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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 besittningar runt
Östersjön universiteten i Åbo (1640), Dorpat (1632) och Greifswald (1456 och 1631). Den
lundensare som värdesätter anciennitet kan glädjas åt att Nordens första högskola – i
ordets egentliga bemärkelse – inrättades vid franciskanerklostret i Lund redan 1438. Här
kunde man förvärva baccalaureusgraden.
Universitetets fakulteter anordnar traditionellt gemensamma doktorspromotioner, i
år tordagen den 5 juni. Humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga
fakulteterna utgjorde förr den filosofiska fakulteten, till den räknas nu även Ekonomihögskolan. 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
doktorsavhandling. Samtidigt hyllar universitetet högt förtjänta forskare från andra
universitet, liksom andra medborgare, genom att utse dem till hedersdoktorer. Som en
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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!)
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.
2014 promoveras 235 doktorer efter avlagda prov (varav 17 i sin frånvaro, absens).
Alla vetenskapens gynnare och vänner bjudes välkomna till promotionshögtidligheten i
Domkyrkan.
per eriksson
rector magnificus
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Processionsordning
Övermarskalk

Marskalk

Biträdande övermarskalk

Medicinska fakultetens jubeldoktorer

Fyra insigniemarskalkar

Marskalk

Teologiska fakultetens promotor

Medicinska fakultetens hedersdoktorer

Juridiska fakultetens promotor

Marskalk

Medicinska fakultetens promotor

Medicinska fakultetens doktorer

Tekniska fakultetens promotor

efter avlagda prov

Konstnärliga fakultetens promotor

Marskalk

Filosofiska fakulteternas promotor

Tekniska fakultetens hedersdoktorer

Humanistiska fakultetens dekanus

Marskalk

Ekonomihögskolans dekanus

Tekniska fakultetens doktorer

Naturvetenskapliga fakultetens dekanus

efter avlagda prov

Marskalk

Marskalk

Teologiska fakultetens jubeldoktor

Konstnärliga fakultetens doktor

Marskalk

efter avlagda prov

Teologiska fakultetens hedersdoktor

Marskalk

Marskalk

Filosofiska fakulteternas jubeldoktorer

Teologiska fakultetens doktorer

Marskalk

efter avlagda prov

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer

Marskalk

Marskalk

Juridiska fakultetens hedersdoktorer

Humanistiska fakultetens doktorer

Marskalk

efter avlagda prov

Juridiska fakultetens doktorer
efter avlagda prov
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Marskalk

Marskalk

Samhällsvetenskapliga fakultetens

Teologiska fakulteten

hedersdoktor

Marskalk

Marskalk

Juridiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakultetens

Marskalk

doktorer efter avlagda prov

Medicinska fakulteten

Marskalk

Marskalk

Ekonomihögskolans hedersdoktorer

Tekniska fakulteten

Marskalk

Marskalk

Ekonomihögskolans doktorer

Konstnärliga fakulteten

efter avlagda prov

Marskalk

Marskalk

Humanistiska fakulteten

Naturvetenskapliga fakultetens

Marskalk

hedersdoktorer

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Marskalk

Marskalk

Naturvetenskapliga fakultetens

Ekonomihögskolan

doktorer efter avlagda prov

Marskalk

Härold

Naturvetenskapliga fakulteten

Kursorer

Marskalk

Rektor

Anhöriga till promovendi

Honoratiores

Övriga hospites

Emeriti

Fanborg
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Program
Ingångsmusik
Preludium och fuga e ss-dur av Johann Sebastian Bach
Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel
Hälsningsord och utdelande av Lunds universitets guldmedalj
Rektor, professor Per Eriksson
Fanfare for the Common Man
Musik: Aron Copland
Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson
Teologiska fakultetens promotion
Promotor: Anne-Christine Hornborg
• Jubeldoktor: Bengt Gustaf Hallgren
• Hedersdoktor: Ronald L. Grimes
• Doktorer efter avlagda prov
Sing We and Chant it
Musik: Thomas Morley
Lunds universitets brassband, dirigent: direktor musices Patrik Andersson
Juridiska fakultetens promotion
Promotor: Mia Rönnmar
• Hedersdoktorer: Judy Fudge, Proshanto Kumar Mukherjee
• Doktorer efter avlagda prov
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I denna ljuva sommartid
Musik: Anders Öhrwall, text: Paul Gerhardt
Lunds akademiska kör, dirigent: Cecilia Martin-Löf
Medicinska fakultetens promotion
Promotor: Tadeusz Wieloch
• Jubeldoktorer: Per-Axel Alffram, Lars Gösta Werner Danielsson, Lars Pavo Hedner
Bengt Erik Gustaf Lindqvist (absens), Halvor Möller, Jan Richard Sievers (absens)
• Hedersdoktorer: Louis M. Aledort, Sabaratnam Arulkumaran, Hans Edvard Christer
Skalin, Galen Strohm Wagner
• 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: Gerhard Kristensson
• Hedersdoktorer: Leslie Banks-Sills, Lihong Wang
• Doktorer efter avlagda prov
Abide With Me
Musik: W.H. Monk
Lunds universitets brassband, dirigent: direktor musices Patrik Andersson
Konstnärliga fakultetens promotion
Promotor: Göran Folkestad
• Doktor efter avlagda prov
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Pastoral F-dur av Johann Sebastian Bach
Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel
Kransflickornas intåg
Irma Fischer, Olga Fischer, Liv Häger Glenngård, Stina Ljungberg, Flora Pierce,
Vivi Pierce, Alma Saeidihaghi, Nazifa Tabassum, Malva Östermalm
Filosofiska fakultetens promotion
Promotor: Magnus Jerneck
• Jubeldoktorer: Ólafia Einarsdóttir, Lars Tryggve Emond, Nils Gunnar Lennart Grahm,
Ingmar Rolfsson Grenthe, Siv Ulla- Britta Lagerroth, Lars-Olof Ingvar Larsson
Gunilla Margareta Ljunggren (absens)
Humanistiska fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Hanna Katarina Ebba Fischer, Ulla Lund Hansen,
Marga Elisabeth Reis
• Doktorer efter avlagda prov
My Bonnie Lass
Musik: Thomas Morley
Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson
Samhällsvetenskapliga fakultetens promotion
• Hedersdoktor: Christine Sylvester
• Doktorer efter avlagda prov
La Mourisque
Musik: Tyleman Susato
Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson
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Ekonomihögskolans promotion
• Hedersdoktorer: Alvin Elliot Roth, John-Christopher Spender
• Doktorer efter avlagda prov
En vänlig grönskas rika dräkt
Text: Carl David af Wirsénm, musik: Waldemar Åhlén
Lunds akademiska kör, dirigent: Cecilia Martin-Löf
Naturvetenskapliga fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Christina Charlotta Moberg, Nils Ove Tor Mårtensson
• Doktorer efter avlagda prov
Pavane Battaille
Musik: Tyleman Susato
Lunds universitets brassband, dirigent: director musices Patrik Andersson
Oration för universitetet
Med dr Lotten Darlin
Bön
Biskop Antje Jackelén
Utgångsmusik
Preludium och fuga h-moll av Johann Sebastian Bach
Fd biträdande domkyrkoorganist Janåke Larson, orgel

Övermarskalk: Carin Brenner
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Teologiska fakultetens promotion

Teologiska fakultetens promotion
Promotor: Anne-Christine Hornborg
Jubeldoktor: Bengt Gustaf Hallgren
Hedersdoktor: Ronald L. Grimes

Doktorer efter avlagda prov
Thomas Arentzen, Ög

Thord Svensson, Klm

Virginity Recast:

The Balance of Meaning

Romanos and the Mother of God

– Exploring the possibility

(Kyrkohistoria)

of a recognition-transcendent meaning
of religious and existentially important terms

Bengt David Anders Gudmundsson

(Religionsfilosofi)

Konfessionell krigsmakt.
Predikan och bön

Jakob Göran Viktor Wirén, Sm

i den svenska armén 1611–1721

Hope and Otherness:

(Kyrkohistoria)

Christian Eschatology
in an Interreligious Context

Dan Michael Nässelqvist
Public Reading and Aural Intensity:
An Analysis of the Soundscape in John 1–4
(Nya testamentets exegetik)
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(Systematisk teologi)

Juridiska fakultetens promotion

Juridiska fakultetens promotion
Promotor: Mia Rönnmar
Hedersdoktorer: Judy Fudge, Proshanto Kumar Mukherjee

Doktorer efter avlagda prov
Markus Roland Gunnar Gunneflo

Ulrika Inga Gunilla Wennersten

The Life and Times of Targeted Killing

Immaterialrätt och skydd av samhällsideal

(Folkrätt)

– en studie av klassikerskyddet
i upphovsrätten och undantagen

Gunnar Thor Petursson

i varumärkesrätten, mönsterrätten

The Proportionality Principle as a Tool

och patenträtten för allmän ordning

for Disintegration in EU Law

och goda seder

– of Balancing and Coherence

(Civilrätt)

in the Light of the Fundamental Freedoms
(EU-rätt)
Olof Martin Sunnqvist
Konstitutionellt kritiskt dömande.
Förändringen av nordiska domares attityder
under två sekel
(Rättshistoria)
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Medicinska fakultetens promotion

Medicinska fakultetens promotion
Promotor: Tadeusz Wieloch
Jubeldoktorer: Per-Axel Alffram, Lars Gösta Werner Danielsson, Lars Pavo Hedner,
Bengt Erik Gustaf Lindqvist (absens), Halvor Möller, Jan Richard Sievers (absens)
Hedersdoktorer: Louis M. Aledort, Sabaratnam Arulkumaran,
Hans Edvard Christer Skalin, Galen Strohm Wagner

Doktorer efter avlagda prov
Faisal Hazza Nassr Al-Emrani

Ingrid Kristina Areskoug-Josefsson

Socioeconomic patterns of overweight

Sexual Health in Rheumatoid Arthritis

and obesity in Scania, Sweden

– a physiotherapeutic perspective

(Folkhälsovetenskap

(Vårdvetenskap med inriktning

med inriktning socialmedicin)

sjukgymnastik)

María Marta Andrada Hamer

Benedict Oppong Asamoah, Ld

Female Urinary incontinence.

Social determinants and the role

A study on heredity, urodynamic

of maternal health care services

and hormonal factors and the evaluation

for equity in maternal health in Ghana

of a novel surgical technique

from 1988–2008

(Klinisk medicin med inriktning

(Folkhälsovetenskap)

obstetrik och gynekolog)
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MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Ulf Torbjörn David Backman

Carl Ola Belfrage

Video assisted gastrostomy in children

Allograft bone in hip revision:

(Klinisk medicin med inriktning barnkirurgi)

The effect of locally applied
pharmacological treatment

Alexander Fredrik Balhuizen, Bl

(Klinisk medicin med inriktning ortopedi)

Estrogen and Serotonin
– old dogs, new tricks. Implications

Anna Caroline Bergenfelz

for pancreatic beta-cell function

Immunosuppressive Myeloid Cells

(Biomedicin med inriktning

in Breast Cancer and Sepsis

experimentell diabetesforskning)

(Laboratoriemedicin
med inriktning tumörimmunologi)

Björn Pontus Bark
Aspects of sepsis/SIRS

Lill Birgitta Elsie Bergenzaun

– An experimental study on fluid therapy,

The heart in the critically ill patient

vitamin C and plasma volume

– an echocardiographic study

in increased permeability

(Klinisk medicin med inriktning

(Klinisk medicin med inriktning

anestesiologi och intensivvård)

anestesiologi och intensivvård)
Anetta Magdalena Bolejko
Zivile Békássy

Psychosocial consequences of false-positive

Studies of EHEC and the complement

mammography among women

system in renal diseases

attending breast cancer screening.

(Klinisk medicin med inriktning pediatrik)

Assessment, prediction, and coping.
(Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad)
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MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Gitte Bunkenborg

Maria Erika Elisabeth Christiansson

In-patient safety prevention of deterioration

Household salt as an emergency

and unexpected death by systematic

radiation dosemeter for retrospective

and interprofessional use

dose assessments using optically

of early warning scoring

stimulated luminescence

(Klinisk medicin med inriktning

(Klinisk medicin med inriktning

anestesiologi och intensivvård)

medicinsk strålningsfysik)

Marie Elisabeth Carlsson Fagerberg, Sm

Lotten Anna Maria Darlin

Birth after Caesarean Section

Cervical cancer

(Klinisk medicin med inriktning

– studies on prevention and treatment

obstetrik och gynekologi)

(Kliniska vetenskaper med inriktning
obstetrik och gynekologi)

Carl Erik Hugo Cederfjäll, Kr
Novel strategies for enzyme replacement

Karthikeyan Devaraju, Kr

with gene therapy in models

Neurogenesis from neural stem cells,

of Parkinson’s disease

ependymal cells and fibroblasts

(Biomedicin med inriktning

(Biomedicin med inriktning neurologi)

neurovetenskap)
Olov Andreas Edsfeldt, Mlm
Anette Aneta Chemnitz, Hb

Detecting the Vulnerable Plaque

Median and Ulnar Nerve Injuries in Children

(Klinisk medicin med inriktning

and Adolescents- Long-term outcome

kardiovaskulär forskning)

and Cerebral reorganisation
(Klinisk medicin med inriktning handkirurgi)
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MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Marie-Louise Edvinsson, Wlm

Erika Eva Marie

Natriuretic Peptides and the Microcirculation

Elgstrand Wettergren, Ög

in Heart Failure Patients

Specific genetic modifications in the CNS

(Klinisk medicin med inriktning

– Cell specific expression

internmedicin)

and gene specific regulation
(Biomedicin med inriktning neurobiologi)

Sajedeh Eftekhari
Distribution of CGRP and CGRP receptor

Elsa Carolina Elizabeth Ellberg

in the trigeminovascular system and CNS

Insights into breast cancer:

(Klinisk medicin med inriktning

New familial patterns and identification

experimentell kärlforskning)

of a potential predictive marker
(Biomedicin med inriktning

Einar-Jon Einarsson, Ld

genetisk cancerepidemiologi)

Late effects on hearing and balance
after treatment for childhood cancer

Åsa Marie Enkvist

(Klinisk medicin med inriktning

Life Satisfaction and the Oldest-Old.

öron-, näs- och halssjukdomar)

Results from the longitudinal
population study

Elin Josefina Ekström

(Klinisk medicin med inriktning geriatrik)

Wnt5a signaling in malignant melanoma
(Experimentell patologi)

Susan Evans Axelsson
Preclinical imaging of prostate cancer
using radiolabeled antibodies
(Klinisk medicin med inriktning
urologisk cancerforskning)
19

MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Marie Anna-Karin Falck

Alexander Gaber

Modern Staging in Primary Breast Cancer

Prognostic role of tumour associated

Aspects of micrometastatic disease

trypsin inhibitor in colorectal

in bone marrow and molecular profiles

cancer patients

in lymph node metastases

(Medicinska vetenskaper)

(Klinisk medicin med inriktning kirurgi)
Jenny Karin Eva Andrea
Hanna Sophia Margaretha

Grönberg Hernández (absens)

Jörgensdotter Frantz, Klm

Mechanisms of microbial-host interaction

Lung function in smokers

during asymptomatic bacteriuria

– Aspects on COPD diagnosis

(Biomedicin med inriktning

and relations to atherosclerosis

medicinsk immunologi/urologi)

and alcohol consumption
(Klinisk fysiologi)

Lars Erik Hagander
Specialized pediatric healthcare

Sara Vilhelmina Fritzell

with limited resources: Surgery, anesthesia

Combined chemotherapy

and oncology for children in low-

and immunotherapy against

and middle-income countries

experimental malignant brain tumors

(Klinisk medicin med inriktning

(Biomedicin med inriktning

internationell barnsjukvård)

cancer-immunterapi)
Emma Kristina Sofi Haglund
Prevalence, physical activity,
and work in patients with spondyloarthritis
(Klinisk medicin med inriktning
reumatologi)
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MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Viktor Åke Hamrefors

Anna Margareta Holmberg

Cardiovascular Risk Genes

Battling Bacterial Biofilm Antibiotic Regi-

in Prevention and Treatment Response

mens Targeting Grampositive Pathogens in

(Klinisk medicin med inriktning

Biofilm

internmedicin)

(Klinisk medicin med inriktning
infektionsmedicin)

Kristín Huld Haraldsdóttir
Interstitial laser thermotherapy (ILT)

Kristina Hug, Ssk

of breast cancer

Building the bridge from bench

– Methodology and immunological response

to bedside: Ethical issues

(Kirurgi)

in translational stem cell research
(Medicinsk etik)

Andreas Sverkersson Harsten
Perioperative regimens for patients

Anna Sofia Hult Lundh

undergoing elective hip

Psychiatric and metabolic disturbances in

or knee arthroplasties

experimental models

(Klinisk medicin med inriktning

of Huntington’s disease

anestesi och intensivvård)

(Biomedicin med inriktning
neurovetenskap)

Amanda Karolina Hellström
Insomnia symptoms in elderly persons:

Anne-Charlotte Helena Janols

assessment, associated factors and

Biomarkers in sepsis

non-pharmacological nursing interventions

and other severe infections

(Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad)

(Klinisk medicin med inriktning
infektionsmedicin)
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MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Lisbeth Irene Jönsson

Enida Kuric

Children with Type 1 diabetes

The Effects of Dopamine Signaling

– The initial education process

on Recovery and Inflammation

and the impact on children

after Ischemic Stroke

and their parents over the first two years

(Biomedicin med inriktning neurobiologi)

(Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad)
Olivia Susanna Larne, Wlm
Anna Viktoria Jöud

Translational and functional analyses

Back and neck pain

of microRNAs in prostate cancer

– patterns in healthcare consultations

(Laboratoriemedicin med inriktning

(Folkhälsovetenskap

experimentell klinisk kemi)

med inriktning epidemiologi)
Zuzana Kolkova, Ld
G protein-coupled estrogen receptor 1
(GPER) in the female reproductive tract:
from physiology to cancer
(Klinisk medicin med inriktning
obstetrik och gynekologi)
Kerstin Gunnel Maria Kronholm Diab, Ld
Female hairdressers Respiratory symptoms,
mechanisms and health-related quality
of life and their views
on the work environment
(Yrkes- och miljömedicin)
22

Anna Charlotte Larsson
Common risk factors associated
with acute myocardial infarction:
Population-based studies
with a focus on gender differences
(Folkhälsovetenskap)
Annika Eva Charlotta Lexén
Work and psychiatric disabilities.
A person, environment, and occupation
perspective on Individual Placement
and Support
(Vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi)

MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Gustav Lind

Mats Arne Håkan Lövkvist

Merging electronics and the brain

Hereditary risk factors for stroke in humans

– towards a fully biocompatible

– Association studies with emphasis

neural interface

on familial and genotypic factors

(Biomedicin med inriktning neurofysiologi)

(Neurologi med inriktning strokegenetik/
epidemiologi)

Ingrid Bertha Christina Lindgren
Shoulder pain after stroke:

Anna Katinka Marie Magnusson-Lind

Prevalence, contributing factors

A peripheral immune response

and consequences in daily life

in Huntington’s disease and delineation

(Klinisk medicin med inriktning

of its importance in disease pathology

rehabiliteringsmedicin)

(Biomedicin med inriktning
experimentell hjärnforskning)

Gurli Veronica Lindström
Low molecular mass proteins as markers

Ebba Maria Catharina Malmqvist

for renal function and dialysis efficiency

Air pollution during pregnancy-health risks

(Experimentell klinisk kemi)

for mother and child
(Laboratoriemedicin med inriktning

Karin Kristina Elisabet Lindvall

epidemiologi och miljömedicin)

Health-Related Quality of Life
and Adherence in Haemophilia

Devika Mehra

(Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad)

Sexual behaviour among Ugandan
university students: A gender perspective
(Folkhälsovetenskap med inriktning sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter)
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MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Anette Sofie Mohlin, Ög

Nils Fredrik Månsson, Mlm (absens)

IGF, PI3K and HIF-2 in Normal

HIV-1, HIV-2 and other Sexually Transmitted

and Tumor Development

Infections in Guinea-Bissau, West Africa

(Laboratoriemedicin

(Infektionssjukdomar)

med inriktning tumörbiologi)
Jenny Rose Nelander Wahlestedt
John Sture Håkan Morén

Characterization of human dopaminergic

Experimental porcine models

neurons in the developing mesencephalon

of retinal ischemia

and upon differentiation of stem cells

(Klinisk medicin med inriktning oftalmologi)

– for replacement therapy
in Parkinson´s disease

Michiko Mori

(Biomedicin med inriktning neurobiologi)

New Aspects of Alveolar Adaptive
Immune Responses in COPD

Kerstin Anna-Lena Nilsson

(Klinisk medicin med inriktning

Markers of Infection

lungmedicin)

in Childhood Autoimmune Diabetes
and Related Disorders

Anne-Le Morville

(Klinisk medicin med inriktning

Daily occupations among asylum seekers

barndiabetes)

– Experience, performance and perception
(Vårdvetenskap med inriktning

Sara Louise Nordin (absens)

arbetsterapi)

Midkine – a host defence protein
(Klinisk medicin med inriktning
experimentell medicin)
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MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Marie Susanne Madeleine Ohlsson

Henrik Kai Christoffer Owman

(absens)

Human studies evaluating dGEMRIC

Macrophages and Neutrophils

as a prognostic tool for knee osteoarthritis

in ANCA Associated Vasculitis

(Klinisk medicin med inriktning ortopedi)

(Klinisk medicin med inriktning
experimentell njurmedicin)

Hillevi Susanne Pendleton, Ld
Posterior Laryngitis Aetiology, Treatment

Jan Tomas Ohrlander, Vg

and Health-Related Quality of Life

Aspects on preoperative evaluation

(Klinisk medicin med inriktning

prioritera to EVAR of AAA.

oesophago-laryngologi)

(Klinisk medicin med inriktning
kärlforskning)

Elisabeth Britta-Stina Persson
Musculoskeletal pain rehabilitation.

Anneli Sook-Hee Orrung Wallin

A one-year follow-up of occupational

Job satisfaction, strain and stress

performance, psychosocial functioning

of conscience among nurse assistants

and disability

working in residential care for older people

(Klinisk medicin med inriktning

(Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad)

rehabiliteringsmedicin)

Ellen Ostenfeld

Jeanette Præstegaard

Three-dimensional assessment

Physiotherapy in a private context

of cardiac function. When right is wrong.

– a social and ethical practice

(Klinisk medicin med inriktning

(Sjukgymnastik)

klinisk fysiologi)
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MEDICINSK A FAKULTETENS PROMOTION

Lars Gustav Axel Ranheimer Östner, Ld

Åsa Margaretha Romé, Ld

Molecular Mechanisms in Amyloid Disorders.

Prescribed physical activity.

Novel Treatment Options in Hereditary

A health economic approach

Cystatin C Amyloid Angiopathy.

(Hälsovetenskap med inriktning

(Laboratoriemedicin

sjukgymnastik)

med inriktning klinisk kemi)
Magnus Olof Birger Sandberg, Klm
Elena Razumovskaya Preman

Case management for frail older people.

Studies on signaling pathways induced by

Effects on healthcare utilisation, cost

FLT3, an important oncogene in AML

in relation to utility, and experiences

(Laboratoriemedicin med inriktning

of the intervention

molekylär signalering)

(Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad)

Pétur Vignir Reynisson

Bo Olof Kristian Sandgren

Robot-assisted laparoscopic surgery

There’s more to the picture

for cervical cancer

than meets the ear

(Klinisk medicin med inriktning

– Gaze behavior during communication

obstetrik och gynekologi)

in children with hearing impairment
(Klinisk medicin med inriktning logopedi)

Kerstin Anna Margareta Romberg
Every breath you take every move you

Maria Viveka Johanna Schaar, Hl

make. Studies on Asthma and Sports

Bacterial Outer Membrane Vesicles.

in Adolescent Athletes

Mediators of virulence

(Klinisk medicin)

and antibiotic resistance.
(Laboratoriemedicin med inriktning
medicinsk mikrobiologi)
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Annelie Gabriella Shami

Anne Catharina Sundén

Fibromodulin and dystrophin

Hip disorders and osteoarthritis:

in atherosclerosis: Novel roles

focus on health related quality of life,

for extracellular matrix

assessment and interventio

in plaque development

(Sjukgymnastik)

(Biomedicin med inriktning
experimentell kardiovaskulär forskning)

Linnéa Teresia Taylor
Biochemical and biomechanical modulation

Katarina Inger Sjögren Forss

of the in vitro retina

Participation in physical activity

(Klinisk medicin med inriktning oftalmologi)

in relation to different life-change events
(Folkhälsovetenskap)

Max Holger Tenne
On osteoporosis in elderly women.

Hanna Skärstrand

Bone traits, fracture

Aspects of autoantibody epitopes

and the PTH gene complex.

in type 1 diabetes

(Ortopedi)

(Biomedicin med inriktning
experimentell diabetesforskning)

Matilda Munksgaard Thorén, Ld
Hypoxic Adaptation and Arsenic Trioxide

Beate Pernilla Stenström

Treatment in Small Cell Lung Cancer

Anorectal malformations

(Laboratoriemedicin

– impact on early phases in life

med inriktning tumörbiologi)

(Klinisk medicin med inriktning barnkirurgi)
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Karolina Magdalena Turczynska, Ld

Carl Martin Wahlestedt

Vascular smooth muscle mechanotransduc-

Hematopoiesis: Functional Insights

tion and plasticity – the role of microRNA,

by Cell Fate Conversion

calcium signaling and actin polymerization

(Biomedicin med inriktning

(Biomedicin med inriktning fysiologi)

stamcellsbiologi)

Marica Caroline Vaapil, Ssk

Hanna-Leena Marjatta Wallin

Influence of hypoxia on differentiation

Cellular Uptake of Cystatin C. Subcellular

and proliferation of non-malignant

localisation and intracellular effects

and tumor cells

of a secreted cysteine protease inhibitor

(Laboratoriemedicin

(Klinisk kemi)

med inriktning tumörbiologi)
Anna Märta Pauline Wallinius
Veronica Verona Francardo, Hl

Aggressive antisocial behavior- clinical,

Neuroplasticity and neurorestoration

cognitive, and behavioral covariates

in the treatment of Parkinson’s Disease:

of its persistence

Experimental studies in the mouse

(Klinisk medicin inriktning rättspsykiatri)

(Biomedicin med inriktning neurobiologi)
Klas David Sakarias
Kristina Elisabet Vult von Steyern

Wangefjord (absens)

Tomosynthesis in pulmonary cystic fibrosis

A cohort study of sex differences

(Klinisk medicin med inriktning

and prognostic biomarkers

diagnostisk radiologi)

in colorectal cancer
(Laboratoriemedicin
med inriktning patologi)
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Sofia Alexandra Winslow, Kr

Yuedan Zhou Thevenin

Regulation of cellular growth

Mechanisms by which variants

and identification of stromal gene

in the TCF7L2 gene increase

signatures in breast cancer

the risk of developing Type 2 diabetes

(Laboratoriemedicin

(Biomedicin med inriktning

med inriktning tumörcellsbiologi)

experimentell endokrinologi och genetic)

Kristofer Wollein Waldetoft

Malin Anna Pauline Åkerblom

Streptococcal virulence

The role of miRNA in neurogenesis

and the coagulation system

and cell specification

(Klinisk medicin med inriktning

(Biomedicin med inriktning neurobiologi)

infektionsmedicin)
Gerd Kristina Östling
Louise Wan Man Wong, Ld

Ultrasound features

Integrin a2 and Akt in early hematopoiesis

of human carotid plaques

(Biomedicin med inriktning

(Biomedicin med inriktning

stamcellsbiologi)

experimentell kardiovaskulär forskning)
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Tekniska fakultetens promotion

Tekniska fakultetens promotion
Promotor: Gerhard Kristensson
Hedersdoktorer: Leslie Banks-Sills, Lihong Wang

Doktorer efter avlagda prov
Taimoor Abbas, Ld

Alexander Mattias Andersson, Ssk

Measurement Based Channel

Continuous-Time Delta-Sigma Modulators

Characterization and Modeling

for Wireless Communication

for Vehicle-to-Vehicle Communications

(Elektronikkonstruktion)

(Radiosystem)
Niklas Andreas Andersson
Muhammad Marizwan Abdul Manan

Parallel computing

Factors associated with motorcyclists’

in model-based process engineering

safety at access points

(Kemiteknik)

along primary roads in Malaysia
(Trafik och väg)

Luis Ricardo Bernardo, Hb
Retrofitted Solar Domestic Hot Water

Belinda Emma Frederikke Adler, Vg

System for Single-Family

Strategies for Miniaturized

Electrically-Heated Houses

Biomarker Detection

(Byggande och arkitektur)

(Biomedicinsk teknik)
32
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Lars Anders Bernland, Bl

Rosa Maria Monica Aragão

Integral Identities for Passive Systems

Peralta Börner, Hl

and Spherical Waves in Scattering

Exploring anaerobic bacteria

and Antenna Problems

for industrial biotechnology:

(Teoretisk elektroteknik)

Diversity studies, screening

Karl Oskar Erik Berntorp
Particle Filtering and Optimal Control
of Vehicles and Robots
(Reglerteknik)
Elizabeth Ingrid Bjarnason
Integrated Requirements Engineering
– Understanding and Briding Gaps
within Software Development
(Datalogi och numerisk analys)
Claes Jonas Borell

and biorefinery applications
(Bioteknik)
Alexander Mattias Cedergren
Exploring the Railway System
from a Risk Governance Perspective
(Brandteknik)
Marzia Cescon
Modeling and prediction
in diabetes physiology
(Reglerteknik)

Learning for safety
– Improvements of Swedish authorities’

Rohit Chandra

toolkits for societal resilience

Antennas, Wave Propagation

(Arbetsmiljöteknik)

and Localization in Wireless Body

Carl Alexander Bryant, Hb (absens)
Receiver Front-Ends in CMOS

Area Networks
(Radiosystem)

with Ultra-Low Power Consumption
(Elektronikkonstruktion)
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Henrik Andreas Davidsson

Maria Christina Fredriksson

Evaluation of new active technology

Moisture conditions

for low-energy houses

in rain exposed wood joints

(Byggande och arkitektur)

– Experimental methods and laboratory
measurements

Farhad Derakhshan Rad, Kr (absens)

(Byggnadsmaterial)

On Sustainability in Local Energy Planning
(Energihushållning)

Ulrika Maria Fröling, Wlm
Strength Design Methods

Isael Diaz Palacios

for Glass Structures

Algorithm-Architecture Co-Design

(Byggnadsmekanik)

for Digital Front-Ends in Mobile Receivers
(Elektronikkonstruktion)

Per Bertil Richard Gabrielson
High Performance Manufacturing

Carl Martin Ek, Vg

of Advanced Thin Plates

Analysis of Structure, Composition

– Forming of Titanium

and Growth of Semiconductor Nanowires

and Stainless Steel Materials

by Transmission Electron Microscopy

(Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner)

(Oorganisk kemi)
Sepideh Gorji Ghalamestani
Nils Per Jörgen Falk

Realization of Complex III-V Nanoscale

Rendered rainscreen walls

Heterostructures

– Cavity ventilation rates, ventilation drying

(Fysik)

and moisture-induced cladding deformation
(Byggnadsmaterial)
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Vijaya Sekhar Gullapalli

Anders Holmqvist

Estimation of Thermal and Hydraulic

Model-based Analysis and Design

Characteristics of Compact Brazed

of Atomic Layer Deposition Processes

Plate Heat Exchangers

(Kemiteknik)

(Värmeöverföring)
Elin Vekka Johansson
Jenny Ulrika Gunnerud

Barley- and legume products beneficially

Metabolic impact of certain

affect metabolic responses

dietary proteins and/or amino acids.

and appetite regulation

Glycaemic and hormonal responses

(Industriell näringslära och livsmedelskemi)

to carbohydrate meals in healthy subjects
(Industriell näringslära)

Christoph Robert Erich Knappe
Phosphor Thermometry on Surfaces

Frida Karolina Gustavsson, Hb

– A Study of its Methodology

Exploring coagulation properties

and its Practical Applications

in bovine milk using milk genomics

(Fysik)

approaches
(Livsmedelsteknologi)

Yubin Kuang, Ld
Polynomial Solvers for Geometric Problems

Ann Hillevi Hemphälä

– Applications in Computer Vision and

How visual ergonomics interventions

Sensor Networks

influence health and performance

(Matematik)

– with an emphasis on non-computer
work tasks
(Arbetsmiljöteknik)
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Jean Harry Mikael Lehtiniemi (absens)

Hedvig Paradis, Hl (absens)

Development of Transient Flamelet

Micro- and Macroscale Modeling

Library Based Combustion Models

of Transport Processes in Solid Oxide Fuel Cells

(Fysik)

(Värmeöverföring)

Marie Cecilia Lindström, Ld

Ebrahim Parhamifar

Studies on the physiological effects

Analysis of response and development

of microbial exopolysaccharides

of permanent deformation

(Bioteknik)

of unbound granular materials
using a testing box technique,

Shuang Liu, Hb (absens)

(Trafik och väg)

Sustainable and Safe Use
of Non-conventional Waters

Waldomiro Gomes Paschoal Junior, Ld

– Reclaimed Water and Desalinated Water

Magnetotransport studies

(Teknisk vattenresurslära)

of Mn ion-implanted nanowires

Malin Maria Cecilia Olander Roese
From PowerPoints to Reality
– Managing Strategic Change
in the Paper Packaging Industry
(Förpackningslogistik)
Pär Anders Torbjörn Olsson, Kr (absens)
Elastic Properties of Nanowires
– an Atomistic Evaluation
(Mekanik)
36

(Fysik)
Elsa Anna Christin Persson
Radome Diagnostics:
Utilizing Source Reconstruction Based
on Surface Integral Representations
(Teoretisk elektroteknik)

TEKNISK A FAKULTETENS PROMOTION

Linn Emelie Maria Petersson

Anders Henrik Ringsberg, Gbg

Tailoring of antibody arrays

Food traceability in regulated fresh food

– Technical advances towards

supply chains with an emphasis

global proteome analysis

on the Swedish fishing industry

(Immunteknologi)

(Förpackningslogistik)

Lars Fredrik Pettersson

Vanessa Romero Segovia

Swedish infrastructure policy and planning

CPU Resource Management

– conditions for sustainability

and Noise Filtering for PID Control

(Miljö- och energisystem)

(Reglerteknik)

Thove Ulrica Pettersson

Carl Magnus Christofer Rydenfält

Improving Incident Reports

Teamwork in the operating room

in the Swedish Armed Forces

– The role of organizational design

(Brandteknik)

and implications for patient safety
(Arbetsmiljöteknik)

Roya Rezaei Ranjbar Sardari, Ld
Bio-based C-3 Platform Chemica Biotechno-

Fredrik Jan Schultheiss, Ld

logical Production and -Conversion

On the Machinability of Ductile

of 3-Hydroxypropionaldehyde

and Strain Hardening Materials

(Bioteknik)

– Models and Methods
for Analyzing Machinability
(Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner)
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Syed Muhammad Yasser Sherazi, Hl

Kosin Teeparuksapun, Ld (absens)

Design Space Exploration of Digital Circuits

Capacitive Biosensor

for Ultra-low Energy Dissipation

– A Tool for Ultrasensitive Analysis:

(Elektronikkonstruktion)

Application in Clinical Analysis
and Process Monitoring

Ivan Rolf Sigfrid

(Bioteknik)

Investigation of a Prototype Industrial Gas
Turbine Combustor

Per Henrik Mattias Wall

using Alternative Gaseous Fuels

Service Life Assessment of Harbor

(Kraftverksteknik)

Structures – Case studies of chloride ingress
into concrete structures and sheet piling

Jenny Charlotte Soneson, Kr (absens)

corrosion rates

Statistically guided visualization

(Byggnadsmaterial)

and exploratory analysis of omics data
(Matematik)

Can Xu
Diffuse optical spectroscopy

Paul Georg Alexander Stankovski, Bl

and imaging of turbid media

Cryptanalysis of Selected Stream Ciphers

(Fysik)

(Informationsteori)
Karl Martin William Ågren
On Some Symmetric Lightweight
Cryptographic Designs
(Informationsteori)
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Konstnärliga fakultetens promotion

Konstnärliga fakultetens promotion
Promotor: Göran Folkestad

Doktor efter avlagda prov
Sven Per Ingvar Bjerstedt
Storytelling in jazz improvisation:
Implications of a rich intermedial metaphor
(Musikpedagogik)

40

Filosofiska fakultetens promotion

Filosofiska fakultetens promotion
Promotor: Magnus Jerneck
Jubeldoktorer: Ólafia Einarsdóttir, Lars Tryggve Emond, Nils Gunnar Lennart Grahm,
Ingmar Rolfsson Grenthe, Siv Ulla- Britta Lagerroth, Lars-Olof Ingvar Larsson, Gunilla
Margareta Ljunggren (absens)

Humanistiska fakulteten
Hedersdoktorer: Hanna Katarina Ebba Fischer, Ulla Lund Hansen, Marga Elisabeth Reis

Doktorer efter avlagda prov
Kajsa Inga Elisabeth Brilkman

Hanna Monica Christina Carlsson

Undersåten som förstod. Den svenska

Den nya stadens bibliotek. Om teknik,

reformatoriska samtalsordningen och den

förnuft och känsla i gestaltningen av

tidigmoderna integrationsprocessen

kunskaps- och upplevelsestadens

(Historia)

folkbibliotek
(Biblioteks- och informationsvetenskap)
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Rebecka Helena Eriksson

Bo Hartvig Keck

Changing the Colours of the World:

Halmstadgruppens metamorfoser

Modernism and Modernity in Chinese

– En studie av en konstnärsgrupp

Drama and Film, 1919–1937

(Idé- och lärdomshistoria)

(Kinesiska)
Margret Viktoria Osterkamp, Hb
Riccardo Guglielmi (absens)

Werden – ein Chamäleon

Loco ubi dicitur…“La toponomastica di

der Sprache Zum Werdegang von werden

Vallebona e dintorni”: un territorio di

(Tyska med språkvetenskaplig inriktning)

confine tra Liguria e Provenza
(Italienska med språkvetenskaplig

Per Rasmus Mikael Persson, Vg

inriktning)

Ressources linguistiques pour la gestion de
l’intersubjectivité dans la parole

Isak Erik Hilding Hammar

en interaction. Analyses conversationnelles

Making Enemies: The Logic of Immorality

et phonétiques

in Ciceronian Oratory

(Franska med språkvetenskaplig inriktning)

(Historia)
Emma Charlotta Hilborn
Världar i Brand.
Fiktion, politik och romantik i det tidiga
1900-talets ungsocialistiska press
(Historia)
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
Hedersdoktor: Christine Sylvester

Doktorer efter avlagda prov
Ylva Carolina Holmberg

Peter Andreas Lilja, Klm

Musikskap. Musikstunders didaktik

Negotiating Teacher Professionalism.

i förskolepraktiker

On the Symbolic Politics

(Pedagogik)

of Sweden’s Teacher Unions
(Pedagogik)

Mine Islar
Private Rivers

Anna Karin Linge

(Hållbarhetsvetenskap)

Svängrum – för en kreativ musikpedagogik
(Pedagogik)

Emma Caroline Johansson (absens)
Perception of touch.

Anna Olovsdotter Lööv

Developmental and personality factors

Maskulinitet i feminismens tjänst.

in touch avoidance

Dragkingande som praktik, politik

(Psykologi)

och begär
(Genusvetenskap)
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Ola Fredrik Melander, Hl

Carl Johan Yngve Sanglert

Lokal forskningspolitik. Institutionell

Att skapa plats och göra rum

dynamik och organisatorisk omvandling

– Landskapsperspektiv på det historiska

vid Lunds universitet 1980–2005

värdets betydelse och funktion

(Statsvetenskap)

i svensk planering och miljövård
(Kulturgeografi)

Stina Ingegärd Melander, Sm
Kassakultur i förändring. Samspelet mellan

Tiina Lovisa Solbär

organisationskultur och administrativa

Anthropogenic Open Land

reformer på Försäkringskassan

in Boreal Landscapes. Investigations

(Statsvetenskap)

into the Creation and Maintenance
of Arable Fields on Swedish Farms

Maryam Nastar, Ld

(Geografi)

Navigating Troubled Waters.
An analysis of how urban water regimes

Ingrid Maria Söderberg

in the global South reproduce inequality

Hänsynstagandets paradoxer.

(Hållbarhetsvetenskap)

Om äldre, närstående och bistånds
handläggare vid flytt till särskilt boende

Johan Sandberg

(Socialt arbete)

Social Policy of Our Time?
An Inquiry into Evidence, Assumptions,

Elena Zukauskaite

and Diffusion of Conditional Cash Transfers

Institutions and the Geography

in Latin America

of Innovation: A Regional Perspective

(Sociologi)

(Ekonomisk geografi)
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Ekonomihögskolan
Hedersdoktorer: Alvin Elliot Roth, John-Christopher Spender

Doktorer efter avlagda prov
Linn Maria Andersson

Tony Andreas Hatzigeorgiou, Ld

Pricing capability development

Information, Networks and Trust

and its antecedents

in the Global Economy – Essays on

(Företagsekonomi)

International Trade and Migration
(Nationalekonomi)

Fredrik Magnus Bergenfeldt
Roads to Market. Transport

John Nicklas Holmberg, Mlm

and Agricultural Change – the case

The Purity of Separation of Concerns:

of Southern Sweden, 1750–1850

The Service Oriented Business Process

(Ekonomisk historia)

– A Design Approach for Business Agility
(Informatik)

Anna Maria Häger Glenngård, Mlm
Objectives, actors and accountability

Viroj Jienwatcharamongkhol, Bl

in quasi-markets:

What Drives Exports? Empirical Evidence

Studies of Swedish primary care

at the Firm Level

(Företagsekonomi)

(Nationalekonomi)
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Sultana Nasrin

Paul Robert Mikael Pierce, Ld

Statistical aspects of modeling panel data

Using Alliances to Increase ICT Capabilities

originating from smallholder household

(Informatik)

surveys in Sub-Saharan Africa and Vietnam
(Statistik)

Luciana Quaranta
Scarred for life. How conditions

Andrés Palacio Chaverra, Hb

in early life affect socioeconomic status,

Mind the gap: Inequalities in infant

reproduction and mortality

and child mortality in Colombia,

in Southern Sweden, 1813–1968

1967–2010

(Ekonomisk historia)

(Ekonomisk historia)
Lena Karolin Sjöö
Johan Alexander Paulsson

Innovation and transformation

Arenan och den entreprenöriella staden

in the Swedish manufacturing sector,

– Byråkrati, viljan att samverka

1970–2007

och gåvans moraliska ekonomi

(Ekonomisk historia)

(Företagsekonomi)
Yaqian Wang
Wipawee Victoria Paulsson, Ld

Inside the Box – Cultures of Innovation

The complementary use of IS technologies

in a Mature industry

to support flexibility and integration needs

(Företagsekonomi)

in budgeting
(Informatik)
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Naturvetenskapliga fakulteten
Hedersdoktorer: Christina Charlotta Moberg, Nils Ove Tor Mårtensson

Doktorer efter avlagda prov
Christian Magnus Bergenfeldt, Wlm

Thomas Fredrik Sebastian Edlund, Vg

Transport effects

On Vertex Operator Algebras

in hybrid circuit QED structures

of Affine Type at Admissible Levels

(Fysik)

(Matematik)

Karl Sebastian Björklund

Sara Maria Ekström, Wlm

Skin hydration – How water and osmolytes

Brownification of freshwaters – the role

influence biophysical properties

of dissolved organic matter and iron

of stratum corneum

(Biologi)

(Fysikalisk kemi)
Mattias Kristoffer Ekvall, Ld
Bao-Jian Ding, Ld

Plankton communities in a changing world

On the way of making plants smell like

– responses to temperature, brownification

moths – a synthetic biology approach

and lake restoration

(Ekologi med inriktning

(Ekologi med inriktning

kemisk ekologi och ekotoxikologi)

limnologi och marinekologi)
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Jakob Andreas Engman, Kr

Estelle Katrin Larsson

Bacterial resistance to oxidative stress

Sorption and transformation

– The role and regulation of Spx

of anti-inflammatory drugs

(Mikrobiologi)

during wastewater treatment studied
by hollow fiber liquid phase microextraction

Mahmudul Hasan, Hl

(Miljövetenskap)

Structural characterization of proteins
to investigate their roles in diseases:

Kenth Anders Peter Ljungberg, Kr

Focus on MID & LTA4H

Habitat choice and foraging behaviour

(Kemi med inriktning molekylär biofysik)

in temperate coastal environments
(Ekologi med inriktning

Karl Martin Hjort, Kr

limnologi och marinekologi)

III–V Nanowire Surfaces
(Fysik)

Natalia Mihaela Martin, Hb
Surface Studies of Model Systems

Maria Elisabeth Karlsson

Relevant for Pd and Ag Catalysts

The MHC genes: variation and impact

(Fysik)

on life-history traits in house sparrows
(Ekologi med inriktning zoologisk ekologi)

M. Segad Meehdi
Synchrotron X-ray Scattering and Monte

Patrik Axel Lage Knöös

Carlo Simulations of Structure and Forces

Water-swelling tablets based

in Silicate Nanoplatelet Dispersions

on hydrophobically modified poly(acrylic

(Kemi med inriktning teoretisk kemi)

acid) – Effects of amphiphiles
on swelling and drug release
(Kemi med inriktning fysikalisk kemi)
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Eva Kristina Mehlqvist

Linda Randsalu Wendrup

Early land plant spores from the Paleozoic

The palaeolimnological record of regime

of Sweden – taxonomy, stratigraphy

shifts in lakes in response to climate change

and paleoenvironments

(Geobiosfärsvetenskap med inriktning

(Geobiosfärsvetenskap

kvartärgeologi)

med inriktning berggrundsgeologi)

Anna Kristina Rosengren, Ld

Erik Petter Månsson, Ssk

ß-Mannoside hydrolases from clan A

Ultra-fast dynamics in atoms

– Structural enzymology, subsite

and molecules during photoionization:

engineering and transglycosylation

from attoseconds to femtoseconds

(Kemi med inriktning biokemi)

(Fysik)

Marie Kristin Sydoff

Hans Markus Ohlin

Quantification Methods

Acetals – Exploring reactivity

for Clinical Studies in Nuclear Medicine

for Carbohydrate Synthesis

Applications in AMS, PET/CT and SPECT/CT

(Organisk kemi)

(Medicinsk strålningsfysik)

Dan Kristoffer Petersson, Ssk

Lars Torbjörn Wixe, Wlm (absens)

Optimising the clinical use of tomotherapy

Synthesis of Helical and Tubular

(Medicinsk strålningsfysik)

Nanostructures Based on Enantiomerically

Christopher Geza Rolf Polonyi, Ld
Nucleic Acids as Drug Targets

Pure Bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione
(Organisk kemi)

– Influence of Platinum Complexes

Tomas Alf Sigurd Österman

on Duplex Stability and Binding Kinetics

Excited State Processes in Solar Energy Materials

(Kemi med inriktning biokemi)

(Kemisk fysik)
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Jubeldoktorer

JUBELDOKTORER

Lördagen den 30 maj 1964 förrättades doktorspromotionen inom teologiska,
juridiska, medicinska och filosofiska fakulteterna.
Till teologie doktor promoverades:

Bengt Harald Forssman, Kr

Bertil Fredrik Werkström, Ld

Bengt Anders Arner, Kr

William Alexander Johnson, Ld

Jan Richard Sievers, Gbg

Bengt Gustaf Hallgren, Klm

John-Fredrik Arthur Dymling, Gbg
Halvor Möller, Gbg

Till juris doktor promoverades:
Hans Gustaf Olsson, Hb

Till filosofie doktor promoverades:
Nils Gunnar Lennart Grahm, Sm

Till medicine doktor promoverades:

Göta Gunnel Weidell, Sm

Bo Knutsson Siesjö, Ög

Ingmar Rolfsson Grenthe, Sm

Göran Urban Julius Örtegren, Ög

Siv Ulla- Britta Lagerroth, Mlm

Lars Pavo Hedner, Vg

Nils John Ebbe Lindell, Mlm

Håkan Brattström, Vg

Lennart Gustaf Gunnarson Améen, Mlm

Per-Axel Alffram, Sm

Ingvar Lennart Bergqvist, Hb

Lars Otto Bagge, Ld

Lars Tryggve Emond, Hb

Ebbe Sigvard Cederquist, Ld

Hans Fredrik Petersson, Ssk

Thorsten Gabriel Stenberg, Mlm

Rolf Martin Teodor Dahlgren, Kr

Tage Harry Georg Theander, Mlm

Ahmed Ali Abdel Fadeel, Kr

Bengt Erik Gustaf Lindqvist, Mlm

Gunilla Margareta Ljunggren, Hld

Ernst Tore Gustav Leonhardt, Mlm

Lars-Olof Ingvar Larsson, Klm

Tord Bonde Olin, Hb

Ólafia Einarsdóttir, Vrml

Lars Gösta Werner Danielsson, Hb

Martin Ruben Markgren, Vrml

Bertil Torsten Sigvard Hall, Hb
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JUBELDOKTORER

Till jubeldoktorer 2014 kreeras
Bengt Gustaf Hallgren

Halvor Möller

Kyrkotuktsfrågan. En systematisk studie

On catechol amines of the skin.

av kyrkotukten i svensk frikyrklighet
och hos Martin Luther.

Jan Richard Sievers (absens)
Myocardial infarction.

Per-Axel Alffram
An epidemiologic study of cervical

Ólafia Einarsdóttir

and trochanteric fractures of the femur

Studier i kronologisk metode i tidlig islandsk

in an urban population. Analysis of 1,664

historieskrivning 1964.

cases with special reference to etiologic
factors.

Lars Tryggve Emond
On art and unity.

Lars Gösta Werner Danielsson
Incidence and prognosis of coxarthrosis.

Nils Gunnar Lennart Grahm
Undersökningar över den geoelektriska

Lars Pavo Hedner

effekten hos växter och därmed förbundna

Adrenocortical activity studied

problem.

by determining plasma corticosteroids.
Ingmar Rolfsson Grenthe
Bengt Erik Gustaf Lindqvist (absens)

Komplexkemiska studier

Experimental uraemic pulmonary oedema.

av karboxylatkomplex hos trevärda joner
i lantan och actinium serien.
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JUBELDOKTORER

Siv Ulla-Britta Lagerroth
Körkarlen och bannlyst. Motiv- och idéstudier i Selma Lagerlöfs tio-talsdiktning.
Lars-Olof Ingvar Larsson
Det medeltida Värend. Studier i det
småländska gränslandets historia fram till
1500-talets mitt.
Gunilla Margareta Ljunggren (absens)
Der Leyen Doctrinal, eine mittelniederdeutsche Übersetzung des mittelniederländischen Lehrgedichts Dietsche Doctrinale.
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Hedersdoktorer

HEDERSDOKTOR | TEOLOGISK A FAKULTETEN

Ronald L. Grimes
Ronald L. Grimes (f. 1943) är professor emeritus i Religion and Culture vid Wilfrid Laurier
University i Waterloo, Ontario, Kanada. I sin internationellt framstående forskning har
Grimes gett banbrytande bidrag till ritualstudier. Arbetet Beginnings in Ritual Studies
(1982) tillhör idag ritualforskningens kanon, och inom det interdisciplinära fältet Ritual
Studies, som han initierade 1982, visar han hur mångskiftande ritualstudier kan vara,
och hur olika discipliner kan analysera de formaliserade handlingar som vi betecknar som
ritualer.
Grimes ritualteorier och metoder är mycket användbara för att förstå det rituella
språket. I Ritual Criticism (1990) erbjuder han verktyg för att utvärdera riter, verktyg vars
paralleller vi kan finna inom litteraturvetenskap och teaterkritik.
Grimes är en välrenommerad forskare som intresserar sig för fält som forskarna på
CTR i Lund bearbetar utifrån olika discipliner. Inte minst hans fokus på framställningen
– performance – är användbart för religionsvetare och teologer, men även för forskare
inom humaniora och samhällsvetenskap.
Teologiska fakultetens beslut att utse Ronald L. Grimes till teologie doktor honoris
causa är ett tecken på fakultetens uppskattning av samarbetet mellan honom och den
teologiska och religionsvetenskapliga forskningen i Lund.
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HEDERSDOKTOR | JURIDISK A FAKULTETEN

Judy Fudge
Judy Fudge (f. 1957) är professor vid Kent Law School i Storbritannien. Hon har tidigare
varit the Lansdowne Chair in Law vid the Faculty of Law vid University of Victoria,
Kanada, och gästprofessor vid flera världsledande universitet.
Fudge är en internationellt mycket erkänd forskare, vars breda intressen och expertis spänner över områden som kanadensisk, europeisk, komparativ och internationell
arbetsrätt. Forskningsområdena handlar om samhälleliga problem, såsom migrerande
arbetare, konstitutionaliseringen av arbetsrätten och den rättsliga regleringen av utsatta
arbetstagargrupper och informellt arbete. Fudge har skrivit ett flertal böcker och ett
mycket stort antal artiklar inom ramen för sin forskning.
Våren 2012 var Fudge gästprofessor vid juridiska fakulteten i Lund. Under sin vistelse
här bidrog hon bland annat mycket till den äldrerättsliga forskningsmiljön och sammanförde denna med kanadensiska forskare inom äldrerätt. Fudge har med sin akademiska
gärning gett väsentliga bidrag till det internationella arbetsrättsliga samhället, och också
starkt bidragit till att stärka banden mellan EU-rätten, Kanada och den anglosaxiska
forskningstraditionen.
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HEDERSDOKTOR | JURIDISK A FAKULTETEN

Proshanto K. Mukherjee
Proshanto K. Mukherjee (f. 1945) är professor emeritus vid World Maritime University i
Malmö. Han är en internationellt välrenommerad forskare och lärare inom ämnet sjörätt
och har varit gästprofessor vid flera lärosäten runt om i världen.
Mukherjee har en lång rad internationella publikationer bakom sig, till exempel boken
Farthing on International Shipping. Han har samarbetat med svensk industri och svenska
sjöfartsmyndigheter i ett flertal projekt som rör havsövervakning och fartygsidentifiering,
och som syftar till att utveckla en effektiv, säker och miljövänlig sjöfart i Östersjön.
Mukherjees forskargärning har varit av stor betydelse på internationell nivå för såväl
den offentligrättsliga som den privaträttsliga sjörätten. Mukherjee har under många år
gjort värdefulla insatser vid juridiska fakulteten i Lund, inte minst inom masterprogrammet i sjörätt, som han varit en av initiativtagarna till.
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HEDERSDOKTOR | MEDICINSK A FAKULTETEN

Louis M. Aledort
Louis M. Aledort (f. 1934) är professor i Clinical Research in Hemophilia vid Mount
Sinai School of Medicine i New York och Scientist-in-Residence vid New York School
University, och en stor auktoritet inom den internationella kliniska koagulations
forskningen. Han har över flera professionella generationer haft ett nära samarbete med
forskare och kliniker vid Lunds universitet och koagulationsverksamheten i Malmö.
Det vetenskapliga samarbetet med Lund inleddes redan med professor Inga Marie
Nilsson i mitten av 1980-talet, och allt sedan dess har Aledort vid ett flertal tillfällen varit
värd för forskare och kliniker vid Lunds universitet som deltagit i sjukvård och undervisning vid Mount Sinai School of Medicine. Aledort har också besökt Lund och Malmö
ett flertal gånger, och deltar bland annat i de universitetsledda internationella hemofili
kurser som leds av koagulationsforskare vid Lunds universitet.
Aledort har på olika sätt berikat möjligheterna till stor internationell framgång för
forskarna och klinikerna vid Lunds universitet, och att göra dessa och koagulations
verksamheten i Malmö kända ute i världen.
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HEDERSDOKTOR | MEDICINSK A FAKULTETEN

Sir Sabaratnam Arulkumaran
Sir Sabaratnam Arulkumaran (f. 1948) är professor emeritus i obstetrik och gynekologi
vid S.t Georges University of London, president i Federation International Obstretic et
Gynecologie och president i British Medical Association.
Arulkumaran är en av de lysande stjärnorna inom sitt forskningsområde, och har en
lång rad av akademiska och kliniska befattningar på sin meritförteckning. Han har haft
ett nära samarbete med forskare inom obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet
sedan 1980-talet, då han var verksam i Singapore, och över åren har han generöst delat
med sig av kunskap och kontakter till forskare i Lund.
Genom ett samarbetsavtal skapat av Arulkumaran och framlidne professor Ingemar
Ingemarsson har ett flertal forskare och läkare från Lund beretts utrymme att bedriva
forskning och klinisk tjänstgöring vid National University of Singapore och National
University Hospital. Samarbetet har starkt bidragit till att såväl Singapore som stora delar
av övriga Sydostasien har öppnats för svenska forskare att sprida kunskaper och land
vinningar inom svensk obstetrik, perinatalmedicin och infertilitetsbehandling.
Arulkumaran har regelbundet besökt Lund för att föreläsa och delta på nationella och
internationella möten. Hans forskargärning har haft stor betydelse för lundaforskarnas
framgångar inom obstetrik och gynekologi.
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HEDERSDOKTOR | MEDICINSK A FAKULTETEN

Hans Skalin
Hans Skalin (f. 1943) är jurist och Kampradfamiljens representant i Fru Berta Kamprads
Stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar, en stiftelse han knöts
till som styrelseledamot 1986. Stiftelsen stödjer företrädesvis cancerforskning med
anknytning till onkologiska kliniken i Lund. Det genuina intresse och engagemang som
Skalin visat för cancerforskningen i Lund och onkologiska klinikens forskningsavdelning
har varit av stor betydelse för laboratoriets utveckling och möjligheter att angripa
utmaningar inom cancerområdet.
Skalins stöd har bidragit betydligt till den breda cancerforskningsverksamhet, experimentellt och kliniskt, som idag bedrivs vid hela medicinska fakulteten, och som han följer
på ett respektfullt sätt. Inte minst har detta möjliggjorts genom infrastruktursatsningar
som varit avgörande för såväl medicinska fakulteten och Lunds universitet som Skånes
universitetssjukhus.
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HEDERSDOKTOR | MEDICINSK A FAKULTETEN

Galen S. Wagner
Galen S. Wagner (f. 1939) är professor i kardiologi vid Duke University, Durham, NC,
USA. Wagners specialistkompetens inom elektrokardiografi (EKG) har haft stor betydelse
för utvecklingen av internationella samarbeten kring avancerad EKG-forskning. Med stor
entusiasm arbetar han för att främja ”The University Without Walls”, och har bjudit in
många medarbetare på Lunds universitet till viktiga samarbeten med välrenommerade
universitet i USA och Europa. Han har sedan 1990 ett fortlöpande samarbete med Lunds
universitet inom området hjärtdiagnostik, framför allt EKG-diagnostik.
Wagner har under åren uppmuntrat många studenter och läkare världen över att
välja forskarbanan. Han har initierat tre internationella återkommande möten där
doktorandernas forskning står i centrum, och de unga forskarna har på ett mycket tidigt
stadium fått tillgång till ett internationellt nätverk av forskare. Även om Wagner idag
framför allt förknippas med EKG-forskning har han fått sina kollegor världen över att
förstå vikten av multimodal imaging, vilket innebär att man inom hjärtforskning och
diagnostik sammanfogar information från flera olika tekniker för avbildning av hjärtats
anatomi och funktion.
Wagner är en stark förebild inom forskning och pedagogik.
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HEDERSDOKTOR | TEKNISK A FAKULTETEN

Leslie Banks-Sills
Leslie Banks-Sills (f. 1944) är professor vid School of Mechanical Engineering, Tel Aviv
University, och hedras för sina insatser inom utvecklingen av matematiska modeller för
kompositer med skräddarsydda egenskaper. Hon har gjort viktiga insatser för förståelsen
av elastiska vågor, piezoelektriska material, biomekanik och brottmekanik. Hennes
tidiga arbeten från Harvard universitetet om materialens krypegenskaper har fått stor
betydelse för utvecklingen inom seismologin och har lett till nya metoder för avancerad
materialprovning.
För några år sedan var Banks-Sills Lise Meitner-professor i Lund, och har därefter
fortsatt sitt samarbete med lundaforskarna, inte bara inom hållfasthetslära utan också
med fysiker, kemister och forskare i medicinsk teknik i projekt som gäller kompositer,
väteförsprödning och mekaniskt stimulerad bentillväxt. Framväxten av forsknings
anläggningarna MAX IV och ESS skapar en bra grogrund för utvidgat samarbete.
Banks-Sills har fått stor internationell uppmärksamhet för sin verksamhet och är
ordförande och redaktör i flera internationellt ledande organ och tidskrifter.
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HEDERSDOKTOR | TEKNISK A FAKULTETEN

Lihong Wang
Lihong Wang är professor i Biomedical Engineering vid Washington University, och har
varit en av frontfigurerna i utvecklandet av en helt ny fotoakustisk avbildningsteknik
inom biomedicin, där fördelarna med ultraljud och optisk avbildning kombineras på ett
innovativt sätt och bland annat resulterar i ovanligt skarpa bilder av biologiskt material.
Lunds universitets starka traditioner inom såväl ultraljudsteknik som biomedicinsk optik
har varit avgörande för universitetets nära samarbete med den kinesisk-amerikanske
forskaren. Wangs banbrytande och internationellt uppmärksammade forskning har
spelat stor roll för de forskare inom fysik, medicin och teknik som sysslar med det här
området.
Nyligen startade Pufendorfinstitutet en tvärdisciplinär advanced study group kallad
MIMIC (Multiple Imaging Modalities for Improved Care), där den teknik som har Wang
att tacka för så mycket spelar en stor roll. Wang är också en omtyckt och återkommande
föreläsare vid Lunds universitet.
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HEDERSDOKTOR | HUMANISTISK A FAKULTETEN

Ebba Fischer
Ebba Fischer (f. 1967) är styrelseordförande i Crafoordska stiftelsen sedan 2008. Under
hennes ordförandeskap har stiftelsen medverkat till att en professur i ämnet mänskliga
rättigheter inrättats vid Humanistiska och teologiska fakulteterna i Lund. Stiftelsen
stödjer fakulteternas nybygge vid Sölvegatan, byggnadskomplexet LUX, med inflyttning
under 2014. Därmed fullföljer Fischer den satsning på humaniora som inleddes med
stödet till skapandet av Språk- och litteraturcentrum, SOL, även det ett omfattande
byggnadsprojekt som avslutades 2004.
En av de stora vinsterna med LUX och SOL är att studenternas utbildningsmiljö förbättras radikalt. Fischer, som själv har ett förflutet i nations- och karnevalssammanhang,
har ett starkt engagemang för studenter och utbildning. Inom ramen för byggprojektet LUX har hon särskilt intresserat sig för de studerandes behov och för biblioteket,
humanioras hjärta.
Humanitär verksamhet är viktig för Fischer, liksom för hennes föregångare i Crafoordska stiftelsen. Både som styrelseordförande och som privatperson verkar hon för att
lindra den nöd – psykisk lika väl som fysisk – som drabbar människor även i det moderna
välfärdssamhället. Hedersdoktoratet till Ebba Fischer är en påminnelse om att humaniora
och humanitet går hand i hand.
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HEDERSDOKTOR | HUMANISTISK A FAKULTETEN

Ulla Lund Hansen
Ulla Lund Hansen (f. 1942) är emeriterad lektor i arkeologi vid Saxo-institutet, Köpenhamns universitet. Hennes forskning om den romerska järnålderns materiella kultur och
om kulturmöten under romersk tid är välkänd även utanför Danmark. Lund Hansens vetenskapliga gärning har skapat en stabil grund för den kronologi som lundaarkeologerna
tillämpar, och den har betytt mycket för de lundensiska kollegernas tolkningar av handel,
hantverk, migration och makt under det första årtusendet e. Kr. i Skandinavien och det
kontinentala Europa.
Lund Hansen har under många år varit en viktig och initiativtagande person i
arkeologiska samarbetsprojekt mellan Lunds och Köpenhamns universitet. Även
hennes forskning har varit av mycket stor betydelse för lundaarkeologin, inte minst för
Uppåkraprojektet vid den arkeologiska institutionen i Lund. Både som forskare och som
person har hon gjort stora insatser för arkeologin i Lund och därmed för universitetets
humanistiska fakultet.
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HEDERSDOKTOR | HUMANISTISK A FAKULTETEN

Marga Reis
Marga Reis (f. 1941) är honorärprofessor och språkforskare vid Humboldtuniversitetet i
Berlin. När humanistiska fakulteten nu utser henne till hedersdoktor uppmärksammas
ett mångårigt samarbete, som inneburit riklig inspiration och vägledning för mer än en
generation lundensiska språkforskare.
Marga Reis var professor för tysk språkvetenskap vid universitet i Tübingen under 35
år. Hennes forskning uppvisar en imponerande bredd som sträcker sig från den historiska
språkvetenskapen över grammatikens kärnområden ända fram till den s.k. pragmatiken. Både som forskare och som person har hon haft ett avgörande inflytande på den
germanistiska lingvistiken i Tyskland under de senaste 30 åren. Hon är dessutom en
mycket engagerad akademisk lärare, som huvudhandledare har hon väglett nästan 40
avhandlingsarbeten under årens lopp.
Språkforskningen vid Lunds universitet har under en följd år haft stor glädje av
samarbetet med Marga Reis och den germanistiska forskningen i Tübingen under
hennes ledning. Tillsammans med lundaprofessorn Inger Rosengren ledde hon också det
svensk-tyska samarbetsprojektet Sprache und Pragmatik, som engagerade flera svenska
och tyska spetsforskare, blev internationellt välkänt och hade en stor betydelse för forskningssamarbetet mellan Lunds universitet och universitet i Tübingen.

67

HEDERSDOKTOR | SAMHÄLLSVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Christine Sylvester
Christine Sylvester (f. 1949) är professor i Political Science and Women’s Studies vid
University of Connecticut. Sylvester var en av de första att anlägga ett feministiskt
perspektiv på forskningen om internationella relationer och hon har starkt bidragit till
den teoretiska utvecklingen av området. Hon är även ett namn inom fältet utvecklingsstudier.
Sylvester inledde sin forskarkarriär i Zimbabwe, ett land som hon återvänt till många
gånger och skrivit flera böcker om. Där gjorde hon sig känd för att arbeta med innovativa forskningsmetoder, exempelvis tog hon tjänst som lantarbetare på storjordbruk för
att kunna skriva en bok om kvinnors syn på Mugabes Zimbabwe. Ett annat av Christine
Sylvesters forskningsfält är konstmuseers roll för internationella relationer. År 2009 skrev
hon boken Art Museums: International Relations Where We Least Expect It.
De senaste 20 åren har Sylvester mest spenderat i Storbritannien, Holland, Australien och Zimbabwe. År 2010 kom hon till Sverige och innehade då den prestigefyllda
professuren till Kerstin Hesselgrens minne vid Göteborgs universitet. Därefter arbetade
hon som gästprofessor vid Lunds universitet under ett halvårs tid.
Till Lund kom Sylvester som föreläsare första gången 1996, och har sedan dess varit
en uppskattad mentor för många kvinnliga doktorander och forskare.
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HEDERSDOKTOR | EKONOMIHÖGSKOL AN

Alvin ”Al” Roth
Alvin ”Al” Roth (f. 1951) är professor i nationalekonomi vid Stanford University och har
under sin karriär verkat vid flera av de största universiteten i USA. Hans forskning berör
ämnen som operationsanalys, allokeringsmekanism och experimentell ekonomi. Han
har mottagit en rad internationella utmärkelser och år 2012 tilldelades han, tillsammans
med Lloyd Shapley, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minnet av Alfred
Nobel för ”teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i
praktiken”.
Även om Roths forskning är teoretisk så har den ofta haft praktiska tillämpningar,
genom att lösa problem kopplade till att fördela resurser. Som exempel kan nämnas
regelverk för att tilldela skolplatser till barn i New York och Boston samt implementeringen av världens första systematiska njurbytesprogram i New England, USA. Principerna
som ligger till grund för dessa regelverk tillämpas nu i flertalet länder runt om i världen.
På Ekonomihögskolan i Lund finns en forskningsgrupp av nationalekonomer som
vidareutvecklar teorierna som Shapley och Roth lagt grunden för. Roth har, trots
akademiska framgångar som är få förunnade, varit mycket ödmjuk och hjälpsam i detta
arbete. Han har besökt universitetet och varit avgörande för ämnets utveckling vid
Ekonomihögskolan.
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HEDERSDOKTOR | EKONOMIHÖGSKOL AN

John-Christopher ”JC” Spender
John-Christopher ”JC” Spender (f. 1936) är gästprofessor vid bl.a. ESADE, Barcelona,
och Cranfield University, Milton Keynes, och har tidigare varit verksam vid flera olika
universitet, såsom UCLA, Glasgow University, Rutgers University och the New York
Institute of Technology. Spenders vetenskapliga produktion spänner över flera områden inom ledarskap, ledning och strategi. Hans forskning har alltid fokuserat på vad
kompetenta chefer gör, och är inspirerad av bl.a. Frank Knight, Ronald Coase, Chester
Barnard och Edith Penrose.
Spender är kanske mest känd för sina bidrag inom kunskapens och kognitionens
betydelse för beslutsfattande, som han utvecklade under 1990-talet. På senare tid har
Spender breddat sin forskning till bland annat entreprenörskap, retorik, och personalfrågor. Inte minst har han kommit att kritisera mycket av det sätt på vilket handels
högskolor, åtminstone i västvärlden, utbildar ekonomer, med fokus på ”managerialism”,
kortsiktighet och s.k. ”kvartalskapitalism”.
Under åren 2006–2009 innehade Spender Svenska Handelsbankens gästprofessur
inom Knowledge Management vid Ekonomihögskolan. Han har varit en flitig gäst i Lund
i över tjugo år, och varit aktiv med handledning och seminarier vid olika institutioner på
Ekonomihögskolan. Spender själv hävdar också att han sedan 70-talet varit influerad av
Ekonomihögskolans metodologiska arbete och teoretiska utveckling inom strategi- och
organisationsforskningen.
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HEDERSDOKTOR | NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Christina Moberg
Christina Moberg (f. 1947) är en internationellt framstående forskare inom området
asymmetrisk katalys, ett forskningsområde av största betydelse när man ska tillverka
molekyler med specifika egenskaper, exempelvis vid läkemedelstillverkning. Moberg har
utvecklat en metod som gör att man vid tillverkningen av molekylerna slipper problemet
med så kallade spegelbilder.
Vid asymmetrisk katalys är det ett övergripande problem att de tillverkade molekylerna uppstår i två versioner, i två spegelbilder. För det mesta är det bara den ena versionen
som är aktiv och som innehåller de egenskaper man eftertraktar medan den andra
versionen saknar värde. I bästa fall är den andra versionen helt enkelt bara inaktiv, men
i värsta fall kan den uppstå i en hälsovådlig variant. Ett sorgligt exempel på en sådan variant är det läkemedel som orsakade neurosedynskandalen på 1960-talet. Därför är det av
stort värde att tillverka molekyler med en metod som undviker att skadliga spegelbilder
uppstår.
Asymmetrisk katalys är ett av de större forskningsfälten inom organisk kemi, både
generellt och även vid Lunds universitet. Moberg har i sina många kontakter med Lundaforskarna på flera olika sätt bidragit med värdefulla synpunkter. Inte minst har hon även
bidragit till att utvärdera forskningen vid kemiska institutionen i Lund i samband med
restaureringen av institutionens ekonomi 2005–2010.
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HEDERSDOKTOR | NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Nils Mårtensson
Nils Mårtensson (f. 1948) är professor i metallers och metallytors fysik vid Uppsala
universitet och tidigare föreståndare för MAX-laboratoriet i Lund. Han tillträdde tjänsten
1997 och ledde laboratoriet under tretton år tills han 2010 återvände till sin professur i
Uppsala på heltid. Mårtensson drev utvecklingen av laboratoriet under den period då en
avsevärd strålrörsuppbyggnad ägde rum, vilket ledde till att helt nya forskningsområden
etablerades vid anläggningen och även medförde ett stort steg mot den internationella
status som anläggningen har idag. Bland annat blev strukturbiologi ett viktigt område.
Under Mårtenssons tid som föreståndare började även nya idéer kring tekniken för
framtidens elektronacceleratorer växa fram. Han ledde planerna på MAX IV, både
tekniskt och vetenskapligt sett, men även det politiska arbetet för att skaffa nödvändig
finansiering för projektet.
Mårtensson utses till hedersdoktor dels för sitt personliga engagemang som forskare,
dels för sina insatser med att driva framåt användningen och utvecklingen av synkrotronljusforskningen i Sverige, men framförallt för det stora och utmanande arbete han gjort
för MAX IV-laboratoriet i Lund, som betyder mycket för Lunds universitet och inte minst
för forskarna vid naturvetenskapliga fakulteten.
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Kaptenlöjtnant Liedbeck
och ”den allmänna nyttan”
270 ÅR SEDAN DEN FÖRSTA AVHANDLINGEN PÅ SVENSKA

Prolog
– Tala de svenska i Frankrike?
– Nej.
– Varför skola vi då tala fransöska?
Samtalet utspann sig mellan biskopen och
tidigare lundastudenten Jesper Swedberg
samt konung Carl XII under den senares
vistelse i Lund 1716–1718. Kungen var, skriver
Swedberg, ”mycket ömsint om språket och
ville att man borde undfly alla främmande
ord, tala och skriva ren svenska”.1
Denna kungliga kärlek till modersmålet
kom även att få konkreta följder vid universitetet. Carl tog som bekant, alla krigsförberedelser till trots, aktiv del av det akademiska
livet. ”Föreläsningar, Orationer, Disputations

1. Hans Villius (red): Ögonvittnen – Karl XII (Stockholm 1960), s
176. Swedbergs referat har av artikelförf delvis omarbetets till
dialogform.

Försättsbladet till Lars Liedbecks tvåspråkiga
specimeringsavhandling från 1744.
Bildkälla: Lunds universitetsbibliotek.
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Acter afhördes, Bibliotheket besöktes, och

och därmed ”hedra nationen”. Rydelius tog

denne Store Krigshielten befalte äfven, at

maningen ad notam: mellan 1718 och 1722

Algebraiska Problemer för honom utredas

utkom hans verk Nödiga förnufftz öfningar

skulle” som historikern Sven Bring sena-

för all slags studerande ungdom, som wil

re formulerade det.2 Merparten av dessa

hafwa sunda tankar, en kombinerad grund-

akademiska övningar ägde säkerligen rum

läggande lärobok och studiehandledning.5

på det hävdvunna lärdomsspråket latin, men

Det var, vad undertecknad tror sig ha funnit,

enligt vad universitetet år 1723 i en skrivelse

det första svenska undervisningsmedlet riktat

uppgav skall faktiskt vissa av disputations-

till en akademisk ungdom som avfattats på

3

akterna ha ägt rum på svenska. Detta kan

modersmålet, åtminstone i filosofi.6

inte ha varit en eftergift gjord endast för att

Så långt som till att författa akademiska

kungen skulle förstå vad som sades. Carl var

avhandlingar på svenska gick dock inte ens

nämligen själv skolad i latin ända sedan fyra-

Rydelius, och på det hela taget skulle den av

årsåldern och fullt kapabel att föra ett samtal

kungen förorsakade vurmen för svenska vid

på detta språk; bland annat hade det varit på

universitetet denna gång visa sig bli en paren-

latin som han kommunicerat med en av sina

tes. Efter Carls död återgick man i huvudsak

allierade, kosackhövdingen Mazepa.

4

Ett annat konkret resultat emanerade från

till latinet, och det skulle dröja ytterligare
ett kvarts sekel innan någon dristade sig att

kungens umgänge med filosofiprofessorn

framlägga en akademisk avhandling delvis

Andreas Rydelius, en av tidens främsta begåv-

avfattad på modersmålet: Om Skepsbyggeri,

ningar vid universitetet. Denne uppmanades

Och i synnerhet Om Örlogs Skjeps-Bygnad

av kungen att inte bara undervisa på svenska

Under watn av Lars Liedbeck från 1744.

utan att även att publicera sig på detta språk
2 Sven Bring: Tal till kronprins Gustav (Lunds
universitetshistoriska sällskaps årsbok 1995; Lund 1995), s 42.
3 Gösta Johannesson: Lunds universitets historia II: 1710–1789
(Lund 1982), s 218.
4. Gulli Ekholm: Lund på Karl XII:s tid (Lund 2005), s 63ff.
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5. Ekholm 2005, s 131f, Martin Weibull & Elof Tegnér: Lunds
universitets historia 1668–1868 (Lund 1868), bd 2, s 29.
6. Se exempelvis Sten Lindroth: Svensk lärdomshistoria –
Stormaktstiden (Stockholm 1989; första utg 1975), s 578f.

Bakgrunden: en ledig
matematikprofessur

– småspelare utan någon synbar möjlighet att

I juni 1743 gick professorn i matematik vid

helt ändrade förutsättningarna. Först återtog

Lunds universitet, Daniel Menlös, ”osörjd”

Klingenstierna av någon anledning sin ansö-

bort. Bristen på sorg berodde på att Menlös

kan. I detta läge beslöt konsistoriet att som

under sina dryga tio professorsår gjort sig

underlag för den fortsatta bedömningen be

ökänd som lärarkårens mest bråkige och

samtliga återstående sökande att specime-

rättshaveristiske medlem.7 Man får således

erövra den lediga lärostolen.
Men så inträffade en rad händelser som

ra, det vill säga framlägga varsin nyskriven

förmoda att det akademiska konsistoriets

dissertation som prov på sin kompetens.

ledamöter gladdes åt tanken på en ny,

Detta ansåg uppenbarligen professor Möller

mindre besvärlig kollega och att de blev än

vara under sin värdighet, varför han anhöll

gladare då de såg den initiala listan över

om dispens. Sådan beviljades inte. Därefter

sökande till den lediga professuren.8 Bland

avled Welin. Plötsligt hade således alla de

totalt nio namn var inte mindre än tre redan

tre tyngsta namnen bortfallit. Återstående

professorer i ämnet vid andra lärosäten.

sex – däribland Liedbeck – levererade sina

Främst bland dessa stod Samuel Klingen

dissertationer. I Liedbecks fall ventilerades lär-

stierna, professor i Uppsala och allmänt

domsprovet den 30 juni med en viss Severin

mycket högt ansedd. De båda andra sökande

Bredha som ”medswarande” respondent.9

professorerna var Levin Möller i Greifswald

När konsistoriet därefter ånyo samman-

och Johan Welin i Åbo. I jämförelse med

trädde var det tre av de sökande som fick rös-

dessa tre var de övriga intressenterna –

ter: Liedbeck samt adjunkten Mårten Strömer

däribland vår huvudperson, Lars Liedbeck

från Uppsala och lundensaren Jonas Hielm,
föreståndare för den till matematikprofes-

7. Om Menlös personlighet och bortgång, se i synnerhet Arvid
Leide: Fysiska institutionen vid Lunds universitet (Lund 1968),
särskilt s 56f. Omdömet ”osörjd” är hämtat från Weibull &
Tegnér 1868, bd 1, s 251.
8. Redogörelsen för tillsättandet av matematikprofessuren
bygger i allt väsentligt på Leide 1968, s 66f.

suren kopplade samlingen av f ysikaliska

9. Datum och respondent framgår av avhandlingens titelblad.
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instrument (custos machinarum). Strömer

undervisades först i hemmet samt därefter

och Hielm hade fått flest röster – fem vardera

vid skolan i Jönköping och vid gymnasiet på

– medan Liedbeck fått fyra. Likväl rangord-

Visingsö. Tjugo år gammal kom han till Lunds

nades Liedbeck i det slutliga förslaget högst.

universitet där han skrevs in i den filosofiska

Detta skedde med formell hänvisning till de

fakulteten den 3 juni 1727.11 Två månader

sökandes ”innehavande tjänsters värdighet”,

senare skrev en annan jämnårig smålänning

men i bakgrunden torde ha funnits andra skäl

in sig i samma matrikel: Carolus Linnæus.12

till vilka jag återkommer. Det slutliga förslaget

I den lilla värld som Lunds universitet då

följdes hur som helst av Kungl Maj:t som den

utgjorde får man förmoda att de båda

10 november 1744 utsåg Liedbeck till Lunds

landsmännen träffades och lärde känna

nye professor i matematik.

varandra redan vid denna tid. Att de gjorde
det senare vet vi genom Linnés Skånska

Vem var Lars Liedbeck?

resa (1749) där denne från sitt besök i Lund

Vem var då den 37-årige man som tog det

trädgård infört allehanda slags willa [vilda]

historiska steget att disputera på svenska?

trän, et af hwardera.”13 Det finns också ett

Lars Liedbeck var smålänning, född den 13

bevarat brev från 1755, skrivet av Linné till

juli 1707 som femte barn av totalt sexton

en annan lundaakademiker, botanikern Eric

till Nils Liedbeck (1673–1722), rådman i

Gustaf Lidbeck, där blomsterkungen särskilt

Jönköping, och Maria Billing (död 1764),
en dotter till faktorn vid Jönköpings Gevärsfaktori Bengt Larsson Billing.10 Sonen
10. Grundläggande biografiska uppgifter om Liedbeck har,
där ej annat angives, hämtats från Anders Otto Lindfors:
Analecta historiæ academiae Lundensis (Lund 1803-1821) s
104ff, Magnus Laurentius Ståhl: Biographiske underrättelser om
professorer vid kongl. universitetet i Lund, ifrån dess inrättning
till närvarande tid (Kristianstad 1834), s 189ff, Weibull &
Tegnér 1868, bd 2, s 179ff, Carl Sjöström: Smålands nation i
Lund 1668-1921 – Biografiska och genealogiska anteckningar
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skriver att ”Professor Liedbeck hade uti sin

(Lund 1922), s 87, Hjalmar Börjesson: Biografiska anteckningar
om örlogsflottans officerare 1700–1799 (Stockholm 1942), s
116 och H G-m [Hans Gillingstam]: ”Liedbeck, släkt” i Svenskt
biografiskt lexikon, bd 22 (Stockholm 1977–1979), s 738. Härtill
har uppgifter från vissa genealogiska m fl databaser på nätet
anlitats rörande Liedbecks möderne.
11. Lunds universitetsarkiv (LUA): Filosofiska fakultetens arkiv
1668-1956, vol D 1:1.
12. Ibid samt Matz Jörgensen: ”Linné möter Lund” i
Gunnar Broberg m fl: Linné och de lärde i Lund (Lunds
universitetshistoriska sällskaps årsbok 2007; Lund 2007), s 88.
13. Carl Linnæi Skånska Resa På Höga Öfwerhetens Befallning
Förrättad År 1749 (Stockholm 1751), s 285.

sänder sina hälsningar till Liedbeck.14 Till

därpå blev han överstyrman och löjtnant samt

Liedbecks lärare i Lund hörde matematikern

1740 kaptenlöjtnant. Med sina matematiska

och astronomen Conrad Quensel, den förste

kunskaper användes Liedbeck bland annat

lundaprofessorn att bekänna sig till den

för mätnings- och kartarbeten men var också

kopernikanska världsbilden.15

med om en minst sagt dramatisk händelse.

Precis som Linné lämnade Liedbeck i sinom

År 1738 deltog han i en långresa med det

tid Lund för Uppsala, i hans fall dock först

tämligen nybyggda linjeskeppet Sverige, vars

efter tre år. Lika lång tid stannade han vid det

destination var Konstantinopel. Så långt nåd-

nordliga universitetet, där han bland annat

de man dock inte: i november förliste fartyget

hade den tidigare nämnde Klingenstierna

utanför spanska kusten.

som lärare i matematik men även studerade

Liedbeck överlevde skeppsbrottet men då

botanik och anatomi. 1733 lämnade Liedbeck

han 1739 återkom till Karlskrona skall han ha

Uppsala och tillbringade de närmaste åren

varit ”utblottad”. Han sökte nu professuren i

som auskultant (ett slags oavlönad prakti-

matematik vid universitetet i Greifswald – vid

kant) i Bergskollegium. Uppenbart hade han

tiden ännu tillhörigt den svenska kronan –

redan då förhoppningar om att återgå till den

men hade inte heller denna gång framgång.

akademiska banan: 1736 sökte han adjunk-

Lärare blev han dock ändå, nämligen vid

turen i matematik vid sitt forna lärosäte Lund,

Skeppsgosseskolan i Karlskrona. Till titeln var

men förgäves. I stället kom Liedbeck att

han underlärare, men han utförde ofta även

söka sig till flottan. 1736 blev han anställd

överlärarens uppgifter. Sitt vetenskapliga och

vid Amiralitetskollegium i Karlskrona, först

pedagogiska intresse hade Liedbeck redan

endast som kanslist men snart även med den

vid denna tid bevisat genom några böcker

militära rangen understyrman. Redan året

han låtit utgiva. 1734 kom hans Kortt och
tydelig beskrifning om himmel-och jord-

14. The Linnean Correpondence (databas framtagen av Kungl.
Vetenskapsakademien, Uppsala universitet och the Linnean
Society of London), brev nr L 1875 (http://linnaeus.c18.net/
Letters/display_txt.php?id_letter=L1875).
15. Anders Burius: ”Conrad Quensel” i Svenskt biografiskt
lexikon, bd 29 (Stockholm 1995-1997), s 556.

globernas rätta bruk, nytta och egenskap16,
16. Denna bok utkom även i en ny, bearbetad utgåva
1753, vilken digitaliserats av Umeå universitetsbibliotek
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följd 1737 av En kort och nyttig arithmetica.

och deras ansvarsområden därmed i regel

Särskilt den sistnämnda visar att Liedbeck höll

vittomfattande. I 1666 års konstitutioner

sig à jour med nyheter inom sina vetenskaper.

för Lunds universitet fastställdes att av de

Han var nämligen häri den förste svensken

båda matematikprofessorerna skulle den

att introducera ett nytt, från England hämtat,

ene (”Ptolomaicus”) undervisa i astronomi,

sätt att ställa upp divisioner. Detta sätt

trigonometri, gnomonik (läran om solur),

anammades några år senare av själve Anders

”computus ecclesiasticus” (konsten att beräk-

Celsius och blev under 1700-talets senare del

na de kyrkliga högtiderna), geografi, bruket

samt under en stor del av 1800-talet domi-

av glober och navigation, medan den andre

17

nerande i svensk matematikundervisning.

(”Euclidieus”) skulle undervisa i aritmetik, den

Sådan var alltså Lars Liedbecks ställning och

del av räknekonsten som benämndes ”logisti-

meritlista då han 1744 för tredje gången för-

ca sexagenaria”, övriga delar av räknekonsten

sökte sig på att söka en akademisk tjänst.

samt teoretisk och praktisk geometri.18 Dessa
bestämmelser gällde ännu 1744, men med

Varför skeppsbyggnad?

två viktiga skillnader. Den första var att man

För eftervärlden väcker titeln på Liedbecks

fysiken, den andra att det från 1682 endast

specimeringsavhandling två frågor. Den ena

fanns en matematikprofessur med ansvar för

är: varför söka till en professur i matematik

hela detta vidsträckta kunskapsfält.19

med en avhandling om skeppsbyggnad?

1737 till ansvarsområdet även lagt delar av

Listan över delämnen kan faktiskt göras än

För att förstå detta måste man beakta hur

längre än vad som framgår av konstitutioner-

breda många av de akademiska disciplinerna

na. När Liedbeck såsom väl utsedd professor

ännu var vid denna tid. Professurerna var få

själv skulle lämna en redogörelse för sin
undervisning till universitetets kansler så

(http://rara.ub.umu.se/bookview/ipac/BookView.
jsp?BookId=477&PageNo=86&MetaView=false).
17. Erik Vanäs: ”Divisionens historia i Sverige” i Lychnos –
Lärdomshistoriska Samfundets årsbok 1954–1955 (Uppsala &
Stockholm 1955), s 154ff, 162.
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förtecknade han hela 28 olika ”vetenskaper”.
18. Fredrik Schrewelius: Lunds akademis constitutioner (Lund
1832), s 125.
19. Weibull & Tegnér 1868, bd 2, s 173f.

Utöver den rena matematikens olika grenar
ingick astronomi, geografi, geodesi, stora delar av fysiken (däribland statik, dynamik och
optik), kosmografi, kyrklig kronologi, civil och
militär arkitektur, ballistik, pyroteknik, navigation, sjömanskonst, tackelkonst och – just –
skeppsbyggnadskonst. Ja, så omfattande var
matematikämnet att Liedbeck beräknade att
en student som önskade läsa samtliga dess
moment behövde nio års studier!20
Som synes ingår maritimt och inte minst
sjömilitärt anknutna ämnen redan i 1666 års
föreskrifter och än mer i den lista Liedbeck
själv redovisar. Det var ingen tillfällighet:
flottan var viktig i tidens Sverige och kronan
önskade dra nytta av den kunskap inom den
akademiska undervisningen som kunde komma det sjömilitära till gagn. Detta gällde inte
minst för universitetet i Lund till följd av den
relativa närheten till flottstaden Karlskrona.21

Detta utsnitt ur universitetets föreläsningskatalog
för 1746 ger en uppfattning om de många olika
delmoment Liedbeck hade att undervisa inom som
matematikprofessor. Bildkälla: Lunds universitetsarkiv.

Att välja ett avhandlingsämne som anknöt till
denna överhetens förväntningar på disciplinen kunde därför vara ett gott taktiskt val.
Till detta kommer rimligtvis att ämnet var
ett där Liedbeck kunde räkna med att besitta

större praktiska kunskaper än sina konkurrenter. Man skall heller inte försumma möjligheten att ämnet helt enkelt var ett som låg
författaren själv om hjärtat. Att så tycks ha

20. Leide 1968, s 72f.
21. Johannesson 1982, s 42.

varit fallet vittnar avhandlingens förord om:
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Skjepsbyggeriet, som visserligen förtjenar

att just denna blev den första att använda

et heders ställe ibland de till Naturmätning-

sig av det svenska språket? Det vore här

en hörande Wettenskaper, har til denna

tacksamt att söka förklaringen i en samtida

dag blifwit af de lärda tillbaka sat, och mäst

utsaga om Liedbeck som lärare och person,

uppehållit sig uti handslöga Mästares wärk-

gjord av en av dennes studenter, Carl Nyrén.

städer: Ty, så wida mig bekant är, har ännu

Liedbeck, skriver Nyrén, ”kunde föga eller

ingen företagit sig densamma at utarbeta

ingen latin”.23 Detta kan dock rimligen inte

och handtera efter grundelig wettenskaps

vara orsaken av det enkla skälet att Liedbecks

sätt. Sedan jag detta öfwerwägat och tillika

avhandling i praktiken är tvåspråkig: den är i

funnit, hwad förträffelig nytta och förmån

sin helhet avfattad på såväl latin som svenska

denna ädla konsten almänt och enskilt skaffar

med de båda språken satta i parallella spalter.

uti det gemensamma lefwernet; har jag tyckt

Och som avhandlingen i sin helhet är på 80

wara mödan wärdt, at derpå något anwända

sidor (samt ett antal planschbilagor med

22

mit förstånds krafter.

Här framträder två uttalade och samman

tabeller) motsvarar alltså redan den latinska
delen en skrift om 40 sidor, vilket torde

länkade motiv: dels att höja skeppsbyggar-

varit betydligt mer än vad som var standard

konsten från ett rent hantverk till en veten-

bland tidens avhandlingar. Ser man till de

skaplig nivå, dels att härigenom vara ”det

”vanliga” dissertationer som Liedbeck senare

gemensamma” – alltså samhället – nyttigt.

i egenskap av professor presiderade över
omfattar merparten av dessa inte mer än 16

Varför på svenska?

à 20 sidor, några så få som åtta.
Dessa senare avhandlingar – ett åttiotal

Den andra frågan man kan ställa sig inför

totalt – vittnar också om att Liedbeck inte

Liedbecks avhandling är: hur kom det sig

kan ha varit inkapabel att skriva latin. De är

22. Lars Liedbeck: Om Skepsbyggeri, Och i synnerhet Om
Örlogs Skjeps-Bygnad Under watn (Karlskrona 1744), opag.
”Naturmätning” är det svenska ord Liedbeck använder som
översättning av latinets ”mathematica”.

23. Arvid Leide: Akademiskt 1700-tal – Minnesbilder från Lunds
Universitet (Föreningen Gamla Lunds årsskrift 53; Lund 1971),
s 33.
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nämligen alla i sin helhet skrivna på latin24

Utifrån det ovanstående är min misstanke

och vid denna tid var det mer regel än

därför att Nyréns omdöme snarare avser

undantag att avhandlingar författades icke

Liedbecks talade latin än det skrivna. Detta

av den disputerande respondenten utan av

stämmer också överens med det faktum att

den presiderande professorn. I de undan-

Liedbeck sedermera även blev en av de första

tagsfall där respondenten faktiskt även var

professorerna att börja föreläsa på svenska,

författare skulle detta särskilt markeras med

och att detta skall ha skett på studenternas

att vederbörande på titelbladet angavs som

uttryckliga önskan.27

25

”auctor”. Undertecknad har gått igenom de

Svaret på frågan om Liedbecks oortodoxa

första tre fjärdedelarna (från åren 1744–

språkval tror jag mer står att finna i den moti-

1754) av Liedbecks dissertationsproduktion

vering han själv angiver i förordet:

och häribland endast funnit en (De anno

Det torde mången sälsamt om icke otidigt

lunari av H.G. Bergius 1748) med en sådan

förekomma, at swenskan går i lika bredd med

markering. Även med reservation för att det

latinen uti detta lärdomsprofwet. Men et

tydligen ofta slarvades med dessa angivelser

nytt ämne anstår en ny drägt: icke heller må

får man således utgå från att Liedbeck själv

någon tänka at detta skedt utan grund och

var upphovsman till lejonparten av de latinska

orsak. Först har jag ment mig wara den al-

avhandlingar han presiderade för.26

männa nyttan och Fäderneslandets ungdom

24. Se Liedbecks publikationsförteckning i Weibull & Tegnér
1868, bd 2, s 180. Ett studium av avhandlingarna i fråga visar
dock att även om själva den vetenskapliga huvudtexten alltid är
på latin så kan vissa inslag i form av inledande dedikationsverser
vara på svenska respektive franska.
25. Ragnar Askmark: ”Disputationer i Lund för tvåhundra år
sedan” i Berlingska boktryckeriet i Lund 1745–1945 – Blad ur
dess historia (Lund 1945) , s 115.
26. En intressant detalj i sammanhanget är att Liedbeck under
flera år till universitetet även inlämnade svenska översättningar
av de avhandlingar han presiderat för. Detta var till följd av
ett beslut i konsistoriet 1749 att söka åstadkomma en svensk
parallellpublicering av avhandlingar i ett antal utvalda, praktiskt
nyttiga ämnen (däribland matematik). Någon sådan publicering
kom dock aldrig till stånd, främst av ekonomiska skäl. Se

så mycket skyldig, att jag borde efter mit
begrep och efter andra lärda Folks wedertagna sed, på wårt Modersmål upodla, bepryda
och framgifwa de Wettenskaper, hwilka jag
sjelf ifrån min ungdom idkat: Sedan skola
här som oftast förekomma de ord och namn,
som höra i synnerhet till Skepsbyggeriet,
Johannesson 1982, s 219.
27. Johannesson 1982, s 222.
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och näpligen lära wara bekanta för Mästare

practisk riktning”.30 Redan direkt efter

i wårt Modersmål, men äro i latinen aldeles

Menlös död i en korrespondens mellan

ohörda […].28

universitetskanslern Johan Gyllenborg och

Liksom i ämnesvalet finner vi här två nära

prokanslern Johannes Engeström hade den

kopplade skäl: Liedbeck hänvisar dels till den

senare framhållit att ”den som theorien rätt

allmänna nyttan i att tillgängliggöra kunskap

förstår vid praxis att applicera är den habilas-

på svenska, dels den mer specifika nyttan i

te matematicus”. En rent teoretiskt inriktad

att göra textens fackterminologiska begrepp

professor däremot skulle bara förmedla ”en

tillgängliga för praktiskt arbetande skepps-

hop skrytstudier” till studenterna.31 Utifrån

byggare. Han önskade att hans skrift skulle

sådana utgångspunkter står det klart att en

vara läs- och användbar inte bara för lärda

person som Liedbeck, ”en det praktiska livets

män utan även för verksamma inom professi-

man”, passade väl i kravprofilen, och häri,

onen såsom andra officerare i flottan.29

snarare än i hans formella rang som officer,

Skall man sammanfatta Liedbecks motiv

tror jag att man bör se konsistoriets val att

för val av såväl ämne som framställningssätt

sätta honom i första förslagsrummet trots

kan de uttryckas i ett av 1700-talets kardi-

lägre bedömda vetenskapliga meriter.

nalbegrepp: nytta. Och det var troligen ett
mycket klokt valt fokus i beaktande av
”[t]idens böjelse att åt allt gifva en mera

Liedbeck som professor
Liedbecks tvåspråkiga, praktiskt inriktade

28. Liedbeck 1744 opag.
29. Askmark 1945, s 123. Det kan i sammanhanget tänkas att
Liedbeck även inspirerats av sin företrädare på professuren,
Daniel Menlös. Denne hade nämligen 1741 givit ut icke en
avhandling men väl ett promotionsprogram som hade haft
parallell text på latin och svenska, och också i det fallet var
ämnet marint anknutet: Academisk kungörelse om ett nytt
sätt att segla, utan vind, segel och åror (se Bror Olsson:
Doktorspromotioner i Lund (Föreningen Det gamla Lunds
årsskrift XXIX; Lund 1947), s 25f samt Johannesson 1982, s
218). Det är förstås långt ifrån otänkbart att Liedbeck som
vetenskapligt inriktad sjöofficer kan ha tagit del av denna skrift.
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avhandling renderade honom arton år som
professor i Lund. Under den tiden hann han
med att vara promotor för en magisterpromotion (1757), dekanus för Filosofiska fakulteten två gånger (1748 och 1755) samt rektor
30. Weibull & Tegnér 1868, bd 1, s 262f.
31. Leide 1968, s 67.

för universitetet en gång (1760). Från 1755

iskan Liedbeck är det främst den tidigare

var han därtill inspektor för Västgöta nation.

citerade eleven Carl Nyrén vi får vända oss

Han tycks plikttroget ha fullgjort dessa

till. Han beskriver Liedbeck som ”en stilla

åligganden på ett sätt som inte givit historien

och arbetsam man” vilken trots begränsad

anledning att vare sig klandra eller särskilt

pedagogisk förmåga gjorde ”mycken nytta

berömma honom. Härtill drog universitetet

med sin flit och insikt i navigation och skepps-

nytta av hans mer praktiska färdigheter. Inför

byggeri, hvaruti han hade mycket tillopp af

Carl Hårlemans omgestaltning av Lundagård

unga ädlingar från Karlskrona.”35 Bland dessa

till park var det exempelvis Liedbeck som

”unga ädlingar” fanns dock stundtals de som

ledde de förberedande anläggningsarbe-

kunde få även den ”stilla” Liedbeck att tappa

tena.32 Han upprättade även tomtritningar

humöret och därvid locka fram ett beteen-

med anledning av universitetets långvariga

de hos honom som nog hörde mer hemma

gränsdragningstvist med en av dess grannar,

i flottan än vid akademin. Nyrén berättar

prästänkan Munck.

33

om en sådan besvärlig student, en 16-årig

Liedbecks författarskap som akademisk

arkilimästare von Stauden, som förefaller ha

lärare utgjordes, utöver de nämnda dissertatio-

varit en veritabel pina för sin omgivning. ”Så

nerna, huvudsakligen av ett stort antal alma-

saktmodig som professor Liedbeck annars

nackor. På denna punkt följde han bland annat

var, så häftig och bångstyrig var han i vrede,

i sin forne lärare Quensels fotspår. Liedbecks

när han blifvit retad, vilket jag erfor, då han

almanackor utgavs i ett flertal versioner ställda

i min närvaro en gång agade von Stauden

för olika horisonter, däribland Lunds, Karlskro-

i sin egen kammare på sjömansvis med en

nas, Växjös, Stockholms och Jönköpings.34

repstump så hårt, att jag i fruktan att gossen

Vill vi komma närmare läraren och männ32. Axel Törje: Lundagård – Parkanläggningens historia
(Föreningen Det Gamla Lunds årsskrift XLI; Lund 1959), s 23.
33. Arvid Leide: Munckska tomten – Professorstomten som
blev lasarett (Föreningen Det Gamla Lunds årsskrift XLVII; Lund
1965), s 21, 26f, 99.
34. Se Liedbecks publikationer i databasen Libris.

skulle taga skada till lif eller lem måste gå
emellan och taga frid”.36
Det finns olika uppfattningar om vilken del
35. Leide 1971, s 33.
36. Leide 1971, s 34.
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av sitt omfattande undervisningsfält Liedbeck

nas som en av 1700-talets mer framstående

själv mest förknippade sig med. Enligt Wei-

lundaakademiker.

bull & Tegnér var han främst ”framstående

Lars Liedbeck avled på sin post i Lund den

inom mechaniken” medan Leide menar att

5 augusti 1762, endast 55 år gammal. Han

Liedbeck ”ansåg sig själv i första rummet

efterlämnade en änka vid namn Sophia, född

37

vara astronom”. Säkert är dock att han rent

Lieffertz, en son och en dotter. Sonen Nils

praktiskt gjorde en av sina viktigaste insatser

Caspar gick också den akademiska banan

inom det senare ämnesområdet. Ända sedan

och blev docent i filosofi, men avled ännu

det skånska kriget på 1670-talet hade skövlat

yngre än sin far – han var 45 – och barnlös.

dåvarande astronomiprofessorn Anders

Någon lundensisk akademikerdynasti kom

Spoles observatorium på nuvarande S:t Petri

den praktiskt lagde marinofficeren således

kyrkogata hade Lunds universitet saknat en

aldrig att grundlägga.

sådan anläggning. Detta problem lyfte Liedbeck i konsistoriet inför 1749 års stat (budget)
och han pläderade även för att hans driftige

Epilog

custos machinarum, Nils Schenmark, borde

År 1754, när Lars Liedbeck hade varit

utses som observator vid ett nyinrättat obser-

professor i tio år, fick Lund åter kungligt

vatorium. Propån kröntes med framgång: ett

besök. Denna gång var det dock under

astronomiskt observatorium inrättades överst

betydligt fredligare auspicier än vid Carl XII:s

i Kungshusets trapptorn (där det förblev ända

lundavistelse nära fyra decennier tidigare.

till 1860-talet) och Schenmark utnämndes

Det var kung Adolf Fredrik med gemålen

till observator.

38

Denne skulle i sinom tid

efterträda Liedbeck på professuren och räk-

Lovisa Ulrika som gästade akademin. Liksom
undantagsvis skett redan under kung Carls
tid arrangerades en disputation på svenska:

37. Weibull & Tegnér 1868, bd 1, s 263; Leide 1968, s 67.
38. Ingemar Lundström: ”Fem sekler – fyra byggnader” i
Lennart Lindegren & Ingemar Lundström (red): Lundaögon
mot stjärnorna – Astronomi i Lund under fem sekler (Lunds
universitetshistoriska sällskaps årsbok 2003; Lund 2003), s 20f.
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det var Liedbecks professorskollega Sven
Bring som presiderade över en avhandling
med ämnet ”äldre och yngre tiders för-

mån”.39 Denna gång kan man dock förmoda

professorn i estetik Anders Lidbeck (namnlik-

att språkvalet var mer betingat av de höga

heten till trots inte en släkting till Lars men väl

gästernas språkkunskaper än av Carls mer

en son till dennes professorskollega Eric Gus-

principiella språkpuristiska skäl, ty även om

taf Lidbeck) som då mer systematiskt började

universitetet flera gånger under 1700-talets

ventilera avhandlingar på svenska. Och nu var

mitt diskuterade möjligheten av att även

detta inte så mycket av rationellt praktiska

vid ordinära disputationer tillåta folk att

och ”nyttiga” skäl utan med det uttalade

framlägga avhandlingar på svenska så blev

ideologiska syftet att verka för ”de lärdas

det, med fåtaliga undantag, aldrig något av

förbindelse att odla deras modersmål”.41 En

detta där och då.40

ny era – romantiken – var på intåg.

Det skulle dröja till seklets slut innan en
verklig våg av svenskspråkiga avhandlingar
började utgivas vid Lunds universitet. Det var
39. Karl Axel Arvidsson: Att ligga i Lund – Lundaminnen från tre
sekler (Stockholm u å [1952]), s 66f
40. Johannesson 1982, s 218ff; jfr även not 26 ovan.

fredrik tersmeden
arkivarie vid universitetsarkivet

41. Ewert Wrangel: Tegnér i Lund, del 1 (Stockholm 1932), s 158.
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Lund University welcomes its International Guests 		
to the The Doctoral Conferment Ceremony
The seventeenth century was an expansive

ceremony with a welcoming address.

time for Sweden in terms of foreign policy

The opening is followed by the doctoral

and military strength, and the country was

conferments in the Faculties of Theology,

outgrowing its single university in Uppsala

Law, Medicine, Technology, Fine and

(founded in 1477).

Performing Arts, Humanities, Social
Science, Economics and Science. Doctor

Three more were added, one in Dorpat

of Medicine Lotten Darlin, doctor by

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

examination, will then deliver an oration

(in Finland; Turku in Finnish) in 1640 and

to the University, and the ceremony is

one in Greifswald in 1639. The University of

concluded with a prayer in Latin read by the

Lund was founded in 1666, as a step in the

Right Rev. Bishop Antje Jackelén.

plan for “Swedification” of the provinces of
Skåne, Halland and Blekinge.

A brief explanation of some symbols and
other phenomena in connection with the

252 persons will have doctoral degrees

doctoral conferment:

conferred on them at the celebration:
honorary doctors and doctors by

The doctor’s hat symbolizes both freedom

examination.

and power. The hat is black and pleated. In
the Faculty of Theology it is adorned with a

The Vice-Chancellor of Lund University,

black bow, in the other faculties with a gold

Professor Per Eriksson, will open the

clasp, holding the relevant faculty’s symbol.
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The hats are presented at the conferment

tes. It is presented to all graduating doctors.

ceremony by conferrer from the Faculties of

The diploma is drawn up in Latin.

Theology, Law, Medicine Technology and
Fine and Performing Arts.

The lecturer’s table (“The Parnassus”)
at the conferment ceremony is not only

The laurel wreath. The laurel tree was

a lectern; it also symbolizes the Greek

regarded as Apollo’s tree in Greek mytho-

Mountain of the Gods. The conferrers con-

logy, and since ancient times wreaths of

duct the ceremony from there. Conferrers

its leaves have been presented as awards

are chosen annually, usually in order of

for scholarly, literary and athletic merits.

seniority, by the faculties concerned. The

At the conferment ceremony, the laurel

conferment language is Latin.

wreath is presented by conferrers from
the philosophical faculties. Since 1935,

Jubilee doctor. Persons who received their

graduating doctors within these faculties

doctorate fifty years ago at Lund University

have had the right to wear a doctor’s hat;

become Jubilee doctors. All Jubilee doctors

however, the laurel wreath only is used by

receive a diploma, and within the faculties

the newly graduated doctors on the day of

of philosophy a laurel wreath.

the conferment ceremony.
Honorary doctor (doctor honoris causa) is
The ring is of gold and symbolizes fidelity

a dignity that the faculties award to persons

towards science and scholarship. The

whom they particularly want to honour and

different faculties have their own symbols

associate with their research fellowship.

to adorn it.
Doctor by examination is the official
The diploma is a written confirmation of

term for a “new” doctor, in Latin doctor

the rights that are due to doctoral gradua-

iuvenis. Such a doctor may choose to be
87

present at or absent from (absens) the

“The laurel girls” symbolize the nine

conferment ceremony. He/she may also

muses. In the 19th century there was also

choose not to participate in the conferment

a little boy symbolizing Apollo presenting

of doctoral degrees at all, in which case his/

the diplomas, but as the ceremony grew it

her name will not appear in the conferment

became too overwhelming for a 5-year old

document.

and an usher replaced him.
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