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Nationerna och inspektoraten 
– ett 350-årsminne

Av Stig Strömholm, med introduktion av Carl Frängsmyr

På Gustavianums tak reser sig den berömda kupolen med Anatomiska teatern, 
vilken Olof Rudbeck den äldre färdigställde 1663, det vill säga för exakt 350 
år sedan. I januari samma år tog Rudbeck ett annat initiativ, vilket allt sedan 
dess har präglat Uppsala och universitetet i minst lika hög grad. Som rektor såg 
nämligen Rudbeck till att nationerna legaliserades och formaliserades, fram-
för allt genom att inspektoraten samtidigt inrättades. Det är därför befogat att 
använda årtalet 1663 som utgångspunkt för nationernas tillblivelse – åtmin-
stone i den mening vi känner dem i dag – även om flera av dem har en historia 
som sträcker sig ytterligare några decennier tillbaka i tiden.

De första försöken att organisera dåtidens studenter hade betraktats med stor 
misstänksamhet av de akademiska myndigheterna, vilka i mitten av 1650- talet 
förbjöd nationsföreningarna. Relegation väntade dem som trotsade påbudet. 
Under Rudbecks ledning gjorde universitetet således en radikal helomvänd-
ning efter bara några år. Förbudet mot nationerna upphävdes, men universitetet 
förbehöll sig rätten att övervaka verksamheten genom att i deras ledning pla-
cera en inspektor, vilken skulle rekryteras bland professorerna. År 1667 inför-
des det nationsobligatorium som förblev gällande under 343 år, fram till 2010.

Nationerna var i äldre tid strikt hierarkiskt organiserade, och de blev i mångt 
och mycket en spegelbild av universitetet i stort. Ända fram till 1800-talets 
mitt förekom exempelvis ett särskilt disputationsväsende inom nationerna. 
I dess efterföljd trädde diskussionsklubbar och talföreningar, som förde arvet 
vidare. Lars Burman har nyligen belyst detta i sin bok Eloquent Students (2012). 
Mycket kunde sägas om nationernas och nationssalarnas opinionsbildande 
 betydelse under 1900-talet.
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Inom det fadersvälde som universitetet i äldre tid utgjorde spelade natio-
nerna en väsentlig roll. Universitetens och nationernas disciplinära myndig-
heter hängde formellt samman ända fram till 1909, då de sista resterna av den 
akademiska jurisdiktionen avskaffades.

Till en början var nationerna betydligt fler än vad som nu länge varit fallet. 
I universitetets omedelbara närhet fanns till exempel både Fjärdhundra och 
Roslags nationer. Under 1800-talets förra hälft skedde en rad sammanslag-
ningar, varefter nationernas antal har varit tretton. Fram till 1853 fanns en 
fjortonde nation, Skånska nationen, som dock förde en tynande tillvaro, innan 
den till slut avsomnade i brist på medlemmar.

Under 1800-talet skaffade sig nation efter nation sitt eget nationshus, och 
nationsgravarna pryddes med imposanta gravmonument. Allt detta var fruk-
ten av långvariga och nitiska insamlingsprojekt. Nationernas inre liv undergick 
successivt en förändring som minskade den hierarkiska ordningen. Processen 
gick dock långsamt, vilket förklarar det missnöje som emellanåt tog sig öpp-
na uttryck. Juristen Johan Adolf Thurgren utgav 1844 den anonyma skriften 
Hemliga anteckningar om Upsala Akademi, vilken rymde ett häftigt angrepp 
på det i hans tycke reaktionära nationssystemet. Studentkåren, som inrättades 
några år senare, kom aldrig att ersätta nationerna – vilket somliga hade önskat 
– men den erbjöd ett värdefullt komplement.

Ekon av 1840-talets kritik mot nationsväsendet fortsatte att höras. Kemipro-
fessorn Per T. Cleve tolkade stämningarna i en föreläsning 1892, vari han öppet 
deklarerade att nationerna hade spelat ut sin roll och borde avskaffas. Om de 
nedlades kunde fastigheterna säljas, och de medel som därmed skulle inbringas 
vore en ypperlig grundplåt för stipendiefonder. Nationslivet rymde därtill vissa 
inslag, till exempel fester och spex, vilka, enligt Cleve och hans meningsfränder, 
inte var ägnade att befrämja flit och ordning bland studenterna.

Kritiken blåste dock snabbt förbi och framstår i ett längre perspektiv mest 
som en parentes. Professorn och justitierådet Knut Olivecrona, ryktbar för sitt 
motstånd mot dödsstraffet, är en av de många som har framhållit nationernas 
och inspektorernas välgörande inflytande. I sina memoarer, Hågkomster sam-
lade från en lång lefnad (utgivna 2008), skildrar han nationslivet på Värmlands 
nation under Erik Gustaf Geijers inspektorat på 1830-talet. Han yttrar därvid 
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följande ord, vilka sammanfattar kvintessensen av det nationssystem som Olof 
Rudbeck utformade och vars 350-årsjubileum vi i år kan fira:

Under de första studentåren lärde jag mig inse hela nyttan af nationsförenings-
bandet just för de ynglingar, som anlända från landsorterna, skiljda från föräld-
rahemmet och lemnade åt sig sjelfva, sedan de nyss sluppit ifrån skoltvånget vid 
läroverken. De, som följts åt genom skolans särskilda klasser, de som ega gemen-
sam hembygd och kära minnen derifrån sluta sig gerna tillsammans. Om inom 
dem, som sålunda känna sig förenade, herrskar en god anda, ett bemödande att 
genom godt uppförande och allvarlig flit utmärka sig i jemnbredd med andra lik-
artade föreningars medlemmar, så skall denna anda fördelaktigt inverka på de 
nykomna ynglingarna vid deras inträde i Nationsföreningen och mana dem till 
en ädel täflan att göra sig värdige de äldre medlemmarnes aktning, förtroende 
och välvilja. Men upprätthållandet af en verkligt god anda inom Nationen, be-
ror mycket af kurators och Inspector Nationis personlighet. Om dessa i fören-
ing besjälas af verklig och öm omtanka, af sann välvilja för de yngre, oerfarne, 
mången gång lättsinnige och obetänksamme landsmännen, kunna de med goda 
ord och lämpor, med allvarliga och hofsamma föreställningar bringa de felande 
till besinning och rädda mången yngling från förderfvet.

Redan när universitetet i december 1930 firade 300-årsminnet av Rudbecks 
födelse var det inte minst legaliseringen av nationerna som lyftes fram. Do-
centen Olof Stenström, sedermera bemärkt skolman i Västerås, förenade vid 
denna tid uppdraget som studentkårens ordförande med att som vikarie uppe-
hålla den ena professuren i matematik. I sitt tal vid Rudbecks grav i domkyr-
kan påpekade han att nationerna ursprungligen hade varit ”naturbarn”, vilka 
hade vuxit upp i ”studentlivets vildmarker” och därför fruktades av konsis-
toriets ledamöter. Han fortsatte: ”Men när Olof Rudbeck blev universitetets 
rektor röjde sig hans klara blick även härutinnan, för vad som var ädelt och 
kulturfrämjande i det vildvuxna. Det som oemotståndligt växte fram borde 
inte bekämpas utan tuktas och odlas. [---] Så har Upsala studenter främst ho-
nom att tacka för att studentlivet har fått den egenartade prägel, vi alltid skola 
se som en oskattbar fördel.”

Trettiotre år senare, lördagen den 9 februari 1963, var det dags att fira na-
tionsväsendets och inspektorsämbetets 300-årsjubileum. Detta skedde un-
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der auspicier som inte var de bästa. I början av 1960-talet hade nämligen 
nationssystemet återigen börjat ifrågasättas. Precis som på 1840- och 1890- 
talen ställdes radikaler och traditionalister mot varandra. Debattens vågor gick 
höga på landskap och i nationstidningarnas spalter. En följd av dessa åsikts-
brytningar blev att Skånelandens nation i september 1964 inrättades vid ett 
konstituerande landskap i lärosal II i universitetshuset. Namnet till trots var 
det ingalunda frågan om att återuppliva den utdöda Skånska nationen, ej hel-
ler att slutföra de ansatser som i slutet av 1800-talet gjordes för att upprätta 
en blekingsk nation. Skånelandens nation hade nämligen ett enda ändamål: 
att kringgå nationsobligatoriet. För medlemskap krävdes endast erläggande av 
symbolisk avgift (så småningom ingen avgift alls). Någon verksamhet förekom 
inte, än mindre något nationshus. När kår- och nationsobligatoriet avskaffades 
2010 försvann följaktligen hela syftet med denna nation.

Jubileer brukar ingjuta nytt liv i gamla traditioner, och så skedde uppen-
barligen även i samband med 1963 års nationsjubileum. Studenterna firade 
300-årsmarkeringen med entusiasm och under såväl solenna som mer upp-
sluppna former. Öppningsanförandet vid högtiden i universitetsaulan hölls av 
Gotlands nations inspektor, teologen Ivan Engnell, vilken tillika var inspector 
inspectorum. Engnell, som oväntat rycktes bort mindre än ett år därefter, fram-
höll att inspektorernas uppgift framför allt var att bygga och att tigga. Deras 
formella makt över studenterna hade däremot över tid inskränkts allt mer; nu 
var det studenterna som styrde. Såsom Gotlands nations inspektor beklagade 
han särskilt att nationernas honorarier hade avskaffats, eljest hade han årligen 
kunnat emotse en halv tunna fårkött i gåva från landsmännen.

Högtidstalet hölls av Norrlands nations inspektor Carl-Martin Edsman, pro-
fessor i religionshistoria, som underströk att inspektorsämbetet hade ”skänkt 
motiveringen till dagens jubileum, liksom den en gång legaliserat nationerna”. 
Talaren lämnade en historisk exposé över nationsväsendets rötter i det medel-
tida samhället, där studenterna – i avsaknad av stöd från det allmänna – själva 
var tvungna att tillgodose sina ekonomiska och sociala behov. Regionalt orga-
niserade intressesammanslutningar fanns redan under 1400- och 1500-talen, 
varför det var fullt naturligt att collegia nationalia efter reformationen växte 
fram vid de återuppståndna lärosätena, däribland Uppsala.
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Edsman anknöt även till den samtida nationsdebatten. ”En gammal lands-
man”, sade han, ”kan också undra över att en del av dagens studenter går till 
storms mot de nationsorganisationer, som deras egna kamrater i forna tider 
mödosamt kämpat fram till ett förvisso snillrikt akademiskt erkännande.” 
Några år senare skulle han lämna sitt inspektorat på Norrlands nation i pro-
test mot att vissa av landsmännen ville riva det gamla nationshuset för att 
bygga ett nytt.

Såväl 1930 som 1963 hade således studenterna firat Olof Rudbecks bestå-
ende insats för nationsväsendet. Så skedde även 2013, om än 350-årsjubileet 
uppmärksammades under något mer blygsamma former. Den 6 februari an-
ordnade Universitets- och studenthistoriska sällskapet och Norrlands nations 
seniorskollegium gemensamt en talarmiddag, varvid universitetets förutva-
rande rektor och nationens tidigare inspektor, professor Stig Strömholm, fram-
trädde. Hans tal återges nedan in extenso.

I redogörelsen för 1963 års jubileum i Norrlands nations Landsmannahäls-
ning står följande att läsa: ”När tiden fört oss till ett perspektivgivande avstånd 
kan vi bedöma, om nationernas 300-årsjubileum var en dance macabre på un-
dergångens brant eller en manifestation av styrka och fortsatt livskraft. För den 
som deltog i firandet syntes den senare tolkningen vara den riktiga.”

Utvecklingen under det senaste halvseklet ger knappast anledning att jäva 
detta omdöme, trots att de yttre förutsättningarna för nationernas verksam-
het har undergått väsentliga förändringar. Stormarna under 1960-talet blåste 
förbi utan att fälla några trehundraåriga furor. Det intrycket förstärks vid läs-
ningen av Stig Strömholms högtidstal vid årets jubileum. Redaktionen riktar 
ett varmt tack till honom för att han välvilligt har ställt talet till vårt förfogan-
de för publicering. Vårt tack går även till de studentnationer som med sam-
ma välvilja har givit oss tillstånd att återge några av sina inspektorsporträtt. 
De tjänar inte bara som illustrationer, de ger även en inblick i den förnämliga 
konstskatt som nationerna förfogar över.



Professor Stig Strömholm, universitetets förutvarande rektor, talar vid nationsjubileet på 
Norrlands nation den 6 februari 2013. Föreläsningen hölls i Strömholms sal, uppkallad efter 
talaren som i egenskap av inspektor anförde nationen under tjugofem år, från 1978 till 2003. 
Fotografi: Jon Nyström, Norrlands nation.



13

Nationerna och inspektoraten 
– ett 350-årsminne

Tal av Stig Strömholm den 6 februari 2013

Ämnet för detta blygsamma kåseri är mig förelagt, och detta förhållande med-
för vissa oundvikliga konsekvenser. När jag den 18 sistlidna oktober hade oför-
siktigheten att besöka detta sällskaps sammankomst på Värmlands nation an-
modades jag av dess ordförande att hålla ett föredrag, vilket jag också i rena 
häpenheten åtog mig. Snabbt förelades jag då ett ämne: ”Nationsinspektoratet”.

Nu är det så med gamla hårt disciplinerande skolljus och plugghästar, till 
vilken grupp jag har hört, att när någon förelägger dem ett ämne reagerar de 
på samma sätt som en väldresserad cirkushäst inför en pisksnärt eller, kanske 
noblare och mer näraliggande, som Hamlet vid mötet med sin faders vålnad. 
De känner omedelbart ett oeftergivligt krav att utan dröjsmål lösa sin upp-
gift, fullgöra den förpliktelse som blivit dem ålagd. Och om uppgiften, som 
fallet nu är, innebär att de skall redogöra för ett visst föremål, anser de att det 
åligger dem att finna det ifrågavarande föremålets sanna natur, dess innersta 
väsen, som detta föreligger bortom tiden och rummet, med dessas alla ytliga, 
slumpmässigt inträffade och för det ifrågavarande föremålet väsensfrämman-
de händelser. Det handlar alltså om ingenting mindre än nationsinspektoratet 
i sig, an sich. Det är först när man förmått med själens öga skåda detta väsen 
och framställa det för sina åhörare som man har löst sin uppgift.

Om nu den svenska filosofin hade förblivit trogen mot en bland de allra mest 
frejdade bland upsaliensiska nationsinspektorer, Christopher Jacob Boström, 
skulle uppgiften inte ha varit helt omöjlig att lösa. Boström höll nämligen före, 
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som alla här vet, att den svenska ståndsriksdagen, som avskaffades samma år 
som han dog, 1866, faktiskt var ett uttryck för skapelsens orubbliga ordning, 
det var den svenska folkrepresentationen an sich. Jag har inte i Boströms skrif-
ter efterforskat om han till äventyrs placerade det upsaliensiska nationsin-
spektoratet i samma empyré bortom tid och rum som ståndsriksdagen, men 
det skulle inte förvåna mig om han gjorde det. Och om denna lära blivit för-
härskande, hur mycket enklare, och samtidigt hur mycket mer intellektuellt 
tillfredsställande skulle det inte ha varit att genom en grundlig, strängt logisk 
undersökning sätta sig i stånd att skåda nationsinspektoratets sanna natur, dess 
oföränderliga väsen, och inför en jublande åhörarskara hålla upp det, som en 
just fångad silvrigt sprattlande ädelfisk.

Detta är nu inte längre möjligt. Uppsala har övergivit boströmianismen, 
och inför våra dekadent trötta och desillusionerade ögon framträder nations-
inspektoratet som ett tidens och rummets barn, hjälplöst gungande på de 
skiftande idéernas, händelsernas, och de förändrade samhällsförhållandenas 
laglöst brusande hav.

Ärade åhörare: det upsaliensiska nationsinspektoratet har inte något oför-
änderligt och oförstörbart väsen. Just i denna stund, då vi aningslöst sitter 
samlade i denna sal, kan det mycket väl inträffa, att någon nybefordrad pro-
fessor vid ett sammanträde i en annan lokal i samma stad fegt och opportunis-
tiskt offrar ett traditionellt inspektorsprerogativ eller att en okunnig, vilseförd 
och förvildad studenthop antager nya stadgebestämmelser, som skulle ha fått 
 Christopher Jacob Boström att med ett lika sorgset som vredgat quosque tan-
dem? uppsträcka varnande händer ur Norrlands nationsgrav.

Vill vi göra oss en realistisk föreställning om nationsinspektoratets sanna 
beskaffenhet måste vi nedstiga från de Boströmska höjdernas klarhet till den 
empiriska historieskrivningens dunkla skuggvärld. Den världen visar sig vid 
närmare granskning vara häpnadsväckande vidsträckt. Låt mig nämna en enda 
siffra: i Smålands nations arkiv förvaras 116 protokoll från sammanträden som 
ägde rum inför Carl von Linné under hans trettiofyraåriga inspektorat. Trettio-
fyra år är mindre än en tiondel av den period det handlar om, och det är fråga 
om en enda nation bland tretton, under vissa perioder så många som tjugotvå. 
Vi måste inskränka oss till ett litet urval konkreta exempel ur inspektoratets 
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Filosofen Christopher Jacob Boström innehade inspektoratet för Norrlands nation mellan  
1854 och 1863. Nationen blev under denna tid ett starkt fäste för den särpräglade idealistiska 
filosofi, vilken kom att benämnas boströmianism efter sin upphovsman. Inspektorsporträttet är 
målat av C.J. Hällström 1892, således långt efter Boströms död. Fotografi: Mikael Wallerstedt.
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historia. Det behöver emellertid inte betyda vare sig att vi nöjer oss med att 
räkna upp en handfull anekdoter som smultron på ett grässtrå, att vi hamnar i 
själlöst testuggande historiematerialism eller att vi serverar en dos nationshis-
torisk statistik. Inte heller vore det en adekvat behandling av det förelagda äm-
net om jag levererade en kavalkad av minnen från mina egna tjugofem år som 
nationsinspektor. Något mer ambitiöst måste ämnet behandlas. Nationsin-
spektoratet är ett tidens, rummets och därmed också historiens barn. Och som 
alltid när det gäller historiska ämnen finns utrymme för eftertanke och analys.

Inspektoratet är underkastat förändringens lagar, men till skillnad från en 
bofink eller ett politiskt parti kan det inte se ut riktigt hur som helst. Utform-
ningen varierar starkt inte bara från en period till en annan utan också från en 
nation till en annan. Och det finns mycket som talar för Erik Gustaf Geijers 
tes att det personliga, i vårt fall aktörerna under de trehundrafemtio åren, är 
det viktigaste i den historia vi nu talar om. Men det borde finnas en någorlunda 
fast gemensam grund i de författningar som under århundradena har reglerat 
inspektorsinstitutionen.

Vad som ger ämnet ett särskilt intresse är att det leder till frågor vilkas svar 
kan bidraga till förståelsen av både universitetets och det omgivande samhäl-
lets historia. Vilka valdes till inspektorer, och vilka argument anfördes för 
kandidaterna i de fall där det inte rådde enighet? Var inspektorsämbetet ef-
tertraktat eller något man försökte slippa ifrån? Vad förväntade sig väljarna 
av den valde och den valde av väljarna? Hur och i vilken omfattning förverk-
ligades dessa förväntningar? Vilket inflytande hade universitetets ledning på 
valen, och vilka medel stod till förfogande för att påverka det? Vilka möjlig-
heter hade en inspektor att påverka nationens beslut i stora och små frågor? 
Hur aktivt deltog inspektor i nationens liv? Hur länge stannade han i ämbetet? 
Fanns det en tendens till dynastibildning på samma sätt som det gjorde i fråga 
om lärostolar vid de protestantiska universiteten på 1600- och 1700-talen? 
Vilken status hade inspektoratet bland professorerna? Självklart varierar sva-
ren på dessa frågor från 1660-talet till 2010-talet, och det är lika självklart att 
här endast kan framföras några högst personliga och hypotetiska förslag med 
bräckligt stöd ur det överrika materialet, som jag naturligtvis endast kunnat 
skumma under den korta tid som stått till förfogande.
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Värmlands nations inspektorsporträtt av Erik Gustaf Geijer är målat av Johan Gustaf Sandberg. 
Porträttet deponerades i humanistisk-samhällsvetenskapliga fakultetsrummet i universitetshuset i 
samband med nationens 350-årsjubileum 2010. Fotografi: Mikael Wallerstedt.
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Först nu inspektoratets författningsgrund. Den är förvånande bräcklig. I 
1655 års universitetsstatuter, som skulle förbli gällande till 1852, stadgas i 
kap. XXIII p. 17 (i svensk översättning): ”Alla nationssammankomster förbju-
das. De som upptäckas ha sammankallat eller besökt sådana, straffas med re-
legation för alltid. Den som upplåter sitt hus för en sådan sammankomst skall 
dömas till samma straff, om han lyder under universitetets jurisdiktion. Om 
studenterna vill komma samman för någon sjuks skull eller för att ombesörja 
en begravning, skall det ske i rektors hus.”

Som bekant lät sig detta totalförbud inte upprätthållas. I själva verket till-
kom redan 1639 en ”societet” av studenter från Västerås stift, som enligt an-
teckningar från tiden skulle ha godkänts av universitetets rektor. År 1645 ut-
arbetade smålänningarna stadgar för sin nation, värmlänningarna arbetade 
med stadgar 1648 och 1660; studenterna från Fjärdhundraland – en del av vad 
som i dag är Uplands nation – antog stadgar 1659. Jag har inte kunnat utröna 
i vilken form och på vilka villkor dessa stadgar, som sålunda måste ha utgjort 
lagstridiga dokument, kunde förberedas, utskrivas, förvaras och tillämpas i en 
så genomreglerad värld som småstadsuniversitetet utgjorde.

När universitetets högsta myndighet, konsistoriet, den 14 januari 1663 
beslöt att legalisera nationerna, av vilka då sammanlagt femton bildades el-
ler de facto redan existerade, uppställdes ett enda villkor: de nya korpora-
tionerna skulle stå under en inspektor, som skulle utses av konsistoriet och 
vara professor vid universitetet. Fyra år senare, 1667, föreskrev konsistoriet 
att alla studenter med undantag för de adliga skulle inskrivas vid en nation 
– det är det nu avskaffade nationsobligatoriets födelseurkund – och att land-
skap (conventus) skulle hållas två gånger om året. Vid dessa skulle ätande 
och drickande inte få förekomma. Obligatoriet skärptes i någon mån genom 
ett kungligt brev den 9 mars 1733, som stadgar att studenterna skulle för-
bli i den nation de en gång valt; denna borde ”gierna rättas efter den ort, der 
deras föräldrar wistas”. I övrigt lät överheten nationsväsendet frodas i fred 
och senare universitetsstatuter och förordningar är också märkligt tystlåtna 
på den punkten.

Den motsägelse som man tycker sig finna mellan det absoluta och strängt 
sanktionerade förbudet mot nationer i 1655 års statuter och det förhållandet 
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att sådana organisationer faktiskt förekom och verkade i Uppsala torde nog 
enklast och mest realistiskt kunna förklaras med en hänvisning till den tidig-
moderna förvaltningsstatens resurssvaghet och ineffektivitet när det gällde 
att genomdriva sådana ordningar som inte uppbars av en någorlunda utbredd 
accept bland de berörda och som inte heller ansågs livsviktiga av de styrande. 
När folket inte lydde, upprepade man förbudet, höjde rösten, skärpte straffen 
men blev inte effektivare för det. Fenomenet är välbekant i hela Europa. Det 
svenska årstrycket är rikt på sådana uttryck som ”Kungl. Maj:ts förnyade nå-
diga plakat” mot det ena och det andra.

Två iakttagelser kan sägas stärka denna prosaiska tolkning i fråga om spän-
ningen mellan lag och verklighet i 1600-talets Uppsala. För det första – det är 
nog det mest påtagliga – tolererade konsistoriet efter ganska kort tid utan några 
författningsändringar att inspektor utsågs genom val av nationerna i stället för 
att utses av konsistoriet. För det andra vägrade konsistoriet vid åtminstone ett 
tillfälle under 1600-talet att lägga sig i tillämpningen av nationsstadgar, som 
uppenbarligen ansågs vara ett slags interna och privata husordningar. Missnöj-
da studenter och även professorer gjorde gång på gång försök att engagera den 
mäktiga församlingen i nationsfrågor, men dessa försök förblev verkningslösa. 
Det var säkert ett förnuftigt ställningstagande. Universitetets styrelse och rek-
tor hade nog av konflikter ändå.

Det är inte utan intresse att 1663 års legaliseringsbeslut visserligen godtogs 
av universitetets kansler, Magnus Gabriel De la Gardie, men att denne erfar-
ne politiker och ämbetsman uttryckte farhågor för att inspektorerna skulle 
tillvälla sig alltför stor makt över studenterna – patrocinium, ”ställning som 
patronus”, är det ord han använder. Till förebyggande av en sådan utveckling 
föreslog han att inspectores skulle utbytas vart tredje år och att ingen skulle 
kunna utses till inspektor för den nation han själv tillhört som student. Detta 
förslag ledde inte till någon åtgärd.

Huruvida kanslerns farhågor var grundade eller ej är svårt att bedöma, men 
klart är att utvecklingen gick stick i stäv mot hans båda konkreta förslag. In-
spektoratet kom inte förrän i allra senaste tid att bli ett tidsbegränsat uppdrag, 
och till ämbetet kom studenterna med förkärlek att välja professorer som hört 
till nationen och gärna sådana som haft uppdrag där under studietiden.
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Vilka blev nu inspektorer? Kriterierna för att en inspektorskandidat skulle 
ha goda möjligheter i en konkurrens har självfallet förändrats under århund-
radena. Låt mig för att åtminstone undanröja alla misstankar om att det skulle 
ha funnits en preferens för populistiska medelmåttor, vetenskapliga nollor el-
ler rena festprissar nämna några namn ur inspektorskårens hävder. Om vi för 
överblickens skull accepterar det enkla räknestycket att det under de trehund-
rafemtio åren fanns i genomsnitt femton nationer och att inspektorerna hade 
en genomsnittlig ämbetstid om fem år handlar det om ett tusental personer. 
Även om den antagna genomsnittliga ämbetstiden korrigeras med hänsyn till 
de mycket långlivade och även om antalet nationer korrigeras med beaktande 
av att ganska många professorer innehade mer än ett inspektorat blir det lik-

Den 28 februari 1936 gav Stockholms nation en särskild ”Widén-middag” för att hylla sin 
vaktmästare August Widén, som efter många års trogen tjänst gått i pension den 31 januari 
samma år. Widén är andre man från höger på bilden ovan. Han har inspektor Anton Blanck 
på sin högra sida och förste kurator Gösta Knutsson på sin vänstra. Längre till vänster sitter 
professor Hugo Valentin. August Widén utgav 1939 den klassiska memoarskildringen  
En nationsvaktmästares minnen. Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek.
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väl en krets om låt oss säga cirka femhundra. För att inte hamna i en oändlig 
katalogaria måste det här bli ett mycket snävt urval.

Låt oss följa den traditionella nationsordningen. Stockholms nation stå-
tar med Eric Benzelius den yngre, universitetets främsta lärdomsljus, under 
en visserligen kort period (1724–27), med barnmedicinens fader Nils Rosén 
von Rosenstein i tolv år vid mitten av 1700-talet, med den store astronomen 
Daniel Melanderhjelm i hela tjugosju år, med Henrik Schück tjugo år (1898–
1918).

Hos upplänningarna finner vi den berömde medicinaren Israel Hwasser 
ett tiotal år i mitten av 1800-talet och en annan berömd medicinare, Carl 

Inspektorsskifte på Uplands nation den 17 november 1953. Nationens avgående inspektor, 
historikern Erik Lönnroth, flankeras av förste kurator, sedermera advokaten, Henning Robert-
son till vänster och sin efterträdare Folke Knutsson, professor i röntgendiagnostik, till höger. 
Lönnroth lämnade detta år sin lärostol och sitt inspektorat för att tillträda en professur vid 
Göteborgs högskola. Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek.
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Benedict Mesterton, i trettio år, under 1900-talet Nathan Söderblom, som 
emellertid efter tre år övergick till inspektoratet för sin egen studentnation 
 Gästrike-Hälsinge, och historikern Erik Lönnroth, som heller inte stannade så 
länge emedan han tillträdde en professur i sin hemstad Göteborg.

Gästrike-Hälsinge nation hade i arton år mot 1800-talets slut universitetets 
förste valde rektor, Carl Yngve Sahlin. Nathan Söderblom tjänstgjorde tills han 
1914 blev ärkebiskop; han efterföljdes av den berömde språkforskaren Otto 
von Friesen, som behöll ämbetet i sjutton år.

Över östgötarna vakade en av stormaktstidens främste lärde, Otto Verelius 
i nitton år fram till 1682, Professor Skytteanus Johan Ihre gjorde en kort visit 
hos dem, den berömde humanisten och publicisten Wilhelm Fredrik Palm-
blad var deras inspektor i elva år mot mitten av 1800-talet, och under 1900- 

Inspektorsskifte på Östgöta nation 1960. Kai Siegbahn (till vänster) efterträdde Hjalmar 
Lindroth (i mitten). Damen till höger är Barbro Lydig, som under en tid var gift med nationens 
dåvarande klubbmästare Bo-Johan Norlén, sedermera professor i urologi vid universitetet. 
 Fotografi: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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talet finner vi tämligen överraskande Uppsalafilosofins ovärldslige fader Axel 
Hägerström och även Nobelpristagaren Kai Siegbahn i den östgötska inspek-
torslängden. Båda behöll ämbetet i närmare tio år.

Hos västgötarna finner vi mot slutet av 1800-talet teologen J.A. Ekman, 
 sedermera ärkebiskop och prokansler, under ett knappt tiotal år. Hans företrä-
dare var medicinaren Per Hedenius, som 1864 tillträdde ett inspektorat som 
skulle vara i tjugosex år. I sexton år regerade den berömde slavisten Richard 
Ekblom, och i femton filosofen Ingemar Hedenius, sonson till Per. 

Södermanlands-Nerikes nation kan berömma sig av juristen Daniel Lundi-
us, som beklädde ämbetet i tjugosex svåra år 1703–29, av den betydande ke-
misten Johan Gottschalk Wallerius, som var inspektor i tolv år, och av  Johan 
Ihre, som var inspektor i tolv år, innan han kort före sin död 1780 övergick till 
östgötarna.

Tre inspektorer vid Södermanlands-Nerikes nation, fotograferade utanför entrén till nations-
huset 1927. Från vänster: Olof Hammarsten (inspektor 1884–1906), Per Persson (1906–22) 
och Rutger Sernander (1922–31). Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek.
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Västmanlands-Dala nation har bland sina inspektorer ingen mindre än Olof 
Rudbeck den äldre, som höll sin hand över nationen under dess första trettio-
tre levnadsår, 1663–96. Han följdes av Jesper Svedberg, som innehade ämbe-
tet i sju år, tills han utnämndes till biskop i Skara. En legendarisk inspektor för 
nationen, som tjänstgjorde mellan 1866 och 1881, var Professor Skytteanus 
Wilhelm Erik Svedelius, som det blir anledning att återkomma till. Han var för 
övrigt under sina sista aktiva år också inspektor för Kalmar nation. I tjugofem 
år härskade H.S. Nyberg, professor i semitiska språk och ledamot av Svenska 
Akademien, över västmanlänningar och dalkarlar.

Den småländska inspektorslängden bjuder på det mest glansfulla namnet: 
i trettiofyra år, mellan 1744 och 1778, var Carl von Linné smålänningarnas 
inspektor. I fråga om ämbetstid besegrades han dock av sin berömde lands-
man och lärjunge Carl Peter Thunberg, som verkade för samma nation i tret-
tionio år, 1789–1828. Tre medlemmar av lärdomssläkten Fries var inspekto-

Fest på Västmanlands-Dala nation på 1950-talet. Från vänster: litteraturhistorikern Gunnar Tideström (inspektor 1956–66), 
orientalisten H.S. Nyberg (inspektor 1931–56) och Bengt Thelin, förste kurator läsåret 1951/52. Fotografi: Uppsala universi-
tetsbibliotek.



25

rer för Smålands nation i senare tid: först den berömde botanisten Elias Fries, 
som innehade ämbetet i två perioder på 1840- och 1850-talen, därefter sonen 
Thore (1882–89) och sonsonsonen Nils (1961–70), båda professorer i botanik.

Hos göteborgarna finner vi filosofen Samuel Grubbe, som beklädde inspek-
torsämbetet vid mitten av 1800-talet, nordisten Adolf Noreen, inspektor un-
der tjugo år i början av 1900-talet, och Sten Lindroth, lärdomshistoriker och 
medlem av Svenska Akademien (1963–72). Efter Lindroth innehades inspek-
toratet under sjutton år av medicinaren Martin H:son Holmdahl, universite-
tets rektor 1978–89.

Tvillingbröderna Gaston (till vänster) och E. Louis Backman var två legendariska profiler 
vid Kalmar nation, där den sistnämnde innehade inspektoratet 1925–48. Fotografiet är taget 
1948 i ”Bortom bullret”, det ursprungliga nationshuset vid S:t Johannesgatan, vilket revs 1957. 
Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek.
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Den ovan nämnde inspektorn för Västmanlands-Dala nation, Wilhelm Erik 
Svedelius, gjorde i början av 1880-talet ett kortare mellanspel som inspektor 
även för Kalmar nation. I denna nations inspektorslängd märks vidare den lär-
de bibliotekarien Johan Henric Schröder, vilken från 1850 till sin död i 1857 
års koleraepidemi skötte fögderiet vid sammanlagt tre nationer, eftersom han 
inte bara vakade över kalmariter utan också över gotlänningar och v-dalingar. 
Under 1900-talet innehades inspektoratet av bland andra farmakologen  
E. Louis Backman och nationalekonomen Tord Palander.

Den främsta prydnaden i den värmländska inspektorslängden är natur-
ligtvis Erik Gustaf Geijer, som innehade ämbetet mellan 1824 och 1846. Två 
andra företrädare för den Geijerska släkten finns på listan, nämligen romanis-
ten Per Adolf och filosofen Reinhold, de svarade tillsammans för tjugo år före 
och efter sekelskiftet 1900. En av Medicinska fakultetens tidiga berömdheter, 
Pehr von Afzelius, var Erik Gustaf Geijers företrädare under tjugotre år, filo-
sofen Sigurd Ribbing regerade i trettiotvå år, mellan 1852 och 1885. Han följ-
des av Carl Yngve Sahlin, universitetets förste valde rektor, som vi redan har 
stött på som inspektor för Gästrike-Hälsinge nation. På Värmlands nation var 
han inspektor under nio år, parallellt med uppdraget vid G-H. Östen Undéns 
inspektorat hos värmlänningarna kom att vara endast två år (1935–37). Han 
gick som bekant vidare till andra uppgifter.

Norrlands nation tillkom 1827 genom sammanslagning av tre nationer fö-
reträdande olika delar av Norrland. En av dessa var den västerbottniska na-
tionen. Dess förste inspektor var sedermera ärkebiskopen Eric Benzelius den 
äldre, bondson från Bensbyn i Luleå socken och grundare av en lysande lär-
doms- och ämbetsmannasläkt. Han förblev inspektor i tjugo år, 1667–87. Un-
der lika många år var den inledningsvis frammanade filosofen Christopher 
 Jacob Boström inspektor; han hade som student och kurator för en av de norr-
ländska delnationerna spelat en mycket aktiv roll vid den förenade norrländ-
ska nationens tillkomst. Före honom hade astronomen Johan Bredman, känd 
från Gluntarne, innehaft ämbetet under fjorton år. Den berömde historikern 
Harald Hjärnes inspektorat blev kort, av skäl som jag återkommer till. Histo-
rikern och statsvetenskapsmannen Nils Edén, senare statsminister, ryktade 
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värvet i elva år, och något kortare tid innehades det av sociologen och filosofen 
Torgny T. Segerstedt, en av de aderton.

På gotlänningarnas inspektorslista förtjänar särskilt antecknas Johan Ihre, 
som redan skymtat i annat sammanhang. Han torde som Gotlandsinspektor 
vara rekordhållare i fråga om ämbetstidens längd. Han tjänade nationen i fyr-
tiotvå år, mellan 1738 och 1780. I modern tid var egyptologen Torgny Säve-
Söderbergh inspector gotlandicus under ett årtionde (1964–74).

Inspektorsskiftesmiddag på Värmlands nation 1949. Från vänster: Stina Berg, gift med rektor Fredrik Berg, nationens tillträ-
dande inspektor Arne Fredga, förste kurator Karin Lindblad, den avgående inspektorn Sune Lindqvist och fru Brita Fredga. 
Karin Lindblad, som var nationens första kvinnliga förste kurator, gifte sig året därpå med den berömde matematikern Arne 
Beurling, professor i Uppsala och senare i Princeton, USA. Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek.
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Jag ber om överseende för vad som till slut ändå blev en katalogaria. Den bärs 
emellertid av ett gott syfte: kom efter den inte och säg, att det var festprissar 
och nollor som beklädde inspektorsämbetet under de trehundrafemtio åren!

Vad gjorde nu dessa framstående män? Ty om män har det handlat, intill 
allra senaste tid. Det är med tillfredsställelse som jag emellertid kan erinra om 
att min egen nation, Norrlands, de karlavulna storvästarnas rike, i dag har en 

Gotlands nation hälsar sitt nya inspektorspar Torgny och Brita Säve-Söderbergh den 24 april 
1964. Torgny Säve-Söderberghs företrädare som inspektor, Ivan Engnell, hade avlidit i januari 
samma år. Fotografi: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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duglig och högt skattad kvinnlig akademisk lärare som inspektor. Vad gjorde 
alltså inspektorerna? När Gun Björkman i boken O, gamla klang … från 1959 
säger att nationens inspektor var ”en professor, som hade till skyldighet att ef-
ter sin avgång låta sig avmålas i olja”, uttrycker det en kraftig underskattning av 
aktivitetsgraden. Naturligtvis har uppgifterna varierat mycket under århund-
radena, och säkert har nationerna under vissa perioder seglat i så lugna vatten 
att insatserna i första hand har legat på det ceremoniella och representativa 
planet, dock alltid med de inslag av rådgivning och själavård som är ofrånkom-
liga i en miljö där unga, ofta mycket unga, människor är lämnade åt sig själva.

Rudolf Hjärne, en av de författare som velat ge en sann tidsbild från sitt 
Uppsala, som var 1830- och 1840-talets, berättar om hur hans nation kom 
samman varje vecka till disputationsövningar – det var de sammankomsterna 
som länge kallades konvent, medan inspektor var närvarande endast vid land-
skapet, som hölls vid slutet av varje termin ”för att afhöra kurators redogörelse 
för hvad som tilldragit sig under terminen.” – ”För öfrigt”, tillägger författaren, 
”syntes inspektor ej såsom sådan utom vid större bjudningar och nationskalas, 
då man ville hedra honom och hedersledamöter.” I denne students perspektiv 
ter sig inspektors arbetsinsats blygsam. En kommentar i samma anda finner vi 
i ett brev från en Göteborgsstudent till en kamrat i mars 1841: ”Nästa vecka 
blir kalas av vår nation för Grubbe, vari jag ej ämnar deltaga, ty vanligvis är dy-
lika kalaser tråkiga.” Professor Grubbe var göteborgarnas inspektor 1829–41.

Frågan om vilka som valdes till inspektorer och vilka argument som vägde 
tyngst vid valen hänger självfallet nära ihop med frågan vad väljarna förvän-
tade sig av den valde. Här kan problemet endast beröras i sina allmänna drag. 
Förhållandena skiftade i hög grad från tid till annan, och även från nation till 
nation. I vissa fall utövades det största inflytandet vid inspektorsval av natio-
nens seniorer, ofta erfarna, slipade och beräknande gamla akademirävar. I and-
ra kom studentmajoritetens röster mer direkt till tals. Kontroverser mellan 
seniorer och yngre grupper hörde för övrigt till de problem som inspektorerna 
under hela den berörda tiden ofta måste ta itu med.

Under inspektorsinstitutionens första etthundrafemtio år förefaller det 
övervägande troligt att tämligen krassa nyttosynpunkter vägledde valmännen. 
Det sena 1600-talets studenter var inte ute efter briljanta talare och heller inte 
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Inspektorskonventet samlat på Gotlands nation den 23 april 1958 för att hedra den avgående ordföranden Carl-Olof Nylén, 
tillika inspektor på Smålands nation. Nylén står i mitten med den hedersgåva han vid tillfället förärades, nämligen ett perga-
mentblad prytt med samtliga nationers sigill. Han omges av sina inspektorskolleger. Från vänster: Folke Knutsson (Uplands), 
Gunnar Tideström (Västmanlands-Dala), Ivan Engnell (Gotlands), John-Axel Nannfeldt (Gästrike-Hälsinge), inspektorskon-
ventets tillträdande ordförande Gunnar Blix (Norrlands), Bernhard Jacobowsky (Göteborgs), Hjalmar Lindroth (Östgöta), 
H.S. Nyberg (förutvarande inspektor för Västmanlands-Dala) och Stig Claesson (Södermanlands-Nerikes).  Förhindrade att 
deltaga vid detta tillfälle var Per Olof Ekelöf (Stockholms), Ingemar Hedenius (Västgöta), Ivar Modéer (Kalmar) och Bror 
Rexed (Värmlands). Fotografi: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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efter effektiva ledare av insamlingskampanjer. De hade intresse av professorer 
som kunde stödja dem hos, eller i värsta fall mot, andra professorer och fram-
för allt av inspektorer som kunde förhjälpa dem till stipendier eller i varje fall 
till vad som kallades konditioner, det vill säga anställningar som privatlärare i 
förmögna och helst också förnäma hus. Det talas i ungdomsarbetslöshetens år 
2013 ofta om nyttan av att ”nätverka”, att komma in i en eller helst flera kret-
sar eller miljöer som leder till vidare kontakter och förbindelser med möjlig-
het att slutligt ge en ung arbetssökande en rimlig bärgning. Termen var okänd 
i det tidigmoderna Uppsala, men fenomenet var så mycket mer betydelsefullt.

Ett sätt att betrakta och begripa det Sverige som växte fram under 1600- 
talet och som i de hänseenden vi nu talar om förblev sig tämligen likt fram till i 
varje fall mitten av 1800-talet, är att tolka det svenska etablissemanget som ett 
stort, komplicerat och finförgrenat system av nätverk, där inflytelserika aris-
tokratiska och kyrkliga klaner och grupper, med tiden också byråkratiska och 
storborgerliga sådana, var viktiga noder. Mellan de främsta bland dem fanns 
ofta varaktiga förbindelser över ståndsgränser och generationer. Ett parad-
exempel utgör den tidigare nämnde professorn och sedermera ärkebiskopen 
Eric Benzelius den äldre, som var förste inspektor för Västerbottniska natio-
nen, en av Norrlands nations föregångare. Han var informator hos rikskanslern 
och universitetskanslern greve Magnus Gabriel De la Gardie. Det skall tilläg-
gas att han var en utomordentligt flitig, lärd och dugande man. Sonen Eric Ben-
zelius den yngre, som en kort tid var inspektor för Stockholms nation, behövde 
inte ge sig ut på kondition. Ett stipendium möjliggjorde en flerårig utlandsresa, 
och när han kom hem såg hans far ärkebiskopen till att han utnämndes till den 
eftertraktade sysslan som universitetsbibliotekarie. Det mumlades en smula 
i staden, men inte högt.

Sammanfattningsvis: av en god inspektor förväntade sig studenterna att han 
ingick i ett eller flera sådana nätverk eller i varje fall åtnjöt ett sådant anseende 
i dem att hans rekommendationer togs på allvar om han tillfrågades om en viss 
students kompetens eller lämplighet att anställas som informator.

Alla källor tyder på att inspektoratet var eftertraktat. Redan möjligheten 
att gynna lovande unga män var i sig ett värdefullt stycke socialt kapital, för 
att nyttja Bourdieus term. Härtill kom hedern och de ”kalas”, som en inspek-
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tor kunde räkna med. Framför allt var emellertid ämbetet indräktigt. Dess 
innehavare bestods ofta dyrbara hedersgåvor, honorarier, vilka nationen för-
väntades skänka sin inspektor, oftast vart tredje år. Claes Annerstedt lägger i 
sin universitetshistoria ned åtskillig möda på att beräkna värdet hos honorari-
erna, som för det mesta utgjordes av silverföremål, presenterfat, ljusstakar och 
liknande. Han kommer till slutsatsen att värdet av dessa gåvor genomsnittligt 
motsvarade en sjundedel av en professorslön, vilket var ett betydande belopp. 
Den börda som bidragen till de återkommande honorarierna utgjorde var ett 

Värmlands nations inspektor, domprosten Gustaf Lizell, tar emot kung Gustaf V inför invigningen av det nya, av Ragnar 
Östberg ritade, nationshuset den 11 oktober 1930. Kungen var nationens förste hedersledamot och hade – såsom hertig av 
Värmland – tillhört den under sin studietid i slutet av 1870-talet. Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek.
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ofta åberopat argument för den sammanslagning av smånationer som kom att 
äga rum under förra hälften av 1800-talet. Särskilt drabbades nationernas i 
Uppsala närvarande studenter när en stor andel av dem var frånvarande från 
staden på grund av sina informatorssysslor, som ju i regel var förlagda till herr-
gårdar och boställen.

Ett konkret exempel på bördornas tyngd kan ges: vårterminen 1800 hade 
Uplands nation femtiotvå medlemmar, varav fyrtiotvå var närvarande vid aka-
demien. Fjärdhundra nation hade tjugosju, av vilka sexton var i staden. Ros-
lags nation räknade tjugofyra medlemmar; av dem var sex närvarande. De tre 
nationerna, som ett par årtionden senare blev en, Uplands nation, utgjordes 
således av etthundratre personer, av vilka sextiofyra fanns i Uppsala. Var och 
en av dessa nationer hade sin inspektor med anspråk på hedersgåvor. Ännu 
mer vältalig är uppgiften att den västerbottniska nationen, från 1827 en del av 
Norrlands nation, under en termin på 1780-talet bestod av en enda medlem, 
Jöns Svanberg, som således i sin person utgjorde landskap, kurator och enskild 
medlem. Det gick honom för övrigt väl i handom, han blev professor i mate-
matik och grundade 1796 Uppsala simsällskap, det äldsta i världen. År 1758 
försökte den fattiga Medelpado-jämtska nationen – senare en del av Norrlands 
– lösa honorarieproblemet på ett okonventionellt sätt. De överlämnade till sin 
inspektor, professor Daniel Solander, ett par jämtländska hästar, som emel-
lertid magrat en hel del under den långa resan, som de får förmodas ha företa- 
git till fots, och som också visade sig för små för att dra professorns stora vagn, 
varför de återlämnades till nationen med många tacksägelser. Honorariesys-
temet i dess ursprungliga utformning förefaller ha upphört under 1800-talet, 
men hedersgåvor till jubilerande eller avgående inspektorer ingår alltjämt i 
nationernas traditioner.

Det måste tilläggas att inspektors och landsmäns ekonomiska mellanha-
vanden inte utgjorde någon ensidig utsugning från inspektorernas sida. Un-
der långa perioder, särskilt i nationsväsendets ungdom, var inspektors hus 
den lokal som nationen kunde använda för sina sammankomster och för att 
förvara sina tillhörigheter, och källorna innehåller också många uppgifter om 
donationer, understöd och gästfrihet från inspektors sida. En motprestation 
som från 1800-talets tidigaste år kom att lämnas av många inspectores var att 
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deltaga i, ofta initiera, insamlingar till de byggnadsprojekt som nationerna då 
började utforma.

Inom vissa nationer utgjorde arbetet med nationsbyggnader, och under 
1900-talet också bostadsstiftelser, en ganska avsevärd börda för inspektor, 
men förhållandena varierade i hög grad från en nation till en annan. Dugliga 
skattmästare och kommittéledamöter bar på vissa håll en stor del av bördan. 
Även i övrigt var förhållandena i hög grad olika nationerna emellan, ofta yt-
terst beroende på de lösningar som en gång formats av starka personligheter 
och som i dessa konservativa och traditionstrogna organisationer levde vidare 
som sedvanemässigt gällande regler. I vissa nationer ledde och leder än i dag 
inspektor förvaltningsnämnden eller motsvarande ekonomiskt beslutande och 
ansvariga nationsorgan, i andra kan han nöja sig med att närvara vid landska-
pen. Regelmässigt förväntas han vara tillstädes vid terminens sista landskap, 

Gästrike-Hälsinge nations inspektor Torsten Bohlin håller tal under festmiddagen den 12 
 november 1932, då nationshuset återinvigdes efter ombyggnad och renovering.  
Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek.
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då det åligger honom att som det heter ”hemförlova” landsmaninnor och lands-
män. Stipendieväsendet, som utgör en viktig del av nationens verksamhet, är 
också ett område där inspektor har en betydande funktion. Han granskar på 
många håll de förslag till stipendieutdelning som utarbetats av stipendienämn-
den, och han har också en roll som överinstans när en sökande klagar över ett 
stipendiebeslut. I den med många avsatser försedda trappa som ledde en riktig 
lymmel ned till slutmålet relegation utgjorde föreställning och varning av ku-
rator de första trappstegen, sedan kom motsvarande två grader – föreställning 
och varning – av inspektor, innan rektor och konsistorium trädde in på scenen. 
Albert Engström berättar i sina Uppsalaminnen om hur gemytliga former en 
inställelse för varning kunde ta sig hos östgötarnas inspektor, den eljest inte 
släpphänte fysiologen Frithiof Holmgren på 1890-talet. Men det handlade inte 
om värre saker än det vid den tiden tydligen mycket vanliga ofoget att släcka 
gatlyktor. Att det ansågs åligga inspektor att förhjälpa sina landsmän till för-
månliga konditioner och andra anställningar betydde inte att han också skulle 
gynna dem i tentamen, men det berättas om den stränge Sigurd Ribbing, vars 
förhör i teoretisk filosofi var fruktade, att han uppträdde med stor älskvärdhet 
när han kuggade sina värmlänningar, särskilt seniorer som han kanske rentav 
druckit brorsskål med.

Varken universitetsstatuter eller nationsstadgar innehöll några regler som 
gjorde det möjligt att avsätta en inspektor, och stadgebestämmelser som inne-
bar tidsbegränsning av uppdraget har införts först i senare tid vid en eller kan-
ske flera nationer. Val av en ny kunde således ske endast om och när en inspek-
tor avlidit eller bestämt sig för att avgå.

Några få uppmärksammade avgångar i samband med konflikter redovisas 
i källorna, och de har alla en högst speciell bakgrund. År 1839, det år som in-
leddes redan vid nyårshelgen med en för det akademiska Uppsala skakande 
händelse, nämligen Geijers avfall, och som fortsatte med inrikespolitiska kon-
troverser, var Uplands nations inspektor, den starkt konservative medicina-
ren Israel Hwasser, tydligen deprimerad och orolig. När ett även i det härdade 
Uppsala uppseendeväckande dryckeslag ägde rum på Uplands nation en lördag 
i oktober och fortsatte både syn- och hörbart in på söndagen, lät han samma 
dag kalla nationen till extra landskap och nedlade där med ett känsloladdat tal 
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sitt inspektorat. Samma nations inspektor, medicinaren Carl Benedict Mes-
terton, var under läsåret 1869–70 universitetets rektor – rektoratet gick före 
1877 ännu på tur mellan professorerna – och hade under den tiden skarpt kri-
tiserat vissa avarter inom studentlivet. Det ledde till att studentkåren inställde 
den uppvaktning som traditionellt gjordes för en avgående rektor. Mesterton 
avsade sig då inspektorsposten hos upplänningarna. I sin hemnation var han 
emellertid så omtyckt att upplänningarna överlämnade en sympatiyttring i 
vilken de tog avstånd från kårens beteende. Mesterton återkallade då sin avsä-
gelse och stannade i ämbetet ytterligare sjutton år. Det var för övrigt inte sista 
gången som en nation höll sin inspektor om ryggen gentemot studentkåren. 
Om förhållandet mellan dessa båda sinsemellan ofta mycket olika korporatio-
ner vore mycket att säga, men det skall inte ske här.

Att Harald Hjärnes inspektorat för Norrlands nation blev så kort som tre 
år berodde inte på någon konflikt mellan honom och landsmännen. Det upp-
hörde 1899, och skälet var att nationen drogs in i svallvågorna kring en såg-
verksstrejk i Sundsvallstrakten. Samtidigt som insamlingslistor till förmån för 
nationens byggnadskassa cirkulerade och en sågverksägare utlovat bidrag till 
denna, kom också bidragslistor till stöd för de strejkande arbetarna i omlopp, 
och på dessa listor figurerade namnen på några liberala studenter vid nationen. 
Sågverksägaren krävde då som villkor för att han skulle stå vid sitt bidragslöfte 
att inspektor skulle göra offentlig avbön å nationens vägnar. Hjärne vägrade 
offentligen i ampra ordalag med hänvisning till föreningsrätten och avsade sig 
samtidigt sitt ämbete, låt vara med förbehållet att han skulle kvarstå om de 
studenter som skrivit på arbetarnas understödslistor eller åtminstone en ma-
joritet av dem förklarade sig önska det. Något sådant uttalande kom aldrig till 
stånd, och Hjärnes avsägelse stod fast.

Det återstår att slutligen något beröra vad vi kanske kan kalla inspektora-
tets mytologiska eller riktigare anekdotiska aspekter. De står oundvikligen i 
samband med nationslivets fest- och dryckessida. Det är naturligt att skarpa 
unga ögon, som noga följde dem de var ålagda att vörda, gärna dröjde vid den 
akademiska överhetens mindre vördnadsvärda livsyttringar. I ett anförande 
inför Universitets- och studenthistoriska sällskapet för femton år sedan ställ-
de jag frågan när studenten som väldefinierad och etablerad aktör gjorde sin 
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Kirurgen Carl Benedict Mesterton innehade inspektoratet över Uplands nation under 
trettio år, från 1857 till 1887. Amalia Lindgrens inspektorsporträtt är målat 1871. 

Fotografi: Mikael Wallerstedt.
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Harald Hjärnes inspektorsporträtt på Norrlands nation är utfört av Anders Zorn. 
Fotografi: Mikael Wallerstedt.
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entré på den svenska offentliga scenen, och jag ansatte händelsen till omkring 
1812, det år då bland annat studentsången ersatte det nattliga skrål på gatorna 
som tidigare hade kännetecknat Uppsala. Det var då man började fundera på 
egna nationshus. Över huvud taget var det inledningen till universitetets och 
studenternas romantiska storhetstid. Ungefär samtidigt började den festdel-
tagande och festpresiderande professorn att etablera sig som fast rollfigur. En 
blick på den inspektorskatalog som jag nyss bläddrade i torde visa att nations-
inspektorerna sannerligen inte valdes bland universitetets festprissar. Några 
försupare eller fördansare var de inte. Att de emellanåt deltog i den studeran-

Glada miner på Västgöta nation under inspektorsskiftesmiddagen den 18 november 1939, vid vilket tillfälle grecisten 
 Gunnar Rudberg övertog inspektoratet från slavisten Richard Ekblom. Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek.
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de ungdomens festligheter och att några av dem gjorde det med stort nöje är 
likaså uppenbart.

År 1826 föddes för första gången på nära nog ett halvt århundrade en tron-
arvinge i Sverige. Det var den blivande Carl XV, och hans nedkomst gav i det 
ständigt efter festanledningar suktande Uppsala upphov till omfattande gläd-
jeyttringar. Nationerna uppsökte in corpore och gratulerade varandra. En stu-
dent berättar i sina minnen att hans nation uppsöktes av värmlänningarna. I 
spetsen gick Erik Gustaf Geijer på något ostadiga ben. ”Även jag är en svensk 
man”, ropade han och förde en erbjuden bägare till munnen, men innehållet 
hamnade på rocken. Geijer var för det allra mesta en måttfull man, men tider 
och seder var nu en gång sådana, och det föddes inte ett kungsämne varje år. 
Den kanske mest anekdotomspunne 1800-talsinspektorn var Wilhelm Erik 
Svedelius, ”gubben Sved”. Han var en betydande lärd; hans levnadsminnen är 
mycket läsvärda och även gripande, men den gamle ungkarlen var också känd 
för sin glupande aptit, som också omfattade flytande livsmedel, sin tankspridd-
het och sin likgiltighet för snygghet och puts. Sin slagfärdighet behöll han även 
i svåra situationer, som en afton när han med synbar möda sökte sig hem efter 
en nationsfest. ”Det är hård storm, herr professor”, hojtade några studenter till 
den vinglande gamlingen. ”Jag förstår det eftersom jag möter så många vrak”, 
replikerade Svedelius.

Av lätt insedda skäl uppehåller jag mig inte vid de senare inspektorer som 
gjort sig kända som särskilt entusiastiska festdeltagare, och alldeles särskilt 
bemödar jag mig om att inte försöka karakterisera dem som hör det nära för-
flutna till. Mitt eget bidrag till genren under mina tjugofem inspektorsår vid 
Norrlands nation bestod i att jag i samband med påklädning efter en nations-
fest – en förrättning vid vilken min hustru och jag regelmässigt uppvaktades av 
förste kurator – ålade mig galoschprovet: att stående på det ena benet anlägga 
denna då ännu förekommande fotbeklädnad på det andra benet, aldrig mer än 
ett i taget. Med denna enkla kroppsrörelse inför en ung, lovande och kanske en 
gång inflytelserik och mäktig man eller kvinna trodde jag mig i handling om-
sätta det som en allt mer enhällig pedagogisk vetenskap anser vara det enda 
effektiva påverkningsmedlet: att föregå med gott exempel.
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Kalmar nation blev historisk när den 1970 valde matematikdocenten och universi-
tetslektorn Sonja Lyttkens till inspektor. Hon blev därmed Uppsalas första kvinnliga 
inspektor, 307 år efter inspektorsämbetets inrättande. Gotlands nation följde 1983 
den inslagna vägen, då sociologen Sonja Calais van Stokkom utsågs till inspektor. 
Jubileumsåret 2013 leds två av de tretton nationerna, Östgöta och Norrlands, av 
kvinnliga inspektorer. Kalmar nations inspektorsporträtt av Sonja Lyttkens är målat 
av Erling Johansson. Fotografi: Mikael Wallerstedt.
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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 intågsproces-
sion. 

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens promotor, professor 
Hans Siegbahn över ämnet Vetenskaplig intuition – förnuft och magkänsla.

Promotion inom samtliga nio fakulteter. Under promotionerna utförs musik 
komponerad av J.A. Josephson, Stefan Karpe, Lars-Erik Larsson med flera.  Efter 
promotion inom teologisk, juridisk, medicinsk och farmaceutisk fakultet ut-
talas minnesord över de avlidna bland 1963 års promoti av Juridiska fakulte-
tens promotor, professor Carl Fredrik Bergström. Därefter vidtar promotion 
inom de filosofiska fakulteterna.
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Hyllning till årets jubeldoktorer framförs av Uppsala studentkårs ordförande, 
fil. kand. Klara Ellström, vg.

Anförande av medicine jubeldoktorn professor Lars Bäcklund.

Processionens uttåg.
(Publiken ombeds att sedan akten avslutats inte lämna aulan förrän uttågs-
processionen 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. 4, 5 och 7 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovanför 
 vänster trappa, avd. 3 i trappan
1. Uppsala studentkårs övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Ordförandena vid studentkårerna, curator curatorum samt nationernas kuratorer 
4. Promotionens övermarskalk och bitr. övermarskalkar
5. Promotorerna
6. Årets jubeldoktorer (väntar vid platser i aulan)
7. Promotionens doktorer efter avlagda prov

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

Vidare deltar ett antal studentmarskalkar.

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

Promotionsarrangemang

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

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

Vid ett lärosäte med månghundraåriga anor finns alltid ett jubileum att 
fira eller något betydelsefullt i det förgångna att minnas. Genom den bifoga-
de uppsatsen av universitetets förutvarande rektor professor Stig Strömholm 
uppmärksammas det 350-åriga nationsinspektoratet – det ämbete som gjorde 
studentnationerna till en erkänd och etablerad del av lärosätets liv. Även öv-
ningsämnena, exercitierna, firar i år sitt 350-årsjubileum vilket kommer att 
uppmärksammas i början av nästa läsår och särskilt firas av ridinstitutionen. 
Dessa ämnen tillkom egentligen för att den nya stormaktens representanter 
skulle kunna föra sig i världen – den tidens internationalisering. Universitetet 
är till sin natur gränsöverskridande och internationellt. För närvarande läggs 
stark tonvikt på denna sak.
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Sommarens samgående med den nuvarande Högskolan på Gotland innebär 
nya utmaningar och ett värdefullt tillskott till universitetet: Campus Gotland. 
Inte heller denna företeelse – med en del av universitetet på annan ort än Upp-
sala – är helt ny. Men tidigare satelliter till lärosätet har med tiden utvecklats 
till självständighet. Nu handlar det om att knyta två förut självständiga enhe-
ter samman inom en organisation till bådas nytta och glädje.

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

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

Eva Åkesson
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Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala universitets aula fredagen den 31 maj 2013 
får härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas 
vägnar, inbjuda:

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

Vi hälsar även konsistoriets nya ordförande docent Carola Lemne liksom 
hennes företrädare dr Hans Dalborg och inbjuder vidare cheferna och företrä-
darna för de myndigheter, förband, styrelser och organ med vilka universitetet 
samarbetar och upprätthåller kontakter, universitetets förutvarande och nu-
varande lärare och tjänstemän, i Uppsala närvarande jubeldoktorer och dok-
torer 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.
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Uppsala i april 2013

För Uppsala universitet
Eva Åkesson

 För Teologiska fakulteten För Juridiska fakulteten
 Mikael Stenmark Torbjörn Andersson

 För Medicinska fakulteten För Farmaceutiska fakulteten
 Stellan Sandler Göran Alderborn

 För Historisk-filosofiska För Språkvetenskapliga 
 fakulteten fakulteten
 Jan Lindegren Björn Melander

 För Samhällsvetenskapliga För Utbildningsvetenskapliga
 fakulteten fakulteten
 Lars Magnusson Peter Waara

 För Teknisk-naturvetenskapliga
 fakulteten
 Ulf Danielsson
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Promoti vid Uppsala universitet år 1963

En sammanställning av Torgny Nevéus

Fredagen den 31 maj 1963 anordnades doktorspromotion vid Uppsala uni-
versitet.

Promotorer var följande: Teologiska fakulteten, professorn i religionshis-
toria med religionspsykologi Geo Widengren, Juridiska fakulteten, profes-
sorn i  civilrätt Svante Bergström, Medicinska fakulteten, professorn i allmän  
patologi  Gösta Hultquist, Humanistiska fakulteten, professorn i filosofi 
 Ingemar  Hedenius, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, professorn i 
kemi  Gunnar Hägg.

Promotionsföreläsningen hölls av Ingemar Hedenius över ämnet ”Om veder-
gällning”.

Vid promotionsakten kreerades elva jubeldoktorer och åtta hedersdoktorer.

Till doktorer efter avlagda prov promoverades 39 personer (tre kvinnor och 
36 män). Av dessa har 22 avlidit. Vidare har två personer med utländskt med-
borgarskap, som ej haft möjlighet att upprätthålla kontakterna med vårt uni-
versitet, inte kallats till årets promotion. För dessa, liksom för de avlidna, ges 
här endast information om disputationsavhandling och ämnesområde. 

De 15 män, som inbjudits till 2013 års vårpromotion, har beretts tillfälle att 
själva lämna kortfattade uppgifter om den verksamhet de bedrivit.
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Teologiska fakulteten

Allan Dahlquist, gotl, 1917–2009
Avh: Megasthenes and Indian Religion. A Study in Motives and Types. 
Ämnesområde: Religionshistoria med religonspsykologi.

Per Erik Gustavsson, vg, 1912–2001 
Avh: Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverksamheten. 
Till frågan om högreståndsväckelsen och friförsamlingsrörelsen.
Ämnesområde: Kyrkohistoria.

Edvin Larsson, norrl, 1925–2009. 
Avh: Christus als Vorbild. Eine Untersuchung zu den paulinischen Tauf- und 
Eikontexten. 
Ämnesområde: Nya Testamentets exegetik.

Juridiska fakulteten

Anders Agell, smål, 1930–2008
Avh: Samtycke och risktagande. Studier i skadeståndsrätt. 
Ämnesområde: Civilrätt.

Medicinska fakulteten

Nils-Holger Areskog, kalm, 1929–2010
Avh: Experimental Studies on Myocardial Function.
Ämnesområde: Klinisk fysiologi.



53

Lars Bäcklund, g-h, f. 1932 
Avh: Experimental Studies on Pressure and Contractility in the Ureter.
Doc. i fysiologi, senare i klinisk fysiologi. Univ.-lektor i sjukdomslära, senare i kli-
nisk fysiologi samt bitr. prof. i samma ämne, allt vid Uppsala universitet. Olika för-
troendeuppdrag inom universitetet och Uppsala kommun. Sedan 2006 ordf. i Upp-
sala kommunfullmäktige. Inspektor för Gästrike-Hälsinge nation 1975–2001.

Carl-Gunnar Engström, smål, 1912–1987
Avh: The Clinical Application of Prolonged Controlled Ventilation. With 
 special Reference to a Method Developed by the Author.
Ämnesområde: Lungmedicin (intensivvård).

Urban Krause, v-d, 1924–1991
Avh: Long Term Results of Medical and Surgical Treatment of Peptic Ulcer, 
a Clinical Study based upon Follow-up Studies.
Ämnesområde: Kirurgi.

Bengt Nordgren, g-h, 1931–2001 
Avh: The Rate of Secretion and Electrolyte Content of Normal Gastric Juice.
Ämnesområde: Klinisk fysiologi.

Joachim Riebe, upl, f. 1920 
Avh: Pulmonary Atelectasis. A Clinical Study.
Ämnesområde: Lungmedicin.
Har ej kallats till promotionen.

Leif Wide, sthlm, f. 1934 
Avh: An Immunological Method for the Assay of Human Chorionic Gonado-
trophin.
Doc. i obstetrik och gynekologi samt i klinisk kemi, prof. i endokrinologisk biokemi, 
allt vid Uppsala univ. Överläkare vid Akademiska sjukhuset. Har gjort ett flertal upp-
finningar som i dag används inom medicinsk diagnostik.
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Historisk-filosofiska fakulteten

Pär Bergman, ög, f. 1933 
Avh: ’Modernolatria’ et ’Simultaneità’ — Recherches sur deux tendantes dans 
l’avant-garde littéraire en Italie et en France à la veille de la première guerre 
mondiale.
Doc. i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala univ., lektor vid Rudbecksskolan 
i  Sollentuna, forskningshandledare i kinesiska vid Stockholms univ. Författarskap: 
Skrifter i romansk, slavisk och kinesisk litteratur, har översatt Cao Xueqins kinesiska 
1700-talsklassiker Drömmar om röda gemak (2005–2010).

Gunilla Bergsten, f. Ulander, ög, 1933–1988
Avh: Thomas Manns Doktor Faustus. Studien zu den Quellen und zur Struk-
tur des Romans.
Ämnesområde: Litteraturhistoria med poetik.

Hjalmar Wennerberg, kalm, 1934–2011 
Avh: The Pragmatism of C. S. Peirce. An Analytical Study.
Ämnesområde: Filosofi.

Språkvetenskapliga fakulteten

Lennart Rydén, norrl, 1931–2002
Avh: Das Leben des heiligen Narren Symeon von Leontios von Neapolis.
Ämnesområde: Grekiska.

Karl Inge Sandred, upl, 1925–2008
Avh: English Place-Names in -stead.
Ämnesområde: Engelska språket.
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Nils Thun, upl, 1914–2000
Avh: Reduplicative Words in English. A Study of Forma tions of the Types  
Tick-tack, Hurly-burly and Shilly-shally.
Ämnesområde: Engelska språket.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Gunnar Hultland, norrl, 1929–1971
Avh: Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951–1960. 
Ämnesområde: Kulturgeografi.

Sigvard Montelius, v-d, 1910–1994 
Avh: Säfsnäsbrukens arbetskraft och försörjning. Studier i en mellansvensk 
bruksbygd.
Ämnesområde: Kulturgeografi.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Ola Andersson, norrl, 1919–1990
Avh: Studies in the Prehistory of Psychoanalysis.
Ämnesområde: Pedagogik.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Anna Abolinš-Krogis, upl, 1905–1997
Avh: The Morphological and Chemical Basis of the Initiation of Calcification 
in the Regenerating Shell of Helix pomatia L.
Ämnesområde: Zoofysiologi.

Gösta Andersson, ög, f. 1924 
Avh: A Study of the Pressure Dependence of the Partial Specific Volume 
of Macromolecules in Solution by Compression Measurements in the Range 
I–8000 atm.
Doc. i fysikalisk kemi vid Uppsala univ. Lektor vid Solna och Sundbybergs gymnasier.

Sigvard Axensten, vg, f. 1933
Avh: Atomic Beam Investigations of Radioactive Polonium, Bismuth,  Thallium, 
and Tellurium Isotopes.
Lektor i fysik vid Tekn. gymnasiet i Örebro. Deltog i uppbyggnaden av tekn. mag.-
utbildning därstädes.

Lennart Egardt, ög, f. 1932 
Avh: On the Leptonic Decays of Strange Particles.
Doc. i teoretisk fysik vid Uppsala univ. Anställning vid Försvarets Forskningsanstalt 
i Stockholm.

Rolf Hesse, ög, 1923–2009 
Avh: The Crystal Structure of Copper (I)-diethyldithiocarbamate and Its 
 Interpretation. An Application of Chemical Topology.
Ämnesområde: Oorganisk kemi.

Olle Hörnfeldt, norrl, 1935–2009 
Avh: Studies of Atomic Level Energies and Auger Spectra.
Ämnesområde: Fysik.
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Paul Jarvis, gotl, f. 1935 
Avh: Comparative Studies in Plant Water Relations.
Ämnesområde: Fysiologisk botanik.
Har ej kallats till promotionen.

Östen Levin, vg, 1928–2001
Avh: Electron Microscope Studies on Protein Molecules with Special Refer-
ence to the High Molecular Weight Respiratory Proteins.
Ämnesområde: Biokemi.

Jan Lindskog, g-h, f. 1931 
Avh: Studies of Nuclear Properties by Coincidence Spectrometer Methods.
Univ.-lektor i fysik vid Uppsala univ. Gästforskare 1969–1970 vid Kellogg Radiation 
Laboratory, California Inst. of Technology, Pasadena, USA.

Eckart Matthias, v-d, f. 1932 
Avh: Experimental and Theoretical Investigations of Perturbed Angular 
 Correlations.
Research associate vid Lawrence Berkeley Laoratory. Berkeley, USA, 1963–1969. Prof. 
i fysik vid Freie Universität i Berlin 1969–2000.

Arnold Nauwerck, s-n, f. 1931
Avh: Die Beziehungen zwischen Zooplankton und Phytoplankton im See 
 Erken.
Doc. i limnologi vid Uppsala univ., Research scientist och Section head vid Canada 
Center of Inland Waters, Burlington, Ontario. Byrådir. vid naturvårdsenheten, Läns-
styrelsen i Luleå. Direktor för Österrikiska Vetenskapsakademiens limnologiska inst. 
i Mondsee och prof. vid univ. i Salzburg. Författarskap, främst historiska arbeten inom 
ämnesområdet.



58

Anna Nilsson, gbg, 1925–1971 
Avh: Studies on Occurrence, Estrogenic Activity, and Metabolism of Plant 
 Estrogens, especially Biochanin A.
Ämnesområde: Zoofysiologi.

Stig Rundqvist, g-h, f. 1929 
Avh: Binary Transition Metal Pbosphides. Their Structures and Relationships 
with other Compounds between Transition Metals and Non-Metals with 
small Atomic Radii.
Prof. i oorganisk kemi 1979–1981, prof. i fasta tillståndets kemi 1981–1983, båda 
vid Uppsala univ. Dekanus för Kemiska sektionen och Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten. Led. och preses KVS, led. och vice ordf. KVA. Editor: Zeitschrift für 
 Kristallografie 1981–1999.

Werner Schneider, norrl, f. 1935 
Avh: Applications of Digital Computer Techniques to Theoretical Investiga-
tions and to the Analysis of Experimental Data in Nuclear Spectroscopy.
Doc. i fysik vid Uppsala univ. Assist. prof. i teknisk fysik vid ETH, Swiss Institute of 
Technology, Zürich, 1963–1965. Chef för UDAC, Uppsala, 1965–1995. Prof. i män-
niska-dator-interaktion vid Uppsala univ. 1987–2000. Prof. i medicinsk informatik 
och problemorienterat lärande vid Portugals katolska univ., universitetsenheten Vi-
seu, 2001–2003.

Sven Svennerstedt, s-n, f. 1933 
Avh: Studies of Linear and Toroidal Pinch Discharges.
Ämnesområde: Fysik.
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John-Erik Thun, vg, f. 1933 
Avh: Studies of Nuclear Properties and Decay Modes of Radioactive Nuclei–
Directional Correlation and Coincidence Studies.
Doc. och univ.-lektor i fysik vid Uppsala univ. Prefekt vid Fysiska inst. Led. av kon-
sistoriet 1969–1989. Forskare vid Stanford Univ., USA, 1970–1971. Led. av UKÄ:s 
 fakultetsberedning, Forskningsrådsnämnden och Styrelsen för tekn. utveckling. Ordf. 
Universitetslärarförbundet. Inspektor för Västgöta nation 1972–1989. Ordf. i Uppsala 
kommunfullmäktige 1998–2006, kommunalråd 1989–1991. Författarskap, främst 
inom kärnfysik och forskningspolitik.

Gunnar Tibell, värml, 1930–2012 
Avh: Investigations of Nuclear Structure and Interaction Symmetries with 
High Energy Protons.
Ämnesområde: Fysik.

Hans Wallin, norrl, f. 1936 
Avh: Studies in Potential Theory.
Prof. i matematik vid Umeå universitet. Författare till läroböcker i matematik. 

Gösta Zetterberg, v-d, f. 1930 
Avh: On Mutagenesis in Ophiostoma.
Doc.i mikrobiologisk genetik, univ.-lektor i genetik samt bitr. prof. i samma ämne, 
allt vid Uppsala univ. Forskare vid Stanford Univ., California, USA (Fulbright Fellow) 
1960–1961, vid Livermore Nat. Laboratory, Univ. of California, 1982 och 1983. Vik. 
prof. vid Università di Pisa, Italien, 1987.
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Promotorernas presentationer

Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten minns med tacksamhet de tre forskare som promove-
rades för femtio år sedan. De presenteras tillsammans med jubelpromovendi 
inom andra fakulteter på annan plats i denna skrift.

Teologiska fakulteten lyckönskar vidare den forskare som nu skall promoveras 
efter avlagda prov och önskar honom all framgång och tillfredsställelse i hans 
kommande verksamhet.

James A. Kelhoffer
Professor i Nya testamentets exegetik
Promotor
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Juridiska fakulteten

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

Fakulteten har nu glädjen att lyckönska de unga forskare som promoveras ef-
ter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras fort-
satta verksamhet.

Carl Fredrik Bergström
Professor i Europarätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Av Medicinska fakultetens sju promoti från 1963 års promotion, vilka samt-
liga kort presenteras på annan plats i denna skrift, har fakulteten glädjen att 
nu kunna hälsa två som skall promoveras till jubeldoktorer. Fakulteten tackar 
och lyckönskar jubilarerna.

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

Erik Gylfe
Professor i sekretionsforskning
Promotor
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Farmaceutiska fakulteten

Den första disputationen för farmacie doktorsgrad genomfördes 1956 vid då-
varande Kungl. Farmaceutiska Institutet i Stockholm. Farmaceutiska institu-
tet införlivades 1968 i Uppsala universitets forsknings- och utbildningsgemen-
skap i form av en farmaceutisk fakultet, och de första farmacie doktorerna vid 
Uppsala universitet promoverades året därefter. 

Farmaceutiska fakulteten hyllar nu de forskare som promoveras efter avlagda 
prov och önskar dem tillfredsställelse och skicklighet i deras framtida verk-
samheter.

Per Hansson
Professor i fysikalisk kemi
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten hälsar med glädje en av 1963 års promoti inom 
dess discipliner som jubeldoktor. Han presenteras tillsammans med detta års 
övriga promoti på annan plats i denna skrift.

Fakulteten har också glädjen att lyckönska ett antal forskare som nu skall pro-
moveras efter avlagda prov och önskar dem lycka och framgång i deras fram-
tida verksamhet.

Lars-Göran Johansson
Professor i teoretisk filosofi
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Bland 1963 års promoti inom dåvarande Humanistiska fakulteten var tre hö-
rande till det språkvetenskapliga området. Språkvetenskapliga fakulteten 
minns dem med tacksamhet. De presenteras jämte sina promotionskamrater 
inom andra fakulteter på annan plats i denna skrift.

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

Danuta Fjellestad
Professor i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten minns med tacksamhet de två bland 1963 
års promoti som hörde till dess fält och som presenteras på annan plats i den-
na skrift.

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

Rafael Lindqvist
Professor i sociologi, särskilt funktionshinderforskning
Promotor
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har anledning att med tacksamhet min-
nas en promotus från 1963 vars avhandlingsämne inom den då odelade Huma-
nistiska fakulteten nu hör hit. Han presenteras med sina promotionskamrater 
på annan plats i denna skrift.

Fakulteten lyckönskar sin nya doktor och önskar henne all framgång och till-
fredsställelse i sin kommande verksamhet.

Caroline Liberg
Professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser
Promotor
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kan vid årets vårpromotion glädjas åt 
att kunna hylla tolv av 1963 års arton promoti inom området som jubeldok-
torer. De presenteras på särskild plats i denna inbjudan liksom övriga promo-
verade det året.

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

Hans Siegbahn
Professor i atom- och molekylfysik
Promotor
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Kortfattat promotionslexikon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott. 
 Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de 
sammanlagt med tre skott om de är fler än tre, annars med individuellt en-
kelskott.
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Promotionsföreläsningar  
vid Uppsala universitet 1986–2013

Efter föreläsarens namn anges hans/hennes fakultetstillhörighet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gon
2011-1 Per Artursson (farm) Forskning om läkemedel för bättre mediciner
2011-2 Fred Nyberg (farm) Tvärvetenskap och gränsytor i beroendeforkning
2012-1 Ulla Riis (utb) Har universitetslärare glädje av pedagogik?
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2012-2 Olga Botner (t-n) Universums gäckande kurirer
2013-1 Kjell Öberg (med) Målstyrd cancerbehandling – utopi eller verklighet?

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

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

doktorskategorier och olika fakulteter. Det första exemplet är en bild på ett 
originaldiplom, de två följande är – för informationens skull – diplomtexter 
översatta till svenska respektive till engelska. Dessa illustrationer ger läsaren 
en uppfattning om diplomtexterna men är alltså inte i övrigt rättvisande av-
bildningar av diplomen.
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1. Diplom för jubeldoktor inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
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2. Diplom för hedersdoktor inom Teologiska fakulteten – översatt till svenska.
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3. Diplom för doctor iuvenis inom Medicinska fakulteten – översatt till engelska.
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Promovendi 31 maj 2013

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromo-
tionen den 31 maj 2013, i den ordning de promoveras.

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

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

Promotor: 
Professor James A. Kelhoffer

Doktor efter avlagda prov:
Nils Billing, s-n, religionshistoria
Avh: The Performative Structure–Ritualizing the Pyramid of Pepy I
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Juridiska fakulteten

Promotor:
Professor Carl Fredrik Bergström

Doktorer efter avlagda prov:
Maria Fogdestam Agius, sthlm, folkrätt
Avh: Interaction and Delimitation of International Legal Orders

Maria Wiberg, Europarätt
Avh: The EU Services Directive–Law or Simply Policy?
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Medicinska fakulteten

Promotor:
Professor Erik Gylfe

Jubeldoktorer:
Lars Bäcklund, g-h
Leif Wide, sthlm

Doktorer efter avlagda prov:
Håkan Andréasson, medicinsk vetenskap
Avh: Pseudomyxoma Peritonei-Aspects of Natural History, Learning Curve, 
Treatment Outcome and Prognostic Factors

Wanjuiku Kaime Atterhög, internationell hälsa
Avh: From Children of the Garbage Bins to Citizens. A Reflexive Ethnographic 
Study on the Care of “Street Children”

Cecilia Lindskog Bergström, medicinsk vetenskap
Avh: Tissue Microarrays for Analysis of Expression Patterns

Helena Granstam Björneklett, medicinsk vetenskap
Avh: Support Group Intervention in Primary Breast Cancer

Demet Çağlayan Simov, medicinsk vetenskap
Avh: Molecular and Cellular Complexity of Glioma–Highlights on the 
 Double-Edged-Sword of Infiltration versus Proliferation and the Involvement 
of T Cells.

Nuno Canto Moreira, g-h, medicinsk vetenskap
Avh: MRI Studies of the Fetal Brain and Cranium
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Gustaf Christoffersson, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Leukocyte Involvement in Angiogenesis during Engraftment of Pan-
creatic Islets in Muscle

Ursula Dahlstrand, kirurgi
Avh: Femoral and Inguinal Hernia. How to Minimize Adverse Outcomes 
 Following Repair

Angelica Maria Delgado Vega, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Dissection of the Genetic Basis of Systemic Lupus erythematosus

Angeliki Dimopoulou, s-n, radiologi
Avh: CT with 3D Image Reconstructions in Preoperative Planning

Mats-Ola Eriksson, medicinsk vetenskap
Avh: Aspects on Imaging and Endovascular Treatment of Aortic Dissection 
and Aneurysm

Niclas Eriksson, värml, klinisk farmakologi
Avh: On the Prediction of Warfarin Dose

Annica Ernesäter, hälso- och sjukvårdsforskning
Avh: National Telephone Advice Nursing in Sweden. Patient Safety and Com-
munication

Birgitta Grundmark, v-d, medicinsk vetenskap
Avh: Prostate Cancer. Metabolic Risk Factors, Drug Utilisation, Adverse Drug 
Reactions

Anna-Karin Hamberg, klinisk farmakologi
Avh: Development, Evaluation, and Application of Pharmacometric Models 
for Dose Individualization of Warfarin in Adults and Children
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Anne von Heideman, v-d, onkologi
Avh: Exploring Cancer Drugs in vitro and in vivo. With Special Reference to 
Chemosensitivity Testing and Early Clinical Development

Torborg Sturesdotter Hoppe, medicinsk vetenskap
Avh: Skin Barrier Function and mRNA Expression Profiles in Patients with 
Atopic Dermatitis, Ichthyosis Vulgaris, and X-linked Recessive Ichthyosis. 
 Aetiopathogenic Differences and the Impact of Moisturizing Treatment

Bo Hultman, medicinsk vetenskap
Avh: Clinical and Experimental Studies in Peritoneal Metastases from  Gastric 
Cancer

Helena Igelström, medicinsk vetenskap
Avh: Physical Activity and Eating Behaviours in Patients with Obstructive 
Sleep Apnea Syndrome and Overweight

Xiang Jiao, norrl, medicinsk vetenskap
Avh: Somatic Mutations in Breast Cancer Genomes. Discovery and Validation 
of Breast Cancer Genes

Linus Johnsson, bioetik
Avh: Trust in Biobank Research. Meaning and Moral Significance

Ashraful Islam Khan, medicinsk vetenskap
Avh: Effects of Pre- and Postnatal Nutrition Interventions on Child Growth 
and Body Composition 

Sara Kiflemariam, medicinsk vetenskap
Avh: Expression and Mutation Analyses of Candidate Cancer Genes in situ
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Luciano Klobas, v-d, käkkirurgi
Avh: The Manifestations and the Treatment of Temporomandibular Dis orders 
in Patients with Chronic Whiplash-Associated Disorders Grades 2 and 3

Frida Kuhlau, bioetik
Avh: Responsible Conduct in Dual Use Research–Towards an Ethic of Delibe-
ration in the Life Sciences

Stergios Lazarinis, medicinsk vetenskap
Avh: Form and Finish of Implants in Uncemented Hip Arthroplasty

Margareta Halin Lejonklou, endokrinologi och diabetologi
Avh: The MEN 1 Pancreas. Tumor Development and Haploinsufficiency

Monica Llano Diez, medicinsk vetenskap
Avh: Mechanisms Underlying Intensive Care Unit Muscle Wasting. Interven-
tion Strategies in an Experimental Animal Model and in Intensive Care Unit 
Patients

Fatima Memic, medicinsk vetenskap
Avh: Crossing the Midline–Locomotor Neuronal Circuitry Formation

Arvid Morell, v-d, radiologi
Avh: Quantitative Tracer Based Perfusion–Potentials and Limitations

Baitun Nahar, medicinsk vetenskap
Avh: Effects of Food Supplementation and Psychosocial Stimulation on 
Growth and Development of Severely Malnourished Children

Nguyen Thu Nga, internationell hälsa
Avh: Neonatal Mortality in Vietnam. Challenges and Effects of a Community-
Based Participatory Intervention
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Jessica Nordlund, s-n, medicinsk vetenskap
Avh: Gene Expression and DNA Methylation in Acute Lymphoblastic 
 Leukemia

Daniel Ocampo Daza, v-d, medicinsk vetenskap
Avh: Evolution of Vertebrate Endocrine and Neuronal Gene Families–Focus 
on Pituitary and Retina

Jelena Põlajeva, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Glioma as an Ecosystem. Studies of Invasion, Onco-miR Addiction, and 
Mast Cell Infiltration

Hamid Reza Razzaghian, smål, medicinsk vetenskap
Avh: Post-Zygotic Genetic Variation in Health and Disease

Anncarin Svanberg, medicinsk vetenskap
Avh: Mucositis Prevention for Patients Receiving High Dose Chemotherapy 
and Stem Cell Transplantation. Preventive Strategies–There is Always More 
to Do 

Mao Mao Söderberg, kalm, klinisk farmakologi
Avh: Clinical Pharmacogenetics of Olanzapine. With Focus on FMO Gene 
Polymorphisms

Geng Tian, medicinsk vetenskap
Avh: On the Generation of cAMP Oscillations and Regulation of the Ca2+ 
Store-Operated Pathway in Pancreatic Islet α- and β-Cells

Thomas Tängden, medicinsk vetenskap
Avh: Multidrug-Resistant Escherichia 
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Charlotte Urell, medicinsk vetenskap
Avh: Lung Function, Respiratory Muscle Strength, and Effects of Breathing 
Exercises in Cardiac Surgery Patients

Laszlo Vimlati, medicinsk vetenskap
Avh: Benefits of Spontaneous Breathing. Comparison with Mechanical Ven-
tilation

Anne Wuttke, medicinsk vetenskap
Avh: Lipid Signalling Dynamics in Insulin-Secreting ß-Cells

Axel Åkerblom, v-d, medicinsk vetenskap
Avh: Biomarkers of Renal Function in Acute Coroanary Syndrome
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Farmaceutiska fakulteten

Promotor:
Professor Per Hansson

Doktorer efter avlagda prov:
Jonas Gernandt, farmaceutisk vetenskap
Avh: On the Phase Behaviour of Hydrogels

Jenny Johansson, farmaceutisk vetenskap
Avh: The Impact of Growth Hormone and Gamma-Hydroxybutyrate (GHB) 
on Systems Related to Cognition

Muhammad Waqas Sadiq, smål, farmaceutisk vetenskap
Avh: In vivo Active Drug Uptake and Efflux at the Blood-Brain Barrier. With 
Focus on Drug Transport Interactions
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Historisk-filosofiska fakulteten

Promotor:
Professor Lars-Göran Johansson

Jubeldoktor:
Pär Bergman, ög

Doktorer efter avlagda prov:
Paul Agnidakis, g-h, etnologi
Avh: Rätten till platsen. Tillhörighet och samhörighet i två lokala industrisam-
hällen under omvandling

Olof Pettersson, g-h, teoretisk filosofi
Avh: A Multiform Desire. A Study of Appetite in Plato’s Timaeus, Republic, 
and Phaedrus

Christopher Pihl, ög, historia
Avh: Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige

Cristina Prytz, s-n, historia
Avh: Familjen i kronans tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsforme-
ring under svenskt 1600-tal
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Språkvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Danuta Fjellestad

Doktorer efter avlagda prov:
Maja Bäckvall, g-h, nordiska språk
Avh: Skriva fel och läsa rätt? Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- 
och mottagarperspektiv

Patrik Granholm, g-h, grekiska
Avh: Alciphron, Letters of the Courtesans. Edited with Introduction, Trans-
lation, and Commentary

Lisa Hagelin, g-h, latin
Avh: Imperial Freedmen and Roman Society. A Study on the Social Standing 
of Imperial Freedmen as Expressed in Literary and Epigraphic Sources in the 
Early Roman Empire

Ulrika Serrander, lingvistik
Avh: Bilingual Lexical Processing in Single Word Production–Swedish Learn-
ers of Spanish and the Effects of L2 Immersion

Andreas Thor, gotl, latin
Avh: Studies on Juvencus’ Language and Style

Luying Wang, lingvistik
Avh: Second Language Acquisition of Mandarin Aspect Markers by Native 
Swedish Adults
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Rafael Lindqvist

Doktorer efter avlagda prov:
Zara Bergsten, kulturgeografi
Avh: Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och grannskaps-
effekter. En analys av visioner och effekter av blandat boende

Fredrik Hartwig, redovisning
Avh: Four Papers on Top Management›s Capital Budgeting and Accounting 
Choices in Practice

Malena Ingemansson, sthlm, företagsekonomi
Avh: Success as Science but Burden for Business?

Magdalena Kania-Lundholm, sociologi
Avh: Re-Branding a Nation Online. Discourses on Polish Nationalism and 
 Patriotism

Katrin Kraus, gbg, statistik
Avh: On the Measurement of Model Fit for Sparse Categorical Data

Åse Linné, företagsekonomi
Avh: China’s Creation of Biopharmaceutical Drugs

Susanne Åberg, sthlm, företagsekonomi
Avh: Science in Business Interaction. A Study of the Collaboration Between 
CERN and Swedish Companies
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Caroline Liberg

Doktor efter avlagda prov: 
Gunilla Sandberg, didaktik
Avh: På väg in i skolan. Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråks-
lärande
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Hans Siegbahn

Jubeldoktorer:
Gösta Andersson, ög
Sigvard Axensten, vg
Jöns Lennart Egardt, ög
Jan Lindskog, g-h
Eckart Matthias, v-d
Arnold Nauwerck, s-n
Stig Rundqvist, g-h
Werner Schneider, norrl
Sven Svennerstedt, s-n
John-Erik Thun, vg
Hans Wallin, norrl
Gösta Zetterberg, v-d

Doktorer efter avlagda prov: 
Patrik Adlarson, fysik med inriktning mot kärnfysik
Avh: Studies of the Decay η→π+π-π0 with WASA-at-COSY

Jens Berg, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
Avh: Stable and High-Order Finite Difference Methods for Multiphysics Flow 
Problems

Lara Blythe, geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tek-
tonik

Avh: Understanding Crustal Volatiles. Provenance, Processes, and Implications
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Tony Christopeit, norrl, biokemi
Avh: Protein Interaction Studies with Low Molecular Weight Ligands. 
 Applications for Drug Discovery, Basic Research, and Diagnostic Tool Design.

Christian Dahlstrand, kemi med inriktning mot organisk kemi
Avh: Ground and Excited State Aromaticity. Design Tools for p-Conjugated 
Functional Molecules and Materials

Sofia Eriksson, vg, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
Avh: Stable Numerical Methods with Boundary and Interface Treatment for 
Applications in Aerodynamics

Maria de los Ángeles García Juanatey, geofysik med inriktning mot fasta 
 jordens fysik

Avh: Seismics, 2D and 3D Inversion of Magnetotellurics. Jigsaw Pieces in 
 Understanding the Skellefte Ore District

Sofia Svahn Gustafsson, smål, biokemi
Avh: Characterization of HCV Protease Inhibitors–Inhibition and Interaction 
Studies with Applications for Drug Discovery

Johan Hellsvik, smål, fysik med inriktning mot atom- molekyl- och konden-
serade materiens fysik

Avh: Atomistic Spin Dynamics, Theory, and Applications

Juliane Hübert, geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik
Avh: From 2D to 3D Models of Electrical Conductivity Based Upon Magneto-
telluric Data

Rebecka Janols, datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion 
Avh: Evolving Systems–Engaged Users. Key Principles for Improving Region-
Wide Health IT Adoption
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Zuzana Konôpková, geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi 
och tektonik

Avh: Thermal Conductivity of Materials under Conditions of Planetary 
 Interiors

Emilia Lalander, smål, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Models of the Hydro-Kinetic Energy Resource for In-Stream Energy 
Converters

Hanna Larsson, biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik
Avh: Population Genetics and Genome Organization of Norway Spruce

Elisabet Leitet, norrl, astronomi
Avh: On the Escape of Lyman Radiation from Local Galaxies

Kristoffer Palmer, s-n, teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
Avh: Development of Microcomponents for Attitude and Communication 
Systems on Small Vehicles in Space and Extreme Environments

Andreas Rudh, biologi med inriktning mot zooekologi
Avh: Aposematism, Crypsis, and Population Differentiation in the Straw berry 
Poison Frog

Fredrik Silvearv, g-h, fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondense-
rande materiens fysik

Avh: First Principle Studies of Functional Materials. Spintronics, Hydrogen 
Storage, and Cutting Tools

Olle Svensson, g-h, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Experimental Results from the Lysekil Wave Power Research Site
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Johan Verendel, s-n, kemi med inriktning mot organisk kemi
Avh: Transition Metal Catalysis for Selective Synthesis and Sustainable 
 Chemistry

Johan Winquist, norrl, biokemi
Avh: Reducing Attrition via Improved Strategies for Pre-Clinical Drug 
 Discovery
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