Vidare har tre män med ut-
ländskt medborgarskap, som ej haft möjlighet att upprätthålla kontakterna med 
vårt universitet, inte kallats till årets promotion. För dessa, liksom för de avlid-
na, ges här endast uppgifter om disputationsavhandling samt om ämnesområde.

De 29 män som kommer att kreeras till jubeldoktorer har beretts tillfälle att 
lämna kortfattade uppgifter om sin verksamhet. 

Teologiska fakulteten

Agge Carlson, v-d, 1928–2001
Avh: David, The Chosen King. A Traditio-Historical Approach to the Second 
Book of Samuel.
Ämnesområde: Gamla Testamentets exegetik.

Bengt Enström, g-h, 1913–2001
Avh: Kyrkan och eldbegängelserörelsen i Sverige 1882–1962. 
Ämnesområde: Praktisk teologi med kyrkorätt.

Sven Ingebrand, värml, 1920–2004 
Avh: Olavus Petris reformatoriska åskådning.
Ämnesområde: Dogmatik med symbolik.

Martin Lönnebo, norrl, f. 1930
Avh: Albert Schweitzers etisk-religiösa ideal.
Doc. i teologisk etik med religionsfilosofi vid Uppsala univ. Biskop i Linköpings stift. 
Fil. dr h.c. vid Linköpings univ. Författarskap inom teologiska ämnen. Engagerad i 
miljöfrågor.

Bror Walan, värml, 1921–2002
Avh: Församlingstanken i Svenska Missionsförbundet. En studie i den ny-
evangeliska rörelsens sprängning och Svenska Missionsförbundets utveckling 
till o. 1890.
Ämnesområde: Kyrkohistoria.
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Juridiska fakulteten

Robert Boman, norrl, 1926–2002
Avh: Om åberopande och åberopsbörda i dispositiva tvistemål.
Ämnesområde: Processrätt.

Medicinska fakulteten

Karl Hermann Andres, 1929–2005
Avh: Die Ultrastruktur normaler und experimentell veränderter Spinalgang-
lienzellen. Eine Studie an lumbalen Spinalganglien von Ratten.
Ämnesområde: Anatomi.

Karl Erik Arosenius, norrl, f. 1925
Avh: Studies on the Thyroid Effects of Iodine, Antithyroid Drugs, and Surgery.
Doc. i kirurgi vid Uppsala univ. Överläkare i kirurgi och klinikchef vid akutavdel-
ningen Falu lasarett.

Lars Broman, sthlm, 1920–1997
Avh: Chromatographic and Magnetic Studies on Human Ceruloplasmin.
Ämnesområde: Biokemi.

Sven Dahlgren, norrl, f. 1925
Avh: The Afferent Loop Syndrome.
Doc. i kirurgi vid Uppsala univ. Deltagit i planeringen av Skaraborgs sjukhus i Skövde. 
Engagerad i SIDA-projekt i Vietnam. Prof. i kirurgi vid Umeå univ. Ordf. i Svenska 
Läkaresällskapet.

Jan Ekstedt, smål, f. 1931
Avh: Human Single Muscle Fiber Action Potentials. Extracellular Recording 
During Voluntary and Chemical Activation with Some Comments on End-
Plate Physiology and on the Fiber Arrangement of the Motor Unit.
Prof. i neurologi och överläkare vid Neurologiska kliniken, Norrlands universitets-
sjukhus i Umeå. Kartlade neurologiska sjukdomar i Etiopien inom ramen för Butajira 
Neuro. Efter pensioneringen bl.a. ansvarig för Hjärnåret 1999.
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Karl-Erik Fjellström, norrl, 1919–1998
Avh: Studies on Separation of Complement Active Serum Proteins and Prepa-
ration of Complement Reagent.
Ämnesområde: Invärtesmedicin.

Ove Groth, norrl, 1922–2008
Avh: Lymphoid Cells in Allergic Contact Dermatitis in Guinea-Pigs.
Ämnesområde: Dermatologi och venereologi.

Karl-Henrik Gustavson, ög, f. 1930
Avh: Down’s Syndrome. A Clinical and Cytogenetical Investigation.
Doc. i medicinsk genetik vid Uppsala univ. Prof. i pediatrik vid Umeå univ. 1975–80. 
Därefter verksam vid Uppsala univ. Initierade där klinisk genetik. Bedriver som eme-
ritus forskning på Rudbecklaboratoriet.

Adar Hallén, sthlm, 1921–2007
Avh: Angina pectoris. A Clinical Study with Special Reference to Surgical 
Treatment.
Ämnesområde: Thoraxkirurgi.

Claes Hellerström, värml, 1932–2006
Avh: Studies on the Pancreatic Islets with Regard to the Two Types of A Cells, 
the Influence of Pregnancy on the Islet Organ, and a Technique for Isolation of 
Intact Islets of Mammals.
Ämnesområde: Histologi.

Sven-Olof Hjertquist, sthlm, f. 1928
Avh: Biophysical and Chemical Studies on the Epiphysial Plate with Special 
Reference to Experimental Rickets.
Doc. i patologi vid Uppsala univ. Chefsöverläkare vid avd. för klinisk patologi vid 
Sundsvalls Sjukhus. Författarskap inom patologi, ssk. om ben- och broskstrukturer 
samt deras biokemi, kalk- och fosformetabolism.
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Lars Irnell, v-d, 1932–1984
Avh: A Study of Bronchial Asthma with Special Reference to Its Long-Term 
Consequences for Respiratory and Circulatory Function and Socio-Medical 
Condition.
Ämnesområde: Socialmedicin.

Eggert Jóhannsson, f. 1925
Avh: The Pelger Anomaly. Genetic, Cytologic, and Epidemiologic Aspects of 
Some Data from Sweden.
Ämnesområde: Klinisk genetik.
Har ej kallats till promotionen

Sune H. Johansson, s-n, f. 1925
Avh: Studies in the Prognosis of Femoral Neck Fractures.
Doc. i allmänkirurgi vid Uppsala univ. Verksamhet vid Akad. sjukhuset som doc. i 
handkirurgi, efter att där ha etablerat denna specialitet.

Johan Killander, v-d, f. 1928
Avh: Separation of Immunoglobulins and Some Other Plasma Proteins by Gel 
Filtration.
Doc. i klinisk kemi vid Uppsala univ. Överläkare i samma disciplin vid Akademiska 
sjukhuset, senare vid Västerås lasarett och slutligen vid Danderyds sjukhus.

Elis Malers, norrl, 1922–2005
Avh: The Diagnosis of Mitral Insufficiency. A Clinical Study with Special 
 Reference to Quantitative Evolution by Means of Selective Left Ventricular 
Angiocardiography.
Ämnesområde: Invärtesmedicin.

Lars Nordqvist, värml, 1924–2011
Avh: The Sagittal Diameter of the Spinal Cord and Subarachnoid Space in 
 Different Age Groups. A Roentgenographic post mortem Study.
Ämnesområde: Röntgendiagonstik.
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Lars-Gösta Wiman, g-h, f. 1926
Avh: A Study on Proteinbound Sulfhydral Groups in Pulmonary Cytodiagno-
sis and Their Significance in Cancer Diagnosis Compared with the Papanico-
laou Technique and Acridineorange Fluorescience Microscopy.
Doc. i lungmedicin vid Uppsala univ. Tjänstgöring vid Samariterhemmet och univer-
sitetsklinikerna i Uppsala och Göteborg 1958, som klinikchef för lungmedicin vid 
Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Karolinska Institutet samt Sophiahemmet i 
Stockholm 1965–94. Huvudman i Hjärt-Lungfonden, hedersledamot i Svensk Lung-
medicinsk Förening. Uppsala läns landstings medicinhistoriska stipendium 2007. Ut-
gav 2012 biografin Abraham Bäck. Linnés vän och nydanare av svensk läkarutbildning.

Hans Olof Åkesson, smål, 1933–2005
Avh: Epidemiology and Genetics of Mental Deficiency in a Southern  Swedish 
Population.
Ämnesområde: Medicinsk genetik.

Farmaceutiska fakulteten

Sven Ström, f. 1927. 
Avh: Studies of Spontaneous Activity with a Modified Squirrel Wheel Tech-
nique with Special Regards to Screening and Follow-Up-Studies of Sedative 
Drugs. 
Sektionschef AKL, doc. Lärare vid Farm. Inst. Chef för Apotekarsocietetens sjuk-
husfarmaceutiska avd. Chef för Militärapoteket. Chef för Apoteksbolagets sjukhus-
farmaceutiska sektor och marknadssektorn. Vice VD Apoteksbolaget. Innehar Apo-
tekare Karl Ahlbergs minnesmedalj. Författarskap om bl.a. sjukhusfarmaci och lä-
kemedelspriser.
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Historiskfilosofiska fakulteten

Björn Ambrosiani, sthlm, f. 1928 
Avh: Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns 
förhistoria.
Verksam vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Chef för upp-
dragsverksamheten och museiavdelningen. Projektledare för Birkagrävningen. Doc. 
i arkeologi vid Stockholms univ. Professors namn 1998.

Ragnar Bjersby, gotl, 1920–1998
Avh: Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning 
 rörande P.A. Säves sagesmän.
Ämnesområde: Nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk.

Stellan Dahlgren, norrl, f. 1932
Avh: Karl X Gustav och reduktionen.
Doc., univ.-lektor och prof. i historia, allt vid Uppsala univ. Forskning i urval: Ekono-
miska problem inom 1600-talets sv. statsförvaltning med ssk. hänsyn till reduktio-
nen. Svenska koloniala strävanden i Nordamerika (Nya Sverige). Stadshistoria, särskilt 
gällande Nyköping och Enköping.

Sverker R. Ek, gbg, f. 1930
Avh: Verklighet och vision. En studie i Hjalmar Bergmans romankonst.
Doc. och univ.- lektor i litteraturhistoria m. poetik vid Uppsala univ., senare univ.-
lektor och prof. i litteraturvetenskap vid Umeå univ. Ledde planeringen av Huma-
nisthuset. Ledare för forskningsprojektet ”Dramatik på svenska scener 1910–1975” 
och expert i Sveriges Radios projekt ”Etermedierna i Sverige”. Författarskap i urval: 
Om den litterära textens interaktion med andra konstarter. Hjalmar Bergmans, Peter 
Weiss ,̓ Alf Sjöbergs och Gunnar Ekelöfs konstnärliga insatser.

Stig Hadenius, ög, 1931–2010
Avh: Fosterländsk unionspolitik. Majoritetspartiet, regeringen och unions-
frågan 1888–1899.
Ämnesområde: Historia.
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Michael Nordberg, s-n, f. 1930
Avh: Les ducs et la royauté. Études sur la rivalité des ducs dʼOrléans et de Bour-
gogne 1392–1407.
Doc. i historia vid Uppsala univ., därefter doc. och universitetslektor i samma ämne 
vid Stockholms univ. 1964–95. Författarskap främst om fransk och svensk medeltid 
samt Asiens historia.

Rolf Torstendahl, ög, f. 1936
Avh: Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820–1920.
Doc. och univ.-lektor i historia vid Uppsala univ. Prof. i samma ämne vid Stockholms 
univ. 1978–80 och vid Uppsala univ. 1981–2001. Förest. för SCASSS. Som emeri-
tus verksam vid Södertörns och Mälardalens högskolor. Dr h.c. vid RGGU, Moskva.

Gunnar Christie Wasberg, f. 1923 
Avh: Forsvarstanke og suverenitetsprinsipp. Kretsen om Aftenposten i den 
 unionspolitiske debatt 1890 – mars 1905.
Cand. philol. vid Oslo univ., fil.dr i historia vid Uppsala univ. Mångårig verksamhet 
vid universitetsbiblioteket i Oslo som förste bibliotekarie och ”fag referent” i historia. 
Gästprof., forskare och föreläsare vid olika  universitet i USA och Europa. Författar-
skap inom främst historia, ssk.  presshistoria och företagshistoria. Tilldelades 2007 
Kongens fortjenestemedalje i gull.

Kurt Ågren, v-d, 1926–1989
Avh: Adelns bönder och kronans. Skatter och besvär i Uppland 1650–1680.
Ämnesområde: Historia.

Språkvetenskapliga fakulteten

Regina af Geijerstam, sthlm, 1918–2010
Avh: Juan Fernándes de Heredia, La Grant Cronica de Espanya, libros I–II. 
Edición según el manuscrito 10133 de la Biblioteca Nacional de Madrid, con 
introducción crítica, estudio lingüístico y glosario.
Ämnesområde: Romanska språk.
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Sven Jacobson, norrl, f. 1922
Avh: Adverbial Positions in English.
Doc. i engelska vid Uppsala univ. Univ.-lektor vid Stockholms univ. Prof. i engelska 
vid Uppsala univ. 1985. Speciell forskningsinriktning på engelska fackspråk. Denna 
forskning lade grunden till en firma, som långt efter hans emeritering erbjöd översätt-
ning och språkgranskning av facktexter åt företag och ämbetsverk.

Erik Wahlberg, norrl, 1918–2012
Avh: Finska ortnamn i norra Sverige. Förberedande studier med introduktion 
till utforskningen av ortnamnen i Torne älvdal med angränsande områden. 
Ämnesområde: Nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ragnar Bergling, norrl, f. 1924
Avh: Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella funk-
tioner under 1600- och 1700-talen.
Doc. och univ.-lektor i geografi, ssk. kulturgeografi med ekonomisk geografi vid Upp-
sala univ. Kommunal förtroendeman i Uppsala kommun fyra decennier. Aktiv i Upp-
sala Senioruniversitet i nu två decennier.

Karl Gustav Jöreskog, värml, f. 1935
Avh: Statistical Estimation in Factor Analysis. A New Technique and Its 
 Foundation.
Forskningsstatistiker och gästprof. vid Princeton University, USA. Prof. i statistik, 
ssk. multivariat statistisk analys vid Uppsala univ. 1971–2000, därefter verksamhet 
vid Handelshögskolan i Oslo. Dr h.c. vid universitet i Italien, Norge och Tyskland.

Clarence Nilsson, upl, 1923–1999
Avh: Sam Stadener som kyrkopolitiker.
Ämnesområde: Statskunskap. 
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Tönu Puu, upl, f. 1936
Avh: Studier i det optimala tillgångsvalets teori.
Doc. i nationalekonomi vid Uppsala univ. 1964–70. Prof. i samma ämne vid Umeå 
univ. 1971–2001. Verksamhet vid 25 vetenskapliga institutioner i tio länder. Förfat-
tarskap, som ännu pågår, inom ekonomi, filosofi och matematik. Dr h.c. vid Univ. i 
Urbino. Fellow RSAI.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Ronald L. Cohen, värml, f. 1931
Avh: Problems in Motion Perception.
Ämnesområde: Psykologi.
Har ej kallats till promotionen 

Lars-Gunnar Holmström, norrl, 1926–2013
Avh: Musicality and Prognosis. Some Factors Related to Success in School 
 Music Situations.
Ämnesområde: Pedagogik.

Ingemar Norling, värml, 1926–2005
Avh: Judgment of Speed in a Traffic Situation. An Experimental Study.
Ämnesområde: Psykologi.

Torbjörn Stockfelt, norrl, f. 1928
Avh: Motivation, Learning, and Performance.
Doc. och univ.-lektor i pedagogik och arkitektur vid Uppsala univ., senare vid GIH i 
samma ämne. Militärpsykolog. Prof. i pedagogik vid Stockholms univ. Gästprof. vid 
Springfield College i USA. Författarskap inom pedagogik, psykologi samt skönlitte-
ratur.
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Teknisknaturvetenskapliga fakulteten

Heikki Amrén, norrl, 1935–2011
Avh: Studies on the Ecology and Taxonomy of Zooplankton, Especially the 
Rotifers, from Spitsbergen.
Ämnesområde: Zoologi.

Olov Bergman, ög, f. 1933
Avh: Experimental Studies of Nuclear States and Transitions.
Rektor för Lärarhögskolan KSTC i Kenya under dess uppbyggnadsfas. Förest. för 
 Internationella fysik- och kemiseminarierna i Uppsala. Anställn. vid Världsbanken 
betr. skolutvecklingen i Sydostasien. Konsultuppdrag vid SIDA och UD. Sista femton 
åren även lektor i fysik vid SSHL i Sigtuna.

Seth Berglund, norrl, 1915–2005
Avh: Experimental Studies of the Toroidal Pinch, Especially with Axial 
 Magnetic Field Reversal.
Ämnesområde: Fysik.

Andreas Ehn, upl, 1929–2012 
Avh: Aspects of Determination in the Spider Embryo.
Ämnesområde: Zoologi.

Matts Essén, s-n, 1932–2003
Avh: Studies on a Convolution Inequality.
Ämnesområde: Matematik.

Stig Hagström, smål, 1932–2011
Avh: Studies of Some Atomic Properties by Electron Spectroscopy. 
Ämnesområde: Fysik.

Elisabeth Henriksson, f. Pöpke, gotl, 1924–2003 
Avh: Studies in the Physiology of the Lichen Collema.
Ämnesområde: Fysiologisk botanik.
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Angelica von Hofsten, f. Odén, s-n, 1926–2007 
Avh: Some Aspects of the Morphogenesis in Ophiostoma.
Ämnesområde: Fysiologisk botanik.

Hilmar Holmen, norrl, 1926–2002
Avh: Forest Ecological Studies on Drained Peat Land in the Province of 
 Uppland, Sweden.
Ämnesområde: Skogsekologi.

Bertil Holmström, gbg, f. 1928
Avh: The Mechanism of Photoreduction of Riboflavin.
Univ.-lektor i fysikalisk kemi vid Göteborgs univ. Gästlektor vid University of Sus-
sex. Forskning om fotokemisk omvandling och lagring av solenergi, svensk repr. i en 
internationell organisationskommitté för konferenser på detta tema. Gästprof. vid 
universitet i Japan. Engagemang i kemisk nomenklatur, huvudsakl. efter pensione-
ringen. Led. och sekr. i SIS/TK 114 och IUPAC Commission I:1.

Carl-Olof Jacobson, vg, f. 1929
Avh: Experimental Investigations on the Development of the Urodele Brain.
Efter gästforskning vid universitet i USA prof. i morfologisk zoologi vid Uppsala 
univ. 1970–94. Ständig sekr. i KVA 1989–97. Hederspresident i OD. Medv. m. glunt-
sång i radio och tv. Ordf. i Kursverksamheten och Folkuniversitetet. Ordf. i Svenska 
Linnésällskapet. Inspektor för Linnés Hammarby. Ordf. i Linnean Correspondence 
Project. Författarskap främst inom experimentell neuroembryologi och sötvattnens 
bottenfauna.

Martin Johansson, norrl, 1930–2004
Avh: Growth and Alkaloid Production by Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
Ämnesområde: Fysiologisk botanik.

Lars Kihlborg, s-n, f. 1930
Avh: The Structural Chemistry of the Higher Molybdenum Oxides.
Doc., univ.-lektor och prof. i oorganisk kemi med inriktn. mot kristallografi och elek-
tronmikroskopi vid Stockholms univ. 
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Jan Linderberg, värml, f. 1934
Avh: Role of Correlation in Electronic Systems.
Gästprof. i kemi vid Aarhus univ., prof. där 1968. Etablerade kvantkemi som självstän-
dig internationell forskningsdisciplin vid universitetet. Danskt medborgarskap 1972.

Ulv Lohmander, norrl, 1926–1986
Avh: Non-Newtonian Flow of Dilute Macromolecular Solutions Studied by 
Capillary Viscometry.
Ämnesområde: Fysiologi.

Sven Nilsson, smål, 1929–2007 
Avh: Studies on Freshwater Hyphomycetes. 
Ämnesområde: Limnologi.

Erik Noreland, värml, 1935–1991
Avh: Studies of Energy Bands in Solids by X-Ray Spectroscopy.
Ämnesområde: Fysik.

John O. Norrman, norrl, 1929–2013
Avh: Lake Vättern. Investigations on Shore and Bottom Morphology.
Ämnesområde: Geografi.

Martin Salomon, s-n, f. 1936
Avh: Perturbed Angular Correlations Studied with the Time Differential 
Method. 
Ämnesområde: Matematik.
Har ej kallats till promotionen

Per-Olof Schörling, gbg, 1929–1990
Avh: Studies of Some Flash X-Ray Lines.
Ämnesområde: Fysik.
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Erik Sjögren, kalm, f. 1933
Avh: Epilithische und epigäische Moosvetegation in Laubwäldern der Insel 
Öland (Schweden).
Doc. och univ.-lektor vid Uppsala univ. Verksamheten bedrevs vid Växtbiologiska 
inst. och Fytoteket. Forskningen har gällt växtligheten, först i sydsvenska lövskogs-
områden varvid försurningseffekterna på mossvegetationen särskilt observerades. 
Därefter studerades hur vegetationen på Madeira och Azorerna påverkats av främ-
mande arters införande. Ett viktigt förslag blev att inrätta naturreservat med relikter 
av fortfarande relativt opåverkad vegetation.

Karl-Ragnar Sundström, norrl, f. 1932
Avh: Studies of the Physiology, Morphology, and Serology of Exobasidium.
Doc. och univ.-lektor i biologi m. inriktn. mot växtfysiologi vid Uppsala univ., sedan 
1967 i samma ämne vid Umeå univ. Har ägnat kvävefixering särskild uppmärksamhet.

Tage Sundström, v-d, f. 1931
Avh: Electromagnetic Transitions in Atomic Nuclei. Experimental Studies of 
Transition Probabilities and Decay Schemes.
Doc. och univ.- lektor i fysik vid Uppsala univ. 1964–66, därefter i samma ämne vid 
Umeå univ. till 1996. Uppdrag i utlandet, bl.a. för SIDA i Kenya samt i Nairobi,  Trieste 
och Sussex. Ordf. i Forum för tvärvetenskap vid Umeå univ. Författarskap, främst av-
seende fysik och humanekologi i läroböcker.

Kuno Thomasson, norrl, 1923–2007
Avh: Plankton and Environment of North Patagonian Lakes.
Ämnesområde: Växtekologi.

Andreas Vogel, värml, 1929–2012
Avh: Über die kombinierte Interpretation gravimetrischer und magnetiome-
trischer Störungsfelder.
Ämnesområde: Geofysik.
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Peter Weissglas, värml, 1937–2003
Avh: Electrostatic Waves in Bounded Plasma.
Ämnesområde: Fysik.

***

Torbjörn Willén, g-h, 1926–2000 
Avh: Studies on the Phytoplankton of Some Lakes Connected with or Recently 
Isolated from the Baltic.
Ämnesområde: Växtbiologi.
Kom av misstag ej att nämnas i uppräkningen av 2013 års jubeldoktorer föregående år
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Promotorernas presentationer

Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten har glädjen att hälsa en jubeldoktor promovendus väl-
kommen till promotionen och minns med tacksamhet de övriga fyra forskare 
som promoverades för femtio år sedan. De presenteras alla tillsammans med 
jubelpromovendi inom andra fakulteter på annan plats i denna skrift.

Teologiska fakulteten lyckönskar vidare de forskare som nu skall promoveras 
efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras 
kommande verksamheter.

Mia Lövheim
Professor i religionssociologi
Promotor
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Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten minns med respekt och tacksamhet sin bortgångne kol-
lega som promoverades för femtio år sedan.

Fakulteten har nu glädjen att lyckönska en forskare som promoveras efter av-
lagda prov och önskar honom all framgång och tillfredsställelse i sin fortsatta 
verksamhet.

Bengt Domeij
Professor i civilrätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Av Medicinska fakultetens nitton promoti från 1964 års promotion, vilka 
samtliga kort presenteras på annan plats i denna skrift, har fakulteten glädjen 
att nu kunna hälsa åtta som skall promoveras till jubeldoktorer. Fakulteten 
tackar och lyckönskar jubilarerna.

Samtidigt gratulerar fakulteten de många forskare som promoveras efter av-
lagda prov och önskar dem framgång och tillfredsställelse i deras kommande, 
viktiga verksamheter.

Bengt Gerdin
Professor i intensiv- och brännskadevård
Promotor
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Farmaceutiska fakulteten

Den första disputationen för farmacie doktorsgrad genomfördes 1956 vid då-
varande Kungl. Farmaceutiska Institutet i Stockholm. Det farmaceutiska in-
stitutet införlivades 1968 i Uppsala universitets forsknings- och utbildnings-
gemenskap i form av en farmaceutisk fakultet, och de första farmacie dokto-
rerna vid Uppsala universitet promoverades året därefter. 

Farmaceutiska fakulteten har nu glädjen att hälsa en jubeldoktor promoven-
dus vilken mottog farmacie doktorsgraden 1964 vid promotion i Stockholms 
stadshus.

Farmaceutiska fakulteten hyllar också de forskare som promoveras efter av-
lagda prov och önskar dem tillfredsställelse och skicklighet i deras framtida 
verksamheter.

Ernst H. Oliw
Professor i biokemisk farmakologi
Promotor
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Historiskfilosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten hälsar med glädje sex av 1964 års promoti 
inom dess discipliner som jubeldoktorer. De presenteras tillsammans med 
detta års övriga promoti på annan plats i denna skrift.

Fakulteten har också glädjen att lyckönska de forskare som nu skall promo-
veras efter avlagda prov och önskar dem lycka och framgång i deras framtida 
verksamheter.

Folke Tersman
Professor i praktisk filosofi
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Bland 1963 års promoti inom dåvarande Humanistiska fakulteten var tre hö-
rande till det språkvetenskapliga området. Språkvetenskapliga fakulteten har 
nu glädjen att hälsa en av dessa som jubeldoktor promovendus och minns hans 
två promotionskamrater med tacksamhet. De presenteras alla kort på annan 
plats i denna skrift.

Fakulteten lyckönskar också sina doktorer efter avlagda prov och önskar dem 
all framgång i deras kommande verksamhet.

Anju Saxena
Professor i lingvistik
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har glädjen att till denna promotion hälsa 
tre av 1964 års fyra promoti vilka hörde till dess fält som jubeldoktorer och 
minns med respekt och tacksamhet deras framlidne kollega. Alla presenteras 
de kort på annan plats i denna skrift.

Fakulteten lyckönskar även sina doktorer efter avlagda prov och önskar dem 
all framgång och tillfredsställelse i deras kommande verksamhet.

Helena Elmståhl
Professor i kostvetenskap
Promotor
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten kan med glädje hälsa en av de fyra pro-
moti från 1964 vars avhandlingsämnen inom den då odelade Humanistiska 
fakulteten nu hör hit. Han presenteras med sina promotionskamrater på annan 
plats i denna skrift. Fakulteten minns med värme de bortgångna bland dessa.

Fakulteten lyckönskar även sina nya doktorer efter avlagda prov och önskar 
dem all framgång och tillfredsställelse i deras kommande verksamhet.

Ann-Carita Evaldsson
Professor i pedagogik
Promotor
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Teknisknaturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kan vid årets vårpromotion glädjas åt 
att kunna hylla åtta av 1964 års tjugosex promoti inom området som jubeldok-
torer. De presenteras på särskild plats i denna inbjudan liksom övriga promo-
verade det året. Fakulteten minns med tacksamhet de bortgångna bland dessa.

Därtill lyckönskar fakulteten sina unga forskare som nu promoveras som dok-
torer efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i 
deras kommande verksamhet.

Anders Hagfeldt
Professor i fysikalisk kemi
Promotor
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Kortfattat promotionslexikon

Absens betyder frånvarande. Vissa jubeldoktorer har inte möjlighet att deltaga 
i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.

Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som till-
kom de promoverade, utdelas till samtliga promovendi. Det är alltid avfattat 
på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa med 
ett band i vederbörande fakultets färger. 

Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska 
doctor iuvenis, pl. doctores iuvenes som också ofta används.

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veckad. 
Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den även guld-
spänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom 
de s.k. högre fakulteterna, d.v.s. de teologiska, juridiska, medicinska och far-
maceutiska.

Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakul-
teterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till 
sin forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung 1839, då den förste heders-
magistern, som det då hette, promoverades i Uppsala. Årets hedersdoktorer 
promoverades i januari.
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Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala uni-
versitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom Medicinska fakulte-
ten år 1804. 

Jubelpromotor är den professor som för femtio år sedan fungerade som pro-
motor.

Katedern kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte bara 
är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en promo-
verad av promotor förs över parnassen, vill det ge uttryck åt att han/hon från 
och med nu ges rättighet att meddela akademisk undervisning.

Lagerkransen. Lagern var Apollos träd. Kransen utdelas av promotorerna 
inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekom-
mer endast i Sverige och Finland.

Promotor är den som promoverar; han/hon utses av vederbörande fakultet 
och skall vara professor samt själv doktor. 

Promovendus/a kallas den som skall promoveras, pl. promovendi; promotus/a 
benämns den som är promoverad, pl. promoti. 

Promotionsspråket är antingen latin eller svenska, vilket promotor själv väl-
jer. 

Promotionsvägrare kallas traditionellt den som förklarar sig icke vilja deltaga 
i promotionen. Han/hon upptas inte i promotionsskrifterna. Akten är dock 
(numera) helt frivillig.

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen; de olika fakul-
teterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonien utdelas den en-
dast till hedersdoktorerna; doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om de 
vill skaffa ring eller ej.

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott. 
 Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de 
sammanlagt med tre skott om de är fler än tre, annars med individuellt en-
kelskott.
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Promotionsföreläsningar  
vid Uppsala universitet 1986–2014

Efter föreläsarens namn anges hans/hennes fakultetstillhörighet.

1986 Björn-Erik Roos (med) Om sömn och sömnrubbningar
1987 Finn Sandberg (farm) Farmakognosi i u-land
1988 Karl-Georg Ahlström (samh) Högskolan och lärarutbildningen
1989 Martin H:son Holmdahl (rektor) Forskning, utbildning och sjukvårds-

politik
1990 Lars Hartman (teol) Privatbrevet som blev en bibelbok
1991 Lars-Gunnar Larsson (hum) ”Ta och prata om ringfingret”. Om 

begräns ningar i den jämförande språkforskningens möjlighet
1992 Ragnar Holte (teol) Skall samhällets etiska grund vara kristen?
1993 John O Norrman (tekn-nat) Naturgeografin inom vetenskap, skola och 

samhälle
1994 Erik Wallin (samh) Socrates, Leonardo – och undervisningen i den 

 högre skolan
1995 Lars-Olof Sundelöf (farm) På tröskel till tid som flyr
1996 Carl Hemström (jur) De ideella föreningarnas rättsliga ställning
1997 Yngve Olsson (med) Människans hjärna – det sårbara organet med de 

stora möjligheterna
1998 Kurt Johannesson (hum) Om den akademiska föreläsningen
1999 Lena Marcusson (jur) Demokratins idéer och den akademiska friheten. 

En rättslig utgångspunkt
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2000-1 Leif Lewin (samh) Om konsten att skylla ifrån sig
2000-2 Kurt Nordström (tekn-nat) Den biologiska revolutionen
2001-1 Hans Lithell (med) Hälsa och sjukdom vid hög ålder
2001-2 Anders Hultgård (teol) ”Gudars skymning” – Ragnarök i ett religions-

historiskt perspektiv
2002-1 Peter Wallensteen (samh) Kriget, freden och Förenta Nationerna
2002-2 Maarit Jänterä-Jareborg (jur) Familjerättslig mångfald i dagens Sverige
2003-1 Merja Kytö (språk) Talet och skriften – olika språk?
2003-2 Karin Johannisson (hist-fil) Om kreativitet och genialitet
2004-1 Ulf Lindahl (med) Behöver vi kolhydrater?
2004-2 Gunilla Lindmark (med) Kvinnors status och rättigheter i ett hälso-

perspektiv
2005-1 Marie-Christine Skuncke (hist-fil) Frihet, jämlikhet, offentlighet – 

 demokratikampen i 1700-talets Sverige
2005-2 Lilli Alanen (hist-fil) Om självkunskapens möjlighet
2006-1 Erik Kjellberg (hist-fil) Uppsala universitet och 1600-talets europeiska 

konsert
2006-2 Ingrid Nylander (farm) Varför dricker vi alkohol? Om belöning och 

 beroende
2007-1 Gernot Müller (språk) Språkets makt och vanmakt
2007-2 Sven-Erik Brodd (teol) Den mångdimensionella lärdomen – Linné-

minnet ur ett universitetsperspektiv
2008-1 Leif Lewin (samh) Blir man snällare av att samarbeta?
2008-2 Lars Burman (hist-fil) Metaforernas makt – exemplet ”Tosca”.
2009-1 Maria Ågren (hist-fil) ”Alt tyks som stå i fara för oss” – problem och 

möjligheter för svenska kvinnor i 1700-talets samhälle
2009-2 Lars Wallentin (med) Friskare hjärta – om forskning för livet
2010-1 Claes von Hofsten (samh) Tänkandets gryning
2010-2 Peter Engström (tekn-nat) Biologi och biologism – igår, idag och i mor-

gon
2011-1 Per Artursson (farm) Forskning om läkemedel för bättre mediciner
2011-2 Fred Nyberg (farm) Tvärvetenskap och gränsytor i beroendeforskning
2012-1 Ulla Riis (utb) Har universitetslärare glädje av pedagogik?



101

2012-2 Olga Botner (tekn-nat) Universums gäckande kurirer
2013-1 Kjell Öberg (med) Målstyrd cancerbehandling – utopi eller verklighet?
2013-2 Hans Siegbahn (tekn-nat) Vetenskaplig intuition – förnuft och mag-

känsla
2014-1 Bertil Wiman (jur) Att dela en tårta – den internationella skatterättens 

utmaningar

Tidigare promotionsföreläsningar (från 1935) finns förtecknade i Torgny 
 Nevéus 1986, En akademisk festsed och dess utveckling. Om promotioner vid 
Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala 
universitet. C. Organisation och historia 50.
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Promotionsdiplomen

Diplomen är, som ovan nämnts, alltid avfattade på latin.
På de följande sidorna återges tre olika exempel på diplomtexter för olika 

doktorskategorier och olika fakulteter. Det första exemplet är en bild på ett 
originaldiplom, de två följande är – för informationens skull – diplomtexter 
översatta till svenska respektive till engelska. Dessa illustrationer ger läsaren 
en uppfattning om diplomtexterna men är alltså inte i övrigt rättvisande av-
bildningar av diplomen.
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1. Diplom för jubeldoktor inom Teknisknaturvetenskapliga fakulteten.
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2. Diplom för hedersdoktor inom Teologiska fakulteten – översatt till svenska.
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3. Diplom för doctor iuvenis inom Medicinska fakulteten – översatt till engelska.
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Promovendi 28 maj 2014

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromo-
tionen den 28 maj 2014, i den ordning de promoveras.

Avh = disputationsavhandling. Det måste framhållas, att avhandlingstitlar-
na här återges i enlighet med de uppgifter som i anmälan har givits av promo-
vendi själva. Författaren kan således ha gjort smärre ändringar – särskilt i slut-
skedet – som inte kommit till redaktionens kännedom. Redaktionen har även 
genomfört viss språklig normalisering. För fullt korrekta bibliografiska upplys-
ningar i sammanhanget hänvisas därför till Universitetsbiblioteket, Uppsala.

Det bör slutligen observeras, att förteckningen endast upptar de nya dok-
torer som anmält sig till deltagande i promotionen. Övriga, s.k. promotionsväg-
rare, förtecknas inte här. Det bör också nämnas, att bland promovendi finns så-
dana personer som disputerat för ett eller flera år sedan men som av olika skäl 
inte haft möjlighet att promoveras förrän nu. Av allt detta följer, att listorna 
inte kan användas som pålitligt underlag för statistiska beräkningar rörande 
antalet doktorsexamina etc. vid Uppsala universitet.
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Teologiska fakulteten

Promotor: 
Professor Mia Lövheim

Jubeldoktor:
Martin Lönnebo, norrl

Doktorer efter avlagda prov:
Marta Axner, v-d, religionssociologi
Avh: Public Religions in Swedish Media. A Study of Religious Actors on Three 
Newspaper Debate Pages 2001–2011

Torbjörn Axner, kyrkovetenskap
Avh: Ordo Missae. Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942–1967

Klas Hansson, gbg, kyrkohistoria
Avh: Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

Kristian Pella, religionshistoria
Avh: The Kakure Kirishitan of Ikitsuki Island – the End of a Tradition

Bertil Åhman, missionsvetenskap
Avh: Daniel Ndoundou. Väckelseledare i den Evangeliska kyrkan i Kongo



109

Juridiska fakulteten

Promotor:
Professor Bengt Domeij

Doktor efter avlagda prov:
Stojan Arnerstål, civilrätt
Avh: Varumärket som kontraktsföremål
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Medicinska fakulteten

Promotor:
Professor Bengt Gerdin

Jubeldoktorer:
Karl Erik Arosenius, norrl
Sven Dahlgren, norrl
Jan Ekstedt, smål
Karl-Henrik Gustavson, ög
Sven-Olof Hjertquist, sthlm
Sune H. Johansson, s-n
Johan Killander, v-d
LarsGösta Wiman, g-h

Doktorer efter avlagda prov:
Viola Adamsson, medicinsk vetenskap
Avh: A Healthy Nordic Diet and Cardiometabolic Risk Factors. Intervention 
Studies with Special Emphasis on Plasma Lipoproteins

Tansim Akhter, medicinsk vetenskap
Avh: Carotid Artery Wall Layer Dimensions During and After Pre-Eclampsia. 
An Investigation Using Non-Invasive High-Frequency Ultrasound 

Kasper Andersen, medicinsk vetenskap
Avh: Physical Activity and Cardiovascular Disease

Catrin Borneskog, medicinsk vetenskap
Avh: Same, Same But Different – Lesbian Couples Undergoing Sperm  Donation

Josefin Bäckström, norrl, medicinsk vetenskap
Avh: Family Members of Patients with Burns. Experiences of a Distressful 
Episode
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Tao Cui, medicinsk vetenskap
Avh: Novel Circulating and Tissue Biomarkers for Small Intestine Neuro-
endocrine Tumors and Lung Carcinoids

Malin Degerman Gunnarsson, medicinsk vetenskap
Avh: Biomarkers as Monitors of Drug Effect, Diagnostic Tools, and Predictors 
of Deterioration Rate in Alzheimer’s Disease

Katarina Edfeldt, kirurgi
Avh: Small Intestinal Neuroendocrine Tumours. Genetic and Epigenetic Stud-
ies and Novel Serum Biomarkers 

Lennart Edfeldt, oto-rhino-laryngology
Avh: Middle Ear Cholesteatoma. Surgical Treatment, Follow-Up, and  Hearing 
Restoration

David Edholm, kirurgi
Avh: Gastric Bypass  – Facilitating the Procedure and Long-Term Results

Jonas Eriksson, molekylär genetik
Avh: Genetic and Genomic Studies in Chicken. Assigning Function to Ver-
tebrate Genes

Annika Esscher, medicinsk vetenskap
Avh: Maternal Mortality in Sweden. Classification, Country of Birth, and 
Quality of Care

Peder Fredlund Fuchs, kalm, medicinsk vetenskap
Avh: Myofibroblasts and the Vascular Endothelium. Impact of Fibrin Degra-
dation Products and miRNA on Vascular Motility and Function
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Maria Andér Gottvall, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Introduction of School-Based HPV Vaccination in Sweden – Knowledge 
and Attitudes Among Youth, Parents, and Staff

Niklas Hagberg, smål, medicinsk vetenskap
Avh: The Role of Plasmacytoid Dendritic Cells and Natural Killer Cells in 
 Systemic Lupus Erythematosus

Badrul Hasan, medicinsk vetenskap
Avh: Antimicrobial Resistance and Production of ESBLs in Enterobacteria ceae 
from Birds in Bangladesh

Johan Heldin, norrl, medicinsk vetenskap
Avh: Identification and Characterization of Proteins and MicroRNAs that 
Modulate Receptor Signaling, Vesicular Trafficking, and Cell Migration in 
Vascular Cells

Malin Helenius, medicinsk vetenskap
Avh: Investigaiton of Bladder Tumors with CT Urography in Patients Present-
ing with Gross Hematuria

Maria Hägglund, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Characterization of Amino Acid Transporters in the Brain. Molecular 
and Functional Studies of Members within the Solute Carrier Families SLC38 
and SLC6

Malin Jordal, gh, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Living Up to the Ideal of Respectability. Sexual and Reproductive Health 
and Rights for Unmarried Migrant Workers, Single Mothers and Women in 
Prostitution in Sri Lanka.
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Marco Lattuada, klinisk fysiologi
Avh: Effect of Ventilatory Support on Abdominal Fluid Balance in a Sepsis 
Model

Yu-Jen Lee, värml, medicinsk vetenskap
Avh: Motion Vision Circuit Study in Lobula Plate Tangential Cells of Fly

Maria Lembring, norrl, genetik
Avh: Application of Mitochondrial DNA Analysis in Contemporary and 
 Historical Samples

Adnan Lidian, oto-rhino-laryngology
Avh: Time-Related Aspects of Otoprotection. Experimental Studies in Rat

Andreas Lindahl, medicinsk vetenskap
Avh: Neuroendocrine Stress Response After Burn Trauma

Johan Lindqvist, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Cellular and Molecular Mechanisms Underlying Congenital Myopathy- 
Related Weakness

Marie Höyer Lundh, norrl, medicinsk vetenskap
Avh: Health-Related Quality of Life and Return to Work following Breast 
Cancer

Elisabet Nerpin, medicinsk vetenskap
Avh: The Kidney in Different Stages of the Cardiovascular Continuum

Eva Nohlert, medicinsk vetenskap
Avh: Smoking Cessation – Treatment Intensity and Outcome in Randomized 
Clinical Trials
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Karin Nordenankar, medicinsk vetenskap
Avh: Functional Analysis of the Vesicular Glutamate Transporter 2 in Specific 
Neuronal Circuits of the Brain

Heidi Törmänen Persson, medicinsk virologi
Avh: The Adenovirus L4-33K Protein. A Key Regulator of Virus-Specific 
 Alternative Splicing

Anna Pettersson, medicinsk vetenskap
Avh: Diet and Gastrointestinal Symptoms in Patients with Prostate Cancer 
Treated with Radiotherapy

Monika Rönn, medicinsk vetenskap
Avh: Environmental Contaminants and Obesity

Anna-Stina Sahlqvist, molekylär medicin
Avh: Genetic Characterization of Chicken Models for Autoimmune  Disease

Mattias Sandström, medicinsk radiofysik
Avh: Dosimetry of Radionuclide Therapy with 177Lu-Octreotate

Karin Sanner, medicinsk vetenskap
Avh: Significance of Human Papillomavirus (HPV) Analysis for the Detection 
of Precancerous Cervical Lesions. Impact of Self Sampling 

Linda Sooman, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Prognostic Biomarkers and Target Proteins for Treatment of High-Grade 
Gliomas

Kristina Star, medicinsk vetenskap
Avh: Safety of Medication in Paediatrics



115

Sara Stridh, ög, medicinsk vetenskap
Avh: Regulation of Renal Hyaluronan in Water Handling. Studies in vivo 
and in vitro

Gabriella Stålberg, psykiatri
Avh: Vulnerability and Social Functioning in Schizophrenia

Thomas Torstensson, medicinsk vetenskap
Avh: Chronic Pelvic Pain Persisting after Childbirth. Diagnosis and Implica-
tions for Treatment

Anna Tranell, medicinsk virology
Avh: Regulation of HIV-1 mRNA Processing by Cellular Splicing Factors

Jill Trenholm, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Women Survivors, Lost Children, and Traumatized Masculinities. The 
Phenomena of Rape and War in Eastern Democratic Republic of Congo

Di Wu, v-d, medicinsk vetenskap
Avh: Proximity Ligation and Barcoding Assays. Tools for Analysis of Proteins 
and Protein Complexes

Ammar Mustafa Zaghlool, norrl, medicinsk vetenskap
Avh: Genome-Wide Characterization of RNA Expression and Processing
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Farmaceutiska fakulteten

Promotor:
Professor Ernst H. Oliw

Jubeldoktor:
Sven Ström

Doktorer efter avlagda prov:
Loudin Daoura, norrl, farmaceutisk vetenskap
Avh: Early Environment and Adolescent Ethanol Consumption. Effects on 
 Endogenous Opioids and Behaviour in Rats

Jonas H. Fagerberg, norrl, farmaceutisk vetenskap
Avh: Experimental and Computational Predictions of Drug Solubility in 
 Human Gastrointestinal Fluids

Johan Gising, smål, läkemedelskemi
Avh: Design and Synthesis of Enzyme Inhibitors Against Infectious  Diseases. 
Targeting Hepatitis C Virus NS3 Protease and Mycobacterium tuberculosis 
 Ribonucleotide Reductase

Axel Rydevik, upl, farmaceutisk vetenskap
Avh: Drug Metabolites Formed by Cunninghamella fungi – Mass Spectro-
metric Characterization and Production for Use in Doping Control

Jonas Sävmarker, läkemedelskemi
Avh: Palladium-Catalyzed Carbonylation and Arylation Reactions

Rikard Åsgård, farmaceutisk vetenskap
Avh: Effects of Antioxidants and Pro-Oxidants on Oxidative Stress and DNA 
Damage Using the Comet Assay. Studies on Blood Cells from Type 2 Diabetes 
Subjects and Mouse Lymphoma Cells
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Historiskfilosofiska fakulteten

Promotor:
Professor Folke Tersman

Jubeldoktorer:
Björn Ambrosiani, sthlm
Stellan Dahlgren, norrl
Sverker R. Ek, gbg
Michael Nordberg, s-n
Rolf Torstendahl, ög
Gunnar Christie Wasberg

Doktorer efter avlagda prov:
My Klockar Linder, g-h, idé- och lärdomshistoria
Avh: Kulturpolitik. Formeringen av en modern kategori

Marjaana Kohtamäki, arkeologi
Avh: Transitions. A Landscape Approach to Social and Cultural Changes in 
Southern Mozambique 5000 BC–1000 AD

Peter Lind, upl, retorik
Avh: ”Strunt alt hvad du orerar” – Carl Michael Bellman, ordensretoriken och 
Bacchi Orden

Per-Henning Olsson, värml, musikvetenskap
Avh: En symfonisk särling. En studie i Allan Petterssons symfonikompone-
rande

Maria Schildt, musikvetenskap
Avh: Gustav Düben at Work. Musical Repertory and Practice of Swedish 
Court Musicians, 1663–1690
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Anne Reese Willén, musikvetenskap
Avh: I huvudstaden, musiklivets härd. Den strukturella omvandlingen av 
Stockholms offentliga konstmusikliv ca 1840–1890
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Språkvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Anju Saxena

Jubeldoktor:
Sven Jacobson, norrl

Doktorer efter avlagda prov:
Eric Cullhed, grekiska
Avh: Eustathios of Thessalonike. Parekbolai on Homer’s Odyssey 1–2: Pro-
ekdosis

Moa Ekbom, g-h, latin
Avh: The Sortes Vergilianae – A Philological Study

Carles Magrinyà Badiella, kalm, romanska språk
Avh: Post tenebras spero lucem. Alquimia y ritos en el Quijote y otras obras 
cervantinas

Zsuzsanna Olach, turkiska språk
Avh: A Halich Karaim Bible Translation



120

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Helena Elmståhl

Jubeldoktorer:
Ragnar Bergling, norrl
Karl Gustav Jöreskog, värml
Tönu Puu, upl

Doktorer efter avlagda prov:
Olof Arwinge, företagsekonomi
Avh: Internal Control in the Financial Sector. A Longitudinal Case Study of 
an Insurance Company

Charlotta Bay, företagsekonomi
Avh: Making Accounting Matter. A Study of the Constitutive Practices of 
 Accounting Framers

Robin Bergh, s-n, psykologi
Avh: Prejudiced Personalities Revisited. On the Nature of (Generalized) 
 Prejudice

Johan Brosché, smål, freds- och konfliktforskning
Avh: Masters of War. The Role of Elites in Sudan’s Communal Conflicts

Markus M. Bugge, kulturgeografi
Avh: Creative Distraction. The Digital Transformation of the Advertising 
 Industry

Vesna Corbo, smål, nationalekonomi
Avh: Monetary Policy, Trade Dynamics, and Labor Markets in Open Econo-
mies
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Mattias Engdahl, vg, nationalekonomi
Avh: International Mobility and the Labor Market

Tobias Fridholm, smål, kulturgeografi
Avh: Working Together. Exploring Relational Tensions in Swedish Academia

Pia Fromlet, nationalekonomi
Avh: Essays on Inflation Targeting and Export Price Dynamics

Kajsa Hanspers, nationalekonomi
Avh: Essays on Welfare Dependency and the Privatization of Welfare  Services

Josefin Westerberg Jacobson, vårdvetenskap med samhällsvetenskaplig inrikt-
ning

Avh: Wish to be Thinner. Development and Prediction of Disturbed Eating – 
A Longitudinal Study of Swedish Girls and Young Women

Pao-Tsung Kao, norrl, företagsekonomi
Avh: Institutional Change and Foreign Market Entry Behaviour of the Firm – 
A Longitudinal Study of Three Swedish Firms in China

Arizu Karimi, v-d, nationalekonomi
Avh: Impacts of Policies, Peers, and Parenthood on Labor Market Outcomes

Jonas Kolsrud, nationalekonomi 
Avh: Insuring Against Unemployment

Francisco Figueira de Lemos, sthlm, företagsekonomi
Avh: A Political View on the Internationalization Process

Marcus Lindskog, norrl, psykologi
Avh: Is the Intuitive Statistician Eager or Lazy? Exploring the Cognitive 
 Processes of Intuitive Statistical Judgments
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Xijia Liu, statistik
Avh: On Non Parametric Regression and Panel Unit Root Testing

Mats Persson, människa-dator interaktion
Av: Future Technology Support of Command and Control. Assessing the Im-
pact of Assumed Future Technologies on Cooperative Command and Control

Gabriel Söderberg, ekonomisk historia
Avh: Constructing Invisible Hands. Market Technocrats in Sweden 1880–
2000

Anna Tyllström, s-n, företagsekonomi
Avh: Legitimacy for Sale. Constructing a Market for PR Consultancy

Marie Ulväng, upl, ekonomisk historia
Avh: Klädekonomi och klädkultur. Böndernas kläder i Härjedalen under 
1800-talet
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Ann-Carita Evaldsson

Jubeldoktor:
Torbjörn Stockfelt, norrl

Doktorer efter avlagda prov: 
Joacim Andersson, pedagogik
Avh: Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer. En under-
sökning av lärande av kroppstekniker

Stina Hallsén, pedagogik
Avh: Lärarutbildning i skolans tjänst? En policyanalys av statliga argument 
för förändring

Petra Hansson, didaktik
Avh: Text, Place, and Mobility. Investigations of Outdoor Education, Eco-
criticism, and Environmental Meaning Making

Jonas Risberg, v-d, pedagogik
Avh: Kunskap i interaktion på en nyhetsredaktion. Om kollegiala möten i den 
redaktionella vardagen

Johanna Svahn, pedagogik
Avh: The Everyday Practice of School Bullying. Children’s Participation in Peer 
Group Activites and School-Based Anti-Bullying Initiatives
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Teknisknaturvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Anders Hagfeldt

Jubeldoktorer:
Olov Bergman, ög
Bertil Holmström, gbg
Carl-Olof Jacobson, vg
Lars Kihlborg, s-n
Jan Linderberg, värml
Erik Sjögren, kalm
Karl-Ragnar Sundström, norrl
Tage Sundström, v-d

Doktorer efter avlagda prov: 
Ilknur Bayrak Pehlivan, smål, teknisk fysik med inriktning mot fasta till-

ståndets fysik
Avh: Functionalization of Polymer Electrolytes for Electrochromic Windows

Ida Berts, kemi med inriktning mot polymerkemi
Avh: Relating the Bulk and Interface Structure of Hyaluronan to Physical Prop-
erties of Future Biomaterials

Sumanta Bhandary, smål, fysik med inriktning mot atom- molekyl- och 
 kondenserande materiens fysik

Avh: First Principles Studies of Functional Materials Based on Graphene and 
Organometallics

Cecilia Blikstad, norrl, biokemi 
Avh: Oxidation of 1, 2-Diols Using Alcohol Dehydrogenases. From Kinetic 
Characterization to Directed Evolution 



125

Sofia Bodare, Biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik
Avh: Conservation Genetics and Speciation in Asian Forest Trees

Yanling Cai, v-d, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funk-
tionella material

Avh: Titanium Dioxide Photocatalysis in Biomaterials Applications

Daniel Carlsson, ög, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och 
funktionella material

Avh: Structural and Electrochemical Properties of Functionalized Nano-
cellulose Materials and Their Biocompatibility

Katarzyna Ciosek Högström, s-n, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: The Complex Nature of the Electrode/Electrolyte Interfaces in Li-Ion 
Batteries. Towards Understanding the Role of Electrolytes and Additives  Using 
Photoelectron Spectroscopy

Lei Liu Conze, v-d, biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi
Avh: Understanding the Noise. Spliceosomal snRNA Profiling

Lena Edström, s-n, kemi med inriktning mot analytisk kemi
Avh: Adsorption Studies with Liquid Chromatography. Experimental Prepa-
rations for Thorough Determination of Adsorption Data

Angelica Ehrenberg, värml, biokemi
Avh: Novel Procedures for Identification and Characterization of Viral 
 Proteases Inhibitors

Pontus Forsberg, teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
Avh: Diamond Microfabrication for Applications in Optics and Chemical 
Sensing
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Julia Lundberg Gerth, teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial
Avh: Tribology at the Cutting Edge. A Study of Material Transfer and Damage 
Mechanisms in Metal Cutting

Petter Hammar, g-h, biologi med inriktning mot molekylär bioteknik
Avh: lac of Time. Transcription Factor Kinetics in Living Cells

Lage Hedin, v-dala, fysik med inriktning mot atom- molekyl- och konden-
serade materiens fysik

Avh: Studies of Single and Multiple Ionization Processes in Rare Gases and 
Some Small Molecules

Jonas Högström, s-n, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Corrosion and Surface Studies of Stainless Steel and Chromium Carbide 
Thin-Films

Jesper Jacobsson, norrl, kemi med inriktning mot oorganisk kemi 
Avh: Highly Efficient CIGS Based Devices for Solar Hydrogen Production and 
Size Dependent Properties of ZnO Quantum Dots

Malin Johansson, smål, teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
Avh: Nanocrystalline Tungsten TrioxideThin Films. Structural, Optical, and 
Electronic Characterization 

Anna Karlgren, biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik
Avh: Genetic Control of Annual Growth Rhythm in the Conifer Norway 
Spruce (Picea abies L. Karst)

Marta Kisiel, s-n, kemi med inriktning mot polymerkemi
Avh: Bone Enhacement with BMP-2 for Safe Clinical Translation
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Marcin Kruczyk, bioinformatik
Avh: Rule-Based Approaches for Large Biological Datasets Analysis. A Suite 
of Tools and Methods

Shuyi Li, smål, teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
Avh: VO2-Based Thermo Chromic and Nanothermochromic Materials for 
 Energy-Efficient Windows. Computational and Experimental Studies

Mirjam Lilja, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktio-
nella material 

Avh: Bioactive Surgical Implant Coatings with Optional Antibacterial Func-
tion

Carl Lindahl, teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Avh: Biomimetic Deposition of Hydroxyapatite on Titanium Implant Mate-
rials

Alejandro López, värml, teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Avh: Injectable Biomaterials for Spinal Applications

Sara Lotfi, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: Design and Characterization of RF-LDMOS Transistors and Si-on-SiC 
Hybrid Substrates

Anette Löfström, datavetenskap med inriktning mot människa-datorinter-
aktion

Avh: Implementing a Vision. Studying Leaders’ Strategic Use of an Intranet 
While Exploring Ethnography Within HCI

Anna Nissen, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
Avh: High Order Finite Difference Methods with Artificial Boundary Treat-
ment in Quantum Dynamics
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Chadanat Noonin, biologi med inriktning mot jämförande fysiologi
Avh: Melanization and Hemocyte Homeostasis in the Freshwater Crayfish, 
Pacifastacus leniusculus

Helena Nordström, s-n, biokemi
Avh: Fragment Based Drug Discovery with Surface Plasmon Resonance Tech-
nology

Sara Norrehed, gotl, kemi med inriktning mot organisk kemi
Avh: Modulation of Molecular Properties. Host-Guest Interactions for Struc-
tural Analysis and Chemical Reactions

Gabriel Oltean, norrl, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: From Current Collectors to Electrodes. Aluminium Rod Structures for 
Three-Dimensional Li-Ion Micro-Battery Applications

John Pettersson, g-h, biologi med inriktning mot systematik biologi
Avh: The Origin of the Genus Flavivirus and the Ecology of Tick-Borne Patho-
gens

Per Pettersson, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys 
Avh: Uncertainty Quantification and Numerical Methods for Conservation 
Laws

Bertrand Philippe, norrl, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Insights in Li-Ion Battery Interfaces through Photoelectron Spectro scopy 
Depth Profiling

Frida Riddar, teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial
Avh: Tribological Aspects of Pneumatic Clutch Actuators 
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Andreas Sandberg, upl, datavetenskap
Avh: Understanding Multicore Performance – Efficient Memory System 
 Modeling and Simulation

Xiaojiao Sun, kemi med inriktning mot organisk kemi
Avh: High Affinity Synthetic Molecular Binders for Proteins – Design, 
 Synthesis, and Evaluation

Moa Säfholm, biologi med inriktning mot ekotoxikologi  
Avh: Developmental and Reproductive Toxicity of Progestagens in the 
 Xenopus (Silurana) tropicalis Test System

Lars Westerling, teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära
Avh: Interaction of Cylindrical Penetrators with Ceramic and Electromag-
netic Armour

Annika Vinnersten, systematisk botanik
Avh: Tracing History. Phylogenetic, Taxonomic, and Biogeographic Research 
in the Colchicum Family

Thomas Persson Vinnersten, biologi med inriktning mot populationsbiologi
Avh: Long Term Studies of Insect Abundances in Temporary Wetlands in 
 Relation to Hydrology, Predation, and Bti

Jörn Timo Wätjen, norrl, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: Microscopic Characterisation of Solar Cells. An Electron Microscopy 
Study of Cu(In,Ga)Se2 and Cu2ZnSn(S,Se)4 Solar Cells 

Linda Åmand, elektronik med inriktning mot reglerteknik
Avh: Ammonium Feedback Control in Wastewater Treatment Plants
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