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Fyrstämmig studentsång
Ett 200-årsminne
Av Folke Bohlin

Den 24 oktober 2008 firades i Uppsala 200-årsjubileet av en händelse som
fått djupgående verkningar inte bara för det akademiska livet i Uppsala utan
för hela landets musikkultur, ja, även andra länders.
Mitt under Finska kriget hade nämligen Uppsalastudenterna den 24 oktober 1808 manifesterat sitt fosterländska patos med en marsch genom stadens
gator upp till Slottet för att hylla fältmarskalken Klingspor och som marschmusik fungerade då vår äldsta kända fyrstämmiga studentsång, Under Svea
banér / Himlen seger oss ger. Den var komponerad och inövad av universitetets
nye director musices, den förutvarande hovkapellmästaren J. C. F. Hæffner,
som flyttat till Uppsala två månader tidigare, och hade en dagsaktuell text av
teologiprofessorn och psalmskalden Samuel Ödmann.
Man kan i denna händelse se ett första uttryck för den nya fosterländska
kåranda som kom att prägla 1800-talets studentliv i Uppsala. Studentsångarna
framträdde som representanter för hela studentkåren långt före dennas formella organisation år 1849. Kören fanns alltså långt före kåren även om Allmänna
Sång-Föreningen i Upsala inte heller fick sina stadgar förrän på 1840-talet.
Samtidigt kan man i händelsen 1808 faktiskt se upphovet till vår tids omfattande svenska körrörelse. Typiskt för körsångens framväxt under 1800-talet var dels att en kör i likhet med Uppsala studentkårs allmänna sångförening
(som benämningen snart ändrades till) i regel var en del av en större, inte primärt musikaliskt inriktad organisation, dels att det nästan uteslutande rörde
sig om manskörer som i flera avseenden hade studentkörerna till förebild. Det
Anm. Författaren är professor em. i musikvetenskap vid Lunds universitet.

7

gemensamma låg till stor del i den fosterländska repertoaren som blev en ideologiskt präglad funktionsmusik vid offentliga, av andra organisationer genomförda utomhusmanifestationer.
Uppsalastudenternas marsch under avsjungande av Under Svea banér den
24 oktober 1808 blev alltså ursprunget till en helt ny sångtradition som säkert
fick kraftfull näring redan något halvår senare när den politiska situationen
radikalt förändrades genom revolutionen och fredsslutet 1809. Visserligen
hade sångens text därigenom kommit att förlora sin egentliga mening men så
sker ju lätt med texten när en sång blir traditionell. Avgörande blir i stället den
musikaliska faktorn inom den givna helhetsramen. Man hade upptäckt mans
körsklangens tjuskraft vid utomhussång. Den disciplinerat utförda fyrstämmiga marschsången på Uppsalas gator skapade i sin kombination av akustiska
och visuella element en effektfull helhetsverkan som ett slags symbolladdad
ceremoni med egen livskraft.
Den nya sångtraditionen hotades dock från olika håll. Dels saknades den
organisatoriska styrka som krävdes för behövliga övningar (även om regelbundna sådana periodvis bedrevs alltsedan 1820-talet), dels drogs studentsångens anseende ner av sedvanligt oordnat skrålande på allmän plats. Dessa
omständigheter är den konkreta bakgrunden till formuleringen av huvudsyftet i Sångföreningens stadgar från år 1842: ”bildandet av en varaktig och värdig studentsång”.
Studentsången i Uppsala hade vid denna tid hunnit få avläggare vid de
andra universiteten i hela Norden. I det följande århundradets musikutveckling blev studentsången en betydelsefull sektor. Det är för mig en glädje att här
kunna hänvisa till de fyra doktorsavhandlingar, en i varje land, som växte fram
inom forskningsprojektet ”Studentsången i Norden” som jag tog initiativet till
och kunde följa på nära håll såsom medlem av ledningsgruppen. Den svenska
delen är Leif Jonssons Ljusets riddarvakt. 1800-talets studentsång utövad som
offentlig samhällskonst, som han disputerade på i Uppsala 1990.
I Allmänna Sångens stadgar från 1842 nämns ingenting om konsertverksamhet (den första konserten hölls några år senare, 1845), däremot om sång vid
firandet av ”fosterländska minnen”, det vill säga vid de årliga minneshögtiderna
för Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Karl XII samt vid Valborgsmässofirandet,
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idel utomhusarrangemang. Därtill kom uppgiften att ”vara ett uttryck av Studentkårens tänkesätt om varje utmärkt förtjänst, så inom som utom Universitetet” (uttrycket ”Studentkåren”, där ordets senare led på dåtida sätt skrevs
med bibehållen fransk stavning: ”Corpsen”, kunde alltså användas i betydelsen
”alla studenter” även innan kåren i formell mening bildats). Det var en sådan
uppgift som studentsångarna uppfyllde vid sitt första framträdande.
Hyllningen av fältmarskalken Klingspor den 24 oktober 1808 skulle givetvis uppfattas som ett uttryck för studenternas tänkesätt men det är inte känt
varifrån initiativet till uppvaktningen kom och om det företogs någon opinionsundersökning bland studenterna. Klingspor var sedan början av september
inte längre överbefälhavare men eftersom han dessförinnan hade belönats med
fältmarskalksstav framstod han säkert som en hjälte i folkets ögon.
Tidningsnotisen om hyllningen av Klingspor innehåller inte ett ord om den
nya körsången. Däremot nämns det att studenterna sjöng ”Folksången”, det
vill säga den översättning av God save the King som A. N. Clevberg-Edelcrantz
hade publicerat år 1805. En kungakritisk attityd bland tongivande studenter
och docenter hade ju skapat ett minst sagt frostigt förhållande mellan Gustav
IV Adolf och Uppsala universitet under de så kallade järnåren. Men i det pressade krigsläget torde sådana känslor ha fått vika för en kungasolidarisk patriotism så att studenterna nu kunde sjunga orden:
Bevare Gud vår kung!
Gör säll vår ädle kung!
Leve vår kung!
Bekrönt av ärans hand,
alltid med hjärtats band
förent med folk och land
Leve vår kung!
Några randanmärkningar om denna text:
a) Betoningarna faller ofta alldeles felaktigt om sången sjungs i 3/4-takt enligt
nottrycket 1805 men blir helt naturliga om man i stället sjunger i 3/2-takt.
Endast ordet ”leve” blir då felbetonat.
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b) Sången har fem strofer men det förefaller föga sannolikt att studenterna lärt
sig mer än den första.
c) I nottrycket ingår ett arrangemang för blandade röster men någon samtida
sättning för mansröster är inte känd. Troligen har studenterna sjungit sången
unisont.
d) Det tidstypiska uttrycket ”Ärans hand” fanns också med i Ödmanns text
till den fyrstämmiga marschsången: för krigsutbrottet använder han metaforen ”Då för Konung och Land / Äran lyfter sin hand”.
Att Under Svea banér sjöngs under marschen upp till Slottet vet vi enbart genom Bernhard von Beskow som själv, då 12-årig student, deltog i begivenheten.
Om detta har han berättat i sina Lefnadsminnen. Där ger han också en livfull
bild av hur Hæffner hade gått runt bland studenterna för att locka dem till sina
sångövningar. Sådana övningar var en icke utan motstånd införd nyhet som
Hæffner lyckades infoga bland director musices tjänstgöringsplikter. De blev
som redan sagts en grundförutsättning för Uppsalasångens födelse.
Av det sagda följer inte med nödvändighet att Hæffner skulle kunna utpekas som den upsaliensiska studentsångtraditionens skapare. Han hade komponerat dess första sång och han hade tränat sångarna men det finns inga belägg för att han hade någon avsikt att grunda en manskör bland studenterna.
Tvärtom vände han sig till Katedralskolan för att bland de yngre eleverna där
söka fram sopraner och altar till den kör han ville bilda – kör var för honom
liktydigt med blandad kör. Hur skall denna skenbart motsägelsefulla bild
tolkas?
Med anledning av Uppsala universitets 500-årsjubileum 1977 utgavs en
rad skrifter om universitetets historia, däribland en om Akademiska kapellets
öden. I kapitlet ”Från Hæffner till Alfvén” framlade jag en numera allmänt accepterad hypotes i den nyss ställda frågan.
Hæffners första konsert i Uppsala ägde rum den den 16 november 1808.
Det var en välgörenhetskonsert till förmån för uppländska soldater som sårats under det pågående kriget. För denna konsert samarbetade Hæffner med
den samma höst utnämnde nye inspector musices, professor Samuel Ödmann.
Några av programmets vokala nummer försågs med ny text. Min hypotes är att
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Johann Christian Friedrich
Hæffner 1759–1833, tonsättare, hovkapellmästare. Från
1808 director musices. Litografi av Adolf Hårdh. UUB.

det sista numret på konserten: ”Marsch; för Sång. Orden lämpade efter tillfället” i själva verket var Under Svea banér.
Musiken till denna manskörssats hade Hæffner hämtat ur sin egen opera
Renaud som hade getts på Stockholmsoperan 1801. Intrigen där var i sin tur
lånad från Tassos Det befriade Jerusalem. Den svenska texten hade skrivits
av hovjunkaren N. B. Sparrschöld med Leboeufs franska text som förlaga.

11

I tredje aktens sjätte scen är den kristne hjälten Renauds kvinnliga motpart
Armid(e) ensam på scenen då hon hör Renauds segrande soldater närma sig
under sång:
Himlen segren oss ger,
lyckan följt vårt banér, och vår fiende faller för segrande svärd.
Nu är krossad den makt,
som, av hämnd och förakt,
såg oss bjuda sig fred, och ej fann oss den värd.
Skyndom, följom vår rätt,
den rätt, som Hjälten uti stridens styrka giver och tar.
Ärans lager är vår,
fuktom blott med en tår
den som fallit ock rätt till vår tacksamhet har.
Denna krigarkör förlorade naturligtvis sin sceniska marschfunktion när den
sjöngs stillastående som ett konsertnummer.
Men innehållet blev också ett annat när Ödmann delvis lätt reviderade,
delvis helt nyskrev sångens text:
Under Svea banér
Himlen seger oss ger,
då för Konung och Land
Äran lyfter sin hand.
Ännu svearnes mod
sig bereder en stod
utav lagrarne höjd,
fast beseglad med blod.
Himlen give oss frid! Oss frid!
Men om den icke vinnes utan vapen och strid,
blive segern då vår,
ögat offre sin tår
den som faller ock rätt till vår tacksamhet får.
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Samuel Ödmann 1750–1829, teolog, naturforskare och psalmdiktare. Från 1806 professor i pastoralteologi.
Kopia efter Johan Gustaf Sandberg 1782–1854 (kopist: August Hagborg 1890, originalet på Smålands nation),
olja på duk. UU 299.

Operatextens ”vi” är soldater som redan besegrat sina fiender men hos Ödmann
förefaller det vara inte bara de studenter i vilkas mun han lade orden utan hela
folket. Påfallande är att här inte finns några hetsande stridsrop utan i stället en
bön till Himlen om fred. Ödmann var känd för sin pacifistiska hållning men
när landet nu angripits önskade han ändå seger åt de svenska vapnen.
Skillnaden mot Tegnérs ungefär samtidigt skrivna ”Krigssång för lantvärnet” är slående. I denna långa, metriskt ständigt växlande dikt som trots sin titel inte kan vara avsedd för sång undviker Tegnér medvetet varje antydan om
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att landet hade en kung (orden ”Kongl. Skånska” har infogats i titeln av annan
hand) och patriotismen är här av mycket mer stridslysten natur.
Angående musiken till den upsaliensiska sången kan påpekas att den första
frasen (takt 1–4) upprepas i takt 5–8 och att där enbart används durtreklangerna på C och G. Sedan kommer ett avvikande mittparti (takt 9–12) som för
ett kort ögonblick modulerar till d-moll varefter de fyra avslutande takterna
åter upprepar den första frasen. Eftersom båda sånghälfterna tas i repris sjungs
alltså denna fras sex gånger! Det är inte känt om Hæffner lät Akademiska kapellet spela med i marschen men orkesterpartiet kunde utan större skada utelämnas eftersom det endast dubblerade manskörssatsen.
Redan efter ett par repetitioner torde sångarna ha lärt sig detta stycke utantill. Därför måste det ha legat nära till hands att ta upp sången under marschen genom gatorna och upp till Slottet vid den sannolikt hastigt beslutade
hyllningen för Klingspor. Det var ingen nödvändig förutsättning att Hæffner själv ledde sången – någon av studenterna kan ha gett ton och markerat
marschtempot.
Med förflyttningen från repetitionslokalen till fria luften kom Hæffners
manskörssats att byta funktion ännu en gång. Den blev på nytt en marschsång
i bokstavlig mening med sångare som marscherade i ordnade led men det var
inte fiktiva medeltidskrigare i Det heliga landet som sjöng sin segersång inför
Stockholms operapublik utan verkliga Uppsalastudenter som med en körsång
gav offentligt uttryck åt studentkårens patriotiska tänkesätt i en situation där
landets självständighet stod på spel.
Det är detta funktionsbyte, inte den för Stockholmsoperan komponerade
manskörssatsen i sig – inte ens när den försetts med sin nya text – som markerar Uppsalasångens födelse. Hæffner och Ödmann stod faddrar genom att
skapa de musikaliska och textliga förutsättningarna men det epokbildande
nya inträffade när deras konsertsång omfunktionerades till studenternas egen
sång vid en offentlig, fosterländsk studentkårsmanifestation. Den 24 oktober
1808 blev Under Svea banér vår första studentsång,
Planenligt framfördes sedan Under Svea banér vid Hæffners konsert den
16 november men därmed förefaller hans intresse för manskörsarbete att helt
ha avstannat. Han undervisade studenter i sång men om de ville sjunga i kör
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under hans ledning fick det bli i blandad kör. En sådan krävdes för det oratorium som Hæffner kort tid efter sitt tillträde som director musices komponerade till text av inspector musices Ödmann, Försonaren på Golgata, uruppfört följande vår.
Studenterna har fortsatt att sjunga Under Svea banér på egen hand men
det tycks under flera år ha förblivit det enda fyrstämmiga numret på deras
repertoar. Först i samband med det nya kriget började Hæffner komponera
de manskörssånger som snart gjorde Uppsalasången vida berömd: ”Samlens
[senare ändrat till Samloms] bröder” för studentbeväringen 1813, ”Segersång”
samma år, ”Vikingasäten” för universitetets firande av freden i Kiel 1814. De
följdes av åtskilliga fler ända fram till Hæffners död 1833.
För frågeställningen om huruvida Hæffner kan betraktas som studentsångtraditionens grundare är det viktigt att konstatera att han visserligen själv brukade studera in sina manskörssånger inför deras första framförande men att
han annars ledde Uppsalasången bara sporadiskt. Han bar inget kontinuerligt
ansvar för den. Regelbundna övningar försökte man sig som nämnts på först
under 1820-talet och då inte under Hæffners ledning.
En som borde kunna ge ett giltigt svar på vår fråga var E. G. Geijer som
kände Hæffner väl och hade god överblick över hela hans verksamhet under
Uppsalaåren. Men det är ett föga klarläggande svar han gett i sin nekrolog över
Hæffner 1833: ”Ett eget slag av folksång är studentsången. Ungdomens lust och
röst ha skapat den. Men vad den var i Uppsala före Hæffner och vad den blev
genom honom, därom må var och en döma, som kan jämföra tiderna.”
Geijer kunde jämföra tiderna men gjorde det tyvärr inte! Han talade ändå
om en studentsång som fanns före Hæffners ankomst till Uppsala 1808. Därmed kan han dock inte ha avsett fyrstämmig körsång. (Leif Jonsson har visserligen hävdat att manskörssång förekom i Uppsala redan omkring år 1800
[”Fostran till patriotism”, Svensk tidskrift för musikforskning 65, 1983] men i sin
förut nämnda avhandling från 1990 förbigår han detta med tystnad.)
Geijers uttalande bör enligt min mening tolkas så att han betraktar studenternas sång som en egen, av dem själva styrd domän, som dock i hög grad
påverkats av Hæffners insatser som kompositör, sånglärare och dirigent. Därmed skulle det här förda resonemanget få en samtida bekräftelse.
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Avslutningsvis bör något sägas om de vidare öden som den första studentsången, Under Svea banér, har genomgått. Det finns flera belägg för att den
sjöngs under 1810-talet. Den trycktes år 1818 i Hæffners Schwedische Lieder,
då även i sättning för sång och klaver. Ibland byttes texten ut. Det skedde
bland annat år 1830 då Erik Fahlcrantz dessutom skrev ord till en ny körsats
av Hæffner som var avsedd att sjungas tillsammans med den äldre såsom dubbelkör. Denna dubbelkör levde vidare och trycktes ännu på 1870-talet i en
sångsamling.
På 1900-talet hade den helt fallit ur bruk. Men i samband med universitetets 500-årsjubileum år 1977 började dess renässans. Jag måste erkänna mig
skyldig till detta eftersom jag dels som nämnts skrev om den i boken om Akademiska kapellets historia, dels dirigerade den inför en fullsatt universitetsaula när Lunds universitet som sin present till jubilaren överlämnade en konsert av Lunds studentsångförening. Då ville jag med Under Svea banér hylla
den nordiska studentsångtraditionens upsaliensiska ursprung. Den framfördes i sin version som dubbelkör. Den nyare körsatsen sjöngs av dubbelkvartetten ”Frida” som åtföljde de båda rectores magnifici Carl-Gustaf Andrén och
Torgny Segerstedt vid deras högtidliga intåg.
Några år senare kunde jag se till att Under Svea banér blev inledningssång
på OD:s körhistoriska skiva Ceremoni och serenad i Musica-Sueciae-serien vilket jag också motiverade i konvoluttexten. Numera finns det åtskilliga texter
om denna sång på nätet, där den också kan avlyssnas.
Det fanns alltså goda skäl att fira 200-årsjubileet av den första fyrstämmiga
studentsången den 24 oktober 2008. Dels fick jag berätta ungefär det jag här
skrivit vid en av Orphei Veteraner och Universitets- och studenthistoriska
sällskapet anordnad tillställning i Alfvénsalen, dels tågade norrlänningarnas
manskör Chorus virorum tillsammans med OD-veteranerna med facklor efter fanborgen upp till Slottet där vi framför allt sjöng Hæffners och Ödmanns
Under Svea banér.
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Program
(Alla klockslag är precisa)

11.30

Universitetets aula öppnas. För tillträde krävs biljett.

11.45

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

12.15

Promotionshögtiden i universitetets aula börjar med intågsprocession.

Välkomsthälsning av Rector magnificus, professor Anders Hallberg.
Föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens promotor, professor Maria
Ågren över ämnet ”Alt tyks som stå i fara för oss” – problem och möjligheter för
svenska kvinnor i 1700-talets samhälle.
Promotion inom samtliga universitetets fakulteter. Under promotionen utförs
musik komponerad av J.A. Josephson, Stefan Karpe, Lars-Erik Larsson m.fl.
Musikaliskt mellanspel med sång av studenter från Operahögskolan.
Prisutdelningar.
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Processionens uttåg.
(Publiken ombeds att sedan akten avslutats inte lämna aulan förrän uttågsprocessionen i sin helhet passerat.)
Värdar för promotionen: Rector magnificus professor Anders Hallberg och
prorektor professor Kerstin Sahlin.
Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av
director musices professor Stefan Karpe.

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

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

Vidare deltar ett antal studentmarskalkar.
Uttåget ur aulan äger rum på sätt som anges i det särskilt utgivna programmet.

Promotionsarrangemang
Ceremonimästare Per Ström, promotionsövermarskalk Kay Svensson, bitr.
promotionsövermarskalkar Johan Edman, Karin Hogström, Gabriella Jönsson
och Johan Sjöberg, Uppsalastudenternas övermarskalk Niklas Elofsson, pedell
Sten Andersson, cursorer Göran Karlsson och Tommy Agerson, pressansvarig
Anneli Waara, ansvarig för universitetshuset Manuel Alfaro, administration
Inger Sandberg och Eva Holmgren.
Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling i samarbete med
fil. dr Krister Östlund.
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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 inleder år 2009, sitt 532:a, med en doktorspromotion som
slutpunkt för den gångna höstterminen. Ett hundratal promovendi vid vinterpromotionen vittnar om universitetets vitalitet under hela det akademiska
året. Särskilt uppmärksammas vid vinterpromotionen ett antal hedersdoktorer samt mottagarna av lärosätets förnämsta priser. Alla promovendi och
pristagare hälsas med stor värme oavsett de yttre betingelserna. Redan den
första dokumenterade promotionen vid vårt återupprättade lärosäte, den 22
januari år 1600, skedde i bitande kyla så skulle dagen vara kall kan också detta
benämnas som tradition.
Med promotionsfesten i Uppsala den 23 januari 2009 inleder de unga
doktorerna symboliskt sina karriärer som forskare på egna ben. Liksom i all
vår verksamhet har vi alltså också vid denna traditionsrika ceremoni blicken
riktad framåt. I universitetets nyligen fastställda mål- och strategidokument
betonas samverkan med såväl näringsliv som andra lärosäten. Det är med stor
glädje jag kan konstatera att denna vinterpromotion gästas av ett stort antal
rektorer för landets universitet och högskolor. I direkt samband med de akademiska högtidligheterna kommer dessa att sammanträda för att diskutera och
ta ställning till centrala framtidsfrågor. Vi har allt att vinna på att odla och utveckla samspelet mellan våra lärosäten.
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Promotionsdagens fest är emellertid först och främst ägnad de nutidens och
framtidens forskare som nu, efter hårt arbete och många mödor – i många fall
pressade av en bekymmersam ekonomi och tvingande tidsmarginaler – med
godkända prov och efter disputation erhållit sin doktorsexamen och därför är
berättigade att, genom den hävdvunna rit som ärvts från medeltidens akademiska traditioner och nu vårdats hos oss under mer än fyra hundra år, promoveras och föras över parnassen. Samtliga fakulteter tar även tillfället i akt att
till sig knyta förtjänta kvinnor och män genom hedersdoktorsvärdigheten, den
förnämsta utmärkelse universitetet genom sina fakulteter kan ge. Att denna
fest också får kombineras med utdelningen av priser och belöningar till förtjänta forskare och firas i närvaro av universitetets ärade gäster samt många av
vetenskapens gynnare och vänner tillsammans med promovendernas lärare
och närstående gör det till en glädje att kunna hälsa välkommen till doktorspromotion vid Uppsala universitet.
Anders Hallberg
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Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala universitets aula fredagen den 23 januari 2009
får härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas
vägnar, inbjuda:
Högskole- och forskningsministern, statsrådet Lars Leijonborg, ärkebiskopen Anders Wejryd, landshövdingen i Uppsala län Anders Björck, universitetskanslern och chefen för Högskoleverket, professor Anders Flodström och
universitetets förutvarande rektorer, professorerna Martin H:son Holmdahl,
Stig Strömholm och Bo Sundqvist samt följande rektorer för svenska lärosäten:
professor Per Eriksson, Lunds universitet, professor Pam Fredman, Göteborgs
universitet, professor Kåre Bremer, Stockholms universitet, professor Göran
Sandberg, Umeå universitet, professor Mille Millnert, Linköpings universitet, professor Harriet Wallberg Henriksson, Karolinska Institutet, professor
Peter Gudmundsson, Kungl. Tekniska Högskolan, docent Pia Sandvik Wiklund,
Luleå tekniska universitet, professor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruks
universitet, professor Karin Markides, Chalmers tekniska högskola, professor
Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm, dr Karin Bengtsson, Högskolan
på Gotland, professor Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle och dr Birgitta
Svendén, Operahögskolan i Stockholm.
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Vi hälsar även konsistoriets ordförande ekon dr Hans Dalborg och inbjuder vidare cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband, styrelser
och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter,
universitetets förutvarande och nuvarande lärare och tjänstemän, i Uppsala
närvarande jubeldoktorer och doktorer av alla fakulteter, anhöriga till promovendi, universitetets studenter samt övriga vetenskapens idkare, vårdare,
gynnare och vänner.
Samling för gäster som avser att deltaga i processionen sker kl 11.45 på galleriet utanför fakultetsrummen. I övrigt hänvisas till här bifogat program.

Uppsala i december 2008
För Uppsala universitet
Anders Hallberg
För Teologiska fakulteten
Mikael Stenmark

För Juridiska fakulteten
Torbjörn Andersson

För Medicinska fakulteten
Göran Magnusson

För Farmaceutiska fakulteten
Fred Nyberg

För Historisk-filosofiska
fakulteten
Jan Lindegren

För Språkvetenskapliga
fakulteten
Björn Melander

För Samhällsvetenskapliga
fakulteten
Anders Malmberg

För Utbildningsvetenskapliga
fakulteten
Caroline Liberg

För Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Joseph Nordgren
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Promotorernas presentationer
Teologiska fakulteten

Vid denna doktorspromotion har teologiska fakulteten glädjen och äran att
promovera två hedersdoktorer.
Linda Woodhead, Lancaster och Glasgow, är född 1964 och har tidigt nått betydande internationellt erkännande. Linda Woodhead kombinerar på ett unikt
sätt ett flertal discipliner; hennes första examina är i teologi och religionsvetenskap från Cambridge-universitetet. Därifrån rekryterades hon till Ripon
College, Oxford, som Lecturer i systematisk teologi och etik 1988. År 1992
kom hon till universitetet i Lancaster som Lecturer i kristendomsstudier. Sedan
2006 är hon där professor i religionssociologi och sedan 2007 även Director för
AHRC/ESRC Religion and Society Programme, ett forskningsprogram som
disponerar 12,3 miljoner pund från de brittiska vetenskapsråden. Woodhead
har varit verksam som forskare, lärare och handledare inom etik, missionsvetenskap, kyrkohistoria, kyrkovetenskap, religionssociologi, systematisk teologi
och religionsvetenskaplig genusforskning.
I sin forskning har Woodhead fokuserat på religion som maktinstrument,
religion och modernitet, kyrkoliv och teologi i Asien och Afrika, förhållandet
mellan traditionella och nya former av religion och andlighet samt religion och
genus. Woodhead har härvid främst behandlat förhållanden i Västeuropa och
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Nordamerika, och har alltmer kommit att intressera sig för religion, interkulturalitet och värdekonflikter. Hennes forskning har gett viktiga bidrag inom
det framväxande området interkulturell teologi; som exempel kan nämnas
det europeiska forskningsprojektet VEIL (Values, Equality and Differences
in Liberal Democracies) som undersöker hur den muslimska huvudduken
laddas med olika betydelser i varierande politiska, sociala och kulturella sammanhang i Europa.
Hennes produktion omfattar flera uppmärksammade arbeten; från de senaste åren kan märkas God and Human Dignity (medutgivare: Kendall Soulen). Grand Rapids, Michigan, Cambridge, UK: William B. Eerdmans, 2006,
The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality (med Paul
Heelas). Oxford, UK and Malden, USA: Blackwell, 2005, An Introduction to
Christianity. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, Christianity: A
Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004, Congregational Studies in the UK (I samarbete med Mathew Guest och Karin Tusting). Aldershot: Ashgate, 2004, Predicting Religion: Christian, Secular and Alternative
Futures (med Grace Davie och Paul Heelas) Aldershot: Ashgate, 2003.
Linda Woodhead har genom åren samarbetat med lärare vid Teologiska
fakulteten i olika forskningsprojekt. Hon har i hög grad stimulerat forskning
inom flera religionsvetenskapliga discipliner. Woodhead är också en mycket
uppskattad författare till arbeten som används inom grundutbildningen.
Norman A. Hjelm, Wynnewood, Pennsylvania, USA, är teolog och förlagsman.
Han är född 1931 i Worcester, Massachusetts, har en Master of Sacred Theology från Union Theological Seminary, där han skrev sitt magisterarbete Love,
Wrath, and Atonement. A Study in the Doctrine of God of Gustaf Aulén. Hjelm
fortsatte därefter sina studier av Aulén både vid universitetet i Lund och vid
Temple University i Philadelphia. Som förlagsman har han haft ledande befattningar vid olika förlag i USA men han har också varit biträdande generalsekreterare och kommunikationsdirektör vid Lutherska Världsförbundets högkvarter i Genève och varit direktor för The National Council of the Churches
of Christ i USA. Efter pensioneringen har han återgått till förlagsvärlden och
är för närvarande redaktionell konsult vid Eerdmans Publishing Company.
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I sitt internationella engagemang har Norman A. Hjelm ägnat stor uppmärksamhet åt nordisk och svensk teologi. Han är introduktör av svensk teologi både som författare, förlagsman och översättare. Samarbetet med uppsalaforskare har genom åren varit av stor betydelse. Hjelm har också varit aktiv i genomförandet av utbildningar som skett i samverkan mellan Teologiska
fakulteten i Uppsala och amerikanska institutioner. I sin egen forskning har
Hjelm bland annat studerat Augustanasynoden – de svenska lutherska invandrarnas kyrka i USA – och dess betydelse för aktuell amerikansk lutherdom.
Han har också arbetat med frågor inom fälten ekumenik och ecklesiologi.
Teologiska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker sin högaktning för deras framstående insatser och ser fram emot fortsatt samarbete.
Slutligen lyckönskar Teologiska fakulteten de forskare som nu skall promoveras efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras kommande verksamheter.
Kajsa Ahlstrand
Professor i missionsvetenskap
Promotor
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Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och äran att promovera två förtjänta hedersdoktorer, nämligen hovrättslagman Martin Borgeke,
Malmö, samt professor Esin Örücü, Glasgow.
Martin Borgeke, född år 1949, är verksam som lagman i hovrätten över Skåne
och Blekinge och har under lång tid varit en central figur och aktiv skribent
på det straffrättsliga området. Så har han varit verksam som sekreterare och
ordförande i en rad utredningar på det straffrättsliga området.
Han har återkommande publicerat sig i bokform. Här kan särskilt nämnas
monografin Att bestämma påföljd för brott, som utgör en betydelsefull handbok
på området, och boken Studier rörande påföljdsbestämningspraxis m.m. (tredje
upplagan), där han i betydande mån utvecklat tidigare författares arbete, samt
Norstedts lagbokskommentar avseende brottsbalken där han haft ansvar för
kapitlen 24–35 samt kapitlen 37 och 38. Han har även publicerat en lång rad
artiklar rörande i synnerhet påföljdsfrågor av olika slag. Allmänt sett karaktäriseras Borgekes arbeten av ett brett intresse, inte bara för påföljdsfrågor utan
för hela straffrätten, idérikedom och en principiell grundhållning till de problem som behandlas.
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Vid sidan om sitt författarskap kan nämnas att han sedan många år leder
straffrättsseminarierna i Domstolsverkets regi och är ämnesansvarig för straffrättsutbildningen inom Sveriges domstolars akademi. Han har även regelbundet medverkat i och varit initiativtagare till seminarier och andra mötesformer vid Uppsalafakulteten och utgör sålunda en ovärderlig länk mellan det
praktiska rättslivet och rättsvetenskapen.
Fakulteten vill hedra hovrättslagman Martin Borgeke för ett aldrig sinande
engagemang för straffrättens utveckling och för självständiga, innovativa och
välgrundade analyser av svensk straffrätt i allmänhet och påföljdsbestämning
i synnerhet.
Esin Örücü är född år 1940 i Istanbul, Turkiet. Efter doktorsexamen i offentlig
rätt vid Istanbul University 1969 har hon gjort sin akademiska karriär utomlands, främst i Storbritannien och Nederländerna och är Professorial Research
Fellow, University of Glasgow, där hon också är anställd, Professor Emerita of
Comparative Law, Erasmus Universiteit, Rotterdam samt Honorary Professor of Turkish Law at the University of Utrecht. Hon är bosatt i Glasgow men
har behållit ett hem i Istanbul.
Hennes internationellt mest uppmärksammade produktion har rört komparativ rätt, där hon bl.a. författat böckerna The Enigma of Comparative Law.
Variations on a Theme for the 21st Century, 2004, och Judicial Comparatism
and Human Rights Cases, 2003. Vidare har hon i egenskap av redaktör eller
tillsammans med andra bl.a. utgivit en handbok i ämnet men också uppmärksammat mer speciella frågor på området, såsom komparativ familjerätt rörande skilsmässa och underhåll.
Örücü är ledamot av den ansedda International Academy of Comparative
Law och en flitigt anlitad talare vid konferenser och vetenskapliga symposier
världen över, inte minst vid Istanbul-regionens många universitet. Kontakterna mellan Örücü och Juridiska fakulteten etablerades 2002 och sedan dess har
hon här givit föreläsningar, bl.a. om ”The Methodology of Comparative Law”.
Hon har även på olika sätt bidragit till fakultetens och institutionens arbete,
bl.a. i samband med den mångdisciplinära kursen ”Familj, religion och rätt”
som för första gången givits under hösten 2008 i både Uppsala och Istanbul.
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Fakulteten vill hedra professor Esin Örücü som en i många bemärkelser
sann pionjär och ett föredöme. Hon har genom sitt omfattande författarskap
bidragit till utvecklingen av den komparativa rätten och dess metoder. Hon
förenar på ett enastående sätt Europa och Turkiet och olika rättstraditioner.
Hennes specialisering är i högsta grad i tiden.
Juridiska fakulteten hälsar sina nya hedersdoktorer varmt välkomna och ser
fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete.
Promotion av doktorer efter avlagda prov kommer detta läsår att anordnas
i maj.
Lena Olsen
Professor i civilrätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten har vid denna promotion glädjen att promovera en ny
hedersdoktor.
Giuseppe Bianchi, född 1935, är professor i njurmedicin vid universitetet i
Milano. Han är internationellt ledande inom såväl experimentell som klinisk
forskning rörande högt blodtryck (hypertoni). För sina tidiga experimentella studier utvecklade han en speciell stam av råttor med högt blodtryck, den
s.k. ”Milano hypertensive strain” (MHS). Hans undersökningar av denna stam
och av patienter med högt blodtryck under tidig utveckling av sjukdomen visade att förändringarna i njurarna var mycket lika hos såväl patienter som försöksdjur. Han gick då vidare i sin forskning med avsikt att förklara uppkomst
mekanismen bakom hypertonin hos försöksdjuren. Han kunde därvid visa att
hypertonin orsakades av mutationer i genen för proteinet α-adducin, ett s.k.
strukturprotein, som har en viktig uppgift när det gäller transport av joner
genom cellmembran i njuren och andra organ. Mutationerna påverkade ett
grundläggande transportsystem så, att en ökad mängd natrium transporterades tillbaka från njurkanalerna, vilket i sin tur ledde till ökad vätskeansamling i
kroppen. Genom ytterligare mödosamt arbete kunde Bianchi visa att liknande
mutationer finns hos vissa människor och att dessa mutationer ger upphov till
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ökad natriumresorption i njuren. Idag är det ställt utom allt tvivel att mutationer i α-adducingenen framkallar högt blodtryck hos människor. Patienter
med denna defekt uppvisar stor känslighet för behandling med vätskedrivande
läkemedel, s.k. diuretika.
Professor Bianchi har författat 292 originalartiklar – alla publicerade i de
bästa tidskrifterna inom forskningsområdet – och publicerat 173 bokkapitel eller översiktsartiklar. Han har varit inbjuden som föreläsare 430 gånger i
olika vetenskapliga sammanhang. Bianchi har hedrats med flera prestigefyllda utmärkelser såsom Pickering Award 1990 (British Hypertension Society),
Shaul Massry Award 1999 (National Kidney Foundation, USA), Richard Bright
Award 1999 (American Society of Hypertension) och Starling Award 2005
(International Union of Physiological Sciences).
Professor Bianchis insatser har varit av utomordentligt stor betydelse när
det gäller vår förståelse av orsakerna till blodtryckssjukdomen. Sedan 1980-talet har njurforskare och blodtrycksforskare vid Medicinska fakulteten haft ett
nära samarbete med honom och därigenom fått tillgång till en rik vetenskaplig kunskaps- och inspirationskälla som starkt bidragit till ett framgångsrikt
forskningsfält vid fakulteten.
Medicinska fakulteten välkomnar sin nye hedersdoktor och ser fram emot ett
fortsatt fruktbringande samarbete.
Slutligen lyckönskar fakulteten de många forskare som promoveras efter avlagda prov och önskar dem framgång och tillfredsställelse i deras kommande,
viktiga verksamheter.
Håkan Aldskogius
Professor i medicinsk strukturbiologi
Promotor
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Farmaceutiska fakulteten

Den farmaceutiska fakulteten inrättades 1 juli 1968 vid Uppsala universitet
som den första och enda fakulteten av sitt slag i Sverige. Fakulteten har sitt
ursprung i det Farmaceutiska institutet, som i sin tur har sitt ursprung i den
läroanstalt som Apotekarsocieteten grundade i Stockholm år 1837. Sedan
1975 finns alla fakultetens institutioner vid Uppsala Biomedicinska Centrum
(BMC). Lokaliseringen till BMC har medfört utmärkta möjligheter till interdisciplinära samarbeten och givit tillgång till förnämliga forskningsresurser,
vilket möjliggjort stora förbättringar för såväl grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom det farmaceutiska området. Vid fakulteten utbildas
apotekare, receptarier, farmacie kandidater och farmacie magistrar. I samverkan med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utbildas även civilingenjörer
i kemiteknik med läkemedelsinriktning. Antalet grundstudenter vid fakulteten är över tusen och antalet forskarstuderande är över hundra. Både grundvetenskaplig och mer tillämpad forskning bedrivs vid fakulteten. Forskningen
är inriktad mot såväl utveckling av nya läkemedel som bättre användning av
existerande läkemedel.
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Farmaceutiska fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och äran
att promovera farmacie doktorer efter avlagda prov och att knyta till sig en
mycket framstående farmaceut som hedersdoktor.
Geoffrey T. Tucker, född 1943, är apotekare och professor i klinisk farmakologi vid University of Sheffield, England. Hans forskning är multidisciplinär
och sträcker sig över ett brett fält kring läkemedelsomsättning, kliniska effekter och biverkningar med huvudsyftet att bidra till rationell läkemedelsdesign, utveckling av lämpliga beredningsformer och förståelse av variabilitet
i läkemedelseffekt mellan individer. Han var även först med att utveckla systematiska analyser för dopingtester av idrottsutövare. Geoffrey Tucker gjorde
också tidiga, banbrytande upptäckter av genetiska skillnader mellan individer
i hur läkemedel metaboliseras, det s.k. CYP2D6-enzymet. Som en följd var
han en av de ledande forskare som initierade forskningsfältet farmakogenetik,
ett fält som idag är en viktig del av all läkemedelsutveckling och -användning.
Geoffrey Tucker har också grundat företaget SimCyp Ltd, där han är ordförande. SimCyp använder datorsimuleringar för att förutspå hur läkemedel
tas om hand i kroppen, från molekylnivå till patient. Det är ett koncept som
har utvecklats av forskargruppen som leds av professor Tucker i Sheffield och
idag används detta av världens ledande läkemedelsföretag. Geoffrey Tucker
är en ofta citerad forskare inom området farmakologi (ISI). Han var under sju
år Chief Editor för British Journal of Clinical Pharmacology.
Geoffrey Tucker är engagerad på europeisk och internationell nivå i farmaceutiska frågor. Han är sedan 2008 Vice-President för den Internationella
Farmaceutiska Federationen FIP, en världsomspännande organisation, och har
deltagit i organiserandet av många internationella konferenser. Han har alltid
personliga, välgrundade åsikter om det farmaceutiska forskningsfältet och är
en ofta återkommande föredragshållare på symposier, så också vid svenska
konferenser och läkemedelsföretag.
Samarbetet mellan den svenska Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism inom Apotekarsocieteten, och organisationen ”Pharmacokinetics UK”, där professor Tucker var en av grundarna, innebär organisering av
regelbundna konferenser mellan de två ländernas forskare inom akademin och
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läkemedelsindustrin. Tucker har varit opponent vid fem tillfällen i Uppsala,
både vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och vid Institutionen
för farmaci, och därigenom bidragit till upprätthållandet av en hög standard
inom den farmakokinetiska forskningen i Uppsala. Han har också tagit emot
ett flertal svenska apotekarstudenter och forskare i Sheffield.
Farmaceutiska fakulteten välkomnar sin nye hedersdoktor, uttrycker sin aktning för hans insatser och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.
Slutligen lyckönskar fakulteten de forskare som promoveras efter avlagda prov
och önskar dem all lycka och framgång i sina kommande verksamheter.
Mats Larhed
Professor i kombinatorisk kemi med inriktning mot läkemedelskemi
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten har vid denna promotion glädjen och äran att
promovera två nya hedersdoktorer.
Janice Radway, född 1949, är Walter Dill Scott Professor of Communication
samt Professor of American Studies and Gender Studies vid Northwestern
University, Chicago. Professor Radway började sin karriär som Assistant Professor of American Civilization vid University of Pennsylvania, men var mellan åren 1988 och 2007 verksam som Professor of Literature och (2004–2007)
Chair vid den tvärvetenskapliga institutionen The Program in Literature vid
Duke University.
Professor Radway är en utpräglat tvärvetenskaplig forskare vars omfattande produktion haft avgörande betydelse för ett flertal humanistiska ämnen och forskningsinriktningar, framför allt kulturstudier, litteraturvetenskap,
bokhistoria, biblioteks- och informationsvetenskap och genusstudier. Med ett
grundmurat intresse för historia såväl som samtidsfrågor utmärks Professor
Radways forskning av nytänkande och nyfikenhet. Dessa är också framträdande drag i hennes banbrytande arbete Reading the Romance: Women, Patriarchy,
and Popular Literature (1987). Reading the Romance är en etnografisk studie av
en grupp kvinnor som läste så kallade ”romances”, eller romantiska populär39

litterära böcker. I motsats till den då rådande uppfattningen om att den här
typen av populärlitteratur endast kunde konsumeras passivt, utan kritiskt
engagemang från läsaren, visade Professor Radway tvärtom hur välartikulerade, kunniga och aktiva romantikboksläsarna var. Genom att tillföra en mer
nyanserad bild av populärlitteraturens funktion för läsarna kom Reading the
Romance att ge ett banbrytande bidrag till den litteraturvetenskapliga forskningen generellt och den är i dag ett standardverk inom den internationella
populärkulturforskningen.
I sin nästa stora monografi, A Feeling for Books: The Book- of-the-Month Club,
Literary Taste, and Middle Class Desire (1997) ägnade sig Professor Radway åt
en central institution på bokmarknaden: bokklubben. Genom att kartlägga
The Book-of-the-Month Club som kulturellt fenomen i U.S.A. breddade hon här
sitt register ytterligare och närmade sig den bokhistoriskt orienterade forskningen. Hennes djupa intresse för olika aspekter av bokens historiska relationer till läsare, författare och förlag har under senare år lett henne till flera större samarbeten, bland annat som redaktör, tillsammans med Carl Kaestle, för
volym 4 av A History of the Book in America. Print in Motion: The Expansion of
Publishing and Reading in the United States, 1880–1940 (2008). Åren 1998–99
var Radway också ordförande för American Studies Association i U.S.A.
Martin Kemp, född 1942, är professor emeritus i konsthistoria vid Oxford University. I nästan tjugofem år verkade han i Skottland vid universiteten i Glasgow och St. Andrews. Mellan 1993 och 1998 var han British Academy Wolfson Research Professor.
Professor Kemp har både en humanistisk och en naturvetenskaplig utbildningsbakgrund. Detta blir tydligt genom ett trettiotal publikationer, där
Kemp framstår som en ledande renässansforskare med intresset särskilt fokuserat på de medicinska och matematiska vetenskapernas förhållande till bilden och bildkonsten. Som forskare på universalgeniet Leonardo da Vinci är
han en av de främsta. Senast publicerade han skrifterna The Human Animal
in Western Art and Science (Chicago 2007) och Leonardo da Vinci: Experience,
Experiment, and Design (Princeton University Press 2006). Hans tidiga studie
över Brunelleschi och centralperspektivets uppkomst är forfarande oomstridd
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(Geometrical Perspective from Brunelleschi to Desargues: A Pictorial Means or an
Intellectual End?, Oxford 1985). Kemp skriver en avskalad prosa där han renodlar tolkningarna med naturvetenskaplig akribi. Som forskare kombinerar
han skarpsinne och sensibilitet med en vid orientering i sin vetenskaps skiftande metodproblem.
Kemp har en positiv syn på konstvetenskapens möjligheter att bidra till
den allmänna kulturhistorien. Under de senaste åren har han särskilt fokuserat
på visualiseringar. Han tänker sig en ”visualitetens nya historia”, som omfattar
hela det vida konstområdet där naturliga fenomen får sin framställning och där
människans förhållande till den fysiska omvärlden exemplifieras. Han menar
att för denna nya historieskrivning kan ett diagram eller en datamaskinsgenererad molekylmodell vara lika relevanta som en målning av Michelangelo. Han
har sin egen spalt i tidskriften Nature, och en del av hans essäer har publicerats
i Visualisations (Oxford University Press 2000).
Kemp har bedrivit ett nära samarbete med brittiska och skotska museer,
vilket bland annat lett till den framgångsrika utställningen ”Spectacular Bodies” på Hayward Gallery i London 2000 samt den ovan nämnda skriften till
Victoria and Albert Museums utställning om Leonardo da Vinci. Med hjälp
av avancerad 3D-teknik visades här hur Leonardo da Vincis tankar utvecklades i visuell form; här kunde man särskilt utnyttja det enorma teckningsmaterial da Vinci efterlämnat. Utställningen och skriften är en djuplodande studie
av kreativitet överhuvudtaget. Dessutom visar de på en annan sida av Kemps
förmedlargärning, nämligen populariseringen av det vetenskapliga materialet i en form som alla kan förstå. Prov på förmedlarförmågan visade Kemp i
Stockholm i början av september 2007, när han på Nationalmuseum inför en
fullsatt sal höll den årligen återkommande Tessin-föreläsningen om Leonardo
da Vincis teckningar.
Historisk-filosofiska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker
sin höga respekt för deras viktiga forskningsinsatser, och ser fram emot fortsatt samarbete.
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Slutligen har fakulteten glädjen att gratulera de forskare som nu skall promoveras efter avlagda prov och önskar dem lycka och framgång i deras framtida
verksamheter.
Maria Ågren
Professor i historia
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten har vid denna promotion glädjen och äran att
promovera en ny hedersdoktor.
Ernst Håkon Jahr, född 1948, tillhör idag de mest framstående och mångsidiga
språkforskarna i Norden. Han disputerade 1984 vid Universitetet i Tromsø
på avhandlingen Talemålet i skolen. En studie av drøftinger og bestemmelser om
muntlig språkbruk i folkeskolen fra 1874 til 1925. Han är en ytterst produktiv
författare med sina omkring 200 vetenskapliga arbeten.
Bland områden som Ernst Håkon Jahr framför allt ägnat sig åt kan nämnas
sociolingvistik, dialektologi, kontaktspråksforskning, språkplanering, grammatik och språkhistoria. Ett axplock bland titlarna i hans omfattande bokproduktion kan också ge en antydan om den ämnesmässiga bredden i hans
forskning: Østlandsk Reisning 1916–1926 (1974), Russenorsk – et pidginspråk
i Norge (1981), Studies in Norwegian Linguistics, vol. 1–5 (1981–1992), Utsyn
over norsk språkhistor ie etter 1814 (1989/1994), Den stora dialektboka (1990),
Nordisk og nedertysk. Språkkontakt og språksamfunn i Norden i seinmellomalderen (1995), Sociolinguistics in Norway (1995), Language Change. Advances
in Histor ical Sociolingustics (1999), Clara Holst – kvinnelig pionér i akademia
i Norge (2006).
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Ernst Håkon Jahr var 1986–98 professor i nordisk språkvetenskap vid Universitetet i Tromsø. Från 1999 innehar han samma professur vid Høgskolen/
Universitetet i Agder. Ernst Håkon Jahr har under en lång följd av år tillhört
Norges forskningsråd och andra anslagsbeviljande organ i och utanför Norge.
Han har också betydande administrativa meriter. Från att ha haft uppdrag som
prefekt och dekan vid Universitetet i Tromsø blev han år 2000 utnämnd till
rektor för Høgskolen i Agder. Efter sex framgångsrika år på denna post återgick han sommaren 2007 till sin professur.
Ernst Håkon Jahr är en erfaren lärare och mycket uppskattad föreläsare.
Han är ofta inbjuden som plenartalare vid konferenser och som gästföreläsare
har han besökt flera universitet i bl.a. England, Tyskland, USA, Ungern, Tjeckien och förstås de nordiska länderna. Vid mer än ett tillfälle har han uppträtt
i Uppsala. Han har varit gästforskare i Polen och Ungern.
Ernst Håkon Jahr är en entreprenör som förtjänstfullt har utformat och drivit både norska och internationella forskningsprojekt, han har varit ansvarig för
större konferenser och har även tagit initiativ till att starta flera vetenskapliga
tidskrifter och skriftserier. Ernst Håkon Jahr tillhör ett stort antal olika akademier och lärda sällskap i Norge och utomlands, bland de senare exempelvis
International Society for Historical Linguistics, Societas Linguistica Europaea,
och The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (i Oxford).
Ernst Håkon Jahr blev 1995 hedersdoktor i Poznan. 2006 belönades han med
Jöran Sahlgrens pris av Kungl. Gustaf Adolfs Akademien (Uppsala) där han
2007 också valdes in som utländsk arbetande ledamot.
Språkvetenskapliga fakulteten välkomnar sin nye hedersdoktorer, uttrycker
sin högaktning för hans viktiga forskningsinsats och ser fram emot ett fortsatt
nära samarbete.
Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.
Henrik Williams
Professor i nordiska språk
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har vid denna promotion glädjen att promovera tre nya hedersdoktorer.
Bengt Johansson, född 1945, har på olika sätt tillämpat resultat från forskning och främst då matematikdidaktisk forskning i utformandet av läromedel,
inom lärarutbildning och lärarfortbildning och i utvecklandet av läroplaner
och kursplaner. Han har genomfört studier av teknologers uppfattningar av
ämnesinnehåll och kunskaper i den grundläggande mekanikundervisningen.
Framför allt har han studerat matematikundervisningens historia och mätning
av matematik kunskaper. Av särskild vikt har varit Johanssons arbete med att
bygga upp internationella nätverk mellan forskare i matematik, matematikdidaktik och lärare. Många framstående forskare har därigenom medverkat
vid forskningsseminarier i Sverige i matematikdidaktik. Han har bidragit med
sammanställningar av svenskt, nordiskt och internationellt forsknings- och utvecklingsarbete vid nordiska konferenser och i tidskriften Nämnaren. Han var
huvudredaktör 1993–96 för Nordens första ämnesdidaktiska tidskrift, Nordic
Studies of Mathematics Education, NOMAD.
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Rachel E. Keen, född 1939, professor i psykologi vid University of Virginia har
gjort många viktiga forskningsrön inom kognitiv utveckling och speciellt om
spädbarnets motorik och utveckling av målinriktade handlingar. Hon har varit verksam många år vid University of Massachusetts och två år vid Harvard,
och hon har varit president för International Society for Infant studies (ISIS)
och är medlem av American Academy of Arts and Sciences (AAAS). Även
inom andra områden har hennes kunskapsbidrag varit stora.
Anne Murcott, född 1942, är Special Professor vid Institute for Science & Society, Faculty of Social Sciences, Law and Education, Nottingham University,
Storbritannien. Hon är Honorary Visiting Professor vid City University i London och Professor emerita i Sociologi vid South Bank University. Murcott är
en av vår tids främsta mat- och måltidsforskare. Hon har under åren lyft flera
viktiga perspektiv som tidigare förbisetts av sociologer, inte minst att matvanor överhuvudtaget var intressant att studera även för samhällsvetare och inte
enbart för näringsforskare. Hon har under decennier visat på kulturens och
identitetsskapandets betydelse för hur vi förhåller oss till mat och hälsa, vilket bland annat visade sig i hennes huvudansvar för det sex år långa projektet
”The Nations Diet: The Social Science of Food Choice” (1998). Hennes forskning om mat och genus har fått en internationell uppmärksamhet. Hon har
fokuserat hushållet som en analytisk utgångspunkt, snarare än familjen, vilket
inneburit nya insikter om hur det matrelaterade arbetet fördelas och hur mat
distribueras mellan män och kvinnor, barn och vuxna.
Samhällsvetenskapliga fakulteten välkomnar de nya hedersdoktorerna till sin
forskningsgemenskap och ser fram mot fortsatt fruktbringande samarbete.
Slutligen lyckönskar fakulteten de forskare som promoveras efter avlagda prov
och önskar dem arbete och tillfredsställelse i sin gärning.
Ulf P. Lundgren
Professor i pedagogik
Promotor
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har vid denna promotion glädjen och äran
att promovera en ny hedersdoktor.
Monique de Saint Martin, född 1940, är directrice dʼétudes vid École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS) i Paris. (Titeln kan översättas med professor/forskningsledare.) Hon är sociolog med utbildningssociologi och eliternas
sociologi som specialiteter. Sedan tidigt 1960-tal tillhörde hon de allra första medarbetarna till Pierre Bourdieu och gjorde sedan under många år synnerligen vägande insatser i undersökningarna som företogs vid dennes Centre
de Sociologie Européenne vid EHESS. Hon figurerade som Pierre Bourdieus
medförfattare vid publiceringen av en rad banbrytande arbeten, bland vilka de
viktigaste var ett antal tidiga utbildningssociologiska verk samt de omfattande uppsatserna ”Anatomie du goût” (1976) om livsstilar i det franska samhället, vilken senare blev kärnan i Bourdieus La distinction (1979), och vidare ”Le
patronat” (1978) om de franska storföretagsledarna, ”La sainte famille” om de
franska biskoparna (1982), samt ”Agrégation et ségrégation” (1987) om franska
elithögskolor. I andra arbeten medverkade hon utan att hennes namn förekom
på titelbladet såsom i Bourdieus omfångsrika La noblesse dʼÉtat (1989) där tidigare studier av maktfältet, elitutbildningarna och staten sammanfördes.
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Därefter har Monique de Saint Martin genomfört betydande studier av i
synnerhet fransk men även bland annat rysk aristokrati, se exempelvis hennes bok Lʼespace de la noblesse (1993). Särskilt intresse har hon ägnat så kallade
konverteringsstrategier, ett område där hon tillhör världens främsta specialister. Med konverteringsstrategier avses individers eller gruppers sätt att utnyttja sina tillgångar av ett visst slag, exempelvis ett adligt namn eller en examen från ett ansett lärosäte, för att erövra tillgångar av annat slag (ekonomiska,
kulturella, politiska etc.). Vidare har hon ägnat sig åt samhällsvetenskapliga
metodfrågor och under de senaste tio åren varit ansvarig för forskarutbildningsprogrammet i sociologi vid EHESS. På sista tiden har hon lett forskning
om vad kulturen i föräldrahemmet betyder för barnens banor genom utbildningssystemet.
Genom åren har Monique de Saint Martin varit outtröttlig i att bistå forskare och doktorander från många länder som besökt och haft kontakter med
miljön kring Centre de sociologie européenne. Listan kunde göras lång över
alla forskar- och doktorandutbyten och forskningssamarbeten över nationsgränserna, som kommit till stånd tack vare hennes insatser. Den utbildningsoch kultursociologiska forskningen med hemvist vid Uppsala universitet har
sina rötter i samarbetsprojekt, utbyten, nätverk och internationella konferens
arrangemang för vilka Monique de Saint Martin från fransk sida skapat förutsättningarna.
Utbildningsvetenskapliga fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor, uttrycker sin aktning för hennes viktiga forskningsinsatser och ser fram emot ett fortsatt samarbete.
Donald Broady
Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildningarnas pedagogik
Promotor

48

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och äran att promovera fyra nya hedersdoktorer.
Lennart Bengtsson är född 1938. Han fick sin grundutbildning i Uppsala och
efter avlagd licentiatexamen i Stockholm anställdes han som meteorolog vid
SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut). Tidigt började
Lennart Bengtsson leda arbetet med att införa numeriska väderprognosmodeller på SMHI och med tiden blev han tillsammans med Axel Wijn-Nilsen från
Danmark utsedd att bygga upp ett Europeiskt institut för långtidsprognoser
(EWCMF) i Reading, England. Han var sedan detta instituts chef 1982–90.
Under sin tid i Reading ledde han en framgångsrik utveckling av väderprognosmodeller och senare också globala klimatmodeller. 1991 blev han kallad
att bli direktör för Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, Tyskland, en post han innehade till år 2000. Professor Bengtsson och hans forskningsgrupp blev snart världsledande inom klimatforskningen och han är alltfort verksam där.
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Jonathan R. Ellis, född 1946, disputerade 1971 i teoretisk elementarpartikelfysik vid Cambridge University i England. Efter en tid vid SLAC och CALTECH i
USA knöts han 1974 till teoriavdelningen vid CERN-laboratoriet i Genève. Han
har genom åren givit banbrytande bidrag till utvecklingen av de grundläggande
teorierna inom elementarpartikelfysiken. Detta gäller Standardmodellen, den
numera experimentellt väl etablerade teori som uppställdes på 1970-talet och
som beskriver materien som uppbyggd av 12 minsta partiklar, sex kvarkar och
sex leptoner. Mellan dessa verkar tre sorters krafter, den elektromagnetiska
samt den svaga och den starka kärnkraften, varav de två förstnämnda antas ha
samma ursprung. Vidare har Ellis aktivt bidragit till utarbetandet av den mer
generella Supersymmetriska teorin. Enligt denna är antalet minsta partiklar
fördubblat och alla tre kraftväxelverkningarna antas ha samma ursprung. Supersymmetriteorin kommer att kunna sättas på avgörande prov vid CERNs nya
accelerator LHC när den tas i bruk under 2009. Dessa teorier bidrar till förståelsen av hur universum skapades i Big Bang för 14 milliarder år sedan, något som
Ellis också studerat. Ellis har vidare verkat som ledande kraft inom europeisk
partikelfysik när det gällt att föreslå och vetenskapligt motivera framtida acceleratorer för partikelfysik. Ellis har särskild anknytning till Uppsala genom
att 1991 ha publicerat en av de första artiklarna om den laddade Higgsbosonen,
vilken utgör ett centralt forskningstema för LHC-forskningsgruppen i Uppsala,
samt genom att ha stött Uppsalas aktiva deltagande i den nu pågående utvecklingen av den framtida CLIC-acceleratorn på CERN.
Ulf Smith är född 1939 i Eskilstuna. Han avlade civilingenjörsexamen vid KTH
1962 och disputerade vid Massachusetts Institute of Physics 1971. Han blev
docent vid Uppsala universitet 1975. Institutionen för teknikvetenskap har
haft ett ovanligt stort utbyte av samarbete med professor Smith. Samarbetet
inleddes då Smith var anställd vid Ericsson Microelectronics som Senior Expert, Semiconducting Materials Technology. Han innehade samma position
inom Infineon, när detta företag övertagit verksamheten från Ericsson. Han
har även haft en rad andra industriella anställningar.
Ulf Smith har under en lång tid ställt sitt kunnande till institutionens förfogande vilket varit speciellt värdefullt eftersom han har en gedigen industri-
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ell erfarenhet. Sedan 1994 har Smith varit adjungerad professor vid Institutionen för teknikvetenskap. Han startade med att vara knuten till avdelningen
för materialvetenskap men har senare övergått till att vara verksam vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik. Smiths multidisciplinära kunskaper
har varit en mycket stor tillgång för båda dessa avdelningar och han har under
sin verksamhet aktivt handlett flera doktorander och i vissa fall även varit huvudhandledare.
Sedan Smith uppnådde pensionsålder 2004 har hans engagemang ökat signifikant och han är nu en aktiv medlem i den grupp som arbetar med högfrekventa krafttransistorer, s.k. LDMOS, samt i en grupp som utvecklar sensorer
för biotekniska applikationer. Det har blivit ett ovärderligt tillskott för dessa
grupper att få tillgodogöra sig Smiths erfarenheter och kompetens, ett arbete
han utan anställning utför av eget intresse och för avdelningens fromma. Han
står i en klass för sig bland personer som betytt mycket för verksamheten vid
institutionen.
Dieter Söll, född 1935, disputerade 1962 i kemi vid Tekniska Högskolan i
Stuttgart, Tyskland. Han arbetade åren 1962–1965 som post-doc. i Prof. H. G.
Khoranas laboratorium vid Universitetet i Madison, Wisconsin, USA. Under
denna tid gav Dieter Sölls forskning fundamentala bidrag till klarläggandet av
vilka bastripletter av DNA eller RNA som svarar mot vilka aminosyror i den
genetiska koden, vilket ledde till Khoranas Nobelpris i fysiologi eller medicin
1968. År 1967 kom Dieter Söll till Yale University, USA, där han oavbrutet
verkat till idag. Hans arbete vid Yale har haft cellens maskineri för översättning av den genetiska koden från RNA till de kanoniska tjugo aminosyrorna
såväl som till icke-kanoniska, modifierade aminosyror i fokus. Han har använt
sig av funktionell genomik för att studera organismer från livets archeala,
bakteriella och eukaryta huvudområden. Hans interdisciplinära insatser inbegriper molekylär evolution, genetik, biokemi, enzymologi, strukturbiologi
och molekylärbiologi. Dieter Sölls insatser, som till dags dato resulterat i 460
vetenskapliga artiklar, har givit fundamentala bidrag till vår förståelse av hur
det biologiska maskineri som ansvarar för den genetiska kodöversättningen
fungerar och hur det evolverat.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten välkomnar sina fyra hedersdoktorer,
uttrycker sin aktning för deras insatser och ser fram emot ett fortsatt samarbete.
Slutligen lyckönskar fakulteten sina doctores iuvenes till deras framgångsrikt
avlagda prov på vetenskaplig skicklighet och mognad och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i deras kommande verksamhet.
Måns Ehrenberg
Professor i molekylärbiologi
Promotor
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Kortfattat promotionslexikon

Absens betyder frånvarande. Vissa hedersdoktorer har inte möjlighet att deltaga i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.
Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade, utdelas numera till samtliga promovendi. Det är alltid
avfattat på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa med ett band i vederbörande fakultets färger.
Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska
doctor iuvenis, pl. doctores iuvenes som också ofta används.
Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veckad. Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den guldspänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom
de s.k. högre fakulteterna, dvs de teologiska, juridiska, medicinska och farmaceutiska.
Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakulteterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin
forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung 1839, då den förste hedersmagistern, som det då hette, promoverades i Uppsala
Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala uni-
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versitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom medicinska fakulteten
år 1804. Årets jubeldoktorer promoveras i maj.
Katedern kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte
bara är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en
promoverad av promotor förs över parnassen, vill det ge uttryck åt att han/hon
från och med nu ges rättighet att meddela akademisk undervisning.
Lagerkransen. Lagern var Apollos träd. Kransen utdelas av promotorerna
inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekommer endast i Sverige och Finland.
Promotor är den som promoverar; han/hon utses av vederbörande fakultet
och skall vara professor samt själv doktor.
Promovendus/a kallas den som skall promoveras, pl. promovendi; promotus/a
benämns den som är promoverad, pl. promoti.
Promotionsspråket är antingen svenska eller latin, vilket promotor själv väljer.
Promotionsvägrare kallas traditionellt den som förklarar sig icke vilja deltaga
i promotionen. Han/hon upptas inte i promotionsskrifterna. Akten är dock
(numera) helt frivillig.
Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen; de olika fakulteterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonien utdelas den
endast till hedersdoktorerna; doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om
de vill skaffa ring eller ej.
Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott,
för hedersdoktorer enkelskott. Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de kollektivt med tre skott om promovendi är
fler än två.

54

Promotionsföreläsningar
vid Uppsala universitet 1986–2008

Efter föreläsarens namn anges hans/hennes fakultetstillhörighet.
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Björn-Erik Roos (med) Om sömn och sömnrubbningar
Finn Sandberg (farm) Farmakognosi i u-land
K-G Ahlström (sam) Högskolan och lärarutbildningen
Martin H:son Holmdahl (rektor) Forskning, utbildning och sjukvårdspolitik
Lars Hartman (teol) Privatbrevet som blev en bibelbok
Lars-Gunnar Larsson (hum) ”Ta och prata om ringfingret”. Om
begränsningar i den jämförande språkforskningens möjlighet
Ragnar Holte (teol) Skall samhällets etiska grund vara kristen?
John O Norrman (tekn-nat) Naturgeografin inom vetenskap, skola och
samhälle
Erik Wallin (sam) Socrates, Leonardo – och undervisningen i den högre
skolan
Lars-Olof Sundelöf (farm) På tröskel till tid som flyr
Carl Hemström (jur) De ideella föreningarnas rättsliga ställning
Yngve Olsson (med) Människans hjärna – det sårbara organet med de
stora möjligheterna
Kurt Johannesson (hum) Om den akademiska föreläsningen
Lena Marcusson (jur) Demokratins idéer och den akademiska friheten.
En rättslig utgångspunkt
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2000-1
2000-2
2001-1
2001-2
2002-1
2002-2
2003-1
2003-2
2004-1
2004-2
2005-1
2005-2
2006-1
2006-2
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2

Leif Lewin (sam) Om konsten att skylla ifrån sig
Kurt Nordström (tekn-nat) Den biologiska revolutionen
Hans Lithell (med) Hälsa och sjukdom vid hög ålder
Anders Hultgård (teol) ”Gudars skymning” – Ragnarök i ett religionshistoriskt perspektiv
Peter Wallensteen (sam) Kriget, freden och Förenta Nationerna
Maarit Jänterä-Jareborg (jur) Familjerättslig mångfald i dagens Sverige
Merja Kytö (språk) Talet och skriften – olika språk?
Karin Johannisson (hist-fil) Om kreativitet och genialitet
Ulf Lindahl (med) Behöver vi kolhydrater?
Gunilla Lindmark (med) Kvinnors status och rättigheter i ett hälsoperspektiv
Marie-Christine Skuncke (hist-fil) Frihet, jämlikhet, offentlighet – demokratikampen i 1700-talets Sverige
Lilli Alanen (hist-fil) Om självkunskapens möjlighet
Erik Kjellberg (hist-fil) Uppsala universitet och 1600-talets europeiska
konsert
Ingrid Nylander (farm) Varför dricker vi alkohol? Om belöning och beroende
Gernot Müller (språk) Språkets makt och vanmakt
Sven-Erik Brodd (teol) Den mångdimensionella lärdomen – Linnéminnet ur ett universitetsperspektiv
Leif Lewin (samh) Blir man snällare av att samarbeta?
Lars Burman (hist-fil) Metaforernas makt – exemplet ”Tosca”

Tidigare promotionsföreläsningar (från 1935) finns förtecknade i T. 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 på latin, de två
följande är – för informationens skull – översatta till svenska respektive till
engelska. Dessa illustrationer ger läsaren en uppfattning om diplomtexterna
men är alltså inte i övrigt rättvisande avbildningar av diplomen.
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1. Jubeldoktor inom samhällsvetenskaplig fakultet
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2. Hedersdoktor inom teologisk fakultet – diplomet översatt till svenska
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3. Doctor iuvenis inom medicinsk fakultet – diplomet översatt till engelska
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Promovendi 23 januari 2009

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromotionen den 23 januari 2009, i den ordning de promoveras.
Avh. = disputationsavhandling. Det måste framhållas, att avhandlingstitlarna här återges i enlighet med de uppgifter som i anmälan har givits av promovendi själva. Författaren kan således ha gjort smärre ändringar – särskilt i
slutskedet – som inte kommit till redaktionens kännedom. För fullt korrekta
bibliografiska upplysningar i sammanhanget hänvisas därför till Universitetsbiblioteket, Uppsala.
Det bör slutligen observeras, att förteckningen endast upptar de nya doktorer som anmält sig till deltagande i promotionen. Övriga, s.k. promotionsvägrare, förtecknas inte här. Det bör också nämnas, att bland promovendi finns sådana personer som disputerat för ett eller flera år sedan men som av olika skäl
inte haft möjlighet att promoveras förrän nu. Av allt detta följer, att listorna
inte kan användas som pålitligt underlag för statistiska beräkningar rörande
antalet doktorsexamina etc. vid Uppsala universitet.
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Teologiska fakulteten
Promotor:
Professor Kajsa Ahlstrand

Hedersdoktorer:
Norman A Hjelm, förlagsredaktör, USA
Linda Woodhead, professor, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov:
Torbjörn Aronson, kyrkohistoria
Avh: Den unge Manfred Björkquist. Hur en vision av kristendomens möte med
kultur och samhälle växer fram
Sofia Camnerin, smål, systematisk teologi med livsåskådningsforskning
Avh: Försoningens mellanrum. En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar
Camilla von Heijne, uppl, gamla testamentets exegetik
Avh: The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis
Göran Janzon, missionsvetenskap
Avh: “Den andra omvändelsen”. Från svensk mission till afrikanska samfund
på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika 1914–1962
Ulrika Svalfors, smål, systematisk teologi med livsåskådningsforskning
Avh: Andlighetens ordning. En diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim
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Juridiska fakulteten
Promotor:
Professor Lena Olsen

Hedersdoktorer:
Martin Borgeke, hovrättslagman, Malmö
Esin Örücü, professor, Storbritannien
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Medicinska fakulteten
Promotor:
Professor Håkan Aldskogius

Hedersdoktor:
Giuseppe Bianchi, professor, Italien

Doktorer efter avlagda prov:
Fredrik Ahlsson, s-n, pediatrik
Avh: Being Born Large for Gestational Age. Metabolic and Epidemiological
Studies
Rosita Bergström, värml, molekylär cellbiologi
Avh: Epigenetic Regulation of Replication Timing and Signal Transduction
Izabela Buraczewska, dermatologi och venereologi
Avh: Skin Barrier Responses to Moisturizers
Andreas Börjesson, värml, medicinsk cellbiologi
Avh: Investigations of Strategies to Counteract Proinflammatory Cytokines in
Experimental Type 1 Diabetes
Joey Lau Börjesson, ög, medicinsk cellbiologi
Avh: Implantation-Site Dependent Differences in Engraftment and Function
of Transplanted Pancreatic Islets
Pernilla Carlsson, vg, medicinsk biokemi
Avh: Cellular Design of Heparan Sulfate. The NDST Enzymes and their Regulation
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Janet Cunningham, värml, medicin
Avh: Tumour Biological Factors Characterizing Metastasizing Serotonin-Producing Ileocaecal Carcinoids
Henry Engler, klinisk fysiologi
Avh: PET and the Multitracer Concept. An Approach to Neuroimaging Pathology
Camilla Fröjd, vårdvetenskap
Avh: Cancer Patients’ Satisfaction with Doctors’ Care. Consequences and Contributing Conditions
Finn Hjelmblink, hälso- och sjukvårdsforskning
Avh: Understanding Life After Stroke
Térèse Johansson, norrl, endokrinologi och diabetologi
Avh: Pancreatic Endocrine Tumourigenesis. Genes of Potential Importance
Karin Lisspers, allmänmedicin
Avh: Organisation of Asthma in Primary Care, Quality of Life, and Sex-Related Aspects in Asthma Outcomes
Elisabeth Mattsson, vårdvetenskap
Avh: Cancer During Adolescence. Psychosocial Consequences and Methodological Issues
Ulrika Pöder, vårdvetenskap
Avh: Posttraumatic Stress Among Parents of Children on Cancer Treatment.
Support, Care, and Distress
Nils Rodhe, allmänmedicin
Avh: Asymptomatic Bacteriuria in the Elderly
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Carl-Johan Silfverswärd, sthlm, ortopedi
Avh: Effects of Interleukin-4 and Interleukin-13 on Bone
Anne Stefansson,v-d, medicinsk biokemi
Avh: Mechanisms of Integrin Signal Transduction
Björn Ställberg, allmänmedicin
Avh: Asthma in Primary Care. Severity, Treatment, and Level of Control
Eva Thors Adolfsson, vårdvetenskap
Avh: Patient Education for People with Type 2 Diabetes in Primary Health
Care
Gunnel Viklund, vårdvetenskap
Avh: Education for Teenagers with Diabetes
Thorne Wallman, allmänmedicin
Avh: Disability Pension with Special Reference to Sick Leave Track Record,
Health Effects, Health Care Utilisation, and Survival. A Population-Based
Study
Björn Wikehult, plastikkirurgi
Avh: Use of Healthcare, Perceived Health, and Patient Satisfaction in Patients
with Burns
Niklas Zar, gbg, kirurgi
Avh: Epidemiological Studies of Small Intestinal Tumours
Mikael Åberg, v-d, klinisk kemi
Avh: Tissue Factor Biological Functions. Coagulation Activity in Microparticles and Signaling with Focus on Migration and Apoptosis
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Kajsa Åsling Monemi, internationell hälsa
Avh: The Impact of Violence Against Women on Child Growth, Morbidity,
and Survival. Studies in Bangladesh and Nicaragua
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Farmaceutiska fakulteten
Promotor:
Professor Mats Larhed

Hedersdoktor:
Geoffrey Tucker, professor, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov:
Milad Botros, farmaceutisk farmakologi
Avh: Substance P (SP) Aminoterminal SP (1-7) Binding in Brain Regions and
Spinal Cord of the Male Rat. Studies on the Interaction with Opioid Related
Pathways
Maria Ellfolk, gotl, farmaceutisk biokemi
Avh: Regulation of Vitamin D 25-Hydroxylases. Effects of Vitamin D Metabolites and Pharmaceutical Compounds on the Bioactivation of Vitamin D
Nelly Fransén, s-n, galenisk farmaci
Avh: Studies on a Novel Powder Formulation for Nasal Drug Delivery
Henrik Lodén, gbg, analytisk farmaceutisk kemi
Avh: Separation of Pharmaceuticals by Capillary Electrophoresis Using Partial
Filling and Multiple-Injections
Anna Nilsson, kalm, farmaceutisk farmakologi
Avh: Molecular Profiling and Imaging of Peptides, Proteins, and Drugs in Biological Tissue Using Mass Spectrometry
Josefina Nordström, ög, galenisk farmaci
Avh: Compression Analysis as a Tool for Technical Characterization and Classification of Pharmaceutical Powders
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Historisk-filosofiska fakulteten
Promotor:
Professor Maria Ågren

Hedersdoktorer:
Martin Kemp, professor, Storbritannien
Janice A Radway, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov:
Cecilia Candréus, s-n, textilvetenskap
Avh: De hädangångnas heraldik. En studie av broderade begravningsfanor ca
1670–1720
Roger Edenmo, s-n, arkeologi
Avh: Prestigeekonomi under yngre stenåldern. Gåvoutbyten och regionala
identiteter i den svenska båtyxekulturen
Hanna Enefalk, g-h, historia
Avh: En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa
1800-talet
Ragnar Hedlund, uppl, antikens kultur och samhällsliv
Avh: “...achieved nothing worthy of memory”. Coinage and Authority in the
Roman Empire c. AD 260–295
Karin Kvist Geverts, g-h, historia
Avh: Ett främmande element i nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska
flyktingarna 1938–1944
Jonas Lindström, norrl, historia
Avh: Distribution and Differences. Stratification and the System of Reproduction in a Swedish Peasant Community 1620–1820
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Laura Palosuo, v-d, historia
Avh: Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary, 1920–1945
Helen Schmidl, norrl, litteraturvetenskap
Avh: Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde
klass
Hedvig Schönbäck, konstvetenskap
Avh: De svenska städernas begravningsplatser 1770–1830. Arkitektur, sanitet
och det sociala rummet
Johannes Westberg, norrl, historia
Avh: Förskolepedagogikens framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835–1945
Ingrid Åkesson, musikvetenskap
Avh: Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik
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Språkvetenskapliga fakulteten
Promotor:
Professor Henrik Williams

Hedersdoktor:
Ernst Håkon Jahr, professor, Norge

Doktorer efter avlagda prov:
Marica Ivier, romanska språk
Avh: De lʼerrant à lʼartiste – Le rayonnement dʼUlysse dans lʼoeuvre romanesque de Jean Giono
Gustaf Öqvist Seimyr, datorlingvistik
Avh: Evaluating Readability on Mobile Devices
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
Promotor:
Professor Ulf P Lundgren

Hedersdoktorer:
Bengt Johansson, fil mag och föreståndare, Göteborg
Rachel E Keen, professor, USA
Anne Murcott, professor, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov:
Maria Folke-Fichtelius, pedagogik
Avh: Förskolans formande. Statlig reglering 1944–2008
Andreas Kjellin, v-d, människa-datorinteraktion
Avh: Visualizing Dynamics. The Perception of Spatiotemporal Data in 2D
and 3D
Eva Landström, ög, vårdvetenskap
Avh: To Choose or not to Choose Functional Foods, That is the Question.
Swedish Consumers’ and Health-Care Professionals’ Attitudes to and Use of
Functional Foods
Erika Lind, norrl, kulturgeografi
Avh: Housing the Nation? Post-Apartheid Public Housing Provision in the
Eastern Cape Province, South Africa
Clas Linnman, kalm, psykologi
Avh: Imaging Chronic Pain and Inflammation. Positron Emission Tomography
Studies of Whiplash Associated Disorder
Heléne Lundberg, företagsekonomi
Avh: Geographical Proximity Effects and Regional Strategic Networks
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Catrin Lundström, smål, sociologi
Avh: Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi
Gunilla Myreteg, s-n, företagsekonomi
Avh: Förändringens vindar. En studie om aktörsgrupper och konsten att välja
och införa ett affärssystem
Daniel Pettersson, pedagogik
Avh: Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av
skolan
Viviana Stechina, v-d, statskunskap
Avh: Conditions for Corruption. Institutions, Executive Power, and Privatization in Argentina and Chile in the 1990s
Elisabet Wasteson, vårdvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning
Avh: Living and Coping with Cancer. Specific Challenges and Adaptation
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Promotor:
Professor Donald Broady

Hedersdoktor:
Monique de Saint Martin, directrice d’études, Frankrike

75

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Promotor:
Professor Måns Ehrenberg

Hedersdoktorer:
Lennart Bengtsson, professor, Uppsala
Jonathan R Ellis, professor, Schweiz
Ulf Smith, professor, Huddinge
Dieter Söll, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov:
Alexandra Abrahamson, smål, biologi med inriktning mot ekotoxikologi
Avh: Gill EROD Activity in Fish. A Biomarker for Waterborne Ah-Receptor
Agonists
Carin Andersson, smål, biologi med inriktning mot ekotoxikologi
Avh: Evaluation of Biomarker Responses in Fish with Special Emphasis on Gill
EROD Activity
Marley Becerra Garcia, v-d, teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska
urladdningar
Avh: On the Attachment of Lightning Flashes to Grounded Structures
Zurab Chemia, s-n, geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi
och tektonik
Avh: Modeling Internal Deformation of Salt Structures Targeted for Radioactive Waste Disposal
Catarina Ekenäs, smål, biologi med inriktning mot systematisk botanik
Avh: Phylogenies and Secondary Cemistry in Arnica (Asteraceae)

76

Anders Eklöf, värml, kemi med inriktning mot organisk kemi
Avh: Lowcoordinated Silicon and Hypercoordinated Carbon. Structure and
Stability of Silicon Analogs of Alkenes and Carbon Analogs of Silicates
Peder Eliasson, v-g, fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik
Avh: Emittance Preservation and Luminosity Tuning in Future Linear Colliders
Stefan Engblom, ög, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
Avh: Numerical Solution Methods in Stochastic Chemical Kinetics
Fritjof Fagerlund, gotl, hydrologi
Avh: Experimental and Modelling Studies on the Spreading of Non-Aqueous
Phase Liquids in Heterogeneous Media
Lars Forsberg, g-h, biologi med inriktning mot populationsbiologi
Avh: Genetic Aspects of Sexual Selection and Mate Choice in Salmonids
Samira Garboui, biologi
Avh: Plant-Derived Chemicals as Tick Repellents
Magnus Hanson, teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial
Avh: On Adhesion and Galling in Metal Forming
Kristi Kuljus, vg, matematisk statistik
Avh: Rank Estimation in Elliptical Models. Estimation of Structured Rank Covariance Matrices and Asymptotics for Hetero Scedastic Linear Regression
Johan Kåhrström, norrl, matematik
Avh: Tensor Products on Category 0 and Kostant´s Problem
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Andreas Lindblad, s-n, fysik med inriktning mot atom- och molekyl- och kondenserade materiens fysik
Avh: A Treatise on the Geometric and Electronic Structure of Clusters. Investigated by Synchrotron Radiation Based Electron Spectroscopis
Anna Mattsson, smål, biologi med inriktning mot ekotoxikologi
Avh: Roles of ERα and ERβ in Normal and Disrupted Sex Differentiation in
Japanese Quail
Daniel Månsson, uppl, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Intentional Electromagnetic Interference (IEMI). Susceptibility Investigations and Classification of Civilian Systems and Equipment
Kalle Mälson, v-d, biologi med inriktning mot ekologisk botanik
Avh: Plant Responses after Drainage and Restoration in Rich Fens
Paulo Oliveira, biologi
Avh: Regulation of the Cyanobacterial Bidirectional Hydrogenase
Johan Petrini, kalm, datavetenskap med inriktning mot databasteknik
Avh: Querying RDF Schema Views of Relational Databases
Lars Pettersson, ög, datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion
Avh: Collaborative Visualization. Designing and Evaluating Systems for CoLocated Work
Torbjörn Rander, vg, fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserade materiens fysik
Avh: Photoelectron Spectroscopy on Atoms, Molecules, and Clusters. The
Geometric and Electronic Structure Studied by Synchrotron Radiation and
Lasers
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Joanna Sendecka, v-d, zooekologi
Avh: Age, Longevity, and Life-History Trade-Offs in the Collared Flycatcher
(Ficedula albicollis)
David Sundqvist, norrl, Rymd- och plasmafysik
Avh: Space Plasma Dynamics. Instabilities, Coherent Vortices, and Covariant
Parametrization
Daniel Söderström, värml, teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Avh: Modelling and Applications of the Hollow Cathode Plasma
Oksana Travnikova, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik
Avh: Structure and Dynamics of Core-Excited Species
Miranda Varedian, smål, kemi med inriktning mot organisk kemi
Avh: Photoswitchable Peptidomimetics. Synthesis and Photomodulation of
Functional Peptides

79

Pristagare 23 januari 2009
(priserna avser år 2008)

Björkénpriset
Utdelades första gången 1902 på John Björkéns dödsdag den 16 december i enlighet med testamentets stipulationer där också anges att räntan årligen skall
utdelas ”som belöning för framstående vetenskaplig forskning eller sådana på
vetenskaplig grund vilande arbeten – vare sig upptäckter, uppfinningar eller
fruktbärande förbättringar – som hedra svensk forskning eller kunna bidraga till
fosterlandets materiella förkovran”. Priset utdelas omväxlande inom fyra olika
grenar, för år 2008 inom ”den medicinska vetenskapens teoretiska grenar”.
Kurt Nordström, professor emeritus i mikrobiologi, tilldelas priset för sina
banbrytande experimentella studier av kontrollmekanismer för celldelning
och DNA-syntes.

Torgny Segerstedt-medaljen
Medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som
rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988.
Medaljen utdelas vartannat år till ”Svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”. Till medaljen
är knuten en prissumma.
Torgny Segerstedt-medaljen år 2008 går till Peter Juslin, professor i psykologi
särskilt kognitionspsykologi.
Peter Juslin tilldelas medaljen för sin nydanande och internationellt uppmärksammade forskning om hur olika typer av kunskaper och kognitiva begränsningar kommer till uttryck i människors bedömningar och beslut.
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Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi
Bengt Långström, professor i radiofarmaceutisk organisk kemi, har bedrivit visionär världsledande forskning inom organisk kemi med inriktning emot syntes av medicinskt viktiga föreningar som innehåller den kortlivade isotopen
kol-11. Hans forskning ligger till grund för många av de stora framsteg som
gjorts inom PET, eller positron emission tomografi, en teknik som används vid
de flesta ledande sjukhus i världen för diagnostisering av patienter, samt av de
ledande läkemedelsföretagen vid framställning av nya läkemedel.

Oscarspriset
Den 5 september 1877, den första av de tre dagar som universitetet högtidlighöll sin 400-årsfest, undertecknade Oscar II ett gåvobrev där han skänkte
universitetet 40 000 kronor. Han ville därmed uttrycka sina känslor för vad
universitetet uträttat för den fosterländska vetenskapsodlingen. Avkastningen
skulle gå till ett pris för yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet, till
någon som inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet.
Oscarspriset år 2008 delas mellan filosofie doktorn Mikael Alm, Historiska
institutionen och docenten Mathias Hallberg, Institutionen för farmaceutisk
biovetenskap.
Mikael Alm är en uppslagsrik, nydanande och skicklig historiker med ett öga
för såväl den belysande detaljen som de stora sammanhangen. Hans redan omfångsrika författarskap har rönt uppmärksamhet nationellt och internationellt
och inriktar sig på problem avseende hur den yttersta politiska makten legitimerades och manifesterades i Sverige under den franska revolutionens tidevarv och senare i det framväxande borgerliga 1800-talssamhället.
Mathias Hallberg får priset för sina framgångsrika och i vetenskapssamhället
uppmärksammade studier av peptiderga konverteringsmekanismer i tachykinin- och angiotensisystemen som kan vara störda vid vissa neurologiska sjuk-
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domar. Hallbergs redan omfattande forskning öppnar för nya strategier vid
framtagande av läkemedel för behandling av dessa sjukdomstillstånd.

Martin H:son Holmdahl-stipendiet
Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till dess förutvarande
rektor på hans 80-årsdag. Stipendiet ”skall tilldelas en anställd inom universitetet, en grupp av sådana anställda, en student, eller en grupp av studenter,
som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagaren
av stipendiet skall ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga frioch rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat”.
Martin H:son Holmdahl-stipendiet år 2008 tillfaller Edil Baisalov, student
på masterutbildningen i Eurasian Studies vid Institutionen för euroasiatiska
studier.
Edil Baisalov tilldelas stipendiet för sitt konsekventa arbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Kirgizistan. Han har som ledare för Kirgizistans största nationella nätverk för människorättsaktivister arbetat för att få
till stånd demokratiska reformer, aktivt och med stort genomslag försökt förhindra valfusk och kämpat, med fara för sitt eget liv, mot organiserad brottslighet och dess politiska inflytande. Baisalov är genom sin rättskänsla, sin hängivenhet och sitt mod ett föredöme för alla och vi kan nu med stor tacksamhet
få räkna honom som Uppsalastudent.
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