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Forna tiders studentliv betraktat av Johannes
Sundblad – upsaliensisk memoarförfattare och
studenthistoriker
Av Torgny Nevéus

Många har under årens lopp skildrat sin tillvaro i Uppsala i memoarform, alltifrån Erik Gustaf Geijer i sina “Minnen” till en rad ännu verksamma eller nyligen avlidna akademiker. Även om undantag finns – just ett sådant kommer
här att observeras – har de haft en aktad position inom det upsaliensiska samhället eller inom den svenska kulturvärlden i stort.
År 1884 utgav Johannes Sundblad på förlaget Fahlcrantz & comp. i Stockholm boken Upsalalif. Kulturteckningar, ett omfångsrikt verk om 576 sidor.
Eftersom författaren i våra dagar torde vara bortglömd kan det vara värt att
här presentera de yttre dragen i hans liv. Han var född i Alingsås 25 februari
1826 men växte upp i Medelplana socken på Kinnekulle. Fadern Johan Sundblad var där kyrkoherde.
Johannes Sundblad kom 1846 till Uppsala universitet och inskrevs i Västgöta nation. Hans studietid blev kort och ledde inte till någon examen. Hans
officiella sluttitel blev telegrafassistent. Det betyder i hans fall att han var underordnad telegrafdirektören vid telegrafstationen i Stockholm, således statstjänsteman inom ett ganska nyinrättat ämbetsverk. Han kallas i vissa förteckningar även godsägare och bryggare. Klart är att han under 1800-talets
senare hälft var en mycket aktiv svensk medborgare. Johannes Sundblad avled
17 februari 1896 i Herrljunga, Västergötland. Han finns omnämnd i Svenskt
Literatur-Lexikon af B. Meijer 1886 men är i senare uppslagsverk, såvitt jag kunnat utröna, inte nämnd.
Med denna uppsats vill jag visa att Johannes Sundblads gärning som universitets- och kanske främst studenthistorisk författare är väl värd att uppmärk-

Johannes Sundblad i Svenskt
porträttgalleri, XV, 1900. Uppsala universitetsbibliotek 7477.
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sammas på 2010-talet. Boken Upsalalif tillägnade han landshövdingen över
Kopparbergs län, Curry Treffenberg, ”den inom 1840-talets studentkretsar så
högt uppburne kamraten och värdige representanten av studentlivets bästa sidor”. Detta kan förvåna en eftervärld, som läst om Treffenberg som en hårdför
aktör vid Sundsvallsstrejken försommaren 1879. Men, som Sven G. Svenson
visat, hade Treffenberg verkligen ett stort och gott inflytande över Uppsalastudenterna på 1840-talet.
För att nu återgå till Johannes Sundblad stod han för ett författarskap omfattande dussintalet utgivna böcker. Med undantag för en roman rörde han sig
inom de universitetshistoriska, allmänt kulturhistoriska och etnologiska områdena. Han var redaktör för Norrköpings Tidningar 1874–82 och medverkade
för övrigt hela sitt liv i andra dagstidningar. Några av hans skrifter har på senare
år utkommit i nytryck på initiativ av hembygdsorganisationer i Västergötland.
Han var gift med den ett år yngre Maria Lindzén, som också var verksam som
författare av böcker för barn under pseudonymen Gerda.

Upsalalif – Sundblads viktigaste verk
Jag har här inledningsvis vad gäller boken Upsalalif kallat Sundblad memoarförfattare. Det är inte hela sanningen ty han är lika mycket universitetshistoriker. Hans förord börjar med följande principdeklaration (citaten har genomgående normaliserats till vår tids stavning):
Av de arbeten som hittills avhandlat studentlivet, hava några uteslutande sysselsatt sig med den äldre tiden, andra åter endast med den nyare, till en stor del
fallande inom den nu levande generationens egna hågkomster. På detta sätt har
helheten av detta liv kommit att saknas. Vad det äldre studentlivet angår, så
har kunskapen om detta för den större allmänheten varit tämligen ofullständig, alldenstund framställningarna av detta legat förvarande i en mängd arkiv.

Nu har, fortsätter författaren, det stora jubileet 1877 ändrat på detta. Kännedomen om gångna tiders universitetsliv har ökat betydligt. Men Annerstedts
stora universitetshistorik är alltför dyrbar i inköp och alltför omfattande för
att kunna komma till ”en större allmänhets kännedom”. Den rad av student-
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nationernas egna historiker som följt i spåren av detta jubileum är också av den karaktären att de främst intresserar
dem som tillhör en sådan gemenskap. Sundblad fortsätter:
”Vad förf. nu gjort rörande det äldre studentlivet, är att med
ledning av dessa arbeten och några egna arkivforskningar,
ha sökt åstadkomma en översiktlig framställning av detta,
med förbiseende av alla enskildheter, såvida ej dessa utgöra allmänna kulturdrag.” Han säger sig ha velat komma åt
det mest karakteristiska men har inte strävat efter en helt
kronologisk uppläggning. ”Vad åter det yngre studentlivet
angår, så hava därom utkomna arbeten antingen varit kotterihistorier eller skäligen ensidiga framställningar, framvisande blott medaljens framsida, i vilka man sökt uppehålla
den hävdvunna föreställningen om detta liv såsom fullt av
sång, poesi och levnadsglädje.”
Upsalalif omfattar, förutom förordet, sjutton kapitel och
sex bilagor. Jag kommer i det följande inte att följa författarens kronologiska disposition utan gå mera tematiskt tillväga i några nedslag. Den universitetshistoria i miniformat,
som boken i själva verket blivit, gör dock av dess författare
inte anspråk på att vara en redogörelse för utvecklingen
av den vetenskapliga verksamheten vid lärosätet. En sådan Titelsidan till Johannes Sundblads Upsalalif (1884).
Uppsala universitetsbibliotek 20155.
hade ju för inte så länge sedan Claes Annerstedt svarat för.
Det som Sundblad vill komma åt är det dagliga livet under gångna århundraden fram till 1840-talet, främst avseende studenterna men också professorerna och andra vid universitetet verksamma.

Pennalismen vid Uppsala universitet i forna dagar
I ett avsnitt rubricerat ”Tvenne scener ur penallivet” berättar Sundblad om
en händelse våren 1649. En student av Västmanlands-Dala nation, Martinus
Olai, hade anklagat en student av Västgöta nation, Jadocus Arvidius, för vad
som hänt i samband med aftonsången i domkyrkan Annandag pingst. M
 artinus
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säger att Jadocus kallade honom penal och trampade på hans sporre. Det kan
här tilläggas att det var mycket vanligt att studenterna vid denna tid var ridklädda och till den utrustningen hörde sporrarna. Martinus fortsätter: ”Sedan
gick han ifrån mig och började kasta sten och ler på mig.” Två dagar senare tog
Martinus en annan väg in i kyrkan i förhoppningen att komma undan, men då
tog hans plågoande sig före att under själva predikan högljutt kalla honom penal och ”archipenal”. Martinus sade då att han ämnade klaga hos rector magnificus. Jadocus menade att det kunde han gott göra, för ifall att han blev inspärrad så skulle han ändå ”spänna sporrarna” av honom när han kom ut. Följden blev emellertid att Jadocus dömdes till fjorton dagars förvaring i carcer,
studentfängelset.
Det fasansfulla är att detta utspelade sig inom ramen för den indelning i
olika kategorier som universitetet och dess studentnationer hade godtagit.
Alla studenter var ju inte råskinn som drog nytta av sin maktposition på detta sätt, men Sundblad ger ytterligare ett exempel av samma slag som det här
uppmärksammade. Depositionerna är välkända. Dessa inskrivningsriter var
ju föreskrivna i universitetets stadgar, även om redan 1626 ”det råa och oanständiga” hade förbjudits. De avslutades med ett så kallat Cornutöl, som de
utsatta skulle bekosta. Man skulle kunna tro att deras svåra tid nu var avslutad men Sundblad påpekar att så var det icke, utan ”under den närmaste tiden
efter depositionen var novitiernas liv ett verkligt slavliv fyllt av förödmjukelser och besvär”.
Han räknar sedan upp de nio punkter, som de hade att rätta sig efter. Bröt
en novitie mot dessa kunde hans novitietid, som annars omfattade tolv veckor, förlängas. Det fanns emellertid ett system, som medgav viss ”friköpning”,
inte enhetligt för alla nationer. Det gynnade de studenter som hade det gott
ställt. Slutligen kan nämnas att även om en novitie hade uppfyllt alla förpliktelser blev han inte utan vidare uppflyttad i nationshierarkin utan måste begära ”absolution” genom att ”modeste” gå runt till de ”röstägande” och få deras
utlåtande. Nekade någon junior så hänsköts frågan till kurator och seniorerna. Nekade någon senior så var absolutionen avslagen och den som fått detta
nekande besked ålades att vandra runt till landsmännen och informera dem
om beslutet.
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Det kunde hända att någon för att förkorta pinotiden absolverade sig själv,
som termen lydde. Det gick så till att han på eget bevåg ”avlade den långa kappan och iklädde sig värja, sporrar och studenthatten med dess uppvikta brätten och plymer eller fjäder vid ena sidan.” Härav kan vi se att vi har haft en
särskild huvudbonad för Uppsalas studenter långt före den vita mössans tid.
En smålänning, kallad monsieur Ulf, hade företagit sig att på detta sätt absolvera sig själv. Det upptäcktes och föranledde ett särskilt kuratorsförhör i närvaro av inspektor. Denna domstol beslutade dock att låta nåd gå före rätt och
efter några veckor tilläts Samuel Ulf att visa sig utomhus i den rätta utstyrseln.
Ett intressant område är att studera hur gångna tiders studenter hanterade starka drycker. Här har man tillgång till nationernas egna räkenskaper och
Sundblad citerar en konventsräkning från Uplands nation 6 maj 1662. Jag har
här utelämnat själva summorna men kan nämna att ölet stod för de största
kostnaderna:
En åm öl
3 tunnor öl á 15 dlr
Skorpor
Citroner och pomeranser
Tobak och pipor
Ljus
Sågstockar
Fyra burkar
Passglas
Karln som omak hade att föra
Sundblad tillägger att brännvin förekom redan på den här tiden men i ytterst
små kvantiteter. Vad maten beträffar finns det bevis på att man kunde äta
skinka och krabba, valnötter och annat liknande. Från Uplands nation visar
också räkenskaperna att de pigor som stod för serveringen fick drickspengar.
Att gästabudsglädjen ”inte gick i snörliv” framgår av mångt och mycket.
Nationernas räkenskaper innehåller en post som bär namnet ”bräckage”. Man
kunde skaffa sex dussin glas och minst fyra dussin skulle offras åt förgänglig-
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heten. Mycket tyder på att detta fungerade som ett slags säkerhetsventil när
ett antal unga studenter kom samman och egentligen skulle vilja ställa till med
slagsmål mot kamrater som de ogillade.
Mitt i allt detta elände skall dock nämnas det positiva, nämligen att musiken ofta gavs ett stort utrymme vid nationernas sammankomster. Således spelades i det hus i Svartbäcken, som upplänningarna i december 1670 disponerade, instrumentalmusik av flera musikanter och vidare hade man engagerat
fyra skalmejblåsare. En vacker sed var att man vid sådana tillfällen brukade
göra insamlingar till de fattiga, låt vara att de inte inbringade så mycket. Vid
det här tillfället hade man skramlat ihop tjugofyra öre.
Till tidens absurditeter hörde det inom olika samhällsskikt förekommande
bruket att förskriva sig till Satan för att i gengäld snabbt få vissa fördelar. År
1718 hade en student vid namn Daniel Salthenius i en gammal ek långt utanför
staden lagt ett dokument skrivet med hans eget blod och rött bläck, vari han
givit sig åt Satan mot att erhålla en pung som ständigt var fylld med mynt. Någon fann emellertid dokumentet och lät det komma till konsistoriets kännedom. Tilltaget var straffbart och rannsakning följde varefter dom avkunnades.
Vad teologin beträffar talar Sundblad om ”skuggrädslan för allt vad forskning hette på det religiösa området under 1600- och 1700-talen”. I en skrivelse
till Bengt Oxenstierna 1691 med anledning av en nyligen ventilerad avhandling
hotar Karl XI med sin onåd och tillägger att den som visat ”sådana nyfikenheter och skadliga upptåg aldrig kan vänta någon befordran vare sig i det andliga
eller världsliga ståndet”.

Adelns dominans i universitetslivet
Sitt sjätte kapitel börjar Sundblad som följer:
Ett säreget och för det äldre akademilivet betecknande drag är adelsmännens
undantagsställning. Så eget detta måste förefalla oss, så naturligt var det för den
tidens människor. Ofrälsemannen var uppfostrad i sådana åsikter; han hade
snart sagt med modersmjölken insupit föreställningen om adelsmannen som
ett slags högre väsen eller åtminstone som ett förmedlande element mellan
konungamakten och rikets ‘undersåtar’, till vilka adeln knappt ville räkna sig.
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Själve den upplyste Axel Oxenstierna, stående på höjden av sin tids bildning,
delade icke blott den allmänna meningen, utan gick till och med i spetsen för
ett sådant åskådningssätt.

Sundblad talar om ”den tidens människor”. Den tiden var emellertid inte så avlägsen. När Sundblad skrev detta 1884 var det endast nitton år sedan representationsreformen genomfördes. Exempelvis skulle den gode vännen Curry Treffenberg aldrig i själ och hjärta acceptera denna utan yttrade sig inte sällan offentligt med den innebörden att reformen var orättfärdig och skadlig för riket.
Redan av 1625 års konstitutioner framgick adelsmännens företrädesrätt
tydligt. I de akademiska processionerna skulle de unga greve- och friherresönerna ha platsen närmast efter rector magnificus, före de olika fakulteternas
professorer.
Ett kuriöst ämbete var rector illustris, det vill säga att en förnäm student
gavs rektors rangplats medan rektor blev prorektor. Den förste som innehade
det var Axel Oxenstiernas äldste son Gustaf, som sjutton år gammal fick utmärkelsen. I och för sig kunde detta vara en berättigad hyllning åt fadern, men
Sundblad misstänker att det var något önskemål som de akademiska fäderna
gärna ville genomdriva och då kunde det lättare ske. Sammanlagt tolv ynglingar blev rectores illustres. Den siste i raden var Henning Adolf Gyllenborg 1731.
Inom studentnationerna gjorde de unga adelsmännen ”inte så litet väsen av
sig”. Till deras privilegier hörde att de inte behövde ingå i någon nation utan
det var fullt tillräckligt att de vid inträdet i universitetet anmälde sig hos rektor. Men de ville ju oftast inte avstå från kamratlivet utan sökte sig till en nation. Det kunde hända att en ung man efter mönster av rector illustris utsågs
till curator illustris.
Studentadelns undantagsställning fortfor inte bara under adelns stormaktstid utan långt fram under frihetstiden. En “sådan ung junker” ansågs inte “som
en vanlig människa”. De akademiska lärarna kunde inte rentvå sig från anklagelserna att vara partiskt inställda till adelns förmån.
År 1768 instiftade kronprins Gustav (sedermera Gustav III) som kansler
den så kallade adelsnationen. Den blev kortvarig och upphörde 1780. Under
den tiden fungerade som dess inspektor den kände forskaren Johan Ihre.
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Till den läsare som kanske tycker att Sundblad tecknat en alltför mörk bild
av studentlivet vid ”vårt äldsta bildningssäte” har han en viktig reflexion i början av sitt sjunde kapitel. Det beror på källmaterialets karaktär. ”De kärva protokollen har intet att förmäla om den tysta pliktuppfyllelsen, det illa lönade
arbetet och den flitiga forskningen, måhända under umbäranden, om vilka vi
ej kunna göra oss en föreställning.” Han fortsätter: ”spörjer man sig om anledningen till de former som detta liv understundom tog sig” kan man inte komma
ifrån att det fanns hos tiden en djupare liggande råhet. Men det viktigaste skälet
till misshälligheterna var, understryker han, den bristande disciplinen. ”En ann’
kan vara så god som en ann’ ”, menade den unge mannen och handlade därefter.

Kungamakten och dess universitet
Sundblad riktar också blicken mot rikets styrelse, alltså kungarna. Att Karl
IX menade att universitetet hade för generösa privilegier är välkänt, och med
rikets prästerskap stod han i ständig fejd. Dock blev det, kan man här tillägga,
under hans hertigtid, som universitetet kunde återupprättas 15 mars 1595. Att
Gustav II Adolfs verksamhet under 1610- och 1620-talen blev av den största
betydelse för Uppsala universitet i all framtid genom de stora donationerna av
jord- och skogsfastigheter kan inte förbigås. Än i denna dag talar man vid universitetet om de ”gröna” pengarna. Skyttes verksamhet var också synnerligen
viktig och Skytteanum och Skytteanska professuren existerar ännu.
Sundblad har en intressant aspekt på det ökande studentantalet under
Karl X Gustavs, Karl XI:s och Karl XII:s tid. Det berodde på, menar han, att
man betraktade studentrollen som ett slags asyl, varigenom den unge kunde
förskonas från de ständiga utskrivningarna. Eftersom universitetet hade egen
jurisdiktion kunde även drängarna och annat manligt tjänstefolk anställda av
professorerna i detta fall räknas som studenter.
Vad beträffar depositions-och penalväsendet hade Karl XI redan 1691 upphävt det, men, meddelar Sundblad, en gammal osed upphävdes inte så lätt utan
ännu 1732 förelåg ett ärende i konsistoriet, varvid fyra nationer anklagades
för att ha begått svåra försyndelser av kroppslig natur mot en student. Straffet
var i sådana fall fängelse.
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Karl XIV Johan hyllas vid Uppsala högar 1834. Målning av Johan Way. Foto: Erik Cornelius, Nationalmuseum, Stockholm.

Att Gustav IV Adolfs tid var en svår period för universitetet och studentlivet är välkänt. Musikprocessen och annat förbigås inte heller av Sundblad. Men
om vi så går länge fram under 1800-talet har Sundblad goda informationer om
uppvaktningarna för Karl XIV Johan. Någon ville att rector magnificus skulle
tala till kungen på franska. Men denne, som då var Jöns Svanberg, vägrade och
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sade att en svensk rektor adresserar sig till landets konung på svenska språket.
Ibland var relationerna mellan kungen och universitetet minst sagt ansträngda.
Efter sitt besök vid högarna i Gamla Uppsala 1834 lät emellertid Karl Johan
till Uppsala studenter överlämna ett gyllene horn, som ännu är i Uppsala studentkårs ägo. Kungens besök har återgivits på ett känt konstverk. Den förening av före detta ordförande och vice ordförande för Uppsala studentkår som
instiftades 1 januari 1960 kallas efter detta Gyllene Hornet. Föremålet i fråga
förvaras på Museum Gustavianum.

Sundblads egna minnen från 1840-talet
Vi kommer så till det som Sundblad kallar Tredje avdelningen 1840–1850,
anteckningar och hågkomster. Som tjugoåring, alltså 1846, kom han till Uppsala. Han använder här uttrycket att han ser i sitt ”tittskåp”. Fjärdingen var
vid denna tid, säger han, Uppsalas Quartier latin. Där bodde också de flesta
studenterna, de allra fattigaste vid Rackarnäbben. Han ger ingående beskrivningar av hur det kunde se ut i ett studentrum. Jag kan här inte uppehålla mig
vid detta, men dessa skildringar har ett stort etnologiskt värde. Städerskorna
var viktiga aktörer i dessa sammanhang och han beskriver hur en sådan kom
in med en spillkum mjölk till en kamrat som han besökte. Många bodde ytterst påvert och Sundblad berättar om en västgöte som höll på med att ”ve’a”,
alltså hugga sönder en stol och kasta den i brasan. Men den får du ju betala för,
sade Sundblad. ”Va’ faan ska en göra, när en fryser så förbannat”, blev svaret.
I detta sammanhang kan nämnas att Sundblads skildring av bostadseländet ännu anfördes flera decennier senare. När studentkåren 1913 startade utgivningen av tidningen Fyris (föregångare till Ergo) skrev kårens ordförande
G. Hilding Nordström (bror till Lubbe Nordström) bland annat följande i sin
programartikel i första numret: ”När man läser teckningar av fornt Uppsalaliv, t.ex. Sundblads fadda skildringar av 1830–40-talens studentliv, påträffar
man ofta utgjutelser över tidens usla bostadsförhållanden. Jämför man de av
Sundblad skildrade kyffena i Fjärdingen med några av dem, som nutida studenter bebo, så synes avståndet mellan 1830 och 1913 inte vara nämnvärt
stort. Tar man hänsyn till den oproportionerliga hyresstegringen och till de
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Harpospelet på Schylla. Gunnar Wennerberg sittande vid bordet till höger. Teckning av John Arsenius. Uppsala universitetsbibliotek 745.

ökade kraven på komfort och snygghet, blir resultatet av jämförelsen, att vi
f.n. leva under relativt sämre bostadsförhållanden, än studenterna gjorde för
sjuttio–åttio år sedan.”

Sundblads besök hos Gunnar Wennerberg
Det var i september 1847. Wennerberg, som vid det tillfället var Västgöta nations förste kurator, bodde då i ett numera rivet hus vid Östra Ågatan. Sundblads avsikt var att anmäla sig i egenskap av recentior för inträde i nationen.
Han knackade på men fick inget svar. Eftersom dörren var olåst trädde han in
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men det dröjde innan någon svarade. Han observerade klaveret och tänkte på
vad som där skapats. Så hördes korta steg inifrån.
En kurator gjorde ej långa historier med de nykomne; min djupa bugning – jag
undrar om jag någonsin varit så mjuk i ryggen – besvarade han med en knappt
märkbar böjning på huvudet. Han inskrev ärendet i nationens album, varefter
han frågade hur många betyg jag fått. De voro snart räknade, han inskrev nu
dem, gjorde en ny böjning på huvudet till tecken att audiensen var slut och i
nästa ögonblick stod jag åter utanför dörrren.

Sundblad ångrade länge att han inte tittat närmare på klaveret. Då hade han
kunnat få se ursprunget till någon av Gluntarne.
Så fungerade ännu på 1840-talet nationsväsendet. Så överlägset kunde en
förste kurator bete sig med en recentior, som sökte inträde i nationen.

Jul hos familjen Geijer
Rörande i flera avseenden är berättelsen om hur Sundblad en julafton blickar
in i Erik Gustaf Geijers hus, ett av de sista åren denne bodde där. Geijer flyttade ju senare med sin familj till Stockholm. Sundblad kom att passera vad
han kallar det yttersta av de båda Annerstedtska husen, således det som kallas
Geijersgården men lika gärna hade kunnat kallas Annerstedtska gården, eftersom familjen Annerstedt bodde där åtskilligt längre tid. Sundblad skriver:
Ett starkt ljussken strömmade emot honom. Han kunde nu blicka in i det Geijerska hemmet och se värden själv med händerna på ryggen men något tillbakalutad mot dörrposten mot förmaket men vänd utåt salen. Ljusskenet från
kronan föll honom starkt i ansiktet. Iakttagaren kunde tydligt se det växlande minspelet under samtalet med de två äldre sönerna som stodo framför honom. Något allvarligt samtal måtte ha varit å bane; ty han såg allvarsam ut; ett
par gånger föreföll det som om han blivit smått uppretad. Ej långt från dörren
vid nedre ändan av rummet stod en grupp av tre unga personer. Det var husets
unga dotter [Agnes] som stod lutad mot sin fästmans [Adolf Ludvig Hamilton]
arm samt en yngling i kadettuniform. Det unga paret stod vänt från kronan,
men det måste ha stått ljus på skänken till höger inom dörren, ty jag minns att
även deras ansikten voro upplysta så att jag kunde se varje min; och det var just
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en lust att se dem. Allt emellanåt såg jag en gestalt dyka fram och försvinna;
jag hade ej förut sett henne, men förstod att det var husmodern, som sysslande
gick fram och tillbaka.

Till detta kan läggas att forskningen kunnat visa att det i de nordiska länderna
varit ett vanligt beteende hos unga ensamstående män att på julafton gå runt
för att se hur de mera besuttna firade helgen.
Sedan tar Sundblad upp ”brorsskålarna”, som i Sverige med dess långsläpiga titulaturer spelade en större roll än annorstädes. Jag tillåter mig nämna att
den något yngre Claes Annerstedt i den dagbok som han hela sitt liv förde, antecknade Bror med X och Y. Sundblad anför ett lustigt exempel. En student
vid namn Theorin beundrade mycket en äldre student och försökte gång på
gång närma sig honom för att erhålla det efterlängtade brorskapet. Vid ett sådant tillfälle höll han ett längre anförande, tills den äldre svarade med en viss
pepprighet: ”Jag skall uppriktigt säga herrn hur det är. Jag ger teorin (sic!) tusan håller mig helst till praktiken.” Med de orden svängde han sig på klacken
och den andre fick stå där med sitt glas.

Studentlivets sedliga avigsidor under 1840-talet
I det sedliga livet under Sundblads egna studentår på 1840-talet kan han ge
skrämmande inblickar. Särskilt ohygglig är skildringen av vad som kallas gravölet på Kvarnbo, vid denna tid en gästgivargård i västra utkanten av staden.
Huset finns ännu kvar. Sundblad var själv inte vittne till händelsen, som sades ha ägt rum föregående vinter, men en kamrat till honom hade berättat om
den. Det som hade inträffat var att en student, vilken av allt att döma var illa
ansedd inom kamratkretsen, hade fått en son med en kvinna av vad man förr
kallade ”underklassen”. När gossen dog ställde fadern till med ett gravöl med
iakttagande av all den konvenans i fråga om klädedräkt som gällde. Han och
hans supbröder, andra vänner hade han inte, var klädda i sorgdräkt med ”pleureuser” och långa halsdukar. Med miner och åtbörder av en väl spelad faderssorg mötte värden gästerna på trappan. Vinet flöt i strömmar, hädiska tal hölls
och längre fram på aftonen kom de lejda gråterskorna. ”Nu började alltså själva
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gravölet, men vad man begrov var heder och
samvete, ty på många år hade sådana saturnalier ej firats på Kvarnbo som denna natt.”
Ytterligare anteckningar visar på könssjukdomarnas utbredning bland Uppsalastudenterna vid denna tid.

Andra studentupptåg under
1840-talet
”En ung sörmlänning, en riktig ulspegel men
för övrigt en god och snäll pojke, hade en gång
fallit på det orådet att uppträda som konstkritiker gent emot ett dåligt sällskap och gjorde
det på ett sätt som ej ansågs fullt lämpligt.”
Slutligen blev han utesluten ur sin nation. I
det läget beslöt studenten, som uppenbarligen var ganska välbeställd, att bosätta sig på
Uppsalasångare avbildade i Illustrerad Tidning 1869. Uppsala univergästgivargården i Alsike, där han mottog besitetsbibliotek 4930.
sök av sina studentkamrater då och då. Jämte
sin bästa vän fick han nu en märklig idé. Vanligt var att ett antal Alsikebönder
när det var torgdag for in med sina kärror till torget i Uppsala med sina produkter för att senare på dagen återvända hem. De båda studenterna, som var teatersinnade fick nu för sig att några av bönderna skulle föreställa svenskar och
andra ryssar och därvid anföra var sin hop. Detta gick nu inte att hålla inom
rimliga gränser utan leken övergick till de vildaste slagsmål, under vilka vare
sig blåa ögon eller blodiga näsor hörde till undantagen. Hela trakten kom under
en tid i dåligt rykte ända tills rättvisan i juridisk mening ingrep.
Upptåg av minst sagt olämpligt slag var vanliga. En incident av annat slag
nämner också Sundblad. Det var när den norske kompositören Ole Bull besökte Uppsala i januari 1843. Bull berättar härom i ett dokument, som tillställdes
konsistoriet för avgörande. Han kom klockan ett på natten till Uppsala. När
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Studentserenad utanför Svartbäcksgatan 10. Teckning av Carl Schuberth. Uppsala universitetsbibliotek 3138.

hans kusk stannade för att fråga efter gästgiveriet omringades vagnen av en
stor mängd unga människor och en av dem försökte ta sig upp på kuskbocken
och driva bort Bulls egen kusk. En student frågade om han var Ole Bull och då
han jakade skrek den unge mannen: ”Det är lögn.”
Den i Uppsalas historia uppskattade landshövdingen Robert von Kræmer
brukade årligen anordna ett slädparti för ett antal inbjudna gäster, det startade någonstans utanför staden och avslutades på Uppsala slott med en bal för
de inbjudna. Ett år i början på 1840-talet, berättar Sundblad, hade en grupp
studenter ordnat så att det höga herrskapets ekipager omringades av ett antal
slädar fyllda med stinkande gödsel under den motiveringen att gatan vore till
för alla och envar. Robert von Kræmer tycks dock ha haft den förståelsen för
studenthumorns ibland bisarra yttringar att han inte tog illa vid sig.

Slutord
Att 1840-talet med alla de avigsidor som fanns ändå blev en synnerligen viktig
period i Uppsala stads och dess universitets historia är ofrånkomligt. Två sällskapsordnar av betydelse bildades: Juvenalerna och Tratten. JuvenalOrden i
Uppsala skulle sedan 1907 återuppstå genom initiativ av August Lindh. Wennerbergs Gluntarne, som ännu lever och är en omistlig del av vårt musikaliska
kulturarv, tillkom under denna tid. Uppsalastudenternas lustiga upptåg i form
av karnevaler och färder fram och tillbaka till Eklundshof, levandegjordes på
ett helt annat sätt, oftast till glädje för stadens befolkning i övrigt.
Johannes Sundblads roll i detta sammanhang skall till sist än en gång understrykas. Hans korta tid i Uppsala, som inte ledde till någon examen, blev i alla
fall betydelsefull för all framtid. Han var en forskare, som återkom långt senare
till sin ungdoms Uppsala, uppsökte tillgängliga arkiv och fördjupade sig i dem
på ett helt vetenskapligt sätt. Han vågade dra fram sådant som var mindre behagligt att erinra sig, men som också hör till universitetets och stadens historia. Hans minne är väl värt att uppmärksammas och vårdas.
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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 intågsprocession.

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.
Föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens promotor, professor Gunnel
Ekroth över ämnet ”Släng inga ben i helgedomen!” Om (heliga) sopor i antik grekisk religion.
Promotion inom samtliga universitetets fakulteter. Under promotionen utförs
musik komponerad av F. Couperin, J.F.C. Haeffner, J.A. Josephson, S. Karpe,
F. Kreisler, L.-E. Larsson, J. Sibelius, D. Wirén m.fl.
Musikaliskt mellanspel med operasångerskan Maria Matyazova Milder som
framför stycken av A. Dvořák, F. Lehár och G. Puccini.
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Prisutdelningar.
Processionens uttåg.
Publiken ombeds att sedan akten avslutats inte lämna aulan förrän uttågsprocessionen i sin helhet passerat.
Värdar för promotionen: Rector magnifica professor Eva Åkesson och pro
rektor professor Anders Malmberg.
Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av
director musices professor Stefan Karpe.

Processionsordning
Avd 3–5 samt 7 och 8 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför vänster trappa
1. Studenternas övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Ordförandena vid studentkårerna, curator curatorum samt nationernas kuratorer (i trappan)
4. Promotionens övermarskalk och två bitr. övermarskalkar
5. Promotorerna
6. Promotionens hedersdoktorer
7. Pristagare
8. Promotionens doktorer efter avlagda prov

Avd 9–25 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför höger
trappa
9. Pedellen
10. De två cursorerna
11. Värdarna för promotionen samt särskilt inbjudna honoratiores
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12. Två bitr. övermarskalkar
13. Övriga inbjudna gäster
14. Professores emeriti
15. Teologiska fakultetens lärare
16. Juridiska fakultetens lärare
17. Medicinska fakultetens lärare
18. Farmaceutiska fakultetens lärare
19. Historisk-filosofiska fakultetens lärare
20. Språkvetenskapliga fakultetens lärare
21. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare
22. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare
23. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare
24. Tidigare promoverade doktorer
25. Vid Uppsala universitet anställda tjänstemän
26. 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 Thomas Fredengren, Carl Frängsmyr, Anna Hamberg
och Gabriella Almqvist. Biträder gör också Annika Windahl Pontén och Sarah
Havrén Schütz. Uppsalastudenternas övermarskalk är Harald Götlind, pedell
Sten Andersson, cursorer Göran Karlsson och Martin Andersson, pressansvarig
Anneli Waara, ansvarig för universitetshuset Manuel Alfaro, administration
Gabriella Almqvist, Jakob Piehl och Ella Stensson.
Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling.

25

Blomsterarrangemang, Botaniska trädgården.
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 inleder 2016, sitt 539:e år, med en doktorspromotion som
slutpunkt för den förflutna höstterminen. Alla promovendi och pristagare hälsas med stor värme oavsett väderbetingelser. Redan den första dokumenterade
promotionen vid det återupprättade lärosätet den 22 januari år 1600 skedde i
bitande kyla så skulle dagen vara kall kan också detta ses som tradition.
Internationalisering och omvärldskontakter är ett betydelsefullt inslag i
det moderna universitetets liv men i den gränsöverskridande vetenskapens
och det akademiska sanningssökandets historia givetvis ingen nymodighet. Ett
viktigt steg till underlättande av de rent praktiska och fysiska betingelserna
för förbindelser från och till Uppsala, och därmed vårt universitet, togs emellertid för jämnt etthundrafemtio år sedan med tillkomsten av järnvägsförbindelsen med Stockholm. Att den historik över livet vid det fram till dess trots
allt i stor utsträckning isolerade provinsuniversitetet, som uppmärksammas i
den bifogade uppsatsen om Johannes Sundblad, sträcker sig fram till ungefär
1860-talet, kan därför vara passande.
Nästa gång vi samlas till akademisk högtid i universitetets hundratrettioåriga huvudbyggnad är det vår förhoppning att det skall vara samma vackra
historiska och traditionsrika miljö som omger oss men i ny fräschör och med
välbehövligt förnyade tekniska installationer. Den stora renoveringen kommer
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att medföra behovet av alternativa lösningar för all verksamhet som normalt
hör hemma i huset. Således blir det till våren anledning att återvända med
promotionen till Domkyrkan; senast den hölls där var vid fyrahundafemtioårsjubileet 1927.
Till promotionsfesten i januari 2016 välkomnar nu Alma Mater upsaliensis sina doctores promovendi. Deras avhandlingar visar universitetets bredd
och djup. Alla ni promovendi har både haft framgångar och motgångar. Det
har under flera år gått åt många dagar och säkert även många nätter till ert arbete. Det har varit experiment som har misslyckats, skrivkramp, idétorka. Ni
har även haft underbara stunder med tankar och idéer som flödat fritt, med
inspiration och glädje. Glädjen och frustrationen, hopp och förtvivlan, bakslag och framsteg har följts åt. Motgång och framgång – båda behövs för att vi
skall komma framåt och kunna bryta ny kunskapsmark. Ni har flyttat fram
kunskapens gränser. Nu är det er högtidsdag, era insatser som skall firas. Den
fantastiska resa ni genomfört och de fina prestationer ni alla har lyckats med
firar universitetet, tillsammans med era nära och kära.
Promotionsdagens fest är alltså först och främst ägnad de nutidens och
framtidens forskare som, med godkända prov och efter disputation, erhållit
doktorsexamen och därför är berättigade att, genom den hävdvunna rit som
ärvts från medeltidens akademiska traditioner och nu vårdats vid Uppsala
universitet under mer än fyra hundra år, promoveras och föras över parnassen.
Universitetet hälsar som promovendi även de nio fakulteternas nya hedersdoktorer. Vi hyllar dem för att de på olika hedervärda sätt gynnat Uppsala universitet med engagemang och vetenskapliga arbeten för att utveckla utbildning, forskning och innovation. Det sker genom att de tilldelas den förnämsta
utmärkelse universitetet genom sina fakulteter kan ge.
Att denna fest också får kombineras med utdelningen av lärosätets priser
och belöningar till förtjänta forskare och firas i närvaro av universitetets ärade gäster samt många av vetenskapens gynnare och vänner tillsammans med
promovendernas lärare och närstående gör det till en glädje att kunna hälsa
välkommen till doktorspromotion vid Uppsala universitet.
Eva Åkesson
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Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala universitets aula fredagen den 29 januari 2016
får härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas
vägnar, inbjuda:
Statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, statsrådet, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, ärkebiskopen i Uppsala Antje Jackelén, landshövdingen i Uppsala län Peter
Egardt, universitetskanslern, professor Harriet Wallberg, rektorn vid Sveriges
lantbruksuniversitet, professor Peter Högberg, samt universitetets förutvarande rektorer, professorerna Stig Strömholm, Bo Sundqvist och Anders Hallberg.
Vi hälsar även konsistoriets ordförande docent Carola Lemne och inbjuder 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 promovendi, 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.

29

Uppsala i december 2015
För Uppsala universitet
Eva Åkesson
För Teologiska fakulteten
Mattias Martinsson

För Juridiska fakulteten
Mattias Dahlberg

För Medicinska fakulteten
Eva Tiensuu Jansson

För Farmaceutiska fakulteten
Göran Alderborn

För Historisk-filosofiska
fakulteten
Kerstin Rydbeck

För Språkvetenskapliga
fakulteten
Coco Norén

För Samhällsvetenskapliga
fakulteten
Lars Magnusson

För Utbildningsvetenskapliga
fakulteten
Elisabet Nihlfors

För Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Johan Tysk
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Promotorernas presentationer
Teologiska fakulteten

Vid denna promotion har Teologiska fakulteten glädjen och äran att promovera en ny hedersdoktor.
Denise Cush, född 1955, är professor i religionsvetenskap och religionsdidaktik vid Bath Spa University, Storbritannien.
Professor Cush har i sin forskning intresserat sig för såväl jämförande religionsvetenskap som religionsdidaktik och har ett stort intresse för religionsundervisning. Hennes forskning omfattar religion och religionsundervisning
i dess vidaste bemärkelse: alltifrån buddhism, hinduism och kristendom till
ungdomars andlighet, alternativandlighet och paganism. Hennes forskning
om ungdomar och nypaganism betonar samtida uttryck för alternativandlighet och uppmärksammar perspektivet ”levd religion”, det vill säga vilken roll
religion och andlighet kan ha för människors vardagsliv. Denise Cush har i sin
internationellt erkända religionsdidaktiska forskning bland annat uppmärksammat vikten av dialog mellan elever/studenter med olika religionstillhörigheter, inom ramen för ickekonfessionell religionsundervisning.
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Teologiska fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor, uttrycker sin högaktning för hennes framstående insatser och ser fram emot fortsatt samarbete.
Slutligen lyckönskar Teologiska fakulteten de forskare som nu skall promoveras efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras kommande verksamheter.

Sven-Erik Brodd
Professor i kyrkovetenskap
Promotor
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Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten har vid denna promotion glädjen att promovera två nya
hedersdoktorer.
Paul Oberhammer, född 1965, är professor i civilprocess och dekanus vid Juridiska fakulteten i Wien, efter att tidigare ha innehaft professurer i Tyskland
och Schweiz. Han är en framstående forskare inom internationell processrätt,
något han förenar med en ledande ställning i nationell civilprocessrätt, inklusive skiljeförfarande, inom den tyskspråkiga världen. Han har lett och deltagit
i talrika internationella forskningssamarbeten och har en mycket omfattande
vetenskaplig produktion på sin meritlista.
Oberhammer har sedan början av 2000-talet återkommande varit involverad i främst forskningssamarbete, men också utbildningsutbyte, med Juridiska
fakulteten i Uppsala, särskilt inom processrättsämnet. Exempelvis medverkade han under sin tid i Zürich till en överenskommelse mellan fakulteterna
om årligt student- och lärarutbyte, vilket fortfarande är högst levande. Han har
återkommande undervisat studenter i Uppsala, presenterat sin forskning vid
högre seminarier och bjudit in Uppsalaforskare att göra detsamma vid hans
hemmafakultet. Oberhammer har också samarbetat med fakultetsmedlemmar inom ramen för flera konkreta forskningsprojekt, varav ett utmynnat i en
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publikation i fakultetens skriftserie. Hans kanske viktigaste insats är ändå initierandet och upprätthållandet av ett årligen återkommande möte mellan doktorander i Zürich, Wien, Ljubljana och Uppsala, vilket nu gått in på elfte året.
Anne Ramberg, född 1952, är sedan år 2000 den första kvinnliga generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund. Hon är en pionjär på många sätt och genom
sitt ledarskap i samfundet har hon satt advokatens roll i rättssamhället på kartan på ett helt nytt sätt. Som generalsekreterare har hon i alla sammanhang
oförtrutet framhållit rättsstatliga värden och tron på rättsskydd och grundläggande rättigheter för enskilda. Detta har skett inom ramen för såväl hennes
arbete inom samfundet som i den rättsvetenskapliga debatten. Anne Ramberg
har därtill under åren visat stort engagemang för utbildningsfrågor för både
yngre studenter och blivande advokater i ämnen såsom konstitutionell rätt.
Genom sitt initiativ till Hilda-, Sofia- och Ruben-programmen har hon också
visat hur jämställdhet och mentorsprogram framgångsrikt kan genomföras i
praktiken. I alla sammanhang där Anne Ramberg verkar lyfter hon fram juridikens centrala roll i förverkligandet av rättsstaten och ett fungerande samhälle där de grundläggande värderingarna och demokratin ska stå i förgrunden.
Juridiska fakulteten hälsar sina nya hedersdoktorer, uttrycker sin respekt för
deras viktiga forskningsinsatser och ser fram emot ett fortsatt fruktbart samarbete.
Fakulteten gratulerar likaså den forskare som promoveras efter avlagda prov
och önskar denne all lycka och framgång i sin kommande verksamhet.
Karin Åhman
Professor i offentlig rätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten har vid denna promotion glädjen och äran att promovera tre nya hedersdoktorer.
Shams El Arifeen, född 1959, är läkare verksam vid International Centre for
Diarrhoeal Diseases Research, Dhaka, Bangladesh.
Doktor El Arifeen är en framstående representant för den grupp internationella forskare som bidragit mest till framgångarna inom de hälsorelaterade millenniemålen, särskilt när det gäller sänkt barnadödlighet och sänkt
mödradödlighet. Som chef för Child Health and Nutrition Research Initiative
(CHNRI) var han ansvarig för prioriteringsprocessen av forskning som sedan
drivit global barnhälsa och nutrition framåt. Han har genomfört studier som
legat till grund för WHO:s och UNICEF:s rekommendationer på området. Han
har bland annat bedrivit framgångsrika interventionsstudier för att sänka spädbarnsdödligheten orsakad av infektioner, liksom för att engagera lokalsamhället till förbättrad mödra- och barnhälsovård.
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Gunilla Hasselgren, född 1962, är legitimerad läkare och specialicerad i allmänmedicin, Karlstad.
Gunilla Hasselgren, som fick sin utbildning vid Uppsala universitet, är sedan hösten 2003 medicinskt sakkunnig programledare för det populära programmet ”Fråga doktorn” i SVT. Där tas vanliga medicinska problem upp och
Hasselgren besvarar frågor, både insända och direktställda. Här ges också förebyggande och allmänna råd rörande hälsa. I programmet visar hon gedigna
medicinska kunskaper som hon förmedlar på ett förtroendeingivande och pedagogiskt sätt. Gunilla Hasselgren, som också skrivit flera böcker, har betytt
mycket för medicinsk upplysning och människors hälsa. I sin roll är hon en
högt värderad representant för allmänmedicinen i vid bemärkelse.
Gudmund Skjåk-Braek, född 1946, är professor i biokemi vid Institutt för bioteknologi, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim, Norge.
Typ 1-diabetes innebär för patienten en livslång behandling med frekventa
insulininjektioner. Detta beror på att kroppens insulinproducerande celler
förstörts i någon form av autoimmun process. Ett sätt att behandla sjukdomen vore att ersätta de förstörda cellerna med andra insulinproducerande celler. De lyckosamma transplantationerna av bukspottkörtlar visar att tanken
är korrekt men ingreppet är omfattande och utförs nästan enbart i anslutning
till en njurtransplantation. Enklare vore att transplantera enbart de Langerhanska öarna, som innehåller de insulinproducerande cellerna. Detta är ett ingrepp som utförts kliniskt med betydande framgång, inte minst här i Uppsala.
Emellertid återstår åtminstone tre problem att lösa. Ett första är tillgången på
donatorsvävnad. Ett andra är att långtidsöverlevnaden på de transplanterade
cellerna är begränsad och, för det tredje, de behandlade patienterna går från
en medicinering (insulininjektionerna) till en annan (avstötningshämmarna).
Det är här vår nye hedersdoktors forskningsinsatser kommer in. Professor Gudmund Skjåk-Braek har under ett tjugotal år varit världsledande inom
alginatforskningen. Dessa polysackarider, som utvinns från i norska fjordar
förekommande bruna algväxter, kan bilda biopolymerer med egenskapen
att förhindra transporten av stora immunologiskt aktiva molekyler. Genom
att kapsla in Langerhanska öar i detta material skyddas de från mottagarens
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immuncellers angrepp samtidigt som diffusionen av insulin och andra metabolt aktiva substanser inte påverkas. Skjåk-Braeks insatser har härvidlag bestått i att utveckla så kallade epimeraser, som används för att modifiera alginatets funktionella egenskaper. Betydande delar av detta arbete har möjliggjorts
genom samarbeten med flera forskargrupper inom den medicinska fakulteten.
Medicinska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer och ser fram emot
fortsatt fruktbart samarbete.
Avslutningsvis vill fakulteten gratulera alla de forskare, som promoveras efter avlagda prov och önska dem framgång och tillfredsställelse i deras framtida gärning.
Lena Holm
Professor i fysiologi
Promotor
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Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten har glädjen och äran att vid denna promotion hälsa
en ny hedersdoktor välkommen till sin forskningsgemenskap.
Kathy Giacomini, född 1950, professor i Bioengineering and Therapeutic
Sciences, är verksam vid University of California, San Francisco, USA, sedan
1982. Hon är en världsledande forskare inom sitt fält, där hon studerar transportörer som finns i cellmembran i alla organ i kroppen och som också transporterar läkemedel. Dessa är centrala för hur läkemedel tas omhand i kroppen, vilket är något som läkemedelsföretag studerar tidigt för nya läkemedel.
Giacomini leder bland annat International Transporter Consortium som har
samlat världens forskare inom området och hon har stora forskningsmedel för
sin forskning. Hennes mest citerade artikel (mer än 800 gånger) publicerades
2010 av konsortiet i Nature Reviews Drug Discovery.
Det unika med Giacominis forskning är studier av membrantransportörernas funktion från cell till människa. Hon har bland annat kartlagt genetiska varianter i vissa transportörer och hur de påverkar läkemedelsdoseringen. Bland
många internationella utmärkelser blev Giacomini 2011 utsedd till Scheelepristagare (Apotekarsocietetens stora vetenskapliga pris). Förutom hennes
framstående forskning har hon under många år välkomnat apotekarstuden39

ter från Uppsala under deras forskningstermin. Hon har även tagit emot en av
våra forskare som post doc.
Farmaceutiska fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor och uttrycker sin
stora respekt för hennes banbrytande forskningsinsatser.
Fakulteten lyckönskar också de forskare som promoveras efter avlagda prov
och önskar dem skicklighet och framgång i deras kommande verksamhet.
Göran Frenning
Professor i farmaceutisk fysik
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och
äran att promovera två nya hedersdoktorer.
Robert Darnton, född 1939, är professor emeritus och förutvarande universitetsbibliotekarie vid Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.
Professor Darnton är en inflytelserik historiker vid Harvard University som
genom sin tvärvetenskapliga förmåga att tydliggöra människans tankevärld i
all dess mångsidighet förnyat sättet att se på historiska epoker. Särskilt gäller
detta det franska 1700-talet. Genom att studera hur äldre tiders tänkande gestaltas i sagor, bästsäljare och förbjudna böcker har han breddat historieforskningen genom antropologiska och kulturhistoriska vinklingar. Darnton var till
sommaren 2015 chef för Harvard Library, ett av världens främsta universitetsbibliotek. Han är bokhistoriker, verkar brett för tillgängliggörande av kunskap
och är en av grundarna till Digital Public Library of America.
Hiroshi Maruyama, född 1949, är professor emeritus i sociologi vid Muroran
Institute of Technology i Hokkaido, Japan.
Professor Maruyama är en framstående expert på frågor som rör urfolk,
mänskliga rättigheter och miljö. Han har speciellt engagerat sig i urfolks och
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minoriteters kamp för social rättvisa när det gäller miljöfrågor samt deras strävanden att bevara och revitalisera sina kulturer. Maruyama är internationellt
känd för sin forskning om den japanska statens politik gentemot ainufolket
och för den jämförande forskning om ainu och samer som han bedrivit både
i Japan och i Norden. Bland annat har han forskat kring samernas urfolksrättigheter och de gruvrelaterade konflikter som förekommer i det traditionella
samiska området i norra Sverige.
Historisk-filosofiska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker
sin aktning för deras framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.
Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.
Gunnel Ekroth
Professor i antikens kultur och samhällsliv
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och
äran att promovera en ny hedersdoktor.
Peter Howell, född 1941, är Honorary Research Associate vid Royal Holloway
College i London, Storbritannien, där han före sin pensionering var Senior
Lecturer.
Från att ha varit en slumrande gren av den latinska filologin sedan det sena
1800-talet kom studiet av den poesi som producerades under de flaviska kejsarna, framför allt under Domitianus regering (81–96 e.Kr.) under 1980- och
90-talen att utvecklas till ett synnerligen livaktigt och produktivt forskningsfält. Intresset har framför allt riktats mot de två poeterna Statius och Martialis,
den senare den främste företrädaren för den antika epigramdiktningen i stort.
Peter Howell har spelat en viktig roll i denna utveckling. Hans kommentar till
Bok 1 av Martialis Epigrammata var, när den publicerades år 1980, den första
engelskspråkiga kommentaren till Martialis. Boken kan sägas ha blivit katalysatorisk i och med att den stimulerade intresset för den flaviska epokens poesi
såväl som för epigrammet som genre. Howell har själv bidragit med ytterligare
en kommentar till Martialis (Bok 5) samt författat en monografi om Martialis
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liv och författarskap. Han har därutöver skrivit en mängd artiklar och recensioner om epigram och angränsande ämnen.
Trots att han i alla avseenden är en ”Oxford man” – han har stannat i Oxford
alltsedan sin tid som student vid Balliol College – har Howell under hela sin
yrkeskarriär varit verksam vid University of London, först som Assistant Lecturer, sedan som Lecturer vid latininstitutionen vid Bedford College. Slutligen
som Senior Lecturer i Classics vid Royal Holloway College, där han efter sin
pensionering 1999 har status som Honorary Research Associate.
Under närmare två decennier har Peter Howell varit associerad med den
epigramforskning som bedrivits inom latinämnet vid Uppsala universitet och
alltid bidragit med värdefull kritik, konstruktiva synpunkter och inspirerande diskussioner.
Vid sidan av sitt arbete med latin och romersk litteratur har Howell alltid
haft ett stort intresse för arkitektur. Han har bland annat varit ordförande för
Victorian Society i London och medlem av English Heritages Churches Committee. Sitt intresse för arkitektur och den romerska antiken kombinerar han
i sitt nuvarande projekt, ett bokverk om triumfbågen från romersk tid och
framåt.
Språkvetenskapliga fakulteten välkomnar sin nye hedersdoktor, uttrycker sin
aktning för hans framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt givande
samarbete.
Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.
Gail Ramsay
Professor i arabiska
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen
och äran att promovera tre nya hedersdoktorer.
Robin Boadway, född 1948, är professor emeritus vid Queen’s University,
Kingston, Ontario, Kanada. Boadway är en framstående nationalekonom som
har bidragit med många viktiga insikter inom området offentlig ekonomi. I sin
forskning har han diskuterat hur man bäst designar skattesystem och system
för socialförsäkringar samt hur man på ett effektivt sätt delar upp ansvaret
mellan olika nivåer såsom stat och kommun. Boadway har även, bland annat
i sin roll som president för Canadian Economics Association och International Institute of Public Finance samt redaktör för Journal of Public Economics,
gjort betydande insatser för forskarsamhället. Han har dessutom författat ett
flertal läroböcker. År 2008 utnämndes han till Officer of the Order of Canada. Robin Boadway är som vetenskapsman och person en stor inspirationskälla för den forskning som bedrivs vid Nationalekonomiska institutionen vid
Uppsala universitet.
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Kay Glans, född 1955, är chefredaktör, bosatt i Stockholm. Glans har mångårig
journalistisk erfarenhet och är även publicerad som historisk författare och
som poet. Under 1990-talets senare hälft var han redaktör för ”Under strecket” i Svenska Dagbladet och 2001 startade han tidskriften Axess med fokus på
vetenskap, samhälle och kultur och var dess chefredaktör fram till 2006. Han
har även arbetat med bokutgivning och anslagsutdelning kopplat till Engels
bergssamtalen och var chef för forsknings- och analysgruppen Glasshouse
Forum 2007–10. Engagemang för det fria ordet har varit hans signum och det
avspeglas även i hans insatser för svenska PEN-klubben.
Den digitala revolutionen under 1990-talet förändrade medielandskapet
och forskarnas publiceringsvanor med vikande intresse för vetenskapliga publikationer och facklitteratur i dagspressen som följd. Klyftan mellan den vetenskapliga världen och medborgarna växte. Mot den bakgrunden startade
Kay Glans 2012 tidskriften Respons som är en recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap. Den har snabbt intagit en betydelsefull position
som upplysningsprojekt och har även blivit ett viktigt nationellt debattforum
inom dessa fält. Forskare vid Uppsala universitet medverkar där regelbundet
med recensioner och artiklar.
Richard Swedberg, född 1948 i Stockholm, är professor vid Cornell University,
New York, USA. Swedberg är den som tydligast förknippas med etablerandet
av fältet ekonomisk sociologi. Mycket av detta skedde genom en rad verk som
han skrev under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet och utgav på
framstående förlag. De första texter Swedberg skrev om ekonomisk sociologi
författades emellertid under hans tid i Uppsala, tillsammans med Ulf Himmelstrand och Göran Brulin (1986–87).
Swedberg arbetar i en weberiansk tradition, med ett tydligt europeiskt bildningsideal. Han har skrivit flera större verk som särskilt lyfter fram den ekonomiska sociologin hos klassiska tänkare, i första hand Weber, Tocqueville,
Schumpeter och Wicksell. Flertalet av dessa har sin ämnesmässiga hemvist i
andra discipliner än sociologi. Hans bidrag visar hur användbara klassiska tänkare är för att förstå samtiden. Bland centrala frågor han har studerat är betydelsen av intresse inom ekonomin, relationen mellan lag och ekonomi, och
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e ntreprenörskap. Hans tes att förklaringar skall vara på middle-range, som
knyts samman via begreppet mekanismer, har rönt uppmärksamhet långt
utanför sociologins hägn. På senare år har Swedberg alltmer börjat uppmärksamma hur man inom samhällsvetenskapen arbetar med, och utvecklar, teori.
Samhällsvetenskapliga fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker sin aktning för deras framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.
Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.
Eva Mörk
Professor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi
Promotor
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Fakulteten för utbildningsvetenskaper har vid denna promotion glädjen att
promovera två nya hedersdoktorer.
William Corsaro, född 1948, professor emeritus vid Indiana University, Bloomington, USA, har på ett grundläggande sätt förändrat vår förståelse av barns
perspektiv och deltagande (agency) och socialisation (interpretative reproduction) i förskola, skola och familjeliv. Under 1980-talet genomförde Corsaro etnografiska fältarbeten i amerikanska förskolor där han utforskade kamratkulturer och hur barn skapar vänskapsrelationer. Hans tidiga forskning visar bland
annat på de komplexa tillträdesritualer som barn utvecklar för att få tillgång
till andra barns aktiviteter. Han har därefter genomfört en rad längre fältarbeten i förskolor både i USA och i Italien. I sina senare studier har han undersökt
hur barn genom sitt deltagande i vardagliga aktiviteter förbereds för att börja
skolan, så kallade priming events.
Professor Corsaros mikroetnografiska ansats liksom hans teoretiska begreppsapparat används i dag av många forskare med intresse för barns sociala
liv och lärande. Hans textbok The Sociology of Childhood, publicerad 2006 och
nu utkommen i en tredje reviderad upplaga, används inom en rad olika disci-
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pliner. William Corsaro har besökt Sverige upprepade gånger. Hans forskning
har belönats med flera utmärkelser.
Jane Humphries, född 1948, är professor vid All Souls College, University of
Oxford, Storbritannien. Hon har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt att både
forska och undervisa om familjers, barns och ungdomars sociala och ekonomiska historia. Under de senaste åren har hon fokuserat på barns erfarenheter
av bland annat fostran och skolning. Med boken Childhood and Child Labour
in the British Industrial Revolution (2010) har hon helt förändrat vår kunskap
om hur arbetarbarn upplevde att arbeta i fabriker och att gå i skolan under
den industriella revolutionen. Bokens resultat bildade också grunden för den
kritikerrosade och prisade BBC-serien The Children Who Built Victorian Britain, där Humphries själv gav röst åt de engelska arbetarbarnens erfarenheter
under denna epok.
Professor Humphries har en diger meritförteckning vad gäller såväl publikationer som mottagna priser och forskningsmedel. Hon har även innehaft
många vetenskapliga förtroendeuppdrag och var exempelvis huvudtalare vid
Sjätte Nordiska utbildningshistoriska konferensen (2015), vilken organiserades av Uppsala Studies of History and Edication (SHED).
Fakulteten för utbildningsvetenskaper välkomnar sina nya hedersdoktorer och
ser fram mot fortsatt samarbete.
Fakulteten lyckönskar även sin doctor iuvenis och önskar honom all framgång
i sin kommande verksamhet.
Mikael Börjesson
Professor i utbildningssociologi
Promotor
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och äran att promovera tre nya hedersdoktorer.
Kjell Brunberg, född 1953, Uppsala, har efter sin civilingenjörsexamen varit
verksam inom en rad högteknologiska företag. Han har grundat flera företag,
däribland Hectronic AB och UPWIS AB, och varit medgrundare till BAP AB.
Hectronic är nu ett av Nordens ledande företag inom utveckling av inbyggda
system. UPWIS startades under Uppsala universitets forskningsprojekt WISENET och arbetar i dag med spetsteknik inom trådlösa sensorsystem.
Kjell Brunberg har varit delaktig i och stöttat flera forskningssatsningar genom åren. Han har också varit engagerad i Centrum för naturkatastroflära och
är aktiv i EU-projektet Baltic Flows samt Vinnova-stödda Green IoT/Smart
City Uppsala. Förutom inom forskning har han också engagerat sig i fakultetens utbildningar, bland annat som näringslivsrepresentant. Med sin unika
kompetens och bredd inom IT-området har Brunberg bidragit till att skapa
inriktningen ”inbyggda system” inom teknisk fysik, en utbildning med stor efterfrågan från studenter, näringsliv och forskning.
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Sergey A. Ivanov, född 1951, är professor vid Karpov Institute of Physical
Chemistry, Moskva, Ryssland. Han förestår institutets avdelningar för röntgendiffraktion och studier av ferroiska oxidmaterial. Institutet, med över två
tusen anställda, skapades redan 1918 och bedriver grundläggande och til�lämpad forskning inom fysikalisk och kemisk vetenskap. Ett huvudområde
för professor Ivanovs forskning är studier av material som samtidigt uppvisar både elektrisk och magnetisk ordning. Han har en ledande ställning inom
framställning och bestämning av kristallin- och magnetisk struktur hos nya
material med dessa egenskaper.
Professor Ivanov har under ett tjugotal år regelbundet besökt Uppsala som
gästforskare, under senare år som gästprofessor, för samarbetsprojekt inom
området funktionella oxider och multiferroiska material. Sådana material förväntas bidra till utvecklingen av snabbare och effektivare elektroniska komponenter. Samarbetet har bland annat resulterat i ett stort antal gemensamma
artiklar i internationella tidskrifter. Denna samverkan är av institutionsövergripande karaktär och av stor betydelse för forskare vid institutionerna för teknikvetenskaper, kemi, fysik och astronomi samt geovetenskaper.
Margaret M. Murnane, född 1959, är professor vid University of Colorado i
Boulder, USA, där hon vid forskningsinstitutet JILA leder en tvärvetenskaplig grupp med inriktning mot nya tillämpningar av övertonskällor. Hon är en
internationellt ledande expert inom ultrasnabb kvantoptik med inriktning
mot övertonsgenerering med laserljus, s.k. high harmonic generation. Hennes forskning omfattar användning av laserliknande strålar av ljus med kort
våglängd, från extremt ultraviolett till mjukröntgenområdet. Dessa mycket
kortvariga ljuspulser gör det möjligt att fånga och studera de snabbaste processerna i naturen.
Professor Murnane har varit aktiv i en rad samarbeten med Uppsala universitet avseende tillämpningar av övertonskällor för studier av ultrasnabba
dynamiska förlopp i magnetiska material. Detta samarbete har haft stor betydelse för flera grupperingar vid Ångströmlaboratoriet och resulterat i flertalet mycket uppmärksammade publikationer. Genom det stora intresset för
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fotonvetenskap vid Uppsala universitet finns goda förutsättningar för att fördjupa detta samarbete.
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker sin aktning för deras insatser och ser fram emot ett fortsatt samarbete.
Slutligen lyckönskar fakulteten sina doctores iuvenes till deras framgångsrikt
avlagda prov på vetenskaplig skicklighet och mognad och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras kommande verksamhet.
Per Nordblad
Professor i fasta tillståndets fysik
Promotor
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Kortfattat promotionslexikon

Absens betyder frånvarande. Vissa hedersdoktorer har inte möjlighet att deltaga i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.
Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade, utdelas numera till samtliga promovendi. Det är alltid
avfattat på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa
med ett band i, i förekommande fall, vederbörande fakultets färger.
Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska
doctor iuvenis, plural 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 guldspänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom
de så kallade högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicinska och farmaceutiska.
Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakulteterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin
forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung från 1839, då den förste heders
magistern, som det då hette, promoverades i Uppsala.
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Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala universitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom Medicinska fakulteten
1804. Jubeldoktorerna promoveras vid vårpromotionen.
Katedern kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte
bara är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en
promoverad 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 Apollons träd. Kransen utdelas av promotorerna
inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekommer 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 svenska eller latin, vilket promotor själv väljer.
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 fakulteterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonien utdelas den
endast 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, för
hedersdoktorer enkelskott. Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de sammanlagt med tre skott.
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Promotionsföreläsningar från och med 1935

Efter föreläsarens namn anges hans/hennes fakultetstillhörighet.
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

Vilhelm Lundstedt (jur) Skuldregeln i skadeståndsrätten
Emanuel Linderholm (teol) Gnosticism och urkristendom i den nutida
forskningen
Johan Melander (fil) Homonymiens betydelse för ordförrådet, med
några exempel från Frankrikes språk
Fredrik Berg (med) Några socialhygienska synpunkter på ögonsjuk
domarna
Johan Nordström (fil) Vältaligheten i stormaktstidens Uppsala
Björn Collinder (fil) Språken som föremål för värdeomdömen
Gunnar Rudberg (fil) En antik karaktär
Anders Karitz (fil) Sanning, makt och världsfred
Gunnar Westin (teol) Uppsala möte och Uppsala universitet
Gösta Thörnell (fil) Ord som förbliva
Nils von Hofsten (rektor) Uppsala universitets återupprättande
1593–1595
Natan Lindqvist (fil) Skiftande språkdrag i Fredmans epistlar
E. Louis Backman (med) Livsfientliga ämnen i läkekonstens tjänst
Erik Lindahl (jur) Penningvärdets förändringar
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1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
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Bodvar Liljegren (fil) Några resultat av nyare Miltonforskning
Erik Lönnroth (fil) Gustaf III och krigsutbrottet 1788
Henrik Munktell (jur) Rättsliga symboler
Bernhard Jacobowsky (med) Struktur, funktion, moral
Ivan Engnell (teol) Höga visan
Gudmund Björck (fil) Sagan och sångaren
Olle Hulthén (med) Medicinska framsteg och följderna för samhället
Tord Palander (sam) Penningvärdet och socialvetenskaperna
Sven Hörstadius (mat-nat) Linné, djuren och människan
Konrad Marc-Wogau (hum) Filosofin i Sovjetryssland
Victor Svanberg (hum) Penningens romantik
Hjalmar Lindroth (teol) Gratiae veritas naturae – devisen i Uppsala
universitets sigill i idéhistorisk belysning
Carl Arvid Hessler (sam) Dagens socialdemokrati och morgondagens
kyrka
Folke Knutsson (med) Om Röntgens upptäckt och röntgendiagnostikens upptakt i Uppsala
Ingemar Hedenius (hum) Om vedergällning
Bo Vahlquist (med) Barnläkekonst förr och nu – några reflexioner med
anledning av Rosén von Rosenstein-jubileet
Arne Furumark (hum) Sophokles och Demostenes
Per Olof Ekelöf (jur) Semantik och juridik
Kai Siegbahn (mat-nat) Om krafternas spel och ursprung
Sven A. Nilsson (hum) De gustavianska arvegodsen
Lennart Carleson (mat-nat) Om den matematiska sanningens natur
Gunnar Arpi (sam) Lokalisering av akademisk utbildning
Göran Schill (farm) Den analytiska kemin i samhällets tjänst
Wilhelm Rodhe (mat-nat) Kretslopp och balans i biosfären
Geo Widengren (teol) Studiet av religionshistoria i en religionsvetenskaplig fakultet
Stig Strömholm (jur) Vad är sakens natur?
Martin H:son Holmdahl (med) Smärtlindring eller kirurgiska ingrepp
Leif Lewin (sam) Två myter om den fackliga demokratin

1977-1 Hans Ramberg (mat-nat) Vår dynamiske jordklode
1977-2 Torvard C. Laurent (med) Modern läkekonst är baserad på grundforskning
1978 Bertil Almgren (hum) Till den akademiska festdräktens förhistoria
1979 Nils Elvander (sam) Skandinavisk arbetarrörelse och ”ekonomisk demokrati”
1980 Henry Danielsson (farm) Biomedicinsk forskning och forskningspolitik
i Sverige
1981 Lennart Philipson (mat-nat) En revolution inom biologin
1982 Torgny Håstad (jur) Traditionens betydelse
1983 Carl Göran Andræ (hum) Siare och Nationalmonument (Historikern
Erik Gustaf Geijer 1783–1847)
1984 Carl F. Hallencreutz (teol) Adam av Bremen, Rimbert och Uppsalatemplet
1985 Kerstin Lindahl-Kiessling (mat-nat) Om djur, människor och den starkares rätt
1986 Björn-Erik Roos (med) Om sömn och sömnrubbningar
1987 Finn Sandberg (farm) Farmakognosi i u-land
1988 Karl-Georg Ahlström (sam) Högskolan och lärarutbildningen
1989 Martin H:son Holmdahl (rektor) Forskning, utbildning och sjukvårdspolitik
1990 Lars Hartman (teol) Privatbrevet som blev en bibelbok
1991 Lars-Gunnar Larsson (hum) ”Ta och prata om ringfingret”. Om
begränsningar i den jämförande språkforskningens möjlighet
1992 Ragnar Holte (teol) Skall samhällets etiska grund vara kristen?
1993 John O. Norrman (mat-nat) Naturgeografin inom vetenskap, skola och
samhälle
1994 Erik Wallin (sam) 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
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1998
1999
2000-1
2000-2
2001-1
2001-2
2002-1
2002-2
2003-1
2003-2
2004-1
2004-2
2005-1
2005-2
2006-1
2006-2
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-1
2010-2
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Kurt Johannesson (hum) Om den akademiska föreläsningen
Lena Marcusson (jur) Demokratins idéer och den akademiska friheten.
En rättslig utgångspunkt
Leif Lewin (sam) Om konsten att skylla ifrån sig
Kurt Nordström (tekn-nat) Den biologiska revolutionen
Hans Lithell (med) Hälsa och sjukdom vid hög ålder
Anders Hultgård (teol) ”Gudars skymning” – Ragnarök i ett religionshistoriskt perspektiv
Peter Wallensteen (sam) Kriget, freden och Förenta Nationerna
Maarit Jänterä-Jareborg (jur) Familjerättslig mångfald i dagens Sverige
Merja Kytö (språk) Talet och skriften – olika språk?
Karin Johannisson (hist-fil) Om kreativitet och genialitet
Ulf Lindahl (med) Behöver vi kolhydrater?
Gunilla Lindmark (med) Kvinnors status och rättigheter i ett hälso
perspektiv
Marie-Christine Skuncke (språk) Frihet, jämlikhet, offentlighet –
demokratikampen i 1700-talets Sverige
Lilli Alanen (hist-fil) Om självkunskapens möjlighet
Erik Kjellberg (hist-fil) Uppsala universitet och 1600-talets europeiska
konsert
Ingrid Nylander (farm) Varför dricker vi alkohol? Om belöning och
beroende
Gernot Müller (språk) Språkets makt och vanmakt
Sven-Erik Brodd (teol) Den mångdimensionella lärdomen – Linné
minnet ur ett universitetsperspektiv
Leif Lewin (sam) Blir man snällare av att samarbeta?
Lars Burman (hist-fil) Metaforernas makt – exemplet ”Tosca”
Maria Ågren (hist-fil) ”Alt tyks som stå i fara för oss” – problem och
möjligheter för svenska kvinnor i 1700-talets samhälle
Lars Wallentin (med) Friskare hjärta – om forskning för livet
Claes von Hofsten (sam) Tänkandets gryning
Peter Engström (tekn-nat) Biologi och biologism – i går, i dag och
i morgon

2011-1
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2

Per Artursson (farm) Forskning om läkemedel för bättre mediciner
Fred Nyberg (farm) Tvärvetenskap och gränsytor i beroendeforskning
Ulla Riis (utb) Har universitetslärare glädje av pedagogik?
Olga Botner (tekn-nat) Universums gäckande kurirer
Kjell Öberg (med) Målstyrd cancerbehandling – utopi eller verklighet?
Hans Siegbahn (tekn-nat) Vetenskaplig intuition – förnuft och magkänsla
Bertil Wiman (jur) Att dela en tårta – den internationella skatterättens
utmaningar
Mia Lövheim (teol) Religion i den politiska diskussionen – ledartexter
1975–2010
Anna Williams (hist-fil) Det fria ordet
Eva Forsberg (utb) Livets läroplan – curriculum vitæ
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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 avbildningar av diplomen.
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1. Jubeldoktor inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
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2. Hedersdoktor inom Teologiska fakulteten – diplomet översatt till svenska.
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3. Doctor iuvenis inom Medicinska fakulteten – diplomet översatt till engelska.
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Promovendi 29 januari 2016

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromotionen den 29 januari 2016, i den ordning de promoveras.
Avh = disputationsavhandling. Det måste framhållas, att avhandlingstitlarna här återges i enlighet med de uppgifter som i anmälan har givits av promovendi själva. Författaren kan således ha gjort smärre ändringar – särskilt i
slutskedet – som inte kommit till redaktionens kännedom. För fullt korrekta
bibliografiska upplysningar i sammanhanget hänvisas därför till Universitetsbiblioteket, Uppsala.
Det bör slutligen observeras, att förteckningen endast upptar de nya doktorer som anmält sig till deltagande i promotionen. Övriga, s.k. promotionsvägrare, förtecknas inte här. Det bör också nämnas, att bland promovendi finns
sådana 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 Sven-Erik Brodd

Hedersdoktor:
Denise Cush, professor, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov:
Erik Berggren, norrl, kyrkovetenskap
Avh: Catholicity Challenging Ethnicity. An Ecclesiological Study of Congregations and Churches in Post-Apartheid South Africa.
Mats Larsson, kyrkohistoria
Avh: ”Vi kristna unga qvinnor”. Askers Jungfruförening 1865–1903
– identitet och intersektionalitet.
Fredrik Wenell, systematisk teologi med livsåskådningsforskning
Avh: Omvändelsens skillnad. En diasporateologisk granskning av frikyrklig
ungdomskultur i folkkyrka och folkhem.
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Juridiska fakulteten
Promotor:
Professor Karin Åhman

Hedersdoktorer:
Paul Oberhammer, professor, Österrike
Anne Ramberg, generalsekreterare, Stockholm

Doktor efter avlagda prov:
Erik Sjödin, sthlm, civilrätt
Avh: Ett europeiserat arbetstagarinflytande. En rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige.
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Medicinska fakulteten
Promotor:
Professor Lena Holm

Hedersdoktorer:
Shams El Arifeen, professor, Bangladesh
Gunilla Hasselgren, legitimerad läkare, Karlstad
Gudmund Skjåk-Braek, professor, Norge

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i medicinsk vetenskap:
Jonas Berglund, s-n
Avh: Meiotic Recombination in Human and Dog. Targets, Consequences,
and Implications for Genome Evolution.
Amelie Botling Taube
Avh: Molecular and Epidemiological Studies on Eyes with Pseudoexfoliation
Syndrome.
Tove Godskesen
Avh: Patients in Clinical Cancer Trials. Understanding, Motivation, and
Hope.
Maria Grandahl, norrl
Avh: Prevention of Human Papillomavirus in a School-Based Setting.
Karin Grannas, v-d
Avh: Improvements and Applications of in situ Proximity Ligation Assays.
Kerstin Heurling
Avh: Characterisation of [18F]Flutemetamol Binding Properties. A β-Amyloid
PET Imaging Ligand.
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Freyja Imsland, smål
Avh: Monogenic Traits Associated with Structural Variants in Chicken and
Horse. Allelic and Phenotypic Diversity of Visually Appealing Traits.
Stina Isaksson, norrl
Avh: The Child’s Best Interest. Perspectives of Gamete Recipients and
Donors.
Li Jalmsell
Avh: Towards Good Palliation for Children with Cancer. Recognizing the
Family and the Value of Communication.
Henrik Johansson
Avh: Exercise Induced Breathing Problems in Adolescents.
Ivana Juko-Pecirep
Avh: Analysis of Genetic Susceptibility to Cervical Cancer Using Candidate
Gene and GWAS Approaches.
Helena Kaihola
Avh: The Effects of SSRI Treatment on Human Placenta and Embryo.
Muhammad Kashif, v-d
Avh: Integrated Computational and Experimental Approaches for Accelerated Drug Combination Discovery and Development. Applications in
Cancer Pharmacology.
Marie Kirsebom
Avh: Mind the Gap. Organizational Factors Related to Transfers of Older
People Between Nursing Homes and Hospital Care.
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Peter Kostic
Avh: New Methods for Optimization of Mechanical Ventilation.
Maria Molnar
Avh: Hyperglycemia in Experimental Cerebral Ischemia.
Olov Norlén
Avh: Small Intestinal Tumour. A Rare Malignancy with a Favourable Outcome.
Lena Nyholm
Avh: Quality Systems to Avoid Secondary Brain Injury in Neurointensive
Care.
Mathias Rask-Andersen, smål
Avh: Obesity Genetics. Functional Aspects of Four Genetic loci Associated
with Obesity and Body Mass.
Ritva Rissanen
Avh: Distress, Emotional Reactivity, and Fatigue Following Breast Cancer.
A Theoretical Approach and a Randomised Intervention Study.
Rubina Shaheen
Avh: Prenatal Food and Micronutrient Supplementation to Malnourished
Women in Bangladesh. Effects, Equity, and Cost-Effectiveness.
Diana Spiegelberg, s-n
Avh: Towards Personalized Cancer Therapy. New Diagnostic Biomarkers
and Radiosensitization Strategies.
Jenny Stern, s-n
Avh: Preconception Health and Care. A Window of Opportunity.
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Joanna Strand, v-d
Avh: Affibody Molecules for PET Imaging.
Sara Strese, sthlm
Avh: Anticancer Activity of Melflufen. Preclinical Studies of a Novel
Peptidase-Potentiated Alkylator.
Katarina Tengvall
Avh: Genetic Studies in Dogs Implicate Novel Genes Involved in Atopic
Dermatitis and IgA Deficiency.
Thomas Tovedal
Avh: Cerebral Perfusion during Cardiopulmonary Bypass with Special
Reference to Blood Flow.
Per Vikholm, värml
Avh: Treatment of Right Ventricular Failure through Partial Volume
Exclusion. An Experimental Study.
Hanna Åkerblom
Retinal Morphology and Function in Prematurely-Born Children at
School Age.
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Farmaceutiska fakulteten
Promotor:
Professor Göran Frenning

Hedersdoktor:
Kathleen M. Giacomini, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i farmaceutisk vetenskap:
Anders Kristoffersson, ög, smål
Avh: Study Design and Dose Regimen Evaluation of Antibiotics Based on
Phamacokinetic and Pharmacodynamic Modelling.
Annika Lindqvist, smål
Avh: Quantitative Aspects of Nanodelivery Across the Blood-Brain Barrier
Exemplified with the Opioid Peptide DAMGO.
Shima Momeni, smål
Avh: Individual Differences in Behavior, Neurochemistry, and Pharma
cology Associated with Voluntary Alcohol Intake.
Ram kumar Selvaraju, värml
Avh: [68Ga]Exendin-4. Bench-to-Bedside. PET Molecular Imaging of the
GLP-1 Receptor for Diabetes and Cancer.
Anneli Wennman, smål
Avh: The Structural Basis for the Catalytic Specificity of Manganese
Lipoxygenases. 3D Structure Analysis of the Lipoxygenase of Magnaporthe
oryzae.
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Historisk-filosofiska fakulteten
Promotor:
Professor Gunnel Ekroth

Hedersdoktorer:
Robert Darnton, professor, USA
Hiroshi Maruyama, professor, Japan

Doktorer efter avlagda prov:
Fredrik Lilja, smål, historia
Avh: The Golden Fleece of the Cape. Capitalist Expansion and Labour
Relations in the Periphery of Transnational Wool Production, c. 1860–1950.
Erika Lindgren Liljenstolpe, g-h, antikens kultur och samhällsliv
Avh: Sempronia’s Song. Attitudes to Women’s Music-Making in Ancient
Rome.
Björn Sjöstrand, teoretisk filosofi
Avh: Att tänka det tekniska. En studie i Derridas teknikfilosofi.
Fredrik Tobin, smål, antikens kultur och samhällsliv
Avh: The Chamber Tombs of San Giovenale and the Funerary Landscapes
of South Etruria.
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Språkvetenskapliga fakulteten
Promotor:
Professor Gail Ramsay

Hedersdoktor:
Peter Howell, senior lecturer, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov:
Magnus Dahnberg, slaviska språk
Avh: Tolkmedierade samtal som rollspel.
Jonathan Morén, semitiska språk
Avh: Muṣannifak, Ḥall al-rumūz wa-kashf al-kunūz. Part 2. Sharḥ Risālat
al-abrāǧ. Critical Edition with Introduction and Commentary.
Mojgan Seraji, datorlingvistik
Avh: Morphosyntactic Corpora and Tools for Persian.
Anders Widbäck, värml, nordiska språk
Avh: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
Promotor:
Professor Eva Mörk

Hedersdoktorer:
Robin Boadway, professor, Kanada
Kay Glans, chefredaktör, Stockholm
Richard Swedberg, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov:
Björn Andersson, statistik
Avh: Contributions to Kernel Equating.
Annika Björnsdotter, psykologi
Avh: Evaluation of Family Check-Up and iComet. Effectiveness as Well as
Psychometrics and Norms for Parent Rating Scales.
Gabriella Chirico Willstedt, s-n, nationalekonomi
Avh: Demand, Competetion, and Redistribution in Swedish Dental Care.
Claudia Elsner, psykologi
Avh: An Embodied Account of Action Prediction.
Andreas Frick, s-n, psykologi
Avh: Imaging Anxiety. Neurochemistry in Anxiety Disorders Assessed by
Positron Emission Tomography.
Maria Henriksson, norrl, psykologi
Avh: Human Rationality. Observing or Inferring Reality.
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Matthias Holmstedt, v-d, företagsekonomi
Avh: L.M. Ericsson’s Internationalization in Africa from 1892 to 2012.
A Study of Key Factors, Critical Events, and Core Mechanisms.
Shaobo Jin, v-d, statistik
Avh: Essays on Estimation Methods for Factor Models and Structural Equation Models.
Maria Johansson, psykologi
Avh: Attention and Self-Regulation in Infancy and Toddlerhood. The Early
Development of Executive Functions and Effortful Control.
Michael Jonsson, statskunskap
Avh: A Farewell to Arms. Motivational Change and Divergence Inside
FARC-EP 2002–2010.
Therese Ljunghammar Ekberg, psykologi
Avh: Manual Motor Development in Infancy. Execution and Observation
of Actions.
Niklas Nilsson, statskunskap
Avh: Beacon of Liberty. Role Conceptions, Crises, and Stability in Georgia’s
Foreign Policy, 2004–2012.
Lovisa Persson, smål, nationalekonomi
Avh: Essays on Politics, Fiscal Institutions, and Public Finance.
Sara Scholtens, psykologi
Avh: ADHD Symptoms. Objective Performance and Subject Perspective.
Monika Wallmon, företagsekonomi
Avh: A Manifesto for Anarchist Entrepreneurship. Provocative Demands
for Change and the Entrepreneur.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Promotor:
Professor Mikael Börjesson

Hedersdoktorer:
William Corsaro, professor, USA
Jane Humphries, professor, Storbritannien

Doktor efter avlagda prov:
Andreas Melldahl, utbildningssociologi
Avh: Utbildningens värde. Fördelning, avkastning och social reproduktion
under 1900-talet.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Promotor:
Professor Per Nordblad

Hedersdoktorer:
Kjell Brunberg, civilingenjör, Uppsala
Sergey A. Ivanov, professor, Ryssland
Margaret M. Murnane, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov:
Anneli Borg, v-d, biologi med inriktning mot molekylär bioteknik
Avh: Mechanisms and Inhibition of EF-G-Dependent Translocation and
Recycling of the Bacterial Ribosome.
Li Caldeira Balkeståhl, ög, smål, fysik med inriktning mot kärnfysik
Avh: Measurement of the Dalitz Plot Distribution for η → π+π−π0 with
KLOE.
Mika Holmberg, kalm, fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik
Avh: A Study of the Structure and Dynamics of Saturn’s Inner Plasma Disk.
Srihari Nagendra Ravi Kiran Koripella, biologi med inriktning mot molekylärbiologi
Avh: Characterizing Elongation of Protein Synthesis and Fusidic Acid Resistance in Bacteria.
Lingguang Li, teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Avh: Fabrication and Characterization of Si-on-SiC Hybrid Substrates.
Harriet Mellenius, biologi med inriktning mot molekylär bioteknik
Avh: Speed and Accuracy in Transcription and Translation. Modelling of
Transcript and Polypeptide Elongation.
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Fatemeh Sharifi Brojerdi, geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik
Avh: Analysis of Seismic Data Acquired at the Forsmark Site for Storage of
Spent Nuclear Fuel, Central Sweden.
Rickard Ström, norrl, fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik
Avh: Exploring the Universe Using Neutrinos. A Search for Point Sources in
the Southern Hemisphere Using the IceCube Neutrino Observatory.
Mårten Sundberg, kemi med inriktning mot analytisk kemi
Avh: Mass Spectrometry and Affinity Based Methods for Analysis of Proteins and Proteomes.
Masahito Tsuboi, v-d, biologi med inriktning mot zooekologi
Avh: Thinking in Water. Brain Size Evolution in Cichlidae and Syngnathidae.
Torgny Undin, kemi med inriktning mot analytisk kemi
Avh: Characterization of Molecular Adsorption Using Liquid Chromatog
raphy and Mass Spectrometry.
Mats Walldén, kalm, biologi med inriktning mot molekylär bioteknik
Avh: How Precise is Cyclic Life? Insights During a Single Molecule Revolution of the Bacterial Cell Cycle.
Reza Younesi, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Charachterization of Reaction Products in the Li-O2 Battery Using
Photoelectron Spectroscopy.
Jonas Ångström, norrl, kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Avh: Structural Basis for Hydrogen Interaction in Selected Metal Hydrides.
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Pristagare 29 januari 2016
Priserna avser år 2015

Björkénska priset
Utdelades första gången 1902 på adjunkten John Björkéns dödsdag den 16 december i enlighet med testamentets stipulationer där också anges att räntan
årligen skall utdelas ”som belöning för framstående vetenskaplig forskning eller sådana på vetenskaplig grund vilande arbeten – vare sig upptäckter, uppfinningar eller fruktbärande förbättringar – som hedra svensk forskning eller
kunna bidraga till fosterlandets materiella förkovran”. Priset utdelas omväxlande inom fyra olika grenar, för år 2015 inom ”den medicinska vetenskapens
teoretiska grenar”.
Björkénska priset tilldelas professor Sandra Baldauf, Uppsala universitet.
Sandra Baldauf, professor i systematisk biologi, visade tidigt exempel på hur
gener kan överföras mellan organeller som finns i cellkärnan till kärn-DNA
(arvsmassa). Hon räknas till pionjärerna inom ämnet molekylär evolution, inte
minst i kraft av de metoder hon har utvecklat för att använda proteiner och
arvsmassa i syfte att visa släktskap mellan olika organismer. Med dessa metoder, som i dag används i hela världen, går det att fastställa vilken som är den
minsta gemensamma nämnaren för en viss grupp av organismer, liksom att
upprätta släktskapsträd på ett sätt som inte har gått tidigare. Sandra Baldaufs
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resultat har publicerats i internationellt ledande tidskrifter och citeras flitigt.
Hennes handledning ”Phylogeny for the faint of heart” (Trends in Genetics,
2006) är ett viktigt redskap i utbildningen av framtida biologer.

Rudbeckmedaljen
Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Medaljen instiftades av universitetet den 17 september 2002 med anledning av
300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres död. Den utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för
sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet.”
Rudbeckmedaljen har tilldelats tre förtjänta forskare: professorerna Otto Cars,
Lena Marcusson och Gerhart Wagner.
Otto Cars är seniorprofessor vid Institutionen för medicinska vetenskaper.
Som specialist i infektionssjukdomar har han under många år ägnat sig åt problematiken kring antibiotikaresistens. Hans forskning har varit inriktad mot
antibiotikas farmakokinetik och farmakodynamik, hur adekvat dosering och
rationell antibiotikaanvändning kan bidra till minskad antibiotikaresistens.
Cars var under många år ordförande för STRAMA (the Swedish strategic
programme against antibiotic resistance), vilket påtagligt påverkat berörda
institutioner och myndigheter i Sverige och även Världshälsoorganisationen,
WHO. Han har under de senaste tio åren varit engagerad i uppbyggnaden av
ReAct, ett internationellt nätverk med fokus på de globala konsekvenserna av
bakteriers resistens mot antibiotika och är en av initiativtagarna till bildningen
av Uppsala Antibiotic Centre (UAC) som kommer att tvärvetenskapligt bearbeta antibiotikaresistensfrågor vid Uppsala universitet och i Uppsalaregionen.
Lena Marcusson, professor emerita vid Juridiska fakulteten, är en av Sveriges
och Nordens ledande forskare i förvaltningsrätt i vid mening. Hon disputerade
vid Uppsala universitet 1989 med doktorsavhandlingen Offentlig förvaltning
utanför myndighetsområdet. Hon har bedrivit en omfattande och i hög grad
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samhällsrelevant forskning om bland annat organisationsformer för offentlig
förvaltning, principer för handläggning och rättsskyddsgarantier i offentlig
förvaltning samt om svensk högre utbildning och forskning i ett rättsligt och
komparativt perspektiv.
Gerhart Wagner är seniorprofessor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi där han från år 2000 till sin nyliga emeritering innehaft lärostol i mikrobiologi. Wagner är en internationellt erkänd forskare på frontlinjen inom
området mikrobiell genetik, i KoF07 identifierad som världsledande. Han har i
en rad vetenskapliga studier påvisat betydelsen av smallRNA (antisense RNA)
för reglering av livsviktiga funktioner i bakterier. Denna kunskap är avgörande
för kontroll av antibiotikaresistens i bakterier.

Linnémedaljen
Uppsala universitets Linnémedalj instiftades den 23 maj 2006 och utdelades
första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas
i guld ” för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning,
särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.
Linnémedaljen har tilldelats professor Göran Arnqvist, Uppsala universitet.
Göran Arnqvist är sedan 2006 professor i zooekologi. Hans forskning ligger i
gränslandet mellan ekologi och genetik och har de evolutionära konsekvenserna av könlig förökning hos främst insekter som fokus. Det expansiva fält
inom evolutionsbiologin som studerar genetiska konflikter mellan könen och
deras påverkan av biologiska fenomen har Arnqvist som en av sina grundare.
Han har visat hur könskonflikter har viktiga effekter på djurvärldens diversitet
av arter och könskaraktärer. Denna forskning anknyter till den viktiga del av
Linnés forskning som inleddes med hans avhandling 1759, ”Tvåkönad alstring”,
rörande könlig förökning och parningssystem hos växter. Arnqvists forskning
har visat att den biologiska betydelsen av tvåkönad alstring är mycket större
än vad Linné kunde ana.
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Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi
Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till
en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet
organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Det tilldelas professor Pher G. Andersson, vid Institutionen för organisk
kemi, Stockholms universitet.
Pher G. Andersson, professor i organisk kemi, får priset för sina uppmärksammade studier av katalytiska föreningar, vilka används för att skapa olika typer
av organiska föreningar som är till nytta för samhället. I sitt arbete med katalyskemin försöker han förstå de mekanistiska detaljerna i hur en katalytisk
process kan ske genom att kombinera experiment med teoretiska beräkningar.

Årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation (Oscarspriset)
Den 5 september 1877, den första av de tre dagar som universitetet högtidlighöll sin 400-årsfest, undertecknade Oscar II ett gåvobrev där han skänkte
universitetet 40 000 kronor. Han ville därmed uttrycka sina känslor för vad
universitetet uträttat för den fosterländska vetenskapsodlingen. Avkastningen
skulle gå till ett pris för yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet, till
någon som inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet.
Oscarspriset delas mellan docenten, fil. dr Josef Pallas, universitetslektor vid
Företagsekonomiska institutionen, och docenten, vet. med. dr Tove Fall, forskarassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper.
Josef Pallas är en gränsöverskridande forskare som arbetar i gränslandet mellan företagsekonomi och kommunikationsvetenskap. Hans arbete är inriktat
på hur de genomgripande samhällsförändringar som följer massmedias ökade betydelse, så kallad medialisering, påverkar hur organisationer styrs. Hans
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empiriska studier innefattar etnografier, intervjuer och innehållsanalyser av
medialiseringen inom näringsliv och förvaltning, men också medieorganisationer. Genom sitt arbete har Pallas på kort tid lämnat viktiga teoretiska bidrag
samtidigt som han har belyst några av samtidens mest centrala samhällsfrågor.
Pallas har framgångsrikt publicerat sin forskning i internationella sammanhang
och är också engagerad i samhällsdebatten.
Tove Fall disputerade 2009 vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och var därefter verksam som postdoktor vid Karolinska Institutet. Hon kom till Uppsala
universitet 2013 och blev här docent i epidemiologi och är verksam som forskarassistent vid enheten för molekylär epidemiologi. Tove Fall leder en forskargrupp som studerar hur metabola störningar, såsom diabetes och insulinresistens, kan leda till kardiovaskulär sjukdom. Fall använder nya molekylära
tekniker tillsammans med detaljerade befolkningsdata på ett innovativt och
framgångsrikt sätt och har erhållit stora externa anslag för sin forskning samt är
mångfaldigt publicerad med bidrag i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

Martin H:son Holmdahl-stipendiet
Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till dess förutvarande
rektor på hans 80-årsdag. Stipendiet ”skall tilldelas en anställd inom universitetet, en grupp av sådana anställda, en student, eller en grupp av studenter,
som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagaren
av stipendiet skall ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga frioch rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat”.
Martin H:son Holmdahl-stipendiet tilldelas docenten, fil. dr Heléne Lööw, universitetslektor vid Historiska institutionen, för hennes betydelsefulla insatser
för marginaliserade gruppers rättigheter i Sverige – genom såväl egen forskning
som aktiva bidrag i den svenska samhällsdebatten.
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Tidigare mottagare av aktuella priser
och medaljer
Björkénska priset
1902:
1903:
1904:
1905:
1906:
1907:
1908:
1909:
1910:
1911:
1912:
1913:
1914:
1915:
1916:
1917:
1918:
1919:
1920:
1921:
1922:
1923:
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Tycho Tullberg
Olof Hammarsten
Alfred Törnebohm
Knut Ångström
Allvar Gullstrand
Arvid Högbom
Gustaf Gröndal
August Hammar
Ivar Fredholm
Gottfrid A. Adlerz och
Herman Nilsson-Ehle
Sven Gustaf Hedin
Henrik Munthe och
The Svedberg
Carl Wilhelm Oseen
Carl Thore Mörner
Svante Murbeck
Gerard De Geer
Alfred Pettersson
Carl Wilhelm Oseen och
Manne Siegbahn
Oscar Juel
Ivar Broman
Ernhold Hede och Sven Odén
Manne Siegbahn och
The Svedberg

1924: John Forssman och
Gustaf Göthlin
1925: Elias Melin och Erik Stensiö
1926: The Svedberg
1927: Torsten Thunberg
1928: Carl Wilhelm Oseen
1929: Erik Stensiö
1930: Göran Liljestrand och
Carl Næslund
1931: Bror Holmberg
1932: Erik Hulthén
1933: Carl Kling
1934: Nils Holmgren
1935: Arne Westgren och
Gregori Aminoff
1936: Hugo Theorell
1937: Erik Bäcklin och Oskar Klein
1938: Sven Ekman
1939: Erik Widmark
1940: Arvid Hedvall och Arne Tiselius
1941: Torsten Carleman och
Bengt Edlén
1942: Einar Hammarsten
1943: Rudolf Florin och
Gunnar Säve-Söderbergh
1944: Gunnar Hägg
1945: Torbjörn Caspersson

1946:
1947:
1948:
1949:
1950:
1951:
1952:
1953:
1954:
1955:
1956:
1957:
1958:
1959:
1960:
1961:
1962:
1963:
1964:
1965:
1966:
1967:
1968:
1969:
1970:
1971:
1972:
1973:
1974:
1975:
1976:

Hannes Alfvén och Nils Ryde
Nils Svedelius
Ragnar Granit
Ole Lamm och
Harry von Eckerman
Priset ej utdelat.
Jörgen Lehmann
Erik Jarvik och John Runnström
Arne Fredga
Arne Engström
Hilding Köhler och Kai Siegbahn
Erik Hultén
Torsten Teorell
Erik Norin
Gudmund Borelius
Gunnar Blixt
Heinrich Skuja
Einar Stenhagen
Börje Uvnäs
Ivar Waller
Bertil Kullenberg
Sune Bergström
Lars Gunnar Sillén
Bengt Edlén
Ernst Bárány
Per Eric Lindahl
Stig Claesson
Peter Reichard
Per-Olov Löwdin och
Olof Rydbeck
Nils Fries och Sven Hörstadius
Albert Levan
Jerker Porath

1977:
1978:
1979:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:

Kai Siegbahn
Eva och Georg Klein
Bengt Kihlman och Anders Rapp
Hans Ramberg och Eric Welin
Arvid Carlsson
Sven A.E. Johansson
Tore Hultin och Peter Perlmann
John Sjöquist och Lars Terenius
Stellan Hjertén
Ingemar Lundström
Viktor Mutt
Hans G. Boman
Mats Hillert och
Richard A. Reyment
Torvard C. Laurent
Ingmar Bergström
Carl-Ivar Brändén och
Tage Eriksson
Lore Zech
Jan Backman och
Håkan Wennerström
Arne Johansson och
Erik B. Karlsson
Karl-Erik Hagbarth
Malte Andersson
Jan Bergström och
Gunnar von Heijne
Lennart Philipson och
Jan Pontén
Sven Kullander
Birgitta Bergman
Bengt Westermark
Jan-Erling Bäckvall
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2004: Börje Johansson och Peter Stoica
2005: Lars Olson
2006: Karna Lidmar Bergström och
Thomas Nyström
2007: Svante Björck och
Astrid Gräslund
2008: Kurt Nordström
2009: Tord Ekelöf och Mats Leijon

2010: Måns Ehrenberg
2011: Ulf Landegren
2012: Anders Lindroth och
Bengt Mannervik
2013: Olle Eriksson och
Erik Hagersten
2014: Leif Wide

Rudbeckmedaljen
2002: Gunnar Eriksson,
Carl-Axel Gemzell och
Jerker Olof Porath
2003: Hans Bennich, Stellan Hjertén
och Thure Stenström
2004: Karl Gustav Jöreskog och
Ulf Lindahl
2005: Birgitta Odén och Lore Zech
2006: Karin Johannisson,
Lennart Philipson och
Surendra K. Saxena
2007: John Sjöquist och
Bengt Westermark
2009: Lars Wallentin
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2010: Carl-Henrik Heldin,
Maarit Jänterä-Jareborg och
Jan Olof Rosenqvist
2011: Janos Hajdu, Ulf Pettersson,
Agneta Siegbahn och
Peter Wallensteen
2012: Anders Bäckström,
Anders Hallberg och
Svante Janson
2013 Eva Brittebo, Bertil Holmlund,
Joseph Nordgren och Kjell Öberg
2014: Nils Mårtensson, Ann-Christine
Syvänen och Henrik Williams

Linnémedaljen
guld
2007 (vid Linnéfesten): Hans Majestät Konungen
Kofi Annan, David Attenborough, Christian von Bar, Noam Chomsky, Gaalen
Erickson, Jane Goodall, Walter Kasper, Michel Mayor, Elinor Ostrom, Lisbet
Rausing, Douglas Roberts, Bengt Samuelsson, James Watson, Robert A. Weinberg;
Anders Björck, Tore Frängsmyr, Carl-Olof Jacobson;
Linnean Society of London
2007: Allan Ellenius
2009: Staffan Ulfstrand
2010: Sigurd Fries
2012: Per Ahlberg
2013: Björn Olsen
2014: Birgitta Bremer

silver
2007 (vid Linnéfesten):
Mats Block, Karin Martinsson, Roland Moberg, Annika Windahl Pontén, Per Ström

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

Anders Hallberg
Jan-Erling Bäckvall
Christina Moberg
Torbjörn Frejd
Bengt Långström
Björn Åkermark

2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

Olov Sterner
Peter Somfai
Per Ahlberg
Licheng Sun
Mats Larhed
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Årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation (Oscarspriset)*
1879: Claes Annerstedt
1880: Oscar Alin och
F.A. Gustaf Bergman
1881: Magnus Blix
1882: Hjalmar Theel
1883: Frans Kjellman
1884: Axel N. Lundström och
Adolf Noreen
1885: Henrik Schück och
Oskar Widman
1886: Karl Piehl och Gerhard Holm
1887: Erik Olof Burman och
Alexander Berger
1888: Olof August Danielsson och
Axel Wirén
1889: Hugo Blomberg
1890: Axel N. Lundström och
Henrik Schück
1891: Svante Arrhenius
1892: Per Persson
1893: Adolf Bladin och
Karl Ferdinand Johansson
1894: Alexander Berger och
Fredrik Tamm

1895: Carl Wahlund
1896: Karl Bohlin och Oscar Levertin
1897: Henrik Munthe och
K.B. Wiklund
1898: Evald Lidén och Erik Stave
1899: Elis Wadstein
1900: Oscar Juel och
Vilhelm Lundström
1901: Tore Almén och Erik Björkman
1902: Frans von Schèele och
Carl Wiman
1903: Otto von Friesen och
Fredrik Zachrisson
1904: Tore Torbiörnsson
1905: Ragnar Friberger och
Hugo von Zeipel
1906: Elsa Eschelsson och
Bengt Hesselman
1907: Gustaf Göthlin och
Axel Hägerström
1908: Erik Staaff och The Svedberg
1909: Sidney Alrutz
1910: Einar Löfstedt

Fotnot: Uppgifter om pristagare till och med 1951 finns i universitetets tryckta
redogörelser och kataloger. Från och med 2001 utdelas föregående års pris under
vinterpromotionen och sedan dess står det i respektive inbjudningsskrift vilka som
vunnit priset och varför. Uppgifter om pristagare 1951–99 har av universitetsarkivarien Johan Sjöberg framtagits dels ur huvudböcker och kassaverifikationer i
Räntkammararkivet, Uppsala universitets arkiv, dels ur stipendieliggare, diarieförda
handlingar och protokoll i Kansliarkivet, Uppsala universitets arkiv.
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1911: Håkan Sjögren och
Hugo von Zeipel
1912: Gustaf Aulén och Martin Lamm
1913: Herman Lundborg
1914: Johan Mortensen och
Percy Quensel
1915: August Hahr och
Carl Skottsberg
1916: Johannes Lindblom och
Nils von Hofsten
1917: Gunnar Rudberg och
Knut Westman
1918: Gunnar Rexius
1919: Emanuel Linderholm och
Sven Odén
1920: Gustaf Thörnell och Nils Zeilon
1921: Nils Åberg
1922: Bertil Lindblad
1923: Torsten Carleman och
Jarl Charpentier
1924: Erik Noréen och Nils Zeilon
1925: Hugo Osvald och Einar Tegen
1926: H.S. Nyberg och Ivar Waller
1927: Henrik Cornell och
Knut Lundmark
1928: John Holmberg
1929: Ivar Waller
1930: Hilding Köhler och
Hugo Odeberg
1931: Herbert Tingsten
1932: Carl Schalén och
Johannes Wallenberg
1933: Gunnar Dahlberg

1934: John Axel Nannfeldt och
Gunnar Westin
1935: Einar Gjerstad
1936: Jan-Eric Almquist och
Georg Landberg
1937: Sven Blomgren och
Douglas Melin
1938: Erik Hallén och Ivar Modéer
1939: Birger Bohlin
1940: Bengt Edlén och Valter Jansson
1941: Filip Hjulström och
Gösta Säflund
1942: Torvald Höjer och
Gösta Jägersten
1943: Åke Wallenquist
1944: Dag Norberg och
Einar Stenhagen
1945: Nils Fries och Ruben Josefson
1946: Torsten Krokström och
Åke Åkerström
1947: Ingemar Hedenius och
Nils Törnblom
1948: Arne Furumark och
Nils Hylander
1949: Gunnar Hoppe och
Olof Mellander
1950: Olle Snellman och
Olof Zetterholm
1951: Lennart Carlesson
1952: Sven Ulric Palme
1953: Arne Frantzell och
Sven Göransson
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1954: Lennart Breitholz och
Markus Båth
1955: Sören Halldén
1956: Svante Bergström och
Helmer Ringgren
1957: Józef Trypucko
1958: Per Gustaf Hamberg
1959: Bengt Kihlman och
Karl Johan Öbrink
1960: Rudolf Zeitler
1961: Erik Anners och Bertil Gärtner
1962: Karl-Erik Fichtelius och
Bo Malmström
1963: Gunnar Boklund och
Bo Hellman
1964: Sture Brunnsåker och
Frithiof Rundgren
1965: Torvard C. Laurent och
Marianne Rasmuson
1966: Utdelades ej
1967: Utdelades ej
1968: Anders Bill och Lennart Åqvist
1969: Karl Gustav Jöreskog och
Bengt Rosén
1970: Lars Erik Ahlsson och
Thure Stenström
1971: Leif Lewin
1972: Bror Strandberg
1973: Anders Jeffner och Tore Sigeman
1974: Birger Bergh och Torgny Unestam
1975: Tore Frängsmyr och
Lars-Gustav Lundin
1976: Nils Jareborg och Olof Vingsbo
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1977: Sten Eklund och Jarl Hemberg
1978: Bengt Landgren och Leif Tibell
1979: Alf Claesson och
Lennart Lundqvist
1980: Anders Hultgård och
Christer Wahlberg
1981: Arne Andersson och Peter Stilbs
1982: Ted Ebendal och
Jan Fredrik Kindstrand
1983: Mehari Gebre-Medhin och
Nils Mårtensson.
1984: Carl-Henrik Heldin och
Kenneth Söderhäll
1985: Sture Bergström och
Bengt Långström
1986: Berit Hagekull och Kaj Århem
1987: Uli Hacksell och Kent Larsson
1988: Henrik Egnéll och
Kersti Hesmansson
1989: Christer Betsholtz och
Mats Morell
1990: Jonas Nycander och
Johan Svedjedal
1991: Bert Lehrberg och
Ruud Weijermars
1992: Cristina Grenholm och
Peter Lindblad
1993: Mats Karlsson och
Lars Sundström
1994: Stefan Brink och Anders Nilsson
1995: Pher G. Andersson och
Mats Ekström
1996: Claes Ahlund och Håkan Melhus

1997: Ian Cameron och Kurt Otto
1998: Peter Juslin och
Mikael Stenmark
1999: Hans Ellegren och Maria Ågren
2000: Igor Abrikosov och
Torbjörn Andersson
2001: Mats Eriksson och
Maria Strömme
2002: Mats Larhed och
Christian Sundberg
2003: Petter Asp och Tobias Ekholm
2004: Eva Mörk och Anna Qvarnström
2005: Leelo Keevallik och Neil Price
2006: Petra Jönsson och
Anders Tengholm

2007: Eleonor Alhager och
Wendelin Reich
2008: Mikael Alm och
Mathias Hallberg
2009: Oleg Kochukhov och
Petri Laukka
2010: Anna-Karin Olsson och
Fredrik Palm
2011: Karin Brocki och
Albert Mihranyan
2012: David Håkansson och
Joel Samuelsson
2013: Linda Wedlin och
Philipp Rümmer
2014: Christian Benedict och
Steffi Burchardt

Martin H:son Holmdahl-stipendiet
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

Sofia och Martin Uggla
Utrikespolitiska föreningen
Hans Filipsson
Aida Aragão-Lagergren
Anna Jonsson Cornell
Edil Baisalov
Paul Levine och
Stéphane Bruchfeld

2010: Hanin Shakrah
2011: Leena Huss
2012: Gun Heimer och
Gunilla Lindmark
2013: Jill Trenholm
2014: Abdulbaghi Ahmad och
Rebecca Thorburn Stern
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