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Förord

I Lunds universitets sigill kan man läsa årtalet 

1666. Den 19 december utfärdade konung 

Karl XI:s förmyndarregering stiftelsebrev, 

privilegier och konstitutioner för det nya 

Kungliga Karolinska Universitetet. Det skulle 

dock dröja till den 28 januari, Karl-dagen, 

1668 innan den högtidliga invigningen ägde 

rum. Först då skrevs studenter in och den 

egentliga verksamheten kunde börja. 

I dessa tider kan det vara av intresse att 

påminna om att Lunds universitet år 1668 

var det femte i Sverige. Utöver Uppsala 

(grundat 1477) fanns då i svenska besitt-

ningar runt Östersjön universiteten i Åbo 

(1640), Dorpat (1632) och Greifswald (1456 

och 1631). De lundensare som värdesätter 

anciennitet kan glädjas åt att Nordens första 

högskola – i ordets egentliga bemärkel-

se – inrättades vid franciskanerklostret i 

Lund redan 1438. Här kunde man förvärva 

baccalaureusgraden. 

Universitetets fakulteter anordnar tradi-

tionellt gemensamma doktorspromotioner, 

i år fredagen den 29 maj. Humanistiska, 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapli-

ga fakulteterna utgjorde förr den filosofiska 

fakulteten, till den räknas nu även Ekonomi-

högskolan. De markerar sin samhörighet 

genom att ha en gemensam promotor. 

Doktorspromotionen är årets stora 

akademiska högtid, då universitetet förlänar 

sin högsta värdighet till dem som genomgått 

vederbörlig utbildning och försvarat en dok-

torsavhandling. Samtidigt hyllar universitetet 

högt förtjänta forskare från andra univer-

sitet, liksom andra medborgare, genom 

att utse dem till hedersdoktorer. Som en 

hyllning till tidigare generationer promoverar 

man till jubeldoktorer dem som för femtio år 

sedan fick sin doktorstitel.

Vid promotionen utdelas lärdomens 

insignier: ringen, hatten och diplomet, med i 

huvudsak följande latinska formuleringar:

Salve! 
(Var hälsad!)
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FÖRORD

Accipe pileum, insigne libertatis! 
(Mottag hatten, frihetens tecken!)

Ecce anulus, sincerae fidei pignus! 
(Se här ringen, den uppriktiga trohetens 

pant!)

Ecce diploma, doctrinae virtutisque 
testimonium! 
(Se här diplomet, vittnesbörd om lärdom 

och framstående egenskaper!)

Vale! Praeclarissima Doctrix/
Praeclarissime Doctor! 
(Lev väl, högt lysande doktor!)

Filosofie doktorer får istället för hatt en 

lagerkrans (Accipe lauream!). Ritualen 

varierar något mellan olika typer av doktorer 

samt förkortas för dem som promoveras 

efter avlagda prov.

2015 promoveras 208 doktorer efter 

avlagda prov (varav 22 i sin frånvaro, 

absens).

Alla vetenskapens gynnare och vänner 

bjudes välkomna till promotionshögtidlighe-

ten i Domkyrkan.

Torbjörn von Schantz

Rector magnificus
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Processionsordning

Övermarskalk
Biträdande övermarskalkar
Fyra insigniemarskalkar
Teologiska fakultetens promotor
Juridiska fakultetens promotor
Medicinska fakultetens promotor
Tekniska fakultetens promotor
Konstnärliga fakultetens promotor
Filosofiska fakulteternas promotor
Humanistiska fakultetens dekanus
Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus
Naturvetenskapliga fakultetens dekanus
Marskalk
Teologiska fakultetens jubeldoktor
Marskalk
Teologiska fakultetens hedersdoktor
Marskalk
Teologiska fakultetens doktorer  

efter avlagda prov
Marskalk
Juridiska fakultetens hedersdoktorer
Marskalk
Juridiska fakultetens doktorer 

efter avlagda prov

Marskalk
Medicinska fakultetens jubeldoktorer
Marskalk
Medicinska fakultetens hedersdoktorer
Marskalk
Medicinska fakultetens doktorer  

efter avlagda prov
Marskalk
Tekniska fakultetens hedersdoktorer
Marskalk
Tekniska fakultetens doktorer  

efter avlagda prov
Marskalk
Konstnärliga fakultetens doktorer 

efter avlagda prov
Marskalk
Marskalk
Filosofiska fakulteternas jubeldoktorer
Marskalk
Humanistiska fakultetens hedersdoktorer
Marskalk
Humanistiska fakultetens doktorer  

efter avlagda prov
Marskalk
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PROCESSIONSORDNING

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
hedersdoktorer
Marskalk
Samhällsvetenskapliga fakultetens  

doktorer efter avlagda prov
Marskalk
Ekonomihögskolans hedersdoktorer
Marskalk
Ekonomihögskolans doktorer  

efter avlagda prov
Marskalk
Naturvetenskapliga fakultetens 
hedersdoktorer
Marskalk
Naturvetenskapliga fakultetens  

doktorer efter avlagda prov
Härold
Kursorer
Rektor
Emeriti
Honoratiores
Marskalk
Lunds universitets studentkårer
Ordförande vid studentkårerna 
Marskalk
Kuratorskollegiet
Nationernas kuratorer
Marskalk

Teologiska fakulteten
Marskalk
Juridiska fakulteten
Marskalk
Medicinska fakulteten
Marskalk
Tekniska fakulteten
Marskalk
Konstnärliga fakulteten
Marskalk
Humanistiska fakulteten
Marskalk
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Marskalk
Ekonomihögskolan
Marskalk
Naturvetenskapliga fakulteten
Marskalk
Anhöriga till promovendi
Övriga hospites
Fanborg
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Program

Ingångsmusik
Preludium och fuga ess-dur av Johann Sebastian Bach

Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel

Hälsningsord 
Rektor, professor Torbjörn von Schantz

Fanfare for the Common Man
Musik: Aron Copland

Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson

Teologiska fakultetens promotion
Promotor: Samuel Rubenson

• Jubeldoktorer: Bo Ahlberg, Jan Janson

• Hedersdoktor: Per Åkerlund

• Doktorer efter avlagda prov

Sing We and Chant it
Musik: Thomas Morley

Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson

Juridiska fakultetens promotion
Promotor: Annika Nilsson

• Jubeldoktor: Gunnar Bramstång

• Hedersdoktorer: Anders Kruse, Rosemary Rayfuse

• Doktorer efter avlagda prov
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PROGRAM

Gaudeamus igitur
Musik: Anonym

Lunds akademiska kör, dirigent: Cecilia Martin-Löf

Medicinska fakultetens promotion
Promotor: Catharina Svanborg

• Jubeldoktorer: Inge Dahn, Per Edwards (absens), Sten Eriksson, Alan Hofmann, 

Anders Lunderquist (absens), Duncan McPherson, Ivar Nordenfelt, Bertil Sundén, Bo Ursing

• Hedersdoktorer: Magnus Dahlbom, Karl Deisseroth, Michael Marmot

• Doktorer efter avlagda prov

April is in My Mistress’ Face
Musik: Thomas Morley

Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson

Tekniska fakultetens promotion
Promotor: Rajni Hatti-Kaul

• Hedersdoktorer: Colin Carlile, Martin Gren, Liesbet Van der Perre

• Doktorer efter avlagda prov

My Bonnie Lass
Musik: Thomas Morley

Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson

Konstnärliga fakultetens promotion
Promotor: Anders Ljungar-Chapelon

• Doktorer efter avlagda prov
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PROGRAM

Pastoral F-dur av Johann Sebastian Bach
Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel

Kransflickornas intåg
Esther Gustafsson, Emma Karrman, Elsa Landqvist Waldö, Sigrid Landqvist Waldö, Fia Larsson, 

Maj Larsson, Liv Michin, Amanda Nyberg, Livia Resebo, Parisa Wickenberg

Filosofiska fakultetens promotion
Promotor: Thomas Kalling

• Jubeldoktorer: Ingemar Ahlén, Evald Johansson (absens), Gillis Johansson, Klaus Mosbach, 

Tore Nyberg, Arne Persson, Bo Westerhult (absens)

Humanistiska fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Pia Bennike, Manfred Pienemann, Oda Wischmeyer

• Doktorer efter avlagda prov

Abide With Me
Musik: W.H. Monk

Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson

Samhällsvetenskapliga fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Ulla Carlsson, Vilhelm Ekensteen

• Doktorer efter avlagda prov

La Mourisque
Musik: Tyleman Susato

Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson
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PROGRAM

Ekonomihögskolans promotion
• Hedersdoktorer: Jenny Lindén Urnes, James Vaupel

• Doktorer efter avlagda prov

En vänlig grönskas rika dräkt
Text: Carl David af Wirsén, musik: Waldemar Åhlén

Lunds akademiska kör, dirigent: Cecilia Martin-Löf

Naturvetenskapliga fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Karen Luise Knudsen, Yeshayahu Talmon

• Doktorer efter avlagda prov

Pavane Battaille
Musik: Tyleman Susato

Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson

Oration för universitetet
Tekn dr Dan Killander

Bön
Biskop Johan Tyrberg

Utgångsmusik
Preludium och fuga h-moll av Johann Sebastian Bach

Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel

Övermarskalk: Carin Brenner



Teologiska fakultetens promotion
PROMOTOR SAMUEL RUBENSON 
TEOLOGIE DOKTOR
PROFESSOR I KYRKOHISTORIA
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Teologiska fakultetens promotion

Jubeldoktorer: Bo Ahlberg, Jan Janson

Hedersdoktor: Per Åkerlund

Doktorer efter avlagda prov

Jennie Helena Ahlgren, Ög 
Personaliserad nutrition och etik. En empirisk 

studie av svenska konsumenters inställning 

till gentester för hälsans skull 

Etik

Per Håkan Magnus Evertsson, Kr 
Liknelser och läsningar. Reception av 

liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 

10-15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 

1985-2013 

Nya testamentets exegetik

David Heith-Stade, Gbg (absens) 
The Rudder of the Church. A Study of the 

Theory of Canon Law in the Pedalion 

Praktisk teologi

Linda Veronica Johansson 
Stimulating the Brain. Ethical Perspectives on 

Deep Brain Stimulation & Nano Scaled Brain 

Machine Interfaces 

Etik

Bengt Niclas Lindström 
Förhållandet mellan praxis och teori inom 

etiken 

Etik

Sven Fredrik Modéus 
Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett 

studium av gudstjänstgemenskapens 

identitet och ställning i Svenska kyrkan 

Systematisk teologi



Juridiska fakultetens promotion
PROMOTOR ANNIKA NILSSON
JURIS DOKTOR
PROFESSOR I OFFENTLIG RÄTT
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Juridiska fakultetens promotion

Jubeldoktor: Gunnar Bramstång

Hedersdoktorer: Anders Kruse, Rosemary Rayfuse

Doktorer efter avlagda prov

Olena Bokareva, Ög 
Multimodal Transportation under the 

Rotterdam Rules: Legal Implications for 

European Carriage of Goods and the Quest 

for Uniformity 

Civilrätt

Anna Katarina Bruce, Ld 
Which Entitlements and for Whom? The 

Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities and its Ideological Antecedents 

Mänskliga rättigheter

Lotta Camilla Mari Maunsbach 
Avtal om rätten till domstolsprövning. 

Processuella överenskommelsers giltighet i 

svensk rätt. 

Processrätt

Linnea Kristina Wegerstad 
Skyddsvärda intressen & straffvärda 

kränkningar. Om sexualbrotten i det 

straffrättsliga systemet med utgångspunkt i 

brottet sexuellt ofredande. 

Straffrätt



Medicinska fakultetens promotion
PROMOTOR CATHARINA SVANBORG
MEDICINE DOKTOR
PROFESSOR I KLINISK IMMUNOLOGI
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Medicinska fakultetens promotion

Jubeldoktorer: Inge Dahn, Per Edwards (absens), Sten Eriksson, Alan Hofmann, Anders Lun-

derquist (absens), Duncan McPherson, Ivar Nordenfelt, Bertil Sundén, Bo Ursing

Hedersdoktorer: Magnus Dahlbom, Karl Deisseroth, Michael Marmot

Doktorer efter avlagda prov

Samuel Andreas Adamsson Eryd 
Novel risk factors for atrial fibrillation in an 

urban population 

Klinisk medicin med inriktning epidemiologi

Sami Alkayyali (absens) 
Genetics of Complications in Patients with 

Type 2 Diabetes. 

Biomedicin med inriktning molekylär medicin

Ewa Kazimiera Andersson 
The experience of younger adults and their 

next of kin following a myocardial infarction 

and registered nurses’ conceptions of caring 

in a coronary care context 

Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Erik Martin Anesäter 
Negative Pressure Wound Therapy – 

Mechanisms of Action and Protecting 

Exposed Blood Vessels in the Wound Bed 

Klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi

Martin Lennart Annborn 
Cardiac arrest – prognostic biomarkers and 

aspects of shock 

Klinisk medicin med inriktning anestesiologi 

och intensivvård

Karin Marianne Annertz 
Oral and Oropharyngeal Cancer – Aspects 

on Epidemiology and Prognostic Markers 

Öron- näs- halssjukdomar (Lund)
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Daniel Ansari, Ld 
Pancreatic Cancer – Early Detection, 

Prognostic Factors, and Treatment 

Klinisk medicin med inriktning kirurgi

Carl Bo Jonatan Axelsson, Wml 
Reproductive function in young Swedish 

men – time trend, prenatal and adult 

exposure to smoking and phthalates. 

Klinisk medicin med inriktning reproduktion

Britt Elin Johanna Banke Nordbeck 
New actors in adipocyte function – Focusing 

on PDEs, CART and superantigen 

Biomedicin med inriktning experimentell 

diabetesforskning

Kishan Bellamkonda, Mlm 
The Role of Inflammatory Lipid Mediators on 

Colon Cancer Initiating Cells (CICs) 

Laboratoriemedicin med inriktning 

cellpatologi

Jessica Ann Maria Berg Skoog 
Analysis of factors of importance for drug use 

Klinisk medicin med inriktning 

allmänmedicin

Adel Jabr Bin Jabr, Mlm 
Clinical Aspects on Chimney Stent Graft 

Technique in Endovascular Repair of the 

Aorta. 

Klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi

Per Olof Bosemark 
Enhancing bone healing through concurrent 

anabolic- and anti-catabolic pharmacological 

treatment 

Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Angelica Brandelius 
Targeting viral induced TSLP – an airway 

treatment opportunity 

Klinisk medicin med inriktning 

immunofarmakologi

Jenny Maria Calvén 
Emerging role of RIG-I-like receptors in 

antiviral innate immunity in airway structural 

cells 

Biomedicin med inriktning medicinsk 

inflammationsforskning
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Vikas Choudhry (absens) 
Trading in sexual currency: Transactional 

sex, sexual coercion and sexual behaviours 

among young people in Uganda 

Folkhälsovetenskap

Helena Carin Ellinor Christianson 
Mechanistic studies on the role of 

extracellular vesicles in the tumor 

microenvironment 

Biomedicin med inriktning klinisk medicin

Michele Compagno 
Studies on anti-dsDNA antibodies and other 

potential biomarkers in Systemic Lupus 

Erythematosus (SLE). 

Klinisk medicin med inriktning reumatologi

Christel Maria Elisabeth 
Compagno Strandberg 
Advanced clinical MRI for better outcome 

in epilepsy surgery. Focusing on fMRI and 

prediction of verbal memory decline. 

Klinisk medicin med inriktning neurologi

Maria Charlotta Cöster 
SEFAS. The Self-Reported Foot and Ankle 

Score. 

Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Alain Dardashti 
Importance of renal function in cardiac 

surgery 

Klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi

Mina Davoudi 
Effect of experimental complex III deficiency 

on respiratory chain assembly and function 

Biomedicin med inriktning pediatrik

Fredrik Thure Leifsson Detter 
The Influence of Physical Activity on 

Musculoskeletal Characteristics and Fracture 

Risk at Growth. A Population-Based 

Prospective Controlled Exercise Intervention 

Study at Growth. 

Klinisk medicin med inriktning ortopedi
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Isabel Bim Maria Drake 
Diabetes mellitus and risk of prostate cancer 

– A focus on shared risk factors and survivor 

bias 

Folkhälsovetenskap med inriktning 

nutritionsepidemiologi

Targ Elgzyri (absens), Mlm 
Outcome of Ischaemic Foot Ulcers in 

Patients with Diabetes, with or without 

Revascularization 

Klinisk medicin med inriktning endokrinologi

Oliver Chukwujekwu Ezechi 
The battleground of two Infections 

and a cancer: Human Papilloma Virus, 

premalignant lesions of the cervix and their 

interaction with Human Immunodeficiency 

Virus in southwestern Nigeria 

Folkhälsovetenskap med inriktning sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter

Ida Karin Johanna Fjordén, Kr 
Prognostic Markers and Mechanisms of 

Chemotherapy Resistance in Diffuse Large 

B-cell Lymphoma 

Klinisk medicin med inriktning onkologi

Elna Elisabeth Marie Charlotte Follin 
MHC class I – Peptide binding and complex 

stability 

Biomedicin med inriktning immunologi

Alexander Amandus Frizell Santillo 
(absens), Gbg 
Morphological alterations in frontotemporal 

dementia: pathophysiological models and 

behavioural consequences. 

Klinisk medicin med inriktning klinisk 

neurovetenskap

Eva Olga Margareta Fürst Melin 
Psychosomatic aspects on diabetes and 

chronic pain. Alexithymia, depression, 

salivary cortisol and the Affect School and 

Script Analysis therapy  

Klinisk medicin med inriktning diabetologi

Marianne Helen Granbom 
Relocation and residential reasoning in very 

old age – Housing, health and everyday life 

Hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Chinmay Abhay Gundewar, Kr 
Pancreatic cancer – influence of tumor 

microenvironment 

Klinisk medicin med inriktning experimentell 

kirurgi

Páll Jóhannes Hallgrímsson (absens) 
Clinical problems in thyroid surgery 

Kirurgi (Lund)

Hannes Hartman 
Trypsinogen and neutrophil activation in 

acute Pancreatitis 

Klinisk medicin med inriktning experimentell 

kirurgi

Per Andréas Hedblom 
Response mechanisms of normal 

hematopoietic cells and leukemic cells to 

genotoxic agents and novel therapeutic 

strategies. 

Laboratoriemedicin med inriktning 

experimentell cancerforskning

Korosh Hekmat, Mlm 
Patient Reported Outcomes and Orthopedic 

Surgery in Rheumatoid Arthritis 

Klinisk medicin med inriktning reumatologi

Karl-Johan Hellgren 
A New Model for Assessment of Change in 

Visual Function in Diabetes 

Klinisk medicin med inriktning oftalmologi

Britt Petra Jenny Holmkvist, Hl 
Regulation of T cell effector functions in the 

intestinal mucosa 

Biomedicin med inriktning immunologi

Jenny Katarina Hubertsson 
Sick leave in osteoarthritis and other 

musculoskeletal disorders 

Klinisk medicin med inriktning 

försäkringsmedicin

Rundk Hwaiz, Ld 
Rac1 signaling regulates platelet-dependent 

inflammation abdominal sepsis 

Klinisk medicin med inriktning experimentell 

kirurgi

Snejana Hyllén 
Mitral Valve Surgery: Effects on Cardiac 

Reverse Remodeling, Hemodynamics, and 

Clinical Outcome 

Klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Robert Nicholas Jablonowski 
Assessment of myocardial viability using 

magnetic resonance imaging 

Klinisk medicin med inriktning klinisk 

fysiologi

Farshid Jalalvand 
The Colonization Strategies of Nontypeable 

Haemophilus influenzae – Bacterial 

Colonization Factors and Vaccine 

Development 

Laboratoriemedicin med inriktning medicinsk 

mikrobiologi

Hanna Katarina Johansson 
Human papillomaviruses of skin and genital 

lesions 

Laboratoriemedicin med inriktning 

tumörvirologi

Malin Kristina Johansson 
Transcatheter Aortic Valve Implantation. Risk 

Assessment and Clinical Outcome. 

Klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi

Rita Maria Anna Johansson Gustafsson 
Gastrointestinal Disorders in Women. 

Klinisk medicin med inriktning 

gastroenterologi och hepatologi

Jan Anders Curt Juréus 
Osteonecrosis. Prognosis and Prevention of 

the Consequences of Osteonecrosis. 

Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Johan Anders Mårten Karlsson 
Health economics and its measures in 

rheumatoid arthritis 

Klinisk medicin med inriktning reumatologi

Eva Signe Kristina Karrman 
Genetic Characterization of Pediatric Acute 

Lymphoblastic leukemia 

Laboratoriemedicin med inriktning klinisk 

genetik

Monica Anna-Carin Kuoppala 
Aspects on intra-arterial thrombolysis for 

lower limb ischemia. 

Klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Jan Linus Michael Kvist 
Sperm Y:X chromosome ratio and androgen 

response in men exposed to environmental 

pollutants 

Klinisk medicin med inriktning reproduktion

Marianne Kylberg 
Assistive Devices in Everyday Life for Very Old 

People – Use, Non-use and Opportunities 

for Use. 

Hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi

Anna Maria Landqvist Waldö 
Frontotemporal dementia – symptoms and 

brain pathology 

Klinisk medicin med inriktning geriatrisk 

psykiatri

Lena Katarina Lauruschkus 
Participation in physical activities and 

sedentary behaviour among children with 

physical disabilities 

Vårdvetenskap med inriktning 

handikappvetenskap ssk habilitering

Maria Gerda Margareta Birgitta Lithner 
Let me be part of the plan – Experiences of 

information and information needs after 

colorectal cancer surgery. 

Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Xiangdong Liu, Ld 
The associations of type 2 diabetes mellitus 

with cancer and autoimmune diseases. 

Folkhälsovetenskap med inriktning 

epidemiologi

Anna Esther Lörinc 
The Columnar Lined Esophagus: aspects 

on the assessment of dysplasia and on the 

relationship with the esophageal submucosal 

glands 

Patologi (malmö)

Anna Marlene Malmström 
Quality of Life and Supportive Care after 

Oesophageal Cancer Surgery. Long-term 

experiences and evaluation of a telephone 

based nurse-led supportive care programme 

Vårdvetenskap med inriktning kirurgi
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Mohammed Merza, Mlm 
Isoprenylation and NET formation in acute 

pancreatitis 

Klinisk medicin med inriktning experimentell 

kirurgi

Mats Lennart Joakim Molt, Ld 
On New Implants – The results of five 

prospective, randomized RSA trials with 

aspects on phased introduction and 

continuous migration 

Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Emanuela Monni 
Neural stem cells for treatment of stroke. 

Biomedicin med inriktning neurobiology

Anna Caroline Elisabeth Montelius 
Thylakoid membranes from green plants 

affect appetite and promote body weight 

loss 

Biomedicin med inriktning nutrition och 

metabolism

Ragnhild Måstrup 
Breastfeeding of preterm infants. Associated 

factors in infants, mothers, and clinical 

practice. 

Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Amanda Ode, Vg 
Environmental Toxins and Essential Trace 

Elements at Delivery and ADHD 

Laboratoriemedicin med inriktning 

epidemiologi och miljömedicin

Anna Alare Ogionwo Jerkeman 
Hepatitis C virus infection in patients 

receiving opiate substitution therapy in 

Sweden. 

Klinisk medicin med inriktning 

infektionssjukdomar

Karin Linda Marianne Olsson, Klm 
IKAROS and LEUKEMIA 

Laboratoriemedicin med inriktning 

experimentell klinisk genetik



26

MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Ulrika Elisabeth Olsson Möller 
Falls and dizziness in frail older people.

Predictors, experiences and the effects of a 

case management intervention. 

Vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik

Angelica Åsa Cecilia Palm 
HIV disease progression – Impact of HIV-1 

intersubtype recombination and association 

with HIV-2 evolution 

Biomedicin med inriktning virologi

Gerthi Marie Persson 
Physical activity as a treatment in primary 

health care, the role of the GP and Somali 

women’s views and levels of physical activity. 

Folkhälsovetenskap med inriktning 

sjukgymnastik

Cecilia Eva Maria Pettersson 
Powered mobility device use: participation 

and accessibility 

Hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi

Frida Birgitta Ramgren 
Non-invasive diagnostic methods of 

intracranial arteries 

Klinisk medicin med inriktning diagnostisk 

radiologi

Sanaz Rasoly Gabery 
New perspectives on pathology in 

Huntington’s disease – characterization of 

hypothalamic changes 

Biomedicin med inriktning neurovetenskap

Britta Charlotta Remröd 
Psychological aspects of patients with 

psoriasis: Biological and clinical studies 

Klinisk medicin med inriktning dermatologi

Sigurbjörg Rutardóttir 
A1M: a heme and radical binding protein. A 

study on structure, function and mechanisms 

Klinisk medicin med inriktning cell- och 

molekylärbiologi

Karin Erica Johanna Rödström 
Structural Basis of Immune Receptor Binding 

by Staphylococcal Superantigens 

Biomedicin med inriktning medicinsk 

strukturbiologi
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Sanjib Saha 
Lifestyle Intervention from a Health 

Economics Perspective. 

Folkhälsovetenskap med inriktning 

hälsoekonomi

Carl Casper Sandén 
Molecular Mechanisms of the DEK Protein in 

Leukemia 

Laboratoriemedicin med inriktning 

experimentell hematologi

Ramasri Sathanoori (absens), Mlm 
A MATTER OF NUTRIENT EXCESS AND 

SHEAR STRESS. Regulatory Roles for Cocaine 

and Amphetamine Regulated Transcript 

in the Rodent Pancreatic Beta Cells and 

Purinergic Receptors in the Human Vascular 

Endothelial Cells 

Klinisk medicin med inriktning experimentell 

kardiologi

John Erik Daniel Sehic 
Identification, Validation and Implementation 

of Blastemal Biomarkers in Wilms Tumour 

Laboratoriemedicin med inriktning 

experimentell klinisk genetik

Dan Stefan Sevonius (absens) 
Recurrent groin hernia – Outcome after 

surgery 

Klinisk medicin med inriktning kirurgi

Freyr Gauti Sigmundsson 
Determinants of outcome in lumbar spinal 

stenosis surgery 

Klinisk medicin med inriktning ortopedi

Jonathan Olof Axel Sjögren, Vg 
Bacterial modulation of host glycosylation – 

in infection, biotechnology, and therapy 

Biomedicin med inriktning experimentell 

infektionsmedicin

Sofia Ulrika Somajo 
Vitamin K-dependent protein S – studies of 

synthesis, structure and function 

Laboratoriemedicin med inriktning klinisk 

kemi

Janina Sprenger, Ssk 
Polyamine Pathway as Drug Target against 

Malaria 

Biomedicin med inriktning medicinsk 

strukturbiologi
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Jan Magnus Stenhagen 
On Falls in the Elderly – Epidemiological 

Studies from the Longitudinal General 

Population Study ’Good Aging in Skåne’ 

(GÅS), Sweden 

Klinisk medicin med inriktning geriatrik

Terje Sund (absens) 
Powered Mobility Devices in a Nordic 

Context: Service Delivery, Effectiveness and 

Methodological Development 

Hälsovetenskap med inriktning 

funktionshinder och rehabilitering

Anna Magdalena Sällfors Holmqvist, 
Gbg 
Long-term Morbidity and Socioeconomic 

Outcome among Nordic Childhood Cancer 

Survivors 

Klinisk medicin med inriktning pediatrik

Tina Tala Tanha 
Accelerometer measured physical activity, 

methodological and health related aspects. 

Klinisk medicin med inriktning klinisk 

fysiologi

Elin Heléna Taube 
Loneliness – an essential aspect of the 

wellbeing of older people. 

Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

Ann Charlotte Thuring 
Audio spectrum analysis of umbilical artery 

Doppler ultrasound signals 

Klinisk medicin med inriktning obstetrik och 

gynekologi

Camilla Alexandra Thuring 
Tapasin – The star of the show in HLA-I 

maturation 

Biomedicin med inriktning immunologi

Martina Viktoria Tinzl 
Cellular mechanisms of taxane therapy in 

castration resistant prostate cancer. 

Klinisk medicin med inriktning 

prostatacancer

Rafid Dhiya Tofik, Ld 
Urinary Biomarkers and Patient Outcome in 

Chronic Kidney Disease and Atherosclerotic 

Heart Disease: The value of IgM-uria and 

IgG-uria 

Klinisk medicin med inriktning njurmedicin



29

MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Birte Tornøe, Ld 
The child with tension-type headache. 

Physical factors and interactive interventions 

Vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik

Anna Catarina Trulsson 
Altered movement patterns and deviating 

muscular activity in individuals with anterior 

cruciate ligament injury 

Vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik

Henrik Wagner 
Clinical and experimental insights into the 

use of mechanical chest compressions during 

prolonged resuscitation in the coronary 

catheterization laboratory 

Klinisk medicin med inriktning kardiologi

Karin Charlotta Rolfsdotter Webb 
Screening Detected Celiac Disease in 

Children 

Klinisk medicin med inriktning 

gastroenterologi och hepatologi

Jennie Wickenberg 
Investigations into the Effects of Turmeric, 

Cinnamon and Green Tea on Glycaemic 

Control and Liver Enzymes 

Klinisk medicin med inriktning internmedicin

Ingar Cecilia Winberg 
Physical activity in persons with late effects 

of polio 

Klinisk medicin med inriktning 

rehabiliteringsmedicin

Karolina Victoria Östbring 
Thylakoid membrane from spinach – effect 

of processing on their function as appetite 

suppressing ingredient 

Biomedicin med inriktning nutrition och 

metabolism





Tekniska fakultetens promotion
PROMOTOR RAJNI HATTI-KAUL
FILOSOFIE DOKTOR
PROFESSOR I BIOTEKNIK
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Tekniska fakultetens promotion

Hedersdoktorer: Colin Carlile, Martin Gren, Liesbet Van der Perre

Doktorer efter avlagda prov

Emil Markus Borg 
From Bugs to Decision Support – Leveraging 

Historical Issue Reports in Software  

Programvarusystem

Lars Henning Gustav Carlsson 
Detailed Numerical Simulations of Turbulent 

Premixed Flames at Moderate and High 

Karlovitz Numbers 

Strömningsteknik

Marius Cismasu (absens), Hk 
Antenna Analysis and Design Using Stored 

Energies and Physical Limitations 

Teoretisk elektroteknik

Katarzyna Dymek 
Impregnation of Leaf Tissues and its 

Consequences on Metabolism and Freezing 

– Study on Vacuum Impregnation and Pulsed 

Electric Field Treatment 

Livsmedelsteknologi

Nils Fredrik Mattias Eng Larsson 
On the Incentives to Shift to Low-Carbon 

Freight Transport 

Teknisk logistik

Sofia Elisabeth Fahlvik Svensson, Hk 
Thermoelectric Phenomena in Quantum Dots 

Fysik



TEKNISKA FAKULTETENS PROMOTION

33

Peter Otto Falck 
Prebiotic Oligosaccharides from Xylan – Heat 

Pretreatment, Xylanase Hydrolysis, Utilization 

by Potential Probiotics and Evaluation in a 

Mouse Study 

Bioteknik

Hesameddin Fatehi (absens) 
Numerical Simulation of Combustion and 

Gasification of Biomass Particles 

Strömningsteknik

Nils Henrik Gadd 
To Analyse Measurements is to Know! – 

Analysis of Hourly Meter Readings in District 

Heating Systems 

Värme- och kraftteknik med inriktning mot 

energihushållning

Bahram Ganjipour, Ld 
Quantum Transport in Heterostructure 

Nanowire Devices 

Fysik

Carl Johan Grenvall, Kr 
Acoustic Forces in Cytometry and 

Biomedical Applications – Multidimensional 

Acoustophoresis 

Biomedicinsk teknik

Christoph Michael Heyl (absens), Wml 
Scaling and Gating Attosecond Pulse 

Generation 

Fysik

Martin Henry Woodburn Hooper, Ld 
BIM Anatomy II: Standardisation Needs and 

Support Systems 

Byggande och arkitektur

Florian Hug (absens) 
Codes on Graphs and More 

Informationsteori

Sofia Maria Josefin Johansson 
Vertical Nanowire High-Frequency Transistors 

Elektroteknik

Anna Carolina Johansson Persson 
Effects of Dietary Fibre on the Human 

Metabolism and Metabolome 

Tillämpad biokemi
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Jouri Henricus Adrianus Kanters 
Planning for Solar Buildings in Urban 

Environments – An Analysis of the Design 

Process, Methods and Tools 

Byggande och arkitektur

Annika Frida Linnéa Larsson 
Automation and the Nature of Driving – The 

Effect of Adaptive Cruise Control on Drivers’ 

Tactical Driving Decisions 

Trafik och väg

Matthias Lehner 
Sustainability in Store – How Retailers Bring 

Sustainability to their Customers 

Industriell miljöekonomi

Nélida Rocío Leiva Eriksson (absens) 
Biochemical and Physiological 

Characterization of Nonsymbiotic Plant 

Hemoglobins 

Tillämpad biokemi

Wamei Lin (absens), Ld 
Modeling and Performance Analysis of 

Alternative Heat Exchangers for Heavy 

Vehicles 

Värmeöverföring

Carl David Victor Lindgren 
Optical Characterization of III-Nitride and 

III-V Semiconductor Nanowires 

Fysik

Christin Elisabeth Lindholm 
Software Risk Management in the Safety-

Critical Medical Device Domain – Involving a 

User Perspective 

Programvarusystem

Sven Olof Mundt-Petersen, Vg 
Moisture Safety in Wood Frame Buildings 

– Blind Evaluation of the Hygrothermal 

Calculation Tool WUFI Using Field 

Measurements and Determination of Factors 

Affecting the Moisture Safety 

Byggnadsfysik

Anna Maria Katarina Mårtensson 
Influencing Teaching and Learning 

Microcultures – Academic Development in a 

Research-Intensive University 

Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap
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Dimitar Nikolov 
Fault Tolerance for Real-Time Systems – 

Analysis and Optimization of Roll-back 

Recovery with Checkpointing 

Elektronikkonstruktion

Cassandra Sekol Niman 
Micro- and Nanostructures for Studies of 

Model Biological Systems 

Fysik

Erik Zakarias Ivar Nordin 
Characteristics of Fresh and Aged 

Carbonaceous Aerosol from Anthropogenic 

Combustion Sources 

Aerosolteknik

Lena Maria Nordström 
SOX11 in Mantle Cell Lymphoma – Novel 

Tools for Diagnostic, Prognostic and 

Functional Investigations 

Immunteknologi

Elin Frida Ojala 
Modeling Antibody Aggregation in 

Downstream Processing 

Kemiteknik

Carl Henrik Persson 
Nanowires in Cell Biology 

Fysik

Lars Johan Richter 
Algebraic Properties of Ore Extensions and 

Their Commutative Subrings 

Matematik

Sven Olof Beno Rännbäck Garpinger 
Analysis and Design of Software-Based 

Optimal PID Controllers 

Reglerteknik

Marianne Greta Sandin 
Quality Control for high-throughput 

Quantitative Proteomics – Harnessing the 

Potential of Label-Free LC-MS 

Immunteknologi

Simon Sivert Siggelsten, Mlm 
Individual Metering and Charging of Heat 

and Hot Water in Multi-Apartment Buildings 

Byggande och arkitektur

Vahid Sohrabpour 
Packaging Design and Development for 

Supply Chain Efficiency and Effectiveness 

Förpackningslogistik
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Hadeel Solaka Aronsson 
Impact of Fuel Properties on Partially 

Premixed Combustion 

Förbränningsmotorer

Per Rickard Solsjö (absens) 
Large Eddy Simulation of Turbulent 

Combustion in PPC and Diesel Engines 

Strömningsteknik

Kristian Soltész 
On Automation in Anesthesia 

Reglerteknik

Ida Mia Susanne Truedsson 
The HCCI Fuel Number – Measuring 

and Describing Auto-ignition for HCCI 

Combustion Engines 

Förbränningsmotorer

Per Erik Tunå, Hk 
Generation of synthesis gas for fuels and 

chemicals production 

Kemiteknik

Linda Maria Elisabeth Vallenhag 
(absens) 
X-Ray Diagnostics in Combustion – Study 

of Particle Formation in Flames Using 

Combined Small- and Wide-Angle X-Ray 

Scattering 

Fysik

Ivaylo Vasilev (absens), Ld 
User Effect Mitigation in MIMO Terminal 

Antennas 

Radiosystem

Per Tomas Fredrik Wikberg, Ssk 
A Theory of Architectural Objects to Support 

Design Configuration 

Byggande och arkitektur



Konstnärliga fakultetens promotion
PROMOTOR ANDERS LJUNGAR-CHAPELON
FILOSOFIE DOKTOR
PROFESSOR I FLÖJTSPEL
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Konstnärliga fakultetens promotion

Doktor efter avlagda prov

Frans Jacobi, Ld 
Aesthetics of Resistance – An investigation 

into the performative politics of 

contemporary activism – as seen in 5 events 

in Scandinavia and beyond 

Fri konst

Polona Apolonija Sustersic 
Hustadt, Inshallah: Learning from a 

participatory art project in a trans-local 

neighbourhood 

Fri konst



Filosofiska fakultetens promotion
PROMOTOR THOMAS KALLING
EKONOMIE DOKTOR
PROFESSOR I FÖRETAGSEKONOMI
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Filosofiska fakultetens promotion

Jubeldoktorer: Ingemar Ahlén, Evald Johansson (absens), Gillis Johansson,  

Klaus Mosbach, Tore Nyberg, Arne Persson, Bo Westerhult (absens)

Humanistiska fakulteten

Hedersdoktorer: Pia Bennike, Manfred Pienemann, Oda Wischmeyer

Doktorer efter avlagda prov

Sune Bechmann Pedersen 
Reel Socialism: Making sense of history in 

Czech and German cinema since 1989. 

Historia

Emma Frida Elianne Gedda Splendido 
Le développement d’aspects phonético-

phonologiques du français chez des enfants 

bilingues simultanés et successifs. Le VOT et 

la liaison dans une étude de cas multiples 

Franska, språkvetenskaplig inriktning

Annika Jenny Hagström Lindskog 
Silent Modernism. Soundscapes and the 

Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf 

Engelska med litteraturvetenskaplig 

inriktning

Alfred Per Viktor Sjödin 
Landets SångGudinna. Johan Gabriel 

Oxenstierna och naturdiktens genrer 

Litteraturvetenskap, allmän inriktning
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Johanna Charlotta Brorsdotter Svensson 
Latin Letters from Clergymen in the Province 

of Scania (Eastern Denmark – Southern 

Sweden) in the Seventeenth Century. A 

Critical Edition with Introduction, Translation 

and Commentaries. 

Latin

Gustav Niklas Vareman 
Epistemic Risk. Issues on the normative basis 

of risk analysis 

Teoretisk filosofi

Ylva von Gerber (absens) 
Autonomi – realitet eller ideal? 

Praktisk filosofi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktorer: Ulla Carlsson, Vilhelm Ekensteen

Doktorer efter avlagda prov

Bo Lennart Erlandsson (absens) 
Rätt, norm och tillämpning. En studie av 

normativa mönster vid beslut enligt LSS på 

tre arenor 

Rättssociologi

Henriette Camilla Frees Esholdt 
Når humor, leg og lyst er på spil – social 

interaktion på en multietnisk arbejdsplads 

Sociologi

Lotta Eva Charlotta Maria Johansson 
Tillblivelsens pedagogik: Om att utmana det 

förgivettagna. En postkvalitativ studie av det 

ännu-icke-seddas pedagogiska möjligheter 

Pedagogik (Lund)
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Susanna Magdalena Magnusson 
Att säkerställa att vi är välkomna. Om 

organisationers strategiska kommunikation 

och förtroendeskapande arbete i det 

mångkulturella samhället. 

Medie- och kommunikationsvetenskap

Karin Silvia Moesch, Ög 
Psychological momentum in handball 

Psykologi

Johanna Caroline Månsson 
Born Near the Limit of Viability – 

Developmental Outcomes 2.5 Years Later 

Psykologi

Cheryl Ann Sjöström 
Food for Naught: The politics of food in 

agricultural modernization for African 

smallholder food security 

Hållbarhetsvetenskap

Ekonomiska fakulteten

Hedersdoktorer: Jenny Lindén Urnes, James Vaupel

Doktorer efter avlagda prov

Lina Maria Ellegård 
Political Conflicts over Public Policy in Local 

Governments 

Nationalekonomi

Thomas Gunnar Eriksson Fast, Wml 
Empirical Essays on Health and Human 

Capital 

Nationalekonomi
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Sofie Marie Gustafsson 
Essays on Human Capital Investments: 

Pharmaceuticals and Education 

Nationalekonomi

Tom Ingvar Kristian Karlsson 
Manager and Civil Servant: Exploring actors’ 

taken-for-granted assumptions in public 

administration 

Företagsekonomi

Christian Heinrich Koch 
Corporate Brand Positioning – Case Studies 

across Firm Levels and Over Time 

Företagsekonomi

Montserrat Lopez Jerez 
Deltas Apart – Factor Endowments, Colonial 

Extraction and Pathways of Agricultural 

Development in Vietnam  

Ekonomisk historia

Sara Alena Lundqvist 
Abandoning Silos for Integration: 

Implementing Enterprise Risk Management 

and Risk Governance 

Företagsekonomi

Stephan Moritz Schaefer 
Managerial Ignorance – A Study of How 

Managers Organise for Creativity 

Företagsekonomi

Naciye Sekerci (absens) 
Essays on Corporate Governance 

Företagsekonomi

Frédérik Christian Karl Otto Witte 
When Employees Leap to Self-Employment: 

Do Business Ideas, Occupations and Policy 

Matter? 

Företagsekonomi
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Naturvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktorer: Karen Luise Knudsen, Yeshayahu Talmon

Doktorer efter avlagda prov

Johanna Kristina Anjar (absens), Klm 
The Weichselian in Southern Sweden 

and Southwestern Baltic Sea: Glacial 

Stratigraphy, Paleoenvironments and 

Deglaciation Chronology 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning 

kvartärgeologi

Anna Maria Karolina Assarsson 
Adding charge – Effects of charged 

compounds on amyloid B and human 

carbonic anhydrase 

Kemi, inriktning biokemi

Katja Ann Helen Bernfur 
Plant Membrane Proteomics – Using Isolated 

Membranes and Proteins to Compare and 

Quantify Subproteomes 

Kemi, inriktning biokemi

Risto Cukalevski 
Amyloid beta peptide: its all about the 

kinetics 

Kemi, inriktning biokemi

Lina Elisabeth Erika Eklund, Ssk 
No Friends but the Mountains 

Understanding Population Mobility and Land 

Dynamics in Iraqi Kurdistan 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning 

naturgeografi och ekosystemanalys

Tony Nicholas Fagerberg 
Coastal harmful microalgae – Effects of 

dissolved organic matter and natural grazers 

on marine dinoflagellates 

Ekologi, inriktning limnologi och 

marinekologi
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Katsuya Fuchino, Hl 
Coiled coil cytoskeleton in cell architecture 

and osmotic stress response in Streptomyces 

Biologi, inriktning mikrobiologi

Anna Ingrid Helena Hanson 
Natural enemies – Functional aspects of local 

management in agricultural landscapes 

Miljövetenskap

Annelie Maria Jönsson 
Effects of created habitats on farmland 

biodiversity 

Ekologi, inriktning zoologisk ekologi

Dan Edvard Lennart Killander, Ld 
Synthesis of Bioactive Natural Products and 

Analogues 

Kemi, inriktning organisk kemi

Peder Karl-Johan Kock 
Orphan Source Detection in Mobile Gamma-

Ray Spectrometry – Improved Techniques for 

Background Assessment 

Medicinsk strålningsfysik

Evelina Kulcinskaja, Vg 
Beta-mannan degradation by gut bacteria 

Kemi, inriktning biokemi

Jiayin Liu 
Optimisation Challenges in Pressurised Hot 

Water Extraction of Polyphenols: Extraction 

and Degradation Kinetics 

Kemi, inriktning analytisk kemi

Anette Maria Viktoria Mellström 
Investigations of temporal changes in 

climate and the geomagnetic field via high-

resolution radiocarbon dating 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning 

kvartärgeologi

Paulius Mikulskis, Vg 
Assessment of Computational Methods for 

Ligand Binding 

Kemi, inriktning teoretisk kemi

Ebba Cecilia Månsson 
The Molecular Chaperone DNAJB6 

– A Suppressor of Disease Related Amyloid 

Fibril Formation 

Kemi, inriktning biokemi

Lina Cecilia Helena Nilsson, Hk 
Flight Behaviour of Passerines on Nocturnal 

Migration 

Ekologi, inriktning zoologisk ekologi
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Michaela Verena Reiter-Schad 
Statistical Physics of DNA: Melting and 

Confinement Effects 

Teoretisk fysik

Anders Niklas Rosborg 
Electron Beam Sizes and Lifetimes at MAX II 

and MAX III 

Fysik

Frida Kristina Rosengren 
Genetic variation and sexual reproduction in 

a moss with dwarf males, Homalothecium 

lutescens 

Ekologi, inriktning växtekologi och systematik

Anna Marie Siegbahn 
Naphthoxylosides – Probing the beta4GalT7 

active site 

Kemi, inriktning organisk kemi

Anna Elisabeth Sterngren 
Soil-living archaea: Influence of pH, carbon 

and nitrogen on their abundance and activity 

Ekologi, inriktning mikrobiologisk ekologi

Ryan Szparaga (absens), Kr 
Coarse-Grained Models of Ionic Solutions 

Kemi, inriktning teoretisk kemi

Jing Tang, Hk 
Linking distributed hydrological processes 

with ecosystem vegetation dynamics and 

carbon cycling – Modelling studies in a 

subarctic catchment of northern Sweden 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning geografisk 

informationsvetenskap

Pär Oskar Vilhelmsson Timmermand 
Radioimmunoimaging and 

Radioimmunotherapy of Prostate Cancer 

– Preclinical evaluation of kallikrein related 

peptidase 2 targeting 

Medicinsk strålningsfysik

Maria Yakovleva, Kr 
Engineering of thermometric biosensors 

and characterisation of redox enzymes for 

improved performance of biosensors/biofuel 

cells 

Kemi, inriktning analytisk kemi
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Wenxin Zhang, Ld 
The role of biogeophysical feedbacks and 

their impacts in the arctic and boreal climate 

system 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning 

naturgeografi och ekosystemanalys

Ida Maria Åkesson 
On the scope and assessment of pesticides 

in groundwater in Skåne, Sweden 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning 

kvartärgeologi





Jubeldoktorer
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Till teologie doktor promoverades:
Carl-Johan Hellberg, Sm

Jan Robert Janson, Gb

Bo Morgan Ahlberg, Hld

Till juris doktor promoverades:
Ulla Ingeborg Jacobsson, Sm

Nils Åke Gunnar Bramstång, Hld

Till medicine doktor promoverades:
Lars Åke Bertler, Ög

Sten Gunnar Eriksson, Vg

Ivar Martin Nordenfelt, Sm

Anders Mats Lunderquist, Sm

Alan Frederick Hofmann, Ld

Per Åke Sigurd Edwards, Mlm

George Duncan McPherson, Mlm

Sven Bertil Sundén, Kr

Inge Ruben Dahn, Gb

Bo Ursing, Vrml

Hans Kjell Dyster-Aas, Vrml

Till odontologie doktor promoverades:
Folke David Nordh

Jan Ture Lindhe

Lars Gösta Hollender

Lars-Eric Granath

Karl Alf Egon Öhman

Till filosofie doktor promoverades:
Sven Gösta Evald Johansson, Sm

Sten Göran Körner, Sm

Olev Mathiesen, Sm

Gillis Rune Johansson, Sm

Hermann Klaus Mosbach, Mlm

Arne Lennart Persson, Hb

Börje Ingvar Persson, Hb

Bengt Torsten Pamp, Hb

Lars Erik Ronald Ask, Kr

Nils Henrik Möller, Ssk

Gustaf Bengt Sigurd, Bl

Torsten Ingemar Ahlén, Gb

Bo Anders Westerhult, Hld

Tore Samuel Nyberg, Vrml

Till ekonomie doktor promoverades:
Bo Waltersson Schyberger, Gb

JUBELDOKTORER

Lördagen den 29 maj 1965 förrättades doktorspromotionen inom Teologiska, 
Juridiska, Medicinska, Humanistiska, Samhällsvetenskapliga, Matematisk-
Naturvetenskapliga och Odontologiska fakulteterna. 
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Bo Morgan Ahlberg
Laurentius Petris nattvardsuppfattning

Jan Robert Janson
Debatten om civiläktenskapets införande i 

Sverige

Nils Åke Gunnar Bramstång
Förutsättningarna för barnavårdsnämnds 

ingripande mot asocial ungdom. En studie i 

socialförvaltningsrättens legalitetsproblem

Inge Ruben Dahn
On the diagnosis of obliterative arterial 

disease with special reference to venous 

occlusion plethysmography

Per Åke Sigurd Edwards
Fracture of the shaft of the tibia: 492 

consecutive cases in adults. Importance of 

soft tissue injury

Sten Gunnar Eriksson
Studies in α1-antitrypsin deficiency

Alan Frederick Hofmann
The function of bile salts in fat absorption

Anders Mats Lunderquist
Angiography in carcinoma of the pancreas

George Duncan McPherson
Stable calcium isotopes as tracers in studies 

of mineral metabolism

Ivar Martin Nordenfelt
Acetylcholine synthesis in salivary glands

Sven Bertil Sundén
On the diagnostic value of ultrasound in 

obstetrics and gynaecology

Bo Ursing
Clinical and immunoelectrophoretic studies 

on cerebrospinal fluid in virus meningoen-

cephalitis and bacterial meningitis 

Torsten Ingemar Ahlén 
Studies on the history of distribution, 

taxonomy and ecology of the red deer in 

Scandinavia

JUBELDOKTORER

Till jubeldoktorer 2015 kreeras
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Sven Gösta Evald Johansson
Die Deutschordenschronik des Nicolaus von 

Jeroschin. Eine sprachliche Untersuchung mit 

komparativer Analyse der Wortbildung. Ein 

Beitrag zur Erforschung der Ordenssprache 

und ihrer Rolle in der Entwicklung der nhd. 

Schriftsprache

Gillis Rune Johansson
Studies on some instrumental methods for 

continuous analysis

Hermann Klaus Mosbach
Studies on the biosynthesis of aromatic 

compounds in fungi and lichens

Tore Samuel Nyberg
Birgittinische Klostergründungen des 

Mittelalters

Arne Lennart Persson
Summation methods on locally compact 

spaces

Bo Anders Westerhult
Kronofogde, häradsskrivare, länsman. Den 

svenska fögderiförvaltningen 1810–1917

JUBELDOKTORER



Hedersdoktorer
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HEDERSDOKTOR | TEOLOGISKA FAKULTETEN

Per Åkerlund

Per Åkerlund (f. 1949) är bokförläggare och har under mer än 35 år 

givit ut böcker av svenska teologer, inte minst från Lundafakulteten, 

och aktivt spårat upp och föreslagit teologisk litteratur att översätta 

till svenska, såväl äldre som modern. Han har på så sätt bidragit till 

inte bara bokproduktion i snäv mening utan även till att bredda för-

ståelsen för andra religiösa traditioner i historia och i nutid. Tack vare 

Åkerlund finns det på svenska ett för nordiska förhållanden osedvanligt brett urval av 

såväl äldre som aktuell teologisk litteratur. Åkerlunds verksamhet har tillgängliggjort 

klassiska kristna texter, litteratur om mystik i olika traditioner samt facklitteratur om 

filosofi, psykologi, historia, konst, musik och litteratur. Åkerlunds breda utgivning har 

fått ett betydande genomslag i vidare kulturella sammanhang.

Teologiska fakultetens beslut att utse Per Åkerlund till teologie doktor honoris 

causa är ett konkret tecken på uppskattningen av hans bidrag till verksamheten vid 

fakulteten och dess Centrum för teologi och religionsvetenskap.
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Per Åkerlund (b. 1949) is a publisher who has published books by Swedish theolo-

gians, not least from Lund University, for the last 35 years, and actively traced and 

proposed theology titles, both new and old, for translation into Swedish. Conse-

quently, he has contributed not only to the production of books but to an expanded 

understanding of other religious traditions in the past and present. Thanks to Åker-

lund’s efforts, an exceptionally broad range of historical and contemporary theology 

literature is now available in Swedish. The titles include Christian classics, texts on 

different traditions of mysticism, and studies in philosophy, psychology, history, art, 

music and literature. Åkerlund’s publishing activities have had a significant impact on 

cultural life in general.

The decision of the Faculty of Theology to confer an honorary doctorate in theol-

ogy on Per Åkerlund is intended to acknowledge his contribution to the activities at 

the faculty and the Centre for Theology and Religious Studies.
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Anders Kruse

Anders Kruse (f. 1942) avlade juristexamen vid Lunds universitet 

1969, tjänstgjorde under 10 år vid olika tingsrätter och hovrätter i 

norra Sverige, och blev år 1979 chefsjurist vid Arbetsmarknadsver-

ket. 1998-2007 var han verksam vid Utrikesdepartementet, UD. Han 

har varit svenska regeringens ombud vid EU-domstolen och svensk 

representant i rådets arbetsgrupp för domstolen. Anders Kruse har 

även varit chef för UD:s rättssekretariat för EU-frågor.

Kruse föreläser regelbundet om EU-rätt vid Lunds universitet, särskilt inom 

mastersprogrammet i European Business Law, där han är mycket uppskattad av stu-

denterna och en värdefull kollega i lärarlaget. Genom sitt arbete med studenternas 

muntliga och skriftliga färdigheter har han varit av avgörande betydelse för fakulte-

tens framgångar i de senaste årens internationella rättegångstävlingar.

Kruse är också engagerad i det rättsvetenskapliga samtalet och har deltagit i 

många av fakultetens forskningsseminarier. Vid sidan av sin juridiska yrkesverksamhet 

har han dessutom publicerat artiklar i svenska och engelska tidskrifter. 

Kruse har spelat en betydelsefull roll för EU-rättens genomförande i den svenska 

rättsordningen och för spridningen av kunskap om och förståelse för EU-rätten i 

Sverige. Han har också bidragit på ett mycket värdefullt sätt till den dynamiska och 

framgångsrika utvecklingen av utbildningen och forskningen om EU-rätt vid juridiska 

fakulteten i Lund.
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Anders Kruse (b. 1942) graduated in law from Lund University in 1969. He served 

in various judicial functions in District and Appeal Courts in northern Sweden for 

ten years. Thereafter, he joined the Civil Service in 1979 as General Counsel at the 

 Swedish Labour Market Administration. In 1998, Anders Kruse joined the Swedish 

Ministry for Foreign Affairs and stayed there until he retired as an ambassador in 

2007. He has been the Swedish Agent before the European Court of Justice and 

the Swedish representative in the Council Working Group for matters concerning 

the Court of Justice. Anders Kruse has also been the head of the legal service for EU 

matters at the Swedish Ministry for Foreign Affairs. 

Anders Kruse lectures regularly on EU law at Lund University, especially in the 

Master’s programme in European Business Law where he is highly appreciated by our 

students and highly valued by the other members of teaching staff. Anders Kruse’s 

involvement has been a key element in the success of our Moot Court teams in the 

last years through his close engagement in the students’ training when it comes to 

both written and oral skills.

Anders Kruse is also engaged in the legal research discourse, and has contributed 

to many research seminars at the Faculty of Law. Alongside his work in legal practice, 

he has also published broadly and extensively in both Swedish and English peer-re-

viewed journals.

Anders Kruse has contributed in important ways to the implementation of EU 

law in national legislation as well as to the reception and understanding of EU law in 

Sweden, and participated in the dynamic and successful development of education 

and research in EU law at the Faculty of Law in Lund. 
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Rosemary Rayfuse

Rosemary Rayfuse (f. 1957) är professor vid University of New South 

Wales i Sydney. Tidigare har hon bl.a. varit forskare vid Lauterpacht 

forskningscentrum för folkrätt vid universitetet i Cambridge och har 

erfarenhet som praktiskt verksam jurist. Hon har en masterexamen 

från Cambridge och doktorsexamen från universitetet i Utrecht.

Rayfuse forskar och undervisar inom folkrätt i allmänhet och mer 

specifikt inom havsrätt och internationell miljörätt. Hennes forskning har särskilt 

fokuserat på internationell styrning och reglering av haven, fiske och skydd av den 

marina miljön i områden utanför nationell jurisdiktion, och normativa effekter av 

klimatförändringarna på internationell rätt.

Rayfuses vetenskapliga meriter är avsevärda. Hon är författare till sex böcker och 

har ett stort antal publikationer i högt rankade internationella tidskrifter. Hon är 

ledamot av redaktionskommittén för flera vetenskapliga tidskrifter och ledamot av 

viktiga internationella organisationer som verkar inom hennes ämnesområden.

Rayfuse var Conjoint Professor (gästprofessor) vid juridiska fakulteten i Lund 

2010–2013, och har därefter gästat fakulteten. Under sin tid i Lund har hon mycket 

aktivt bidragit till den vetenskapliga miljön vid fakulteten, särskilt inom internationell 

rätt och miljörätt. Hon har medverkat i flera forskningsprojekt tillsammans med 

forskare från Lund och arrangerat flera internationella konferenser vid fakulteten. 

Hon delar generöst med sig av sin breda och djupa kompetens och sitt omfattande 

forskarnätverk.

Rosemary Rayfuse är alltsedan det första besöket i Lund en viktig medarbetare 

och en entusiasmerande förebild inom internationell rätt och miljörätt.
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Rosemary Rayfuse (b. 1957) is a professor at the University of New South Wales, 

Sydney. She has previously been a Research Fellow at the Lauterpacht Research 

Centre for International Law at the University of Cambridge and has experience as a 

practising lawyer. She holds an LLM degree from the University of Cambridge and a 

PhD from the University of Utrecht.

Professor Rayfuse researches and teaches in international law in general, and 

more specifically in maritime law and international environmental law. Her research 

has focused particularly on international governance of the oceans, fisheries and 

protection of the marine environment in areas beyond national jurisdiction, and 

normative effects of climate change on international law.

Professor Rayfuse is an internationally renowned researcher, with considerable 

scientific merits. She is the author/co-author of six books, and numerous publications 

in highly ranked international journals. She is member of the editorial board of 

several scientific journals and member on major international organisations working 

in her subject areas.

She was Conjoint Professor at the Faculty of Law at Lund University 2010–2013, 

and has since visited the faculty. She has very actively contributed to the research 

environment at the faculty, especially in International Law and Environmental Law. 

She has participated in several research projects with scholars from Lund and she has 

organised several international conferences at the faculty. During her visits in Lund, 

she generously shares her expertise and extensive research networks. 

Since her first visit to Lund, Professor Rayfuse has been an important colleague in 

International Law and Environmental Law, and an inspiring role model in these areas.
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Michael Marmot 

Sir Michael Marmot (f. 1945) är professor i epidemiologi och 

folkhälsa vid University College i London och den mest framträdande 

forskaren inom socialepidemiologisk forskning i världen, ett område 

där man studerar hur sociala förhållanden i samhället påverkar hälsa 

och sjukdom i befolkningen. Han har lett flera expertkommissioner 

på uppdrag av olika FN-organ, regeringar och EU-kommissionen. 

Den mest kända av dessa tillsattes av Världshälsoorganisationen, WHO, och dess 

rapport Closing the Gap, som kom 2008, har fått mycket stort genomslag i hälsopo-

litiken globalt.

Marmot har i sin forskning visat att individens samhälleliga statusposition är 

korrelerad till hälsa för alla individer, inte bara bland de sämst ställda. Han har vidare 

betonat att hälsans jämlikhet främst bör ses som en samhällelig rättvisefråga, efter-

som bästa möjliga hälsa är en förutsättning för att optimalt kunna utnyttja rätten till 

ett aktivt och gott liv. 

Marmot har sedan 1980-talet spelat en mycket viktig roll för forskningen inom 

epidemiologi och folkhälsa vid Lunds universitet, bland annat genom forsknings-

samarbeten, gemensamma postdoc-forskare och internationella konferenser. Under 

de senaste åren har samarbetet intensifierats genom hans medverkan i Malmökom-

missionen som tillsattes av kommunstyrelsen i Malmö 2010. Malmökommissionens 

uppdrag var att utreda ojämlikheter i hälsa i Malmös befolkning. I kommissionen 

arbetade bland annat forskare från Lunds universitet. Den var inspirerad av Världs-

hälsoorganisationens kommission och Sir Michael Marmot medverkade själv som 

rådgivare och föreläsare.

HEDERSDOKTOR | MEDICINSKA FAKULTETEN
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Sir Michael Marmot (b. 1945) is Professor of Epidemiology and Public Health at 

University College London, and the world’s leading researcher in social epidemiology, 

a field that studies how social conditions affect health and disease in the population. 

He has led a number of expert commissions in the field for various United Nations 

bodies, governments and the European Commission. The most well-known was 

appointed by the World Health Organisation (WHO) in 2005. The commission’s 

report Closing the Gap, published in 2008, has made a major impact on global 

health policy. 

In his research, Professor Marmot has shown that the health of all people, not 

only the most impoverished, is related to social position. Furthermore, he stresses 

that the equality of health is a matter of social justice, as the right to an active and 

good life is conditioned by the best possible health. 

Sir Michael Marmot has played a very important role in the research on epidemiol-

ogy and public health at the Faculty of Medicine since the 1980s, including through 

research collaborations, shared postdoctoral researchers and international conferenc-

es. Over recent years, this collaboration has intensified through his involvement in 

the Malmö Commission, which was appointed by Malmö Municipal Board in 2010. 

The task of the Malmö Commission was to investigate inequalities in health among 

the population of Malmö. The commission included researchers from Lund University. 

It was inspired by the WHO Commission and Sir Michael Marmot participated as an 

advisor and lecturer. 

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF MEDICINE
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Magnus Dahlbom

Magnus Dahlbom (f. 1959) är professor i molekylär och medicinsk 

farmakologi vid Ahmanson Translational Imaging Division vid UCLA 

i Los Angeles. Dahlbom är en internationellt framstående forskare 

inom nukleärmedicin. Inom nukleärmedicin använder man radioak-

tiva ämnen som samlas i olika organ eller tumörer i kroppen för att 

avbilda dessa organs funktion. Radioaktiva ämnen kan användas för 

både diagnostik och behandling. 

Dahlboms största forskargärning är upptäckter som gjort det möjligt att göra tre-

dimensionell helkropps-PET. PET står för positronemissionstomografi och är en metod 

som ger funktionella bilder med hög upplösning. Tredimensionell helkropps-PET 

används dagligen på tusentals patienter över hela världen för att undersöka bland 

annat olika tumörsjukdomar.

Samarbetet mellan forskare vid Lunds universitets medicinska fakultet och Dahl-

bom har byggts upp under många år. Han har handlett flera doktorander från Lunds 

universitet, haft gemensamma forskningsprojekt med framför allt professor Sven-Erik 

Strands forskargrupp i Lund och inte minst varit en mycket viktig medlem i Scientific 

Advisory Board under uppbygganden av Lund University Bioimaging Centre.

Dahlbom är en internationellt känd forskare med många utmärkelser och ofta 

inbjuden till prestigefyllda konferenser. Kontakterna mellan Lunds universitet och 

UCLA kommer att fördjupas kommande år genom fortsatt aktivt samarbete med 

Magnus Dahlbom.

HEDERSDOKTOR | MEDICINSKA FAKULTETEN
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Magnus Dahlbom (b. 1959) is Professor of Molecular and Medical Pharmacology at 

the Ahmanson Translational Imaging Division, University of California, Los Angeles. 

Professor Dahlbom is a world-leading researcher in nuclear medicine. Nuclear med-

icine uses radioactive substances that accumulate in organs or tumours in the body 

to produce images of these organs and their function. Radioactive substances can be 

used both for diagnosis and for treatment. 

Professor Dahlbom’s greatest contribution to research is discoveries that make 

it possible to carry out three-dimensional whole-body PET. PET stands for positron 

emission tomography and is a method that produces functional images in high 

resolution. Three-dimensional whole-body PET is used on thousands of patients a day 

around the world to investigate cancer and other diseases. 

The collaboration between researchers at Lund University’s Faculty of Medicine 

and Professor Dahlbom has developed over many years. He has supervised a number 

of doctoral students from Lund University, conducted joint research projects, in par-

ticular with Professor Sven-Erik Strand’s research team in Lund, and not least served 

as a very important member of the Scientific Advisory Board during the establish-

ment of the Lund University Bioimaging Centre.

Professor Dahlbom, a recipient of many awards, is an internationally recog-

nised researcher who is frequently invited to prestigious conferences. The contacts 

between Lund University and UCLA will be consolidated through continuing active 

collaboration with Professor Dahlbom.

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF MEDICINE
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Karl Deisseroth

Karl Deisseroth (f. 1971) är professor i bioteknologi och psykiatri 

vid Stanford University i Kalifornien, och en av världens främsta 

hjärnforskare. Han är praktiserande psykiater vid Stanford Hospital 

and Clinics, och specialist på affektiva störningar och autism.

2005 introducerade Deisseroth med kollegor en teknik kallad 

optogenetik. Tekniken har gett forskare helt nya möjligheter att 

studera kopplingar mellan nervcellerna i den friska och den sjuka hjärnan. Optoge-

netik betyder att forskarna med hjälp av ljus kan kontrollera vissa celler i hjärnan och 

lämna övriga celler opåverkade. Cellerna förses med gener för ett speciellt ljuskäns-

ligt protein som kan “slås på och av” genom att de belyses med ljus från en tunn 

optisk fiber. Metoden ger unika möjligheter att med ljusimpulser påverka hjärnans 

och ryggmärgens olika funktioner, och är också ett unikt verktyg för att utveckla nya 

specifika läkemedel. Optogenetiken kommer att leda till att nya behandlingar mot 

hjärnsjukdomar utvecklas.

Genom ett nära samarbete med Deisseroths forskargrupp har även forskare vid 

Lunds universitet börjat använda optogenetik för forskning inom exempelvis epilepsi, 

depression och stroke. Deisseroth har genom åren välkomnat såväl unga som seniora 

lundaforskare till sitt laboratorium och flera forskningsprojekt bedrivs nu i samarbete 

mellan Karl Deisseroth och forskare i Lund vilket bland annat resulterat i flera veten-

skapliga artiklar i ansedda tidskrifter.
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Karl Deisseroth (b. 1971) is Professor of Bioengineering and Psychiatry at Stanford 

University in California and one of the world’s most prominent brain researchers. He 

works as a psychiatrist at Stanford Hospital and Clinics and specialises in affective 

disorders and autism.

In 2005 Deisseroth and colleagues introduced optogenetics, a technology which 

provides researchers with entirely new possibilities of studying the links between 

nerve cells in healthy and diseased brains. Through optogenetics researchers can use 

light to control certain brain cells while leaving other brain cells unaffected. The cells 

are equipped with genes for a light-sensitive protein that can be ‘switched on and 

off’ when illuminated by light from a thin optic fibre. The method is a unique tool for 

influencing the different functions of the brain and spinal cord, and for developing 

new targeted drugs. Optogenetics will make it possible to develop new therapies for 

brain diseases. 

Close collaboration with Professor Deisseroth’s research team has enabled Lund 

University researchers to use optogenetics for research on epilepsy, depression 

and stroke, among others. Throughout the years, Professor Deisseroth has wel-

comed both junior and senior Lund researchers to his laboratory and several joint 

research projects have been established, resulting in a number of research articles in 

renowned journals. 

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF MEDICINE
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Colin Carlile

Professor Colin Carlile (f. 1946) har haft ett avgörande inflytande 

för lokaliseringen av European Spallation Source (ESS) till Lund. 

Hans stora kompetens inom området, bland annat som direktör vid 

Institut Laue Langevin (ILL) i Grenoble innan han blev chef för ESS 

AB i Lund, har varit av stor betydelse för detta. Han har därmed 

också gett Lunds universitet en fantastisk möjlighet att utveckla sin 

materialforskning i anslutning till ett internationellt dynamiskt forskningscentrum. 

De stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV skapar en forskningsinfrastruktur 

som kommer att ha en mycket stor betydelse för Lunds tekniska högskola, LTH, 

universitetet, regionen, Sverige och för den internationella forskarvärlden under de 

kommande 30 åren.

Carlile har alltid vinnlagt sig om att beskriva hur viktiga tillämpningarna är när 

det gäller användningen av ESS. I detta sammanhang har han ofta framhävt LTH:s 

betydelse. Han har underlättat för LTH att rekrytera forskare med forskningserfaren-

het från spallationsforskning. Likaså har han medverkat till att anställa adjungerade 

forskare från ESS AB vid LTH. En del av LTH:s forskningsverksamheter som länkar mot 

ESS och Max IV hade inte funnits utan Carliles medverkan.

Colin Carliles insatser som pedagogisk föreläsare vid fakulteten, inom universitetet 

och i publika offentliga sammanhang har betytt mycket för etableringen av de båda 

forskningsanläggningarna i Lund.
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Professor Colin Carlile (b. 1946) has played a major role in bringing the European 

Spallation Source (ESS) to Lund. His extensive expertise in the field, including his 

position as director of the Institut Laue-Langevin (ILL) in Grenoble prior to his 

appointment as manager of ESS AB in Lund, played a major part in this process. His 

contribution has provided Lund University with an amazing opportunity to develop 

materials research in the context of an internationally dynamic research centre. The 

major research facilities ESS and MAX IV make up a research infrastructure that will 

have a far-reaching significance for the Faculty of Engineering, the University, the 

region, Sweden and the international research community for the next 30 years. 

Professor Carlile has been unstinting in his emphasis of the importance of appli-

cations in the use of ESS, and not least on the significance of Faculty of Engeneering, 

LTH, in this context. He has facilitated the recruitment of experienced spallation 

researchers to LTH, and helped in the process of employing adjunct researchers from 

ESS AB at LTH. Some of the faculty’s research activities with links to ESS and MAX IV 

would not have existed without the assistance of Professor Carlile. 

Professor Carlile’s skills as a lecturer at LTH, at the University in general and in 

different public contexts have had a significant impact on the process of establishing 

the two research facilities in Lund. 

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF ENGINEERING
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Liesbet Van der Perre

Liesbet Van der Perre (f. 1957) är verksam i ett väldigt konkurrens-

utsatt område, trådlös kommunikation. En kombination av djupt 

vetenskapligt kunnande, orädd analytisk förmåga och starka ledar-

skapskvaliteter får henne att frodas i en miljö där grundforskning 

blandas med högspecialiserade kommersiella projekt. 

Integrerade kretsar utvecklade av Van der Perre har blivit nomi-

nerade bland de bästa under de senaste femtio åren. Spår av hennes konstruktioner 

kanske göms i din ficka just nu och får din smarta telefon att både fungera bättre 

och dess batterier att räcka längre. Hon har deltagit i många Europeiska forsknings-

projekt, ofta i ledande roller, där hennes erfarenhet och expertis har varit mycket 

värdefulla tillgångar. Hon har bidragit till forskningen vid Lunds universitet på olika 

sätt, både genom gemensamma projekt och som vetenskaplig rådgivare i olika 

centerkonstellationer.

Van der Perre är chef vid Imec i Belgien, ett världsledande forskningsinstitut inom 

nanoelektronik, och även professor vid KU Leuven, där hon undervisar om avance-

rade trådlösa system. Hon är författare och medförfattare till över 250 vetenskapliga 

publikationer.

HEDERSDOKTOR | TEKNISKA FAKULTETEN 
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Liesbet Van der Perre (b. 1957) is active in the highly competitive field of wireless 

communication. Her combined skills of scientific learning, bold analysis and leader-

ship qualities make her thrive in environments in which basic research is mixed with 

highly targeted commercial projects. 

Integrated circuits developed by Liesbet Van der Perre have been nominated 

as among the best of the last 50 years. Traces of her constructions may be hiding 

in your pocket at this very moment, making your smartphone work better and its 

battery power last longer. She has participated in many European research projects, 

often in leadership roles, in which her experience and expertise have been valuable 

assets. She has contributed in many ways to research at Lund University, both in joint 

projects and as scientific advisor to different centre groups.

Liesbet Van der Perre is the director at Imec in Belgium, a world-leading research 

institute in nanoelectronics, and professor at KU Leuven, where she teaches 

advanced wireless systems. She has written and co-authored more than 250 research 

publications. 

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF ENGINEERING
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Martin Gren

Martin Gren (f. 1962) studerade vid civilingenjörsutbildningen i 

elektroteknik vid LTH och startade Axis 1984 i Ideons forsknings-

park i samarbete med Mikael Karlsson och Keith Bloodworth. Efter 

30 år har företaget närmare 2000 anställda och över 5 miljarder i 

omsättning. Axis affärsidé idag är att skapa säkerhet genom digital 

bildövervakning i kommunicerande nätverk.

Gren har genom sitt entreprenörskap, innovationsförmåga och tekniska ledar-

skap haft en mycket stor betydelse för utvecklingen av Lund som en plats för 

högteknologisk industri. Tusentals LTH-ingenjörer har fått sin första anställning på 

Axis, inte sällan efter kvalificerade och stimulerande examensarbeten. Gren är den 

mest framgångsrika entreprenören som verkat i Ideons forskningspark; ett föredöme 

för alla teknikbaserade entreprenörer och för LTHs studenter. Han har genom Axis 

framgångsrika utveckling visat betydelsen av en stabil och uthållig affärsmodell för 

ett teknikbaserat företags konkurrenskraft och tillväxt. 

Martin Gren och Axis bidrar på många och uppskattade sätt till forskningen, 

grundutbildningen och kunskapsspridningen vid LTH, nu senast till Vattenhallens 

aktiviteter och öppen-källkodsfonden LUFOSS.

HEDERSDOKTOR | TEKNISKA FAKULTETEN 
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Martin Gren (b. 1962) is the former MSc student in electrical engineering at LTH 

who started Axis Communications in the Ideon science park in 1984 in collaboration 

with Mikael Karlsson and Keith Bloodworth. Thirty years later the company has close 

to 2000 employees and an annual turnover of SEK 5 billion. The current business 

idea of Axis is to provide security in communicating networks through digital image 

monitoring. 

Through entrepreneurship, innovation and technological leadership, Martin Gren  

has played a major role in making Lund a site of high technology industry.   

Thousands of LTH graduates have found their first employment at Axis, often as a 

result of advanced and inspiring degree projects. Martin Green is the most success-

ful entrepreneur to have come out of the Ideon science park and is an example to 

other technologically-oriented entrepreneurs and to LTH students. The success of 

Axis demonstrates the significance of a stable and resilient business model for the 

competiveness and growth of a company based on technology. 

Martin Gren and Axis contribute in many appreciated ways to research, education 

and outreach at LTH, most recently in the context of the Vattenhallen Science Centre 

and the open source software fund LUFOSS.

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF ENGINEERING
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Pia Bennike

Universitetslektor Pia Bennike (f. 1946) är sedan trettio år en förgrunds-
gestalt inom den skandinaviska paleopatologin. Hon utbildade sig vid 
Köpenhamns universitet, där hon sedan har arbetat som forskare och 
lärare i flera decennier. Hennes bok Palaeopathology of Danish Skele-
tons: A Comparative Study of Demography, Disease and Injury (1985) 
har varit, och är fortfarande, av fundamental betydelse för forskningen 
om människors hälsa i förhistorisk tid i vår del av världen.

Bennike har huvudsakligen varit verksam vid Antropologisk laboratorium i 
Köpenhamn, men hon har också haft många externa expertuppdrag av skiftande 
slag, och under många år fungerade hon som gästkurator vid Medicinsk Historisk 
Museum. Sedan 1979 har hon gett studenter i förhistorisk arkeologi vid Forhistorisk 
institut, Köpenhamns universitet, undervisning i biologisk antropologi (ett ämne som 
i Sverige kallas humanosteologi). 2008-2010 hade hon en gästprofessur vid Center 
for Textilforskning och Forhistorisk institut. Även utanför Skandinavien har Bennikes 
forskargärning uppmärksammats. Hon har bl.a. varit president i The Paleopathology 
Association liksom i The European Anthropological Association.

Osteologin är ett tvärvetenskapligt ämne i vilket både medicinsk vetenskap och 
arkeologi ingår. Bennike har i kraft av sin sakkunskap inom humanosteologins skilda 
komponenter handlett ett stort antal avancerade studenter och forskarstuderande 
inom medicin och arkeologi i Danmark, och hon har varit biträdande handledare för 
doktorander vid utländska universitet. För många svenska studenter, i synnerhet från 
Lund, blev de kurser i paleopatologi som hon höll i den gamla lokalen tillhörande 
Kongelige Kirurgiske Akademi (Medicinsk Historisk Museum) en solid introduktion 
till ämnet. Hon har ofta besökt seminarier i Lund och i sin tur varit en generös värd 
för vetgiriga lundensare, som år efter år farit över sundet för att lära sig mer om 
humanosteologi hos pionjären Pia Bennike.
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Senior lecturer Pia Bennike (b. 1946) has been a prominent representative of 
Scandinavian palaeopathology for the last 30 years. She trained at the University 
of Copenhagen where she has been a member of research and teaching staff for 
several decades. Her study Palaeopathology of Danish Skeletons: A Comparative 
Study of Demography, Disease and Injury (1985) is still a foundation for research on 
prehistoric human health in our part of the world. 

Pia Bennike’s main base of activities was the Unit of Forensic Anthropology in 
Copenhagen but she has had many different external expert assignments and served 
for many years as visiting curator at the Medical Museion in Copenhagen. Since 
1979 she has taught biological anthropology to students in prehistoric archaeology 
at the University of Copenhagen and in 2008–2010 she was a visiting professor at 
the Centre for Textile Research and at the institute of prehistoric studies (currently 
the Saxo Institute). Pia Bennike’s research is also internationally recognised, as 
evidenced by her appointments as president of the Paleopathology Association and 
the European Anthropological Association.

Osteology is an interdisciplinary field including medical science and archaeology. 
Informed by her expertise in the different components of biological anthropology, 
Pia Bennike has supervised a large number of Master’s and PhD students in medi-
cine and archaeology in Denmark and served as an assistant supervisor for doctoral 
students abroad. For many Swedish students, not least from Lund, the courses in 
palaeopathology she taught in the former premises of the Royal Danish Academy of 
Surgery (currently the Medical Museion) were a thorough introduction to the subject. 
She has frequently visited the research seminars in Lund and been a generous host to 
inquisitive Lund scholars eager to learn more about biological anthropology from the 
pioneer Pia Bennike on the other side of the Öresund strait. 
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Manfred Pienemann

Professor Manfred Pienemann (f. 1951) har sin lärostol vid universite-
tet i Paderborn, där han leder en forskargrupp om andraspråksinlär-
ning, ett ämne inom vilket han har en världsledande ställning. Han 
är också gästprofessor vid universitetet i Newcastle.

Under 1980-talet medverkade Pienemann i det banbrytande 
ZISA-projektet, som lade grunden till dagens forskning om utveck-
lingsstadier i andraspråksinlärning. Utifrån denna forskning utveck-

lade han sedan sin välkända teori om grammatiska processer i andraspråksinlärning, 
processability theory (PT), som presenterades utförligt i Language Processing and 
Second Language Development (1998). I boken tillämpas PT på andraspråksutveck-
ling inom engelskan, tyskan, japanskan och svenskan. Senare tiders forskning har 
med framgång testat teorin på en stor mängd ytterligare språk.

Ett utmärkande drag för Pienemanns vetenskapliga gärning är att han sätter sin 
forskning i relation till språkundervisningen. Hans Teachability Hypothesis, som utgår 
från att det är lönlöst att försöka undervisa om strukturer på högre stadier om elever-
na inte kan processa de lägre, har haft stor genomslagskraft. I Pienemanns forskning 
samspelar framkantsforskning om språkinlärning med klassrumsverkligheten på sätt 
som möjliggör direkta förbättringar i den praktiska undervisningen.

I Lund har flera stora forskningsprojekt baserats på PT. De har haft olika 
forskningstyngdpunkter, bl.a. diagnos av språkstörning, beskrivning av successiv 
tvåspråkighet, jämförelser av andraspråksinlärning i olika sammanhang och språkbe-
dömning. Manfred Pienemann har haft ett stort inflytande på språkforskningen vid 
Språk- och litteraturcentrum, SOL, i Lund, där han genom åren har hållit kurser och 
seminarier och inspirerat både äldre och yngre forskare i lingvistik, nordiska språk, 
romanska språk och engelska. Han har stöttat lundadoktorander genom att sam-
författa publikationer med dem, och han har betytt mycket för SOL-språkforskarnas 
framgångar beträffande erhållande av externa forskningsmedel.
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Manfred Pienemann (b. 1951) is a professor at the University of Paderborn, where 
he heads a research team on second language acquisition, his field of world-class 
expertise. He is also a visiting professor at the University of Newcastle. 

In the 1980s Professor Pienemann contributed to the groundbreaking ZISA 
project, which laid the foundations for today’s research on stages of development 
in second language acquisition. Based on this research, he then developed a theory 
of grammatical processes in second language acquisition, Processability Theory (PT), 
which was presented in detail in Language Processing and Second Language Devel-
opment (1998). This study applies PT to second language development in English, 
German, Japanese and Swedish. Research in recent years has successfully tested the 
theory on a great number of languages. 

A prominent feature of Professor Pienemann’s scholarly approach is that he relates 
research to language teaching. His Teachability Hypothesis is based on the premise 
that it is pointless to teach high level structures to pupils who have not processed 
the lower levels and has had a major impact. Professor Pienemann’s work combines 
cutting-edge research on language learning with classroom realities in ways that 
enable direct improvement of teaching methods. 

Many major research projects in Lund have been based on PT, addressing topics 
such as language disorder diagnosis, description of successive bilingualism, compar-
ison of second language learning in different contexts and language assessment. 
 Professor Pienemann has had a significant impact on linguistics research at the 
Centre for Languages and Literature in Lund where he has inspired both junior and 
senior researchers in linguistics, Nordic languages, Romance languages and English 
through teaching and supervision. He has supported PhD students in Lund through 
co-authoring publications and contributed to the success of Lund linguists in obtain-
ing external research funding. 
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Oda Wischmeyer

Professor emerita Oda Wischmeyer (f. 1944) är evangelisk-luthersk 

teolog och innehade lärostolen i Nya Testamentets exegetik vid 

universitetet i Erlangen-Nürnberg fram till sin emeritering 2009.

Wischmeyer studerade tyska och teologi i Göttingen och Heidel-

berg. Hon disputerade i Heidelberg 1973 på en avhandling om det 

kristna kärleksbudskapet i 1 Kor. 13. Intresset för kärleksbegreppet 

har följt henne genom åren, och det har varit föremål för flera av hennes skrifter. Sin 

Habilitationsschrift lade hon fram 1993; den handlar om den judiske visdomsläraren 

Jesus Sirach, författaren till den apokryfiska vishetsbok som på svenska brukar kallas 

Syraks bok. 1993 tillträdde hon professuren i Erlangen, där hon sedan var verksam i 

ett kvarts sekel.

I sin forskargärning har Wischmeyer främst arbetat med hermeneutik i relation till 

Nya Testamentet, med tidig judendom och med aposteln Paulus. Trots att teologin är 

Wischmeyers fakultära hemvist är hon också hemmastadd inom humaniora. Historia 

och filosofi hör till hennes speciella intressen. Hennes arbete med texttolkning och 

med textbegreppet som sådant har kontaktytor mot humaniora, och den bok hon 

2003 publicerade tillsammans med en kollega, Menschsein, ägnas frågeställningar 

som är centrala även för humanister.

Som panelordförande i den stora forskningsutvärderingen RQ08 och som ledamot 

av HT-fakulteternas Scientific Advisory Board t.o.m. 2014 stödde Oda Wischmeyer 

systerfakulteternas ansträngningar att utveckla den vetenskapliga kvaliteten, och hon 

spelade en nyckelroll vid sammanställningen av utvärderingsrapporten HTRQ14.
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Oda Wischmeyer (b. 1944) is an evangelical-Lutheran theologian and Professor 

Emerita of New Testament Studies at the University of Erlangen-Nuremberg. 

Professor Wischmeyer studied German and Theology in Göttingen and  Heidelberg 

and obtained a PhD at the University of Heidelberg in 1973 on a thesis on the 

Christian concept of charity in 1 Corinthians 13. The concept of charity has remained 

a research interest for her, addressed in many of her publications. The Habilitations-

schrift she presented in 1993 deals with the Jewish sage Ben Sira, author of the 

Apocryphal Wisdom of Sirach. In 1993 she was appointed professor at the University 

of Erlangen-Nuremberg where she was to remain for a quarter of a century. 

Her primary topics of research have been hermeneutics in relation to the New 

Testament, the apostle Paul, and early Judaism. Although affiliated with the faculty 

of theology, Professor Wischmeyer is thoroughly at home in the humanities, taking 

a special interest in history and philosophy. Her research based in text interpretation 

and text definition interface with the humanities, and the book Menschsein pub-

lished in 2003 and co-authored with a colleague, addresses issues of central interest 

to humanities scholars. 

As panel chair in connection with the major RQ08 research evaluation and 

member of the Faculties of Humanities and Theology Scientific Advisory Board (SAB) 

2009–2014, she supported the joint faculties in developing quality in research and 

she played a central role in compiling the HTRQ14 evaluation report.
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Vilhelm Ekensteen

Vilhelm Ekensteen (f. 1941) har en lång karriär bakom sig som 

funktionshinderaktivist, debattör, teoretiker och expert i statliga 

utredningar. I debattboken På folkhemmets bakgård från 1968 

utmanade han för första gången den traditionella politiken, som han 

menade byggde på välgörenhet och välvillig paternalism gentemot 

personer med funktionsnedsättning. Hans kritik rörde allt från 

bristen på tillgänglighet till vårdpersonals och chefers auktoritära attityder. Med stark 

polemiskt språk skrev han om dem som ”med ett leende av godhet erbjuder oss en 

tillvaro som de aldrig skulle acceptera för egen del”.

Mot slutet av 60-talet grundade han också den socialistiska handikapporganisa-

tionen Anti-handikapp. Inom ramarna för den gjorde han uppdelningen mellan indi-

viduella och samhälleliga aspekter på funktionshinderskap, ett resonemang som idag 

har blivit allmänt vedertaget. Det var det sociala handikappet som skulle bekämpas 

genom att samhället måste bli mer tillgängligt för personer med funktionshinder. 

Ekensteen har också, bland mycket annat, engagerat sig i debatten om foster-

diagnostik och drivit frågor om personlig assistans och LSS-reformen. Det är ingen 

överdrift att säga att han har revolutionerat svensk funktionshinderpolitik. Dessutom 

har hans verksamhet i Lund bidragit till att göra Lund till ett centrum för intellektuellt 

arbete kring funktionshinder och funktionshinderpolitik.
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Vilhelm Ekensteen (b. 1941) has a long career behind him as a disability activist, 

debater, theoretician and expert in government inquiries. In his polemical book På 

folkhemmets bakgård (In the backyard of the welfare state) from 1968, he chal-

lenged traditional policy for the first time, a policy he believed was based on charity 

and well-meaning paternalism towards people with disabilities. His criticism tackled 

everything from lack of access to the authoritarian attitude of healthcare staff and 

managers. In strong polemical language, he wrote about people who, “with a benev-

olent smile, offer us an existence they would never accept themselves”. 

Towards the end of the 60s he founded the socialist organisation for the disabled 

called Anti-handikapp. As part of the organisation’s activities he made the distinction 

between individual and societal aspects of disability that is commonly accepted 

today. The target for activities was societal disability which had to be combated in 

order to remove the barriers to participation for the disabled. 

Vilhelm Ekensteen has also, among many other things, been engaged in the 

debate on foetal diagnostics and pursued issues relating to personal assistance and 

the reform of the Act concerning Support and Service for Persons with Certain 

Functional Impairments. In addition, his activities in Lund have contributed to making 

Lund into a centre for intellectual work on disability and disability policy.
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Ulla Carlsson

Ulla Carlsson (f. 1950) disputerade 1998 vid Göteborgs universitet 

med en avhandling om internationell mediepolitik. Idag är hon den 

enskilda person som betytt mest för svensk och nordisk medieforsk-

ning, och hon har även starkt bidragit till att ämnet har institutionali-

serats vid svenska lärosäten.

Carlsson har byggt upp och varit direktör för NORDICOM (Nordic 

Information Centre for Media and Communication Research) vid Göteborgs universi-

tet som bland annat ger ut den årliga mediebarometern, där man kan följa svenska 

folkets medieanvändning. Genom en omfattande produktion av böcker och artiklar i 

vetenskapliga tidsskrifter har Carlsson satt svensk och nordisk medieforskning på den 

internationella kartan.

Under 2015 har Carlsson blivit innehavare av en helt ny och prestigefylld UNES-

CO-professur. Det är första gången som FN-organet UNESCO installerar en professur 

med inriktning mot yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik. Det 

innebär att Carlsson under de kommande fyra åren kommer att arbeta med de här 

frågeställningarna, i Sverige och i internationella sammanhang, och skapa mötesplat-

ser mellan forskningen, politiken och praktiken.

Ulla Carlsson fick 2005 det Wahlgrenska priset som inrättats för att prisa och 

uppmärksamma betydande insatser inom medieforskningen.
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Ulla Carlsson (b. 1950) obtained a PhD at Gothenburg University in 1998 with a 

thesis on international media policy. Today she is the single most significant person 

in Swedish and Nordic media research and has contributed strongly to the establish-

ment of the discipline in Swedish higher education. 

She has built up and directed NORDICOM (the Nordic Information Centre for 

Media and Communication Research) whose activities include the annual media 

barometer, which monitors media use among the Swedish population. Through 

a substantial production of books and research articles, Ulla Carlsson has made 

 Swedish and Nordic media research visible internationally. 

In 2015 Ulla Carlsson became the holder of a new and prestigious UNESCO pro-

fessorship. It is the first time the UN body has established a professorship specialising 

in freedom of expression, media development and international policy. This means 

that over the next four years she will be working on these issues nationally and 

internationally and creating meeting-places between research, policy and practice.

In 2005 Ulla Carlsson was awarded the Wahlgren prize for significant contribu-

tions to media research.
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Jenny Lindén Urnes

Jenny Lindén Urnes (f. 1971) är styrelseordförande i Lindéngruppen, 

ett familjeföretag där tonvikten ligger på att äga och utveckla globa-

la industriföretag med ledande positioner på sina marknader. De tre 

kärnföretagen i gruppen är Höganäs, Beckers och ColArt. 

Lindén Urnes är en lojal vän till Ekonomihögskolan, en viktig 

person i skånskt näringsliv och en engagerad filantrop. Hon är 

medlem av Ekonomihögskolans rådgivande kommitté sedan 2010 och har visat ett 

stort engagemang i många frågor, inte minst i det utdragna arbetet med att komma 

framåt med EC IV-projektet (utbyggnaden av Ekonomihögskolan).

Lindén Urnes har även ett stort engagemang i ideella aktiviteter, bland de 

icke-vinstdrivande engagemangen märks Färgfabriken i Stockholm, en plattform och 

mötesplats för konst, arkitektur och samhällsutveckling. Lindéngruppen är också 

engagerad i flera projekt för att motverka utanförskap bland unga, både lokalt i Hel-

singborg (genom exempelvis Jag Kan!) och i Sydafrika där Lindéngruppen sponsrar 

en Star for Life-skola nära Beckers fabrik utanför Johannesburg.
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Jenny Lindén Urnes (b. 1971) is chair of the board of Lindéngruppen, a family 

business focusing on owning and developing global industrial companies with 

leading positions in their markets. The core companies of the enterprise are Höganäs, 

Beckers and ColArt. 

Jenny Lindén Urnes is a loyal friend of the School of Economics and Management, 

a prominent representative of regional business and industry, and a committed phi-

lanthropist. She has been a member of the School’s senior corporate advisory board 

since 2010 and has shown great interest in many issues, not least the drawn-out EC 

IV project (the physical expansion of the School of Economics and Management).

Jenny Lindén Urnes has also demonstrated considerable interest in not-for-profit 

activities, such as Färgfabriken in Stockholm, which is a meeting place for art, archi-

tecture and social development. Furthermore, Lindéngruppen has invested in projects 

to counteract social exclusion of young people, both locally in Helsingborg (through 

projects such as Jag Kan!) and in South Africa where Lindéngruppen sponsors a Star 

for Life school close to the Beckers factory outside Johannesburg.
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James Vaupel

James Vaupel (f. 1945) har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete 

med Centrum för ekonomisk demografi. Detta gäller såväl forskning 

som undervisning. Bland annat var Vaupel under flera år medlem i 

Riksförsäkringsverkets kommitté om utveckling av dödlighetsprog-

noser som Tommy Bengtsson var vetenskaplig sekreterare för, vilken 

resulterade i en skriftserie. Centrets forskning om ekonomiska och 

sociala konsekvenser av befolkningens åldrande sker delvis i samarbete med Vaupel. 

Vaupel är t ex huvudsökande i en Horizon 2020-ansökan inom detta område i vilken 

centret ansvarar för en av delundersökningarna. 

Vaupel har också flitigt besökt Lund för att delta i konferenser och ge seminarier 

bland annat i samband med centrets invigning. Han har varit lärare på fakulteten 

under två läsår i samband med att CED var värd för European Doctoral School 

of Demography, som han varit med att skapa. Vaupel har medverkat till ett nära 

samarbete mellan CED och Max Planck Institute of Demographic Research i Rostock 

genom undervisningssamarbete och genom att ge möjligheter för gästvistelser för 

forskare och doktorander från Lund. 

Vidare har Vaupel varit ett starkt stöd för CED:s utåtriktade verksamhet, senast 

genom att han som initiativtagare till Population Europe, ett nätverk av Europas 

ledande demografiska centra med syfte att sprida information om befolkningsrelate-

rade utmaningar, medverkade till att ge CED en plats i dess presidium. 
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James Vaupel (b. 1945) has a long-standing collaboration with the Centre for Eco-

nomic Demography including both research and teaching. Among other activities, 

James Vaupel served for many years as a member of the National Social Insurance 

Agency committee to develop mortality prognoses, which also included Tommy 

Bengtsson as research secretary and resulted in a series of publications. The Centre’s 

research on the economic and social implications of an ageing population is con-

ducted partly in collaboration with James Vaupel. Among other things, he is principal 

investigator in a Horizon 2020 application in this research field, in which the Centre 

is responsible for a sub-project. 

James Vaupel has been a frequent visitor to Lund in the context of conferences 

and seminars, among other things to inaugurate the Centre. He taught at the School 

for two academic years when the Centre hosted the European Doctoral School of 

Demography, which he contributed to setting up. James Vaupel has also helped 

to establish a close collaboration between the Centre and the Max Planck Institute 

of Demographic Research in Rostock enabling cooperation in teaching and visiting 

fellowships for researchers and doctoral students from Lund. 

Moreover, James Vaupel has firmly supported the Centre’s external activities, most 

recently through initiating Population Europe, a network of the leading demographic 

research centres in Europe aiming to disseminate information on demographic chal-

lenges, and providing the Centre with a seat in the presidium of council advisors.
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Karen Luise Knudsen

Karen Luise Knudsen (f. 1944) är en världsledande mikropaleontolog 

och kvartärgeolog, vars största vetenskapliga gärning berör studier 

av Nordatlantens klimat- och miljöutveckling sedan förra värmepe-

rioden Eem (de senaste 130 000 åren), speciellt fokuserade på den 

marina utvecklingen.

Knudsens grundutbildning ligger inom fälten mikropaleontologi 

och kvartärgeologi, och hon specialiserade sig tidigt på bottenlevande mikroorga-

nismer – foraminiferer. Foraminiferer är mikroskopiskt små marina skalamöbor som 

är utmärkta historieberättare om forna tiders havsmiljöer. Knudsen tog examen i 

mikropaleontologi 1969 och fortsatte sedan som doktorand inom fältet. Hon vidare-

anställdes vid Aarhus universitet 1973 och verkade som lektor där till 2014. 

Trots formell avsaknad av doktorsexamen har Knudsen haft en mycket fram-

gångsrik akademisk karriär. Tillsammans med Professor Rolf W. Feyling-Hanssen 

byggde hon upp det mikropaleontologiska fältet i Skandinavien under 1970-talet 

och har sedan dess varit den ledande forskaren inom detta fält i Skandinavien. 

Knudsen har erhållit ett antal betydande och prestigefyllda utmärkelser och hon har 

bidragit på ett ytterst förtjänstfullt sätt med att utveckla kvartärgeologisk forskning, 

bland annat genom framgångsrikt samarbete med kvartärgeologerna i Lund. Hon 

har dessutom alltid haft ett imponerande engagemang för att stödja och hjälpa 

studenter och yngre forskare.

HEDERSDOKTOR | NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN



87

Karen Luise Knudsen (b. 1944) is a world-leading researcher in micropaleontology 

and quaternary geology, whose major contribution to research concerns the devel-

opment of the North Atlantic climate and environment since the Eemian interglacial 

period (the last 130 000 years), focusing especially on marine developments. 

Karen Luise Knudsen started her studies in micropaleontology and quaternary 

geology, and specialised at an early stage in foraminifera, microorganisms living on 

the seafloor sediment. Foraminifera are microscopic shell amoeba which have lots to 

reveal about ancient sea environments. Karen Luise Knudsen obtained a degree in 

micropaleontology in 1968 and initiated doctoral studies. In 1973 she was employed 

by Aarhus University and served as lecturer there until 2014. 

Although not formally a PhD holder, Karen Luise Knudsen has had a very 

successful academic career. In cooperation with Professor Rolf W. Feyling-Hanssen 

she established the field of micropaleontology in Scandinavia during the 70s and has 

played a central role in the field since then. She has received a number of significant 

and prestigious awards, and been instrumental in developing research in quaternary 

geology, partly through successful collaboration with colleagues in Lund. Further-

more, she has always demonstrated an impressive commitment to supporting and 

helping students and junior researchers. 
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Yeshayahu Talmon

Professor Yeshayahu Talmon (f. 1947) från Technion i Hafia arbetar 

med att förstå och visualisera så kallade ”mjuka material” med 

hjälp av elektronmikroskopi. Mjuka material är allt från biologiska 

membran, nanopartiklar, livsmedel och läkemedel, till vattenburna 

färger. Dessa material innehåller vatten som behövs för att avancera-

de strukturer, karakteristiska för mjuka material, skall kunna bildas. 

Eftersom elektronmikroskopi bara kan användas på fasta material har Talmon förfinat 

en metod att kyla ner sina material så snabbt att is inte hinner bildas. Materialen 

fryses därmed till fast form med bibehållen struktur. Talmon är pionjär och världsle-

dande inom denna teknik, som kallas ”cryo-TEM”. Han har för sin forskning erhållit 

ett stort antal mycket prestigefyllda internationella utmärkelser.

Talmon är en flitig gäst vid avdelningen för fysikalisk kemi sedan 1990-talet, då 

han och hans medarbetare från Israel hjälpte lundaforskare att installera och använda 

den då nyanskaffade cryo-TEM-utrustningen på Kemicentrum. Nu har tekniken 

utvecklats till ett ovärderligt redskap inom flera forskningsfält på Lunds universitet, 

och medel har nyligen avsatts för ett nytt cryo-TEM vid Kemicentrum. Talmon ställer 

då åter upp med experthjälp. 

Yeshayahu Talmon är en kreativ, initierad och noggrann forskare som generöst 

och pedagogiskt delar med sig av sin kunskap till såväl unga som etablerade forska-

re.
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Professor Yeshayahu Talmon (b. 1947) from the Technion (Israel Institute of Technol-

ogy) in Haifa is engaged in understanding and visualising so-called ‘soft materials’ 

by means of electron microscopy. Soft materials include anything from biological 

membranes, nano particles, food and drugs, to waterborne colours. These materials 

contain water which is essential to the formation of the advanced structures that are 

typical of soft materials. As electron microscopy can only be used for solid materials, 

Professor Talmon has refined a method of freezing materials so quickly that ice is not 

formed. This means the materials are frozen solid while retaining their structures. 

Professor Talmon is a pioneer and world-leading researcher of this technology called 

cryo-TEM. He has received a number of prestigious international awards for his 

research.

Professor Talmon has been a frequent visitor to the Division of Physical Chemistry 

since the 90s when he and his research team helped Lund researchers install and 

use the new cryo-TEM equipment at Kemicentrum. The method has now developed 

into an indispensable tool within several research areas in Lund and funds have been 

earmarked for new cryo-TEM equipment at Kemicentrum. Professor Talmon will 

again assist with his expertise. 

Professor Yeshayahu Talmon is a creative, knowledgeable and painstaking 

researcher who generously and educationally shares his knowledge with both junior 

and senior researchers. 

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF SCIENCE
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Löftet som inte infriades
TILL 150-ÅRSMINNET AV E O ADJUNKTEN SVEN RYDBERGS DÖD

År 1865 beslöt man på Gleerupska univer-

sitetsbokhandeln att ge ut en nyhet: ett 

fotografiskt collage över alla lärare vid Lunds 

universitet.1 Som man kan vänta möter 

man bland de avbildade anletena många 

tidstypiskt yviga skägg, polisonger och mus-

tascher. Nere i collagets vänstra hörn finner 

man dock en herre vars slätrakade ansikte, 

framåtborstade vita hår och höga svarta 

spännhalsduk signalerar snarare att han bör 

ha varit en kvarleva från en äldre epok. Det 

var han också; med 76 levnadsår och nära 

sex decennier vid universitetet tillhörde han 

akademins veteraner. När han samma år 

avled och en så känd publicist som signatu-

ren Orvar Odd (Oscar Patric Sturzen-Becker) 

skrev en dödsruna över honom i publikatio-

nen Svea folk-kalender inledde denne likväl 

sin text med orden ”Många skola studsa vid 

detta så temligen vanliga namn och fråga 

sig hvad märkvärdigt vid en man, om hvilken 

de aldrig i sitt lif hört någonting hvarken 

Lunds universitets personal år 1865.  
Sven Rydberg återfinns nederst i vänstra hörnet.  
Bildkälla: AF:s Arkiv.
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ondt eller godt”.2 Och ändå var detta en 

man till vilken det tidigt knutits mycket stora 

förhoppningar, och som under ett par år 

varit den farligaste konkurrenten till två av 

tidens största litterära namn i striden om en 

professur. Hans namn var Sven Rydberg.

Hur högt denne i dag bortglömde 

Lundaakademiker en gång skattades, därom 

vittnar ett brev skrivet 1813 av den framstå-

ende juridikprofessorn Johan Holmbergson. 

Brevet skall läsas mot bakgrund dels av att 

den juridiska fakulteten vid denna tid var 

ytterst ringa i storlek med Holmbergson som 

ende ordinarie professor3, dels av ett beslut 

taget av riksdagen föregående år. Under 

trycket av Napoleonkrigen hade man för för-

sta gången beslutat om en allmän värnplikt, 

en ”nationalbeväring”, och i denna skulle 

även studenterna vid rikets universitet – vilka 

annars ända sedan 1600-talet haft befrielse 

från krigstjänst bland sina uttryckliga privile-

gier – inkluderas.4 Denna särskilda så kallade 

studentbeväring skulle med tiden bli ett 

harmlöst kuriosum utan reellt militärt värde. 

Nu, första året det skulle mönstras härtill, 

befann Sverige sig dock i brinnande krig 

och den nya skyldigheten utgjorde således 

Programmet från promotionen 1811 där bland 
annat Sven Rydberg promoverades till magis-
ter. Bildkälla: Universitetsarkivet.
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ett konkret hot för en ung students liv och 

lem. Detta gör det lättare att förstå den oro 

professor Holmbergson uttryckte: 

Då jag om hösten 1811 tillträdde mit 

Ämbete vid denna Kongl. Academie; 

insåg jag snart nödvändigheten af at 

förmå några med goda philosophiska 

studier underbyggde män til et mera 

grundeligt studium af min vetenskap. 

Allmänna rösten utmärkte, såsom 

ett dugligt ämne, Herr Magister Sven 

Rydberg af Blekingska Nation. Han antog 

min proposition och har sedermera med 

den framgång studerat goda författare, 

Svensk och Romersk Lagfarenhet, at han 

snart med utmärkt heder skal kunna 

undergå den här så sällsynta Juridiska 

Candidat-Examen. Hans ovanliga snille 

och skarpsinnighet, gifva, jemte alt detta, 

det välgrundade hopp, at jag i honom 

skal få en utmärkt skickelig Medlärare, 

som skal komma at täfla med de yppersta 

Lagfarna, vårt Land någonsin ägt. Hvar-

före jag ock skulle anse för en stor förlust 

för min vetenskap, för vår Academie, för 

Litteraturen, Allmänhet och för Fädernes-

landet, om Dettas behof af krigare skulle 

finnas så trängande, at undantag icke 

skulle kunna i nåder beviljas för en sådan 

man ifrån den eljest allmänna skyldighet, 

som nya bevärings-systemet medför.5

Som redan antytts kom Rydberg, sitt långa 

liv som lärare vid Lunds universitet till trots, 

aldrig att uppfylla de många höga förhopp-

ningar som inte bara Holmbergson haft om 

honom. Han slutade tvärtom sina dagar med 

en så anspråkslös titel som extra ordinarie 

adjunkt. Det kan ses som ett misslyckande, 

men likväl omtalades Rydberg vid sin död 

med mycket stor respekt. Det hette i min-

nesteckningarna över honom att han varit 

en av universitetets ”mångkunnigaste och 

skarpsinnigaste lärare” och att ”Hwart han 

gick, der stod hans lärostol”.6 Det var alltså 

tydligen inte begåvningen som i längden 

fattades Rydberg. Men vad var det då i 

stället som hindrade honom från att göra en 

lysande akademisk karriär? Innan jag söker 

svara på det skall dock en allmän biografisk 

bakgrund tecknas.
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En blekingsk schellingian i London
Sven Rydberg var född i Karlskrona den 11 

augusti revolutionsåret 1789. Hans bak-

grund var icke-akademisk: fadern var garva-

re. Sven var dock inte den förste i familjen 

att söka sig till universitetet; en äldre bror, 

Clemens, hade vistats i Lund en kortare 

period på 1790-talet men aldrig avlagt 

någon examen och i stället snart sökt sig till 

en karriär som handlande.7 Lillebror Sven, 

som ankom till Lund hösten 1806, skulle 

däremot stanna vid universitetet nästan hela 

sitt återstående liv. 

Som född och skolad i Karlskrona skrev 

Rydberg in sig i den Blekingska nationen. 

Denna förefaller ha utgjort ett viktigt både 

socialt och akademiskt nätverk för honom. 

Icke blott var den honom så välbevågne 

professor Holmbergson nationens inspektor 

från 1814, utan här återfanns också ett par 

av hans närmaste umgängesvänner under 

ungdomsåren: Carl Johan Schlyter och Ebbe 

Samuel Bring.8 Såväl Schlyter som Bring 

blev med tiden, till skillnad från Rydberg, 

professorer. Likväl har språkvetaren Theodor 

Wisén i en minnesteckning över Schlyter 

beskrivit Rydberg som ”den i skarpsinne 

och begåfning öfverlägsne” inom trion. 

Icke minst var han ”bland dåvarande yngre 

vetenskapsidkare i Lund den som grundligast 

studerat filosofi”.9 Det var också just på 

filosofins område som Rydberg vid denna tid 

utmärkte sig, nämligen som en ledande lokal 

representant för schellingianismen. 

Friedrich Schelling, en gång rekordung 

filosofiprofessor i Jena, var vid denna tid ”en 

supernova på Tysklands filosofiska firma-

ment”.10 I hans högromantiska naturfilosofi 

förvandlades naturen från en död materia 

som människan skulle övervinna till en 

”slumrande ande”. I hans konstfilosofi 

upphöjdes konsten till ”en manifestation 

av det oändligt absoluta”. Tankarna kring 

detta absoluta vidareutvecklade han sedan i 

sin identitetsfilosofi, vars återupplivande av 

platonska tankar kring sinne- och idévärld 

kom att utöva stort inflytande på romanti-

kens diktning. I Sverige var det främst de så 

kallade fosforisterna i Uppsala – Atterbom, 

Hammarsköld med flera – som kom att 

betrakta Schelling närmast som en ”halv-

gud”. I Lund däremot stod fosforisternas 

generationskamrater – med den intellektuellt 

dominerande Tegnér i spetsen – för en mot 
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Schellings ”spekulativa” filosofi betydligt 

mer skeptisk hållning. Ja, Tegnér drev öppet 

med schellingianismen i några av sina dikter, 

och liknande satiriska slängar drabbade även 

de yngre lundaakademiker som likt Rydberg 

och hans vänner anslutit sig till tyskens 

läror.11

Ett värre problem för dessa ynglingar 

än Tegnérs och hans vänners pikar hade 

dock en oro på högre ort kunnat bli. För 

universitetets dåvarande kansler, Lars von 

Engeström, framstod det schellingska 

tankegodset som ”den för Seder och Stater 

farliga Tyska smittan” vars ”både onyttiga 

och skadeliga spekulationer” ledde till 

”unga hufvudens förvillanden”. Inte minst 

tycks det ha varit det panteistiska draget 

i Schellings naturfilosofi som för kanslern 

hotade att ”undergräfva religionen, och län-

da till Samhällens slutliga förstöring”. Så mån 

var Engeström att förvissa sig om att denna 

smitta inte alltför mycket spridit sig i Lund 

att han skrev ett flertal längre brev i ämnet 

till såväl prokanslern, biskop Faxe, som till 

professorn i teoretisk filosofi, Matthæus 

Fremling.12 Den sistnämnde var i grunden en 

gammal gustavian som fostrats under den 

wolffska filosofin och blivit professor under 

den kantianska, men som på äldre dagar 

hade bibehållit ett öppet och pragmatiskt 

sinne även för de nyaste filosofiska skol-

bildningarna. Han lyckades också i ett antal 

välavvägda svar lugna von Engeström, dock 

utan ge avkall på sin rätt att i undervisning-

en ”vetenskapligt undersöka” alla ”dagens 

lärosatser”.

Om det berodde på Fremlings diploma-

tiska insats eller ej må lämnas osagt, men 

varken kanslerns misstänksamhet eller de 

äldre lundaakademikernas pikar synes ha 

haft någon negativ inverkan på Rydbergs 

(eller hans åsiktsfränders) studiebana, vilken 

löpte vackert framåt. Av de sammanlagt 

åtta ämnen i vilka han prövades i examen 

philologicum (1810) respektive examen 

philosophicum (1811) erhöll han laudatur, 

det högsta betyget, i fem: grekiska, latin, 

historia, teoretisk filosofi och matematik.13 

Samma betyg hade hans provskrivning stili 

latini pro gradu erhållit. Rydberg genomgick 

vidare de båda föreskrivna disputationspro-

ven – pro exercitio 1809 på en avhandling 

i geometri och pro gradu 1811 på en om 

gutamålet – och kunde därefter sistnämnda 
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år promoveras till filosofie magister (dåti-

dens motsvarighet till doktor inom denna 

fakultet). Detta skedde vid den berömda 

promotion som regisserades av historiepro-

fessorn Nils Henrik Sjöborg, och vid vilken 

ett antal ännu kvarlevande inslag i ceremo-

nielet – däribland kransflickorna – infördes.14 

Sjöborg var för övrigt även han inspektor 

för Blekingska nationen och tillika den som 

i praktiken författat Rydbergs (liksom flera 

andra av årets magistrars) gradualavhand-

ling; något som ännu var närmast praxis vid 

denna tid.

Det bör ha varit nu efter erhållen 

magistergrad som Rydberg av professor 

Holmbergson lockades över till den juridiska 

fakulteten. Här blev han 1814 fakultetens 

notarie och utnämndes året därpå till docent 

i romersk och nordisk civilrätt; detta sedan 

han framlagt en egenhändigt författad 

juridisk avhandling: De usucapione seu 

præscriptione qua dominium per posses-

sionem adquiritur.15 Tämligen snart efter 

sistnämnda utnämning måste han dock ha 

lämnat inte bara juridiken utan även Lund 

för – London! På något sätt hade Rydberg 

nämligen kommit att erbjudas anställning 

hos en av den brittiska huvudstadens mest 

kända vetenskapsmän: botanisten Sir Joseph 

Banks.

Banks (1743–1820) är i dag kanske mest 

känd som deltagare i kapten Cooks första 

upptäcktsfärd 1768–1771, detta i sällskap 

med bland annat den svenske Linnélärjung-

en Daniel Solander. Vid denna tid var Banks 

dock en åldrad man, plågad av gikt, vilken 

fick hålla sig hemma i London, där han 

fördelade sin tid mellan ett stort antal lärda 

sällskap – han var ordförande i Royal Society 

under 42 år – och sitt eget privatbibliotek, 

ett av Englands absolut största. Till posten 

som ansvarig för det sistnämnda tycks Banks 

– som själv var en stor beundrare av Linné 

– ha haft en förkärlek för att utse svenskar. 

Efter att först den nämnde Solander innehaft 

uppdraget gick det till en annan svensk, 

Jonas Dryander.16 Och nu, några år efter 

Dryanders död 1810, hade alltså Rydberg 

lyckats få samma tjänst. Han skulle stanna i 

London i ungefär tre och ett halvt år.17

Om arten av hans arbete hos Banks 

vittnar ett senare (1827) utfärdat intyg 

från den svenske generalkonsuln i London 

Carl Tottie.18 Rydberg uppgives häri såsom 
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”under-Bibliotekarie” inte bara ha utmärkt 

sig för sitt ”aktningsvärda uppförande” utan 

också för ”den skicklighet och sorgfällighet 

hvarmed han fullgjorde de honom åliggande 

skyldigheter och deribland författandet af 

en ganska detaljerad vettenskaplig Catalog 

öfver Sir Josephs Bibliotek, hvilken blifvit 

börjad af en annan berömd landsman Herr 

Dryander”.

Ett annat bestående resultat av Rydbergs 

engelska tjänst var hans bidrag till ett 

omfattande bokverk. Bakgrunden till detta 

var att Banks 1816 understött en vetenskap-

lig expedition till Zaire, i vilken bland annat 

den dansk-norske botanisten Christen Smith 

ingått. Expeditionen hade blivit en mänsklig 

katastrof där ett flertal av medlemmarna, 

däribland Smith, avlidit i febersjukdomar. 

Den sistnämndes resedagbok räddades dock 

tillbaka till England och kom att ingå i den 

digra volym som av The Lords Commission-

ers of the Admiralty år 1818 publicerades 

under titeln Narrative of an Expedition to 

explore the River Zaire, usually called the 

Congo in South Africa, in 1816, under 

the direction of Captain J. K. Tuckey, R. N. 

I förordet härtill kan man om Smiths dagbok 

läsa att den var:

[…] written in the Danish language, and 

in so small and illformed a charcater as in 

some places to be perfectly illegible. By 

the close attention, however, of Doctor 

Rydberg, to whom the editor is indebted 

for the translation, the greater part has 

been pretty well made out.19

Denna ganska omfattande översättargärning 

(den upptar i tryck 109 sidor), gjord mellan 

två språk av vilket inget var översättarens 

modersmål, kan vara särskilt värd att 

framhålla då den, vad jag kunnat se, aldrig 

brukat uppföras som ett bidrag till Rydbergs 

samlade bibliografi.

Från Rydbergs allra sista tid i London 

(sommaren 1819) föreligger ett par bevarade 

brev ställda till Carl Adolph Agardh, profes-

sor i botanik i Lund.20 Mottagarens högre 

akademiska rang till trots stod de båda 

herrarna uppenbarligen på du- och brorsfot 

med varandra. Breven behandlar delvis en 

del frön och växter Agardh uppenbarligen 

önskat att Rydberg skulle föra med sig 

hem, men främst frågan om att hitta en ny 
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svensk akademiker att efterträda Rydberg 

hos Banks. I första hand hoppades man 

uppenbarligen på Agardhs lärjunge Elias 

Fries, i andra hand en ”Mag. Forssander” 

som torde vara identisk med Fries kusin och 

vän Johan Forsander, även han en elev till 

Agardh. Av vad jag hastigt kunnat utläsa av 

dessa herrars biografier21 synes dock ingen 

av dem i praktiken ha erhållit någon sådan 

utrikestjänst, och hur som helst avled Joseph 

Banks redan året därpå.

Av Rydbergs brev framgår också att han 

fann Banks något snål: han förvarnar om 

att efterträdaren kommer att få ”bestå sina 

reseomkostnader sjelf, ty af sådana småsaker 

tager den rika Engelsmannen ingen notice”. 

I övrigt har jag haft svårt att finna några 

närmare detaljer om hur Rydberg själv upp-

levde sin tid i London. Rimligen måste dock 

vistelsen i världsstaden både då och senare 

för honom ha framstått i skarp krontrast till 

livet i den ”akademiska bondby” där han 

hittills vistats och där han nu skulle tillbringa 

återstoden av sitt liv. Kanske kan man ana 

spår av utlandsvistelsen i ett av de omdömen 

som gjordes om Rydberg efter hans död, 

nämligen att han, utöver att vara ”en filosof 

och en genomlärd man” samt ”i ett och allt 

en hedersman”, även hade ”icke så litet af 

verldsmannen; denna förening är sällsynt 

nog”.22 

De många förlorade chansernas tid
Höstterminen 1819 var Rydberg åter i 

Lund och finns som sådan upptagen bland 

”Nationens denna termin tillstädeswarande 

Ledamöter” vid ett möte med Blekingska 

nationen i oktober.23 Intressant att notera 

är att Rydberg här också omnämns såsom 

en av nationens hedersledamöter.24 Något 

föregående beslut om utnämning härtill 

finns inte i protokollen, men man kan väl 

gissa att tjänstgöringen hos den berömde 

Banks bidragit till hedersbetygelsen. 

Över huvud taget verkar Rydbergs tillvaro 

åren närmast efter återkomsten till Lund 

ha företagit en uppåtgående kurva. Bland 

annat invaldes han 1823 i det akademiska 

Lunds lokala lärda samfund, Kungliga 

Fysiografiska sällskapet.25 Året innan hade 

han därtill utnämnts till extra ordinarie 

adjunkt i teoretisk filosofi. Hoppet härtill från 

den tidigare inriktningen mot juridik var vid 

denna tid inte så stort som det skulle ha varit 
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i dag. Filosofin och juridiken sågs som så 

nära förbundna att den ena av universitetets 

professorer i filosofi (praktisk dito) ända fram 

till 1842 hade säte och stämma även i den 

juridiska fakulteten.26 Samtidigt visar såväl 

detta skifte som många senare händelser 

under Rydbergs fortsatta tid vid universitet 

på den ovanliga vetenskapliga bredd som 

denne även enligt samtiden besatt. I ett 

av hans eftermälen talas om ”vidden och 

mångsidigheten af S. Rydbergs akademiska 

bildning” med tillägget

[…] att detta myckna vetande ingalunda 

hos honom var endast en ytlig, encyklo-

pedistisk bekantskap med litet af hvart; 

Rydberg lemnade aldrig en disciplin, utan 

att hafva gått på djupet dermed, och han 

lemnade den aldrig för en annan utan 

att dock dertill jemnligen återkomma. 

Hela hans lif var ett fortsatt studium af 

det allvarsammaste slag och han slutade 

sålunda med att vara en polyhistor af 

första ordningen. S. Rydberg var i sjelfva 

verket en af de ytterst få inom vårt land, 

på hvilka benämningen ”polyhistor” dess 

sanna mening kan med full rätt tilläm-

pas.27

Redan 1826 var Rydberg redo att ta steget 

vidare till ännu en ny vetenskap. Han 

presiderade då för en serie om fyra samman-

hörande disputationer betitlade Certamen 

Suionam et Gothorum de rege eligendo. 

Ämnet var denna gång historia och syftet att 

speciminera för en ledig ordinarie adjunktur 

i detta ämne. Rydberg erhöll högsta betyg 

för avhandlingen och uppfördes också på 

förslag till tjänsten. Till yttermera visso fick 

han under höstterminen detta år vikariera 

på professuren i historia som blivit ledig 

efter A O Lindfors.28 I slutändan gick dock, 

av skäl som jag inte närmare kunnat utröna, 

tjänsten som adjunkt till en L G Palmqvist 

och den som professor till Rydbergs gamle 

vän Ebbe Samuel Bring.29 Själv skrev Rydberg 

senare något kryptiskt om historieadjunktu-

ren att han ”af särskilda skäl, hindrades att 

emottaga” den.30

Att Bring fick den senare tjänsten innebar 

dock i gengäld att dennes tidigare professur 

i teoretisk filosofi blev ledig. Även denna 

sökte Rydberg, vilken av företrädaren tillika 
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vitsordades som den skickligaste av de 

sökande. Men också den här gången stöp 

Rydbergs kandidatur; nu på att han missat 

att speciminera. Kanske hade han utgått 

från att detta inte var nödvändigt för honom 

som redan var adjunkt i samma ämne? Av 

ett brev från Bring till Rydberg framgår hur 

som helst att den senare lastat sin vän för att 

inte i tid ha informerat honom om specimi-

neringskravet, något som Bring i gengäld 

frisvor sig från.31

En annan möjlighet som öppnade sig vid 

denna tid var tjänsten som vice bibliotekarie. 

Detta låter för dagens öron inte så mycket 

men kan på modernt språkbruk översättas 

med biträdande chef för Universitetsbibliote-

ket (UB). Vid tiden innebar posten dessutom 

mer än så eftersom den ordinarie biblioteka-

rietjänsten vid tiden var vakantsatt till följd 

av oklarheter om dess fortsatta utform-

ning.32 Skall man tro en av dem som senare 

skrivit om Rydberg, Lars Feuk (signaturen 

Larifari), hade detta varit en post som passat 

honom som hand i handske: ”Den plats vid 

akademien, som hade bäst anstått honom, 

var bibliotekariebefattningen […]. Han var 

stor bibliognost.”33 I ett brev från Esaias 

Tegnér till Carl Adolph Agardh den 8 maj 

1829 rörande allehanda utnämningsärenden 

skrev den förre också trosvisst att ”Rydberg 

får Bibliothekariatet”, men så blev det inte 

– det gick till en yngre adjunktkollega, Peter 

Wieselgren.34

En blygsam källkritiker?
En av de förklaringar som tidigt framfördes 

till Rydbergs bristande akademiska fram-

gångar var att han i så ringa utsträckning 

publicerade sig. Härom skriver Lars Feuk:

[Rydberg] var en mångsidigt lärd man, 

som med heder kunnat förestå vilken 

akademisk profession som helst. Han 

hade dock icke ådagalagt synnerlig 

produktivitet som författare, hvilket 

man på den tiden ansåg som brist på 

akademisk lärdom, ehuru de arbeten som 

sågo dagen vid akademien merendels 

utgjordes af disputationer på latin, hvilka 

sällan af någon lästes.35

Ett antal sådana disputationer hade förvisso 

även Rydberg, som vi sett, presterat. Utöver 

dessa och ett par översättningar (förutom 

Smiths resedagbok från Zaire översatte 
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Rydberg även de två första banden av den 

tyske teologen Jakob Gottlieb Engelhardts 

Handbok i kyrkohistorien36) utgav han dock 

bara ett enda större verk. Det var hans 1830 

publicerade 124-sidiga Svearnas och Göther-

nas strid om konungavalet. Om denna säger 

den nämnde Feuk att den ”bort kunna 

uppväga ett helt dussin disputationer”. Låt 

oss därför granska den litet närmare.

I huvudsak utgör denna skrift en betydligt 

utbyggd svensk version av Rydbergs latinska 

dissertationer från 1826.37 Ämnet är således 

historiskt och behandlar Sveriges historia 

främst under perioden omkring år 1000–

1200, dock närmast ur ett ”författnings-

historiskt” perspektiv. Trots ordet ”strid” 

i titeln är Rydbergs skrift nämligen ingen 

vapenskramlande krönika över slag och 

segrar, ej heller över enskilda om makten 

stridande individer och ätter. Snarare är det 

kollektiven svear, västgötar och östgötar som 

står i fokus, och då avseende dessas inbör-

des politiska maktkamp om företrädet vid 

valet av kung. För att möjliggöra detta teck-

nar han också en omfattande bakgrundsbild 

av sin uppfattning om Sveriges styrelseskick 

långt ned i forntiden.38 Han beskriver här 

Sverige som ursprungligen utgörande en 

förbundsstat av småkungadömen där Upp-

salakonungens överhet främst var betingad 

av dennes roll som prästkonung och ledare 

av den gemensamma kulten, därtill med 

anspråk på härstamning från Oden. Med 

tiden kom Uppsalakungarna dock att mer 

intaga rollen av krigarkungar och vann 

därvid visserligen kortsiktigt i världslig makt 

men kom å andra sidan att förlora en del av 

sin grundläggande legitimitet:

Den gamla theokratiska författningen 

hade i sina grundvalar upphört, redan 

under hedendomen. Höfdingarnas 

anseende kunde icke nu mera bero 

af religiösa idéer, utan måste mera än 

förut komma att bestämmas af politiska 

hänseenden, och verkan häraf skulle väl 

blifva den, att undergräfva det religiösa 

anseende, som Hela Rikets Öfver-Höfding 

åtnjutit, och således minska Konunga-

ättens anseende i det hela.39

Härav att svearnas prerogativ att välja 

överkonung kom att ifrågasättas av öst- och 

västgötar, och därmed grunden för den tidi-

ga medeltidens växlande maktstrider. Denna 
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kamp ser Rydberg också som uttryck för en 

folkfrihet, ”Odalmännens urgamla sjelfrå-

dighet”, där tronpretendenter och regenter 

var beroende av folkets vilja uttryckt genom 

tingen och lagmännen.40 Han bryter därför 

också sin framställning vid en tidpunkt då 

svearna inte bara konsoliderat sin ställning i 

riket utan då även nya krafter – ”aristokra-

tie, Prestvelde och utländskt inflytande” – 

blivit en del av maktkampen, varvid ”Folkets 

frihet förminskades, eller rättare gick genom 

dessa strider sin undergång till mötes”.41

Som helhet vittnar verket om Rydbergs 

omfattande beläsenhet. Det är uppenbart 

att han är mycket väl insatt inte bara i de 

isländska sagorna, i Saxo och i de gamla 

svenska landskapslagar som hans kamrat 

Schlyter skulle göra sig berömd genom 

att publicera, utan att han även har en 

god överblick över nyare såväl svensk som 

utländsk litteratur. Ofta jämför han olika 

källor och ställer dem mot varandra såväl 

för att kunna styrka som avfärda olika teser. 

Han gör även jämförande internationella 

utblickar (däribland mot England)42 och för 

in ekonomiska och administrativa aspekter.43 

Ja, i vissa avseenden framstår Rydbergs 

avhandling som oväntat ”modern”!

Alla dessa företräden till trots så håller 

förstås inte Rydbergs slutsatser i dag. Många 

av de källor han lutar sig tungt mot – inte 

minst de isländska sagorna – är av den 

moderna historieforskningen mer eller 

mindre avfärdade såsom oanvändbara. För 

detta kan dock inte Rydberg lastas; i hans tid 

var de ännu allmänt accepterade inom his-

torikerskrået. Det kan också konstateras att 

Rydberg ingalunda saknade källkritisk blick. 

Belysande är en formulering i den fotnot där 

han avfärdar en tidigare historikers tolkning-

ar av en källa:

Genom att den ena gången begagna 

en källa såsom sann, men andra gången 

förkasta den som dikt, utan att bevisa 

det, införes i den historiska methoden en 

villkorlighet, som måste betaga histo-

rien sin sanning, och hvarigenom dess 

sammanhang kommer att bero, om ej af 

författarnes infall, åtminstone af deras 

förut fattade meningar, som, med andra 

ord, vill säga deras fördomar.44
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Det bör i sammanhanget noteras att Ryd-

bergs egen källredovisning är exemplarisk. 

Ej blott är notapparaten ovanligt riklig för 

en vetenskaplig skrift från denna tid; därtill 

redovisar noterna inte bara själva källorna i 

sig utan citerar ofta hela den passage därur 

som författaren åberopar. Där dessa texter 

är på isländska eller fornsvenska presenteras 

de därtill såväl i originallydelse som i dåtida 

svensk modernisering (latinska citat passerar 

däremot oöversatta, vilket säger en del om 

den dåtida läsekretsens förväntade språk-

kunskaper).

Svearnas och Göthernas strid om 

konungavalet blev som sagt Rydbergs enda 

större egna publicerade verk. Än mer än 

hans magra bibliografi är det dock en annan 

egenskap som har förts fram som roten 

till hans bristande avancemang, nämligen 

hans personliga tillbakadragenhet. ”Han 

var af naturen så timid, att han vek undan 

för hvem, som kom i hans väg” skriver 

Feuk, och Odd talar om ”[d]enna Rydbergs 

karaktäristiska anspråkslöshet, som närmade 

sig räddhåga att alltför mycket synas” och 

som gjorde att han ”saknade förmågan att 

föra sig sjelf fram”.45

Denna bild av att Rydberg inte var 

beredd att slåss för sin karriär jävas dock i 

någon mån av några bevarade brev av hans 

hand. De är skrivna i samband med hans 

ovannämnda försök att 1828–29 bli vice 

bibliotekarie på UB och ställda till Carl Johan 

Hill.46 Denne med Rydberg ungefär jämnåri-

ge lundastudent skulle senare bli professor i 

matematik i Lund men vistades vid denna tid 

i Stockholm som professor vid Teknologiska 

institutet (dagens KTH), och användes som 

sådan av Rydberg som dennes betrodda 

ombud i huvudstaden. I dessa brev till 

”Broder Hill” förklarar Rydberg inte bara att 

han lägger ”hela min framtids bästa i Dina 

händer” utan ger även mycket noggranna 

instruktioner om hur ärendet skall drivas 

(exempelvis att det är viktigt att handling-

arna lämnas direkt till kanslerssekreteraren 

Tannström och inte till en annan ämbetsman 

”som säkerligen […] undanhåller dem”). Det 

framgår också att Rydberg har en god bild 

av vilka som är hans presumtiva konkurren-

ter och att han inte litar på dessa, liksom att 

han anser sig vid tidigare tjänstestrider ha 

utsatts för orättvisa ”intriger”. Mest slående 

är dock kanske att det framgår att Rydberg, 
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åberopande sig på ett kungabrev av 1745, 

valt att sända sin ansökan direkt till kanslern 

utan att först gå via konsistoriet. Och i 

själva ansökan är Rydberg sannerligen inte 

buskablyg då han menar att hans erfaren-

heter från Joseph Banks privatbibliotek ”vida 

öfvervägde all den competence de [UB:s 

dåvarande ordinarie personal] möjligen i 

detta hänseende kunna äga”!

Som redan framgått räckte dock inte 

ens så väl visade framfötter för att skänka 

Rydberg denna post. Han skulle dock efter 

detta göra ännu ett försök att nå akademisk 

befordran, och den tillsättningsstrid som 

detta ledde till är den i särklass bäst doku-

menterade och mest omskrivna händelsen i 

hans liv. Detta dock inte för hans skull utan 

till följd av de två magnifika medtävlande 

han hade om posten. Innan vi presenterar 

dem dock en historisk bakgrundsteckning.

En mångårig tillsättningsstrid
Den 1 september 1835 avled professorn i 

moderna språk (franska, tyska och engelska) 

Jonas Stecksén. Den professur han innehaft 

hade en särställning vid Lunds universitet. 

Den ingick inte i lärosätets ordinarie stat 

(budget) utan var tillkommen genom en 

privat donation av professorn i österländska 

språk, Matthias Norberg. Norberg var tillika 

Steckséns morbror; ett förhållande förutan 

vilket den klent meriterade dottersonen 

knappast fått tjänsten. Både till följd av 

detta och postens avvikande grund hade 

den ”norbergska professuren” dittills inte 

betraktats som en fullvärdig sådan. Lönen 

hade varit lägre än för andra professorer 

och innehavaren saknat säte och stämma i 

konsistoriet.47

I den uppkomna vakansen efter 

Stecksén var konsistoriet mycket raskt att 

föreslå Rydberg till att förestå professurens 

undervisnings- och examinationsåligganden 

i väntan på dess återbesättande. Av såväl 

kanslerns svar på förslaget som av konsist-

orieprotokollen framgår att Rydberg själv 

tydligen inte ens hunnit bli formellt tillfrågad 

innan!48 Rydberg accepterade dock, och 

detta trots att frågan om hur vikariatet skulle 

avlönas ännu inte klarlagts. Först i slutet av 

december bestämde kanslern att Rydberg 

skulle erhålla 250 riksdaler per termin ur de 

till professuren hörande räntemedlen (vilket 

bara var ungefär hälften av den ordinarie 
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lön som brukade utgå därur).49 Detta belopp 

skulle han få lyfta i mer än fyra år, ty så långt 

drog återbesättningen ut på tiden.

Den första anledningen till detta var 

osäkerheten om tjänstens framtida inrikt-

ning. Från högre ort fanns nämligen en 

önskan att vid universitetet återupprätta 

en professur i estetik, det vill säga primärt 

vad vi i dag skulle kalla litteraturhistoria (en 

sådan professur hade saknats sedan den 

kombinerade ämnesföreträdaren och bibli-

otekarien Anders Lidbeck gått bort 1829), 

och av ekonomiska skäl sneglade man mot 

möjligheten av att inrikta den norbergska 

donationsprofessuren mer mot detta ämne 

än mot den rena språkvetenskapen. I den 

stat för universitetet som fastställdes 1837 

beslöts således att professuren nu även skul-

le omfatta estetik; i gengäld lovade staten 

att betala mellanskillnaden mellan Norbergs 

räntemedel och en ordinarie professorslön. 

Innehavaren skulle därtill få samma formella 

ställning som övriga professorer. Som ett 

resultat utlystes tjänsten i april 1838 såsom 

en profession ”i Fransyska, Tyska och 

Engelska språken” men med därtill knuten 

skyldighet ”att föreläsa och examinera i 

estetik”.50

Totalt åtta personer sökte tjänsten; 

endast tre av dem uppfyllde dock i slutändan 

kravet på att speciminera för tjänsten med 

en ”afhandling på Fransyska språket, beled-

sagad med Aforismer eller Theser på Tyska 

eller Engelska språken”. Det var Rydberg 

samt uppsaladocenten Carl August Hagberg 

och skolmannen och författaren Carl Jonas 

Love Almqvist.

Såväl Hagberg som Almqvist har nyligen 

fått omfattande vetenskapliga biografier 

skrivna över sig (av Karin Monié respektive 

Johan Svedjedal), i vilka man detaljerat kan 

följa turerna kring den trekamp som nu följ-

de. Båda författarna är synbart partiska för 

sina respektive biografiobjekt, vilket förstås 

innebär att Rydberg i sammanhanget fått 

rollen av ”ingens vän”. Särskilt Svedjedal är 

synnerligen persiflerande i sin ton gentemot 

såväl Hagberg som Rydberg: den förre 

beskrivs som ”en akademisk gödkyckling 

som snabbt börjat gala som en tupp”, den 

andre avfärdas som en person vars ”publi-

cerade produktion [var] uppseendeväckande 

mager och utan större relevans”. Båda 
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framställs därtill som akademiska intrigörer 

av stora mått.51 

Av de tre konkurrenterna var det 

Almqvist som var det stora namnet för en 

bredare publik. Han stod vid tiden på toppen 

av sin litterära berömmelse och synes ha 

haft idolstatus bland studenterna. Till dem 

som öppet stödde hans kandidatur hörde 

exempelvis den populäre studentskalden 

C V A Strandberg (Talis Qualis) liksom den 

bekante studentlivsskildraren P G Ahnfelt.52 

Av större betydelse var dock att Almqvist 

också hade en stark vän och tillskyndare i 

Johan Henrik Thomander, professor i teologi 

– och tillika universitetets rektor under det 

läsår huvuddelen av tillsättningsstriden 

utspelade sig! Med dagens mått ter sig Tho-

manders uppträdande i frågan som mer än 

lovligt brytande mot alla jävsprinciper. Inte 

blott hade han Almqvist boende som gäst 

i sitt eget hem under hela den tid denne 

skrev på sin specimineringsskrift, han läste 

även korrektur på denna och hjälpte till med 

tryckningen!

Professurens dubbla, något oklara inrikt-

ning speglades i de tre sökandes avhand-

lingar: medan Almqvists och Hagbergs var 

litterärt-estetiskt inriktade var Rydbergs 

renodlat språkvetenskaplig (Traite sur 

l’origine de la langue Romane en France). 

Av disputationerna under hösten 1838 blev 

Almqvists den mest uppseendeväckande, 

och det tack vare Rydberg. Denne hade, 

i brist på andra tillräckligt språkkunniga 

kandidater, inledningsvis av Thomander 

ombetts att vara opponent mot sin egen 

konkurrent, något han naturligt nog hade 

betackat sig för. Desto mer överraskande är 

det därför att den annars så timide Rydberg i 

stället valde att under själva akten framträda 

som extraopponent och kritisera en lång 

rad språkfel i Almqvists skrift. Åtgärden var 

inte populär; studenterna skall ha sökt vissla 

ut Rydberg medan den populäre Almqvist 

efter disputationsakten följdes hem till den 

Thomanderska bostaden av ett stort följe 

vivat-ropande och sjungande studenter.

I fakultet och konsistorium blåste dock 

helt motsatta sympativindar än i student-

världen. Här ansågs Rydberg generellt 

överlägsen, och flera av professorerna ville 

inte ens föra upp Almqvist på valbar plats 

när de sökande skulle rangordnas. Till de 

senare hörde bland annat Rydbergs vänner 
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Hill – som fann Almqvists språk ”vårdslö-

sadt” – och Bring – som gick så långt som 

att hävda att han inte fann det förenligt 

med sin ämbetsed att godkänna en sådan 

avhandling som Almqvists!53 Den i princip 

ende som anförde en avvikande mening 

var, naturligt nog, rektor Thomander, som 

i konsistoriet höll ett långt lovtal över 

Almqvists överlägsna ”snillegåvor”. Även han 

förde dock upp Rydberg i första förslagsrum-

met, men detta endast med den formella 

hänvisningen till ett generellt kanslersbeslut 

om att vid rangordning beakta ”de sökandes 

rang och tjensteår”, och därefter Almqvist.54 

Universitetets samlade förslag till regeringen 

blev däremot i första hand Rydberg, i andra 

Hagberg och först i tredje hand Almqvist; 

något den siste överklagade.

Nu vidtog en utdragen väntan på höga 

vederbörandes beslut, varunder både Hag-

berg och Almqvist – men däremot knappast 

Rydberg – hade mäktiga vänner som sökte 

bedriva påtryckningar för sina respektive 

kandidater. För Almqvist verkade utöver Tho-

mander bland annat Atterbom i Uppsala och 

statssekreteraren för ecklesiastikärenden von 

Hartmansdorff (vilken dock lämnade denna 

i sammanhanget viktiga post innan striden 

var avgjord); för Hagberg främst dennes far, 

vilken var pastor primarius i Stockholm och 

även satt i Svenska Akademien, men även 

lundensaren Tegnér (som var en av pappa 

Hagbergs ungdomsvänner) från sin biskops-

stol i Växjö. I Almqvists fall hjälpte stödtrup-

perna dock knappast när han själv valde att 

straffa ut sig under pågående väntan på 

regeringens utnämningsbeslut: i december 

1839 publicerade han sin för samtidens 

etablissemang chockerande roman Det går 

an. Därmed var han rimligen ute ur leken.

Vad som sedan hände var att Rydberg 

återtog sin ansökan.55 Varför har jag inte 

kunnat finna någon uppgift om. Kanske 

anade han hur vindarna blåste i Stockholm, 

såväl avseende Hagberg som person som 

synen på professurens innehåll. Inom fakul-

teten var det tydligt att man även fortsatt 

såg den som primärt språkligt inriktad; på 

högre ort var det däremot snarare estetiken 

som stod i fokus. Sålunda utnämndes Hag-

berg den 13 april 1840 till den norberska 

professurens innehavare.56 I juni anlände han 

och fick då erfara att även om studenterna 

föregående termin hade hållit på Almqvist 
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gentemot Rydberg så var det nu den senare 

som övertagit sympatierna. I ett brev till sin 

hustru kunde han berätta att

I går afton in emot klockan 8 kom hela 

Studentcorpsen under full sång förbi 

Palmens [Hagbergs värd] fönster men 

stannade ej för att hälsa mig välkommen 

utan fortsatte vägen som dock var en 

krokväg, till Rydberg där de hurrade.57

I vart fall en liten upprättelse för vår ännu en 

gång förlorande adjunkt!

Lunds siste extra ordinarie adjunkt
Att Rydberg inte erhållit den norbergska 

professuren innebar inte minst ett stort 

ekonomiskt avbräck för honom: 51 år gam-

mal var han nu åter oavlönad e o adjunkt, 

hänvisad till de intäkter han kunde få genom 

privat undervisning. En som var medveten 

om detta var hans gamle vän Carl Johan 

Schlyter, numera professor i juridik och därtill 

rektor under läsåret 1839–40. Under ett av 

de sista konsistoriesammanträdena under sin 

mandatperiod tog han till orda för vännens 

fromma i ett yttrande som också är ett 

stilprov på tidens kurialprosa:

Ordföranden tillkännagaf att han, allt 

sedan E.O. Adjuncten Rydberg gått 

miste om Norbergska Professionen, 

varit betänkt derpå att ett understöd för 

bemälte Adjunct, som nu är försatt i en 

ganska bekymmersam ställning, måtte 

hos H:K:H: Cansleren i underdånighet 

begäras, men att Ordföranden dröjt att 

härom gifva framställning till Consisto-

rium, i afvaktan af nådig skrifvelse från 

H:K: Höghet angående utnämningen [av 

Hagberg] men då någon sådan skrifvelse 

ännu ej ankommit kunde ordföranden ej 

längre uppskjuta denna fråga. Ordfö-

randen erinrade derom att Consistorium 

flera gånger hade åt ifrågavarande, 

genom snille och lärdom utmärkte 

Academiske Lärare i underdånighet 

begärt gratial, utan att härpå nådigt 

svar erhållits; att Rydberg, som hade 

vänt sina Studier åt Theologien, för att 

kunna vinna Presterlig befordran, hade 

dermed upphört då han lät öfvertala sig 

att förestå Norbergska Professionen, i 

det som syntes, säkra hopp att vid denna 

Professionens återbesättande komma 

i nådig åtanka; att denna förhoppning 
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nu mera blifvit tillintetgjord, hvarigenom 

Rydberg, saknande enskild förmögenhet 

och allt publikt understöd, blifvit försatt 

i det största behof af sådant understöd, 

som tillförne blifvit förunnadt förtjente 

och i behof stadde Academiske Lärare; 

och föreslog Ordföranden derför att ett 

mot adjunctslön svarande årligt gratial 

af 300 Rdr [riksdaler] måtte åt Adjunct 

Rydberg i underdånighet begäras, att 

af Reservfonden utgå, till dess Rydberg 

kan komma i åtnjutande af andra och 

större löneförmåner. Häruti instämnde 

Consistorii samtl. närvarande Ledamöter; 

och skulle underdånig skrifvelse härom till 

H:K: Höghet Cansleren upprättas och af 

Ordföranden justeras, för att ofördröjli-

gen expedieras.58 

Kronprinsen-kanslern dröjde med att besvara 

det eniga konsistoriets ”nådiga” framstäl-

lan. Först efter ett halvår kom beslutet som 

innebar ett klart bakslag jämfört med det 

ursprungliga förslaget. Något årligt bidrag 

till Rydberg ville kanslern inte bevilja. Däre-

mot kunde han tänka sig att, av de medel 

som sparats i den Norbergska räntefonden 

under de år då inte full ordinarie lön utgått 

härur, skänka Rydberg ett engångsbelopp 

om 400 riksdaler.59 Kanslersbrevet är daterat 

själva julafton 1840 men får som julklapp 

betraktat ses som något njuggt.

För Rydberg innebar det hela en återgång 

till en tillvaro som beskrivits i termer som 

”stor försakelse, gränsande nästan till 

nöd”.60 Samtidigt får man intrycket att han 

vid denna tid börjat förlika sig med sitt öde. 

Några ytterligare försök att nå befordran 

inom akademin tycks han inte ha gjort 

efter 1840, och när en möjlig utkomst 

utanför densamma uppenbarade sig lät han 

den går förbi. Det var ”en bland Skånes 

possessionater”, överhovjägmästaren och 

riksdagsmannen Rudolf Tornérhjelm, vilken 

varit en av Rydbergs studenter och ”älskade 

honom som sin ungdomslärare”, som erbjöd 

Rydberg en prästbefattning i det pastorat 

över vilket han hade patronatsrätt.61 Men 

Rydberg avböjde alltså, trots att han ”ägde 

utom sin […] linguistiska, philosophiska och 

juridiska lärdom professors-studier äfwen i 

Theologien”; han ville inte göra en sådan 

”reträtt” och ”inträda i prestembetet som 

snyltgäst”:
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Rydberg föredrog att förblifva i Lund 

bland sina böcker och med denna 

ungdom, hvilken det blifvit honom en kär 

vana att såsom enskild lärare tillhandagå. 

Han ”drog sig fram” och det var allt hvad 

han behöfde. Det är lyckligt, att kunna 

vara stolt på detta vis.62 

Efter ett antal år fick Rydberg också se 

en viss förbättring i sina livsvillkor. Det var 

år 1848 den händelse inträffade, som av 

Achatius Kahl några år senare skildrades 

med orden:

Sällan eller aldrig har något löneanslag, 

förunnadt en äldre förtjent akademisk 

lärare, som länge måst lefva på enskilt 

undervisning, väckt så allmän belåten-

het och glädje både inom och utom 

akademien, som när e. o. adjunkten S. 

Rydberg, under nuvarande Höga Kans-

lersstyrelse, efter mer än 30 års akade-

misk lönlös tjenst, hugnades med samma 

årliga anslag som de äldre ordinarie 

adjunkterna uppbära.63

”Nuvarande Höga Kanslersstyrelse” innebar 

i detta fall kronprins Carl (XV), vilken sedan 

det tidigare, mindre gynnsamma kansler-

beslutet av år 1840, efterträtt sin far Oscar 

(I) på posten. Den ökade kungliga nåden 

kom dock inte utan krav på motprestation: 

utöver de plikter som ingick i den hans 

e o adjunktur i teoretisk filosofi skulle nu 

Rydberg även ”vara Lärare i Engelska språket 

[…] dervid honom åligger att de stude-

rande med enskilt undervisning i samma 

språk tillhandagå, men utan förbindelse att 

offentligen föreläsa och examinera”.64 Det 

är värt att notera att denna förändring i 

Rydbergs tjänsteomständigheter inträffade 

under ett år då den tidigare konkurrenten 

Hagberg innehade rektoratet. Som Ingar 

Bratt påpekat i sin avhandling om eng-

elskundervisningen i Sverige så kan det ha 

legat i Hagbergs intresse att inför de egna 

föreläsningarna om Shakespeare förvissa 

sig om att studenterna kunde inhämta 

goda förkunskaper i engelska.65 Över huvud 

taget synes förhållandet mellan Rydberg 

och Hagberg att ha varit någorlunda gott, 

och särskilt intressant är en uppgift som 

Folkets Tidning publicerade i samband med 

Rydbergs död. Det hävdades där att ”Till 

Shakespeares öfwersättning af Hagberg 
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bidrog R. wäsendtligt; han skördade dock 

icke något af äran”.66 Jag har inte sett denna 

uppgift styrkt någon annanstans i littera-

turen kring Hagberg, men orimlig är den 

inte. Hagbergs personliga erfarenheter av 

moderna språk omfattade främst franskan; 

det var i Paris han vistats en längre tid som 

ung medan Rydberg bott i London.

Under dessa något drägligare omständig-

heter kämpade Rydberg på i sin underord-

nade akademiska befattning långt efter vad 

som i dag anses som normal pensionsålder 

(någon sådan existerade inte för den tidens 

universitetsanställda67). Det är väl också 

huvudsakligen under dessa sena år den bild 

av honom formades som kom att prägla 

yngre lundensares minnen av honom och 

därmed de runor som ristades efter hans 

död. I Orvar Odds redan tidigare citerade 

minnesord i Svea folk-kalender heter det 

exempelvis att Rydberg var

[…] långt ifrån en endast inom sig sjelf 

sluten lärd utan all gagnande verksam-

het i större omfång. Ännu i sina sista 

år, – han närmade sig åttatiotalet, – var 

han i Lund ett orakel for hela den yngre 

generationen af lärare och ingen har 

mera öppet, hjertligt och villigt kommit 

dem tillmötes, som önskade att tillgo-

donjuta en äldre och mångsidigare bildad 

mans anvisningar eller råd. Man gick till 

Rydberg, som man går till ett bibliotek, 

icke så sällan tog man från biblioteket 

vägen till Rydberg, såsom sista resursen. 

Hans samtal voro de lärorikaste och tillika 

de mest angenäma, ty han egde en säll-

synt konversationstalang och han iakttog 

gerna, hvad icke alla lärda göra, att räcka 

den törstande kunskapens bägare med 

bräddarna sockrade af denna ”soave 

licor”, om hvilken Tasso sjunger.68

Av Rydbergs personlighet i stort gav Lunds 

Weckoblad efter hans död en beskrivning 

som vittnar att den gamle schellingianen 

fortfarande stod för en romantiskt-platonsk 

syn på tingen:

Oaktadt Rydberg med sin klara blick, sin 

fina urskiljning och sitt skarpa omdöme 

wisst icke saknade saknade praktisk 

förmåga, egnade han sig dock, som 

wetenskapsmän pläga, företrädeswis åt 

det teoretiska. Det reala hade för honom 
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något mindre tillockande än det ideala, 

den inre tankens werld en högre, ljusare 

och säkrare werklighet än den yttre 

phenomen-werlden. Det var dock icke 

ensamt systemet, som han wärderade 

och wille inskärpa. Dess tillämpning 

och anwändande woro för honom lika 

hufwudsakliga och maktpåliggande. 

Strengare mot sig sjelf än emot andra, 

sökte han att i allt upptäcka och befrämja 

det rätta, sanna, goda och pligtmessiga.69 

Sin andliga vigör förefaller Rydberg ha 

bibehållit in i det längsta; hans konterfej i 

det inledningsvis nämnda fotocollaget synes 

också, så långt man kan döma av den lilla 

och inte helt skarpa bilden, visa en 76-åring 

vid tämligen god vigör. Att han under sina 

senare år inte undslapp sin beskärda del av 

kroppsliga krämpor indikeras dock av ett 

yttrande citerat i ett samtida brev 1863: ”Så 

blef det då ändtligen en gång äfven min lott 

att erfara sanningen af gamle Adj. Rydbergs 

yttrande: Medicinen är vetenskapen om 

läkarnes okunnighet”.70 

Denna sin slutliga okunnighet fick läkarna 

visa den ovanligt kalla vintern 1865. Den 2 

mars detta år avled akademiadjunkten Sven 

Rydberg ”efter några weckors sjukdom, 

Sven Rydbergs grav på Norra kyrkogården. Foto: 
Per Bagge 1916. Bildkälla: Universitetsbiblioteket.
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förorsakad af watten i bröstet”.71 Lunds 

Weckoblad ägnade två dagar senare hans 

minne en full spalt (ovan delvis citerad); 

ett ansenligt utrymme vid en tid då en hel 

tidning bestod av fyra sidor och särskilt för 

en man som för eftervärlden endast blivit 

en fotnot i den svenska lärdomshistorien. En 

passage i runan som man fäster sig vid är 

orden ”Skulle någon minnesstod uppresas 

öfwer den graf, der hans stoft hwilar…”; 

något som förstås inte var en självklarhet då 

den avlidne var ogift och barnlös, och knap-

past heller efterlämnade någon förmögen-

het. En gravvård blev det dock, ehuru den 

inte längre finns kvar. Ett bevarat fotografi 

av den i UB:s samlingar visar att den bar en 

för den döde väl vald latinsk sentens: Bene 

qui latuit, bene vixit – väl har den levt som 

dolt sig väl. 

Sven Rydberg var vid sin död Lunds uni-

versitets siste extra ordinarie adjunkt. Hans 

tjänst återbesattes inte.72

Fredrik Tersmeden 

Arkivarie vid Universitetsarkivet

Noter
1. Idén bör rimligen ha kommit från den gamle 

bokhandlaren C W K Gleerups son Georg, vilken efter 
en tid i USA återvänt till Lund och etablerat sig som 
en av stadens första professionella fotografer, se Claes 
Wahlöö: Fotografin och Lund (Föreningen Gamla Lunds 
årsbok 84; Lund 2002), s 46ff.

2. Orvar Odd: ”Medaljonger af under 1865 bortgångne 
personligheter” i Svea folk-kalender för 1866 (Stockholm 
1865), s 155.

3. Martin Weibull & Elof Tegnér: Lunds universitets historia 
1668–1868 (Lund 1868), bd 2, s 109.

4. Om studentbeväringen och debatten inför dess 
införande, se t ex Torgny Nevéus: ”Studentbeväringen – 
ett sällsamt inslag i akademi och armé” i Per Ström (red): 
Doktorspromotionen fredag 22 januari 2010 (Uppsala 
2010), s 7ff.

5. Lunds universitetsarkiv (LUA): Kansliets arkiv 
1668–1930/31, vol F 9:1 (Handlingar rörande 
beväringsmönstringar). Det framgår inte av skrivelsen 
huruvida Rydberg slapp mönstra. Att han inte kom att 
skickas till krigsskådeplatsen på kontinenten kan vi nog 
dock utgå ifrån.

6. Rydbergs dödsruna i Lunds Weckoblad 1865-03-04. Det 
senare citatet är ursprungligen ett omdöme av Esaias 
Tegnér om professor Matthæus Fremling, men hade 
redan tidigare använts även om Rydberg av Achatius 
Kahl i dennes Tegnér och hans samtida i Lund (Lund 
1851), s 247. Den anonyme dödsruneförfattaren torde 
således ha lånat omdömet därifrån – alternativt är Kahl 
själv runans författare.
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7. Biografiska grunddata om Rydberg, hans bror och deras 
familjebakgrund främst från Carl Sjöström: Blekingska 
nationen 1697–1900 – Biografiska och genealogiska 
anteckningar jemte historik (Lund 1901), s 266 och 294, 
samt från P E G Gullander & J A Asping (red): Matrikel 
öfver Lunds stift (Lund 1842), s 262f, och från den 
tryckta inbjudningsskriften till magisterpromotionen 
1862 (då Rydberg blev jubelmagister).

8. Uppgifter om inspektorer och Rydbergs vänner inom 
nationen från Sjöström 1901, särskilt s 15ff samt 24.

9. [Theodor Wisén]: Minne af professorn doktor Carl Johan 
Schlyter (särtryck ur Svenska akademiens handlingar 
1889; Stockholm 1890), s 144f.

10. Svante Nordin: Filosofins historia – Det västerländska 
förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen 
(Lund 1995), s 417. Skildringen av Schelling respektive 
dennes inflytande i Uppsala resp Lund bygger främst 
på denna bok, s 412ff, samt på samme författares 
Romantikens filosofi – Svensk idealism från Höijer till 
hegelianerna (Lund 1987), s 80ff resp 218ff.

11. Se utöver Nordin 1987, s 218, även Wisén 1890, 
s 145f, och Kahl 1851, s 173. Till Lunds framträdande 
schellingianer räknades, enligt Kahl, utöver Rydberg, 
Schlyter och Bring även adjunkterna Bengt Jacobsson 
Bergquist och Fabian Wilhelm af Ekenstam; den senare 
f ö en svåger till Atterbom.

12. Brevväxlingen finns tryckt i Kahl 1851, s 155–171, varpå 
detta stycke bygger.

13. Detaljuppgifterna om Rydbergs betyg, disputationer 
och examina är hämtade dels från en samling 
vidimerade protokollsutdrag ur hans ansökan till 
vicebibliotekarietjänsten 1828 (i Lunds universitets-
bibliotek (LUB): Samling Hill, C J D vol 6), dels ur det 
tryckta programmet från magisterpromotionen 1811.

14. Bror Olsson: Doktorspromotioner i Lund (Föreningen Det 
gamla Lunds årsskrift XXIX; Lund 1947), s 44ff, samt 
Kahl 1851, s 68ff.

15. Lunds Weckoblad 1865-03-04; docentur och avhandling 
bekräftas även av Weibull-Tegnér 1868, bd 2, s 397.

16. Patrick O’Brian: Joseph Banks – A Life (Chicago 1997; 
urspr brittiska utgåvan 1987), s 206.

17. Olika källor anger tre, tre och ett halvt eller fyra år; 
jag har inte lyckats finna någon exakt uppgift om när 
Rydberg först anlände till London.

18. I vidimerad avskrift bland Rydbergs brev till Hill (LUB: 
Samling Hill).

19. Narrative of an Expedition to explore the River Zaire, 
usually called the Congo in South Africa, in 1816, under 
the direction of Captain J. K. Tuckey, R. N. (London 
1818), s LXXf.

20. LUB: Samling Agardh, C A, vol 7. Breven är daterade 
1829-07-04 resp 1829-07-09.

21. I Svensk biografiskt lexikon, bd 16 (Stockholm 1964-66), 
s 292 (Forsander) resp 522 (Fries).

22. Odd 1865, s 158.
23. LUA (deposition): Blekingska nationens arkiv, vol A I:1 

(protokoll 1800–1889; möte 1819-10-20, § 2).
24. Närvarande vid mötet var även Rydbergs vänner Bring 

och Schlyter, vilka under de närmast föregående åren 
även de utnämnts till hedersledamöter. Schlyter var vid 
tillfället även nationens notarie; se Sjöström 1901, s 24 
resp 29.

25. Otto Gertz: kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund 
1772–1940 – Historisk överblick och personförteckningar 
(Lund 1940), s 124. Av Physiographiska Sälskapets 
Årsberättelse, aflemnad af dess Secreterare den 1 
October 1824 (Lund 1825), s 105, framgår att Rydberg 
hörde till de ledamöter som ”hafva under året lemnat 
större eller mindre bidrag till Dess Cassa”. I beaktande av 
vad man generellt vet om Rydbergs ekonomiska situation 
bör detta ha inneburit en uppoffring från hans sida.

26. Weibull-Tegnér 1868, bd 2, s 196f.
27. Odd 1865, s 156.
28. Weibull-Tegnér 1868, bd 2, s 234; LUA: Kansliets arkiv 

1666-1930/31, vol A 2 A:110 (konsistorieprotokoll 1839-
03-25, § 7).

29. Weibull-Tegnér 1868, bd 2, s 384 resp 245.
30. LUB: Samling Hill (bilagd promemoria till brev till Hill 

1828-11-20).
31. Refererat i Svante Nordin: Romantikens filosofi – Svensk 

idealism från Höijer till hegelianerna (Lund 1987), s 312, 
464.

32. Det gällde huruvida tjänsten även fortsatt skulle vara 
kombinerad med professuren i estetik; se Krister Gierow: 
Lunds universitets historia, bd III (Lund 1971), s 316.

33. Larifari [Lars Feuk]: Ett akademiskt album från student-
tiden (Malmö 1889), s 55.

34. Ewert Wrangel & Fredrik Böök: Esaias Tegnérs samlade 
skrifter – Ny kritisk upplaga, kronologiskt ordnad, bd 6 
(Stockholm 1922), s 478, 618; Weibull-Tegnér, bd 2, 
s 444.

35. Feuk 1889, s 54.
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36. Hjalmar Linnström: Svenskt boklexikon åren 1830–1865. 
Förra delen. A–L (Uppsala 1883), s 315. Den tredje och 
sista delen översattes av Esaias Tegnérs son Christoffer.

37. Se Rydbergs eget förord i dennes Svearnas och 
Göthernas strid om konungavalet – Historisk afhandling 
(Lund 1830), opag sida. Som skäl till att de ursprungliga 
avhandlingarna inte blev fler anför Rydberg brist på 
respondenter.

38. a a, kap 2 (s 18-76).
39. a a, s 72.
40. a a, s 71 och 93.
41. a a, s 125; se även s 105.
42. Se t ex a a, s 33, 42, 46.
43. a a 1830, s 6 resp 42f.
44. a a 1830, s 100. Rydberg tvekar heller inte att helt 

förkasta vissa uppgifter i de äldre källorna, så exempelvis 
historien om Uppsala tempels nedbrännande (s 93).

45. Feuk 1889, s 55; Odd 1865, s 156.
46. LUB: Samling Hill. Totalt ingår häri sju brev från Rydberg 

skrivna mellan 1828-10-12 och 1829-05-17 samt därtill 
Rydbergs ansökningshandlingar till tjänsten – till synes 
i original!.

47. Gierow 1971, s 313, 340f. Utöver Gierow (främst 
s 340ff) är källorna till detta avsnitt, där ej annat angives, 
Arvid Ahnfeldt: C.J.L. Almqvist – Hans lif och verksamhet 
(Stockholm 1876), s 133-142, Johan Svedjedal: 
Rosor, törnen – Carl Jonas Love Almqvists författarliv 
1833–1840 (Stockholm 2008), s 223-248, 276-280, 
samt Karin Monié: Ord som till himlen når. Carl August 
Hagberg – en levnadsteckning (Stockholm 2008), s 133-
151. Enskilda källhänvisning till dessa görs här endast vid 
direkta citat.

48. LUA: Kansliets arkiv 1666-1930/31, vol A 2 A:106 
(konsistorieprotokoll 1835-09-28, § 3) resp E 3 A:32 
(kanslersbrev 1835-09-22).

49. LUA: Kansliets arkiv 1666-1930/31, vol E 3 A:32 
(kanslersbrev 1835-12-31).

50. Annonsen finns i stora delar citerad i Svedjedal 2008, 
s 225.

51. Svedjedal 2008, s 236 resp 247.
52. Se Per Hallström: Carl Vilhelm August Strandberg (Talis 

Qualis) – En levnadsteckning (Stockholm 1915), s 26, 
resp P G Ahnfelt: Studentminnen (Stockholm 1882), 
bd 1, s 216-218 och 243.

53. LUA: Filosofiska fakultetens arkiv 1666-1956, vol A 1 
A:18 (fakultetsprotokoll 1839-03-09, § 5).

54. Thomanders anförande finns i stor del återgivet i Ahnfelt 
1876, s 139.

55. Detta i vart fall enligt Gierow 1971, s 342. Jag 
har inte kunnat finna någon bekräftelse av detta i 
originalhandlingarna (som dock är mycket omfattande).

56. LUA: Kansliets arkiv 1666-1930/31, vol E 1 A:17 
(kungabrev 1840-04-13).

57. Monié 2008, s 147.
58. LUA: Kansliets arkiv 1666-1930/31, vol A 2 A:111 

(konsistorieprotokoll 1840-06-13, § 2). Transkriberingen 
är gjord med reservation för att vissa ord i dokumentets 
ena marginal p g a volymens bindning är svåra att läsa.

59. LUA: Kansliets arkiv 1666–1930/31, vol E 3 A:33 
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programmet för rektorsskiftet 1841 vari då avgående 
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60. Feuk 1889, s 55.
61. Skildringen av det tornérhjelmska erbjudandet bygger 

på Lunds Weckoblad 1865-03-04, Odd 1865, s 157 och 
Feuk 1889, s 55.

62. Odd 1865, s 157.
63. Kahl 1851, s 246.
64. LUA: Kansliets arkiv 1668–1930/31, vol E 3 A:35 

(kanslersbrev 1848-07-17); se vidare Ingar Bratt: 
Engelskundervisningens framväxt i Sverige – Tiden före 
1850 (Stockholm 1977), s 163.

65. Ibid. Mot Bratts tolkning talar dock en uppgift i kanslerns 
brev att konsistoriets eget ursprungliga förslag endast 
varit att Rydberg skulle upphöjas till ordinarie adjunkt.

66. Folkets Tidning 1865-03-07.
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och adjunkter; se Elof Tegnér: Lunds universitet 1872–
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68. Odd 1865, s 157f. ”Soave licor” (= söt dryck) är ett 
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69. Lunds Weckoblad 1865-03-04.
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Lund University welcomes its 
International Guests to the The Doctoral 
Conferment Ceremony

The seventeenth century was an expansive 

time for Sweden in terms of foreign policy 

and military strength, and the country was 

outgrowing its single university in Uppsala 

(founded in 1477). 

Three more were added, one in Dorpat 

(today Tarttu, Estonia) in 1632, one in Åbo 

(in Finland; Turku in Finnish) in 1640 and 

one in Greifswald in 1639. The University of 

Lund was founded in 1666, as a step in the 

plan for “Swedification” of the provinces of 

Skåne, Halland and Blekinge.

253 persons will have doctoral  degrees  

conferred on them at the celebration:  

 honorary doctors and doctors by  examination.

The Vice-Chancellor of Lund University, 

 Professor Torbjörn von Schantz, will open 

the ceremony with a welcoming address. 

The opening is followed by the doctoral 

 conferments in the Faculties of Theology, Law, 

Medicine, Technology, Fine and  Performing 

Arts, Humanities, Social Science, Economics 

and Science. Doctor of Technology from the 

faculty of Science, Dan Killander, will then 

deliver an oration to the University, and the 

ceremony is concluded with a prayer in Latin 

read by the Right Rev. Bishop Johan Tyrberg.

A brief explanation of some symbols and 

other phenomena in connection with the 

doctoral conferment:

The doctor’s hat symbolizes both freedom 

and power. The hat is black and pleated. In 

the Faculty of Theology it is adorned with a 

black bow, in the other faculties with a gold 

clasp, holding the relevant faculty’s symbol. 

The hats are presented at the conferment 

ceremony by conferrer from the Faculties 

of Theology, Law, Medicine Technology and 

Fine and Performing Arts.
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The laurel wreath. The laurel tree was 

regarded as Apollo’s tree in Greek mythology, 

and since ancient times wreaths of its leaves 

have been presented as awards for scholarly, 

literary and athletic merits. At the conferment 

ceremony, the laurel wreath is presented by 

conferrers from the philosophical faculties. 

Since 1935, graduating doctors within these 

faculties have had the right to wear a doctor’s 

hat; however, the laurel wreath only is used 

by the newly graduated doctors on the day of 

the conferment ceremony.

The ring is of gold and symbolizes fidel-

ity towards science and scholarship. The 

different faculties have their own symbols to 

adorn it.

The diploma is a written confirmation 

of the rights that are due to doctoral 

graduates. It is presented to all graduating 

doctors. The diploma is drawn up in Latin.

The lecturer’s table (“The Parnassus”) at 

the conferment ceremony is not only a lec-

tern; it also symbolizes the Greek Mountain 

of the Gods. The conferrers conduct the 

ceremony from there. Conferrers are chosen 

annually, usually in order of seniority, by 

the faculties concerned. The conferment 

language is Latin.

Jubilee doctor. Persons who received their 

doctorate fifty years ago at Lund University 

become Jubilee doctors. All Jubilee doctors 

receive a diploma, and within the faculties of 

philosophy a laurel wreath.

Honorary doctor (doctor honoris causa) is 

a dignity that the faculties award to persons 

whom they particularly want to honour and 

associate with their research fellowship.

Doctor by examination is the official term 

for a “new” doctor, in Latin doctor iuvenis. 

Such a doctor may choose to be present 

at or absent from (absens) the conferment 

ceremony. He/she may also choose not to 

participate in the conferment of doctoral 

degrees at all, in which case his/her name 

will not appear in the conferment docu-

ment.

“The laurel girls” symbolize the nine 

muses. In the 19th century there was also 

a little boy symbolizing Apollo presenting 

the diplomas, but as the ceremony grew it 

became too overwhelming for a 5-year old 

and an usher replaced him.
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Oration to Lund University  
on the Occasion of the Doctoral Degree 
Conferment Ceremony on 29 May 2015
BY DAN KILLANDER, DOCTOR OF TECHNOLOGY FROM THE FACULTY OF SCIENCE

Rector Magnificus, esteemed presenters, 

doctors and guests.

It is a great honour for me to hold this 

oration, the speech in which the new doctor-

al graduates thank Lund University.

That all the recent doctoral graduates in 

this hall have completed a long and dizzying 

journey is no surprise to anyone, neither the 

graduands nor their nearest and dearest. 

This journey started many years ago with 

a curiosity in all of us which needed to be 

satisfied. So with our passport in hand, in 

the form of a Master’s degree, we made our 

way to the check-in desk at the airport.

Imagine if all of us starting on this 

adventure had received a map and a marked 

trail – would it have been the same chal-

lenge? Most of the doctors in this hall would 

probably agree that in research, you often 

get the feeling you have when your luggage 

is lost; you stand staring at the conveyor 

belt, waiting for a result that doesn’t show 

up. It is only when you have tried and tested 

every possible approach, and only one thing 

remains – namely time, that you either return 

to old ideas or allow new ones eventually 

to emerge. Of course when it comes to 

research, not all the luggage arrives, at least 

not during your own time as a doctoral 

student. Because trying to find your way 

from start to finish is no simple task. The 

supervisor provides a few tips, you try to 

pick your own way forward as best you can, 

hope mixes with despair and wrong turns 

sometimes lead to success.

But it is our curiosity which has driven 

us to new discoveries on the journey in the 

name of science; it is of little import whether 
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our field is science, engineering, language 

or literature. What we have in common is a 

period in which we have had the opportuni-

ty to advance within our own specialisation. 

We have spent it thoroughly examining and 

challenging conventional knowledge with 

new findings. We have discussed our sub-

jects with the most outstanding specialists 

within the field as well as with students in 

the process of learning. We have written 

several articles as well as a doctoral thesis. 

Finally, we have defended our results in the 

face of public cross-examination, which is 

the ultimate academic test. 

Our University’s motto – Ad utrumque 

paratus – exhorts us to be prepared both to 

study and to take up arms. The latter may 

feel a little alien to us sitting here today, but 

I would claim that we newly appointed doc-

tors are indeed prepared for both, as in both 

research and teaching. Because teaching is 

a central part of activities at the University, 

in which we take up arms against ignorance 

and without which there would be no new 

doctors, supervisors or professors. 

We may well have mixed feelings when 

thinking of our alma mater, but from now 

on Lund University will always be a part of 

us all and we have joined a unique com-

munity of scholars. We stand here today in 

reverence, as our University honours us with 

the ultimate symbols of our qualification as 

doctors. Now we are ready to further dis-

seminate our knowledge and our curiosity.

We can therefore check out of our long 

journey as new doctoral graduates and we 

couldn’t have chosen a better travel guide 

than Lund University, which for 349 years has 

faithfully accompanied future doctors from 

their first faltering steps to recognition as 

fully-fledged experts. Although it is pleasant 

to come home and recover after a long 

journey, I believe that all of us in this hall will 

head straight to the ticket office for our next 

trip. Whether that will be as a researcher here 

at Lund University, at a university in a distant 

country or in a company, carry your education 

and knowledge from Lund University with a 

straight back and definitely with pride. 

Esteemed doctors – we thank our Univer-

sity for this unforgettable meeting; may your 

passion for travel not disappear after today 

but instead accompany you throughout your 

lives and above all, never cease to be curious. 

ORATION TO LUND UNIVERSITY
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Vice-chancellor’s speech at the doctoral 
degree conferment ceremony in Lund 
Cathedral on 29 May 2015

Venerable jubilee doctors, esteemed hon-

orary doctors, highly valued new doctoral 

graduates.

The doctoral degree conferment ceremo-

ny is the highlight of the academic calendar. 

Today, we celebrate 18 honorary doctors 

and 208 new doctoral graduates, as well as 

honouring 19 jubilee doctors. Everything has 

hinged on this event for months and years. 

The preparations for the ceremony itself have 

been underway with increasing intensity for 

the past six months. It is an honour for Lund 

University that this ceremony can be held in 

Lund Cathedral.

Fifty years ago, in 1965, the world was 

quite a different place. China was conduct-

ing test explosions, the Vietnam war was 

escalating and Winston Churchill’s death, 

twenty years after the end of the second 

world war, marked the end of an era. In 

Sweden, petrol was cheaper than milk, at 

76 öre compared to 98 per litre. In April that 

year, the Rolling Stones played in Stockholm 

on their first European Tour, causing a riot. 

At the time, Lund had 45 000 inhabitants. 

The baby-boomers from the 1940s were 

starting higher education and the city was 

growing. To the south, the new residential 

area of Klostergården was taking shape and 

there were plans for the construction of 

another neighbourhood, Norra Fäladen, to 

the north. 

That year, Birgitta Odén was appointed 

professor of history at Lund University. At 

the time of her inauguration, she was both 

Sweden’s first female professor of history 

and the first ever female professor at this 

University. She had completed her PhD ten 

years previously.
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On that day, the 29th of May half a 

century ago, the doctoral degree ceremony 

was held in Lund Cathedral as it is today. 

For the occasion, the Swedish Academy’s 

permanent secretary, honorary Doctor of 

Philosophy Karl Ragnar Gierow, had written 

four retrospective verses about his own time 

as a student in Lund. The vice-chancellor 

was Philip Sandblom. The newly established 

faculties of Social Sciences and Odontology 

took part in the ceremony for the first time; 

another novelty was the awarding of the title 

of Doctor of Economics, which had never 

been done previously. On that occasion, the 

event celebrated 33 new doctoral graduates. 

Today we have the pleasure of honouring 

them as jubilee doctors.

I now turn to the honorary doctors. You 

have been appointed by your respective 

faculties. Every one of you has made substan-

tial contributions to academic research and 

teaching. It is an honour for Lund University 

to take this opportunity to show its apprecia-

tion for your achievements by declaring each 

one of you a doctor honoris causa.

The first time a doctoral degree con-

ferment ceremony was held in Lund was 

in 1670. Since then, tens of thousands of 

new doctoral graduates have followed the 

same path. You, whose turn it is now, have 

put in at least four years of intensive work. 

Together you have invested more than one 

and a half million hours in research. Each 

one of you has advanced the position of 

your subject a little further. For some of you, 

the public defence of your doctoral thesis 

and the conferment ceremony represent the 

entrance ticket to continued activity within 

the University, for others they are a spring-

board to launch you into professional life in 

the private or public sector. In a short while, 

you will be led over the Parnassus by your 

presenters to receive the academic insignia, 

symbols of your newly acquired academic 

qualification. It is a big day for each and 

every one of you, for your families and – 

above all – for Lund University.

Here in Lund we have a full-scale Universi-

ty, with all faculties represented. The Latin 

word universitas means “gathering”. The 

complete designation universitas magist-

rorum et scholarium means “gathering of 

masters and disciples”, a medieval name 

in Latin which today still identifies the two 
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principal agents in our activity: the academic 

teachers and students.

But the word universitas can also mean 

“entirety”. And a full-scale University like 

ours does indeed constitute a whole, an 

entirety in the word’s true meaning. In 

this kind of academic totality resides a 

unique potential. We are used to thinking 

in subjects, departments and faculties. 

Cooperation has certainly long been 

practised between closely related subjects, 

but in the future we will probably see more 

boundary-crossing projects. I believe that 

the solution to the great issues of the future 

lies at the intersection between engineering, 

medicine and science on the one hand, and 

social sciences, religion, humanities and the 

arts on the other. It is only when we can 

combine the whole body of knowledge in 

our broad University that we are able to 

understand, explain and improve our world 

and the human condition. And in this pro-

cess, all the parts are of equal importance. 

This year marks the 150th anniversary 

of the birth of author Falstaff Fakir, Axel 

Wallengren. He grew up in a house on Stora 

Tomegatan. Another author who lived in the 

same house for a while and who admired 

the Fakir’s poetry was August Strindberg. 

When he wrote a foreword to the works of 

Axel Wallengren in 1901, he gave a brief but 

evocative characterisation of the city of Lund 

and its inhabitants.

Lund, this small secretive city, which you 

never really figure out; closed, impenetrable; 

friendly, but not with open arms; serious and 

industrious as a monastery, which you do not 

enter willingly, and yet leave with regret; you 

believe you can escape, yet you always return.

I leave it to all of you here to determine 

whether Strindberg’s characterisation is still 

valid today, as the city with its University has 

opened up to major projects such as MAX IV 

and ESS, and the influx of international stu-

dents and researchers has breathed new life 

into academia. Regardless of your answer, 

I hope that you agree with Strindberg that 

Lund is a city one leaves “with regret” and 

that even though one believes escape is 

possible, one keeps returning.

With Strindberg’s words in mind, I would 

like to extend Lund University’s very best 

wishes to this year’s jubilee doctors, honorary 

doctors and new doctoral graduates.






