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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, Karldagen, 

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 traditio-

nellt gemensamma doktorspromotioner, 

i år fredagen den 28 maj. Humanistiska, 

Samhällsvetenskapliga och Naturveten-

skapliga fakulteterna utgjorde förr den 

Filosofiska fakulteten, till den räknas nu även 

Ekonomiska fakulteten. 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 universi-

tetet högt förtjänta forskare från andra  

universitet, liksom andra medborgare, 

genom att promovera dem till hedersdoktorer. 

Som en hyllning till tidigare generationer 

kreerar man till jubeldoktorer dem som för 

femtio år sedan promoverades.
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FÖRORD

Med anledning av pandemin genomförs 

årets doktorspromotion digitalt med fysisk 

närvaro endast av rektor, promotorerna, 

fakultetsmarskalkarna, kransflickorna, 

talhållarna och övermarskalken. Doktors- 

promotionen 2020 sköts upp och vid 

årets doktorspromotion promoveras såväl 

årets som förra årets hedersdoktorer och 

jubeldoktorer. Förra årets och årets doktorer 

efter avlagda prov har getts möjligheten 

att promoveras antingen vid årets digitala 

doktorspromotion eller vid en extrainsatt 

fysisk doktorspromotion 2022.

Vid årets doktorspromotion promoveras 84 

doktorer efter avlagda prov och 32 heders-

doktorer. 79 jubeldoktorer kreeras.

Alla vetenskapens gynnare och vänner 

bjudes välkomna att följa den digitala 

promotionshögtidligheten via 

www.lu.se/doktorspromotion. Sändningen 

sker från Universitetshusets aula. 

Erik Renström
Rector Magnificus
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Promotionen, språket och namnen.  
Varför latin?

Lunds universitet har på många sätt en 

internationell prägel, något vi ser inte minst 

i samband med promotionen en dag som 

denna. Redan när verksamheten vid vårt 

universitet började för drygt 350 år sedan 

var det så. Studenterna som strömmade 

till under universitetets första år kom inte 

bara från södra Sverige och de svenska 

provinserna kring Östersjön utan även från 

andra delar av Europa. Även om dåtidens 

akademiska värld saknade dagens globala 

perspektiv, var den i högsta grad internatio-

nell och stora mängder studenter rörde sig 

mellan lärosätena i de olika länderna. Att 

ha ett gemensamt språk att kommunicera 

på var nödvändigt, och redan vid de första 

universiteten i Europa på 1100-talet blev det 

latin man talade, det språk som sedan länge 

användes i Europa inom diplomati, kyrka och 

utbildning. Latinet var den tidens engelska, 

och det gick utmärkt att tala latin både när 

man disputerade och när man umgicks lite 

mer lättsamt. Också i Lund talade student- 

erna latin och gjorde så en bra bit in på 

1700-talet. (Än idag går det förstås fint 

att tala latin om man vill. Det är ett fullt 

funktionellt språk som vilket annat språk 

som helst!)

Mycket i vår vackra promotionsceremoni 

påminner om de medeltida traditionerna 

från universitetens allra första tid i till  

exempel Bologna och Paris. Än idag sker 

hela doktorspromotionen i Lund på latin,  

vilket i sig representerar en akademisk 

gemenskap, gränslös i tid och rum, där 

generation efter generation har fortsatt att 

verka och bygga vidare på tidigare gene-

rationers insikter i en miljö där kunskap, 

undervisning och forskning under århund-

raden varit en angelägenhet även över 

nationsgränserna. Men det är inte bara 

latinet som påminner om universitetens  

första tid, det gör även insignierna som 

delas ut till dem som promoveras: ringen, 
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PROMOTIONEN, SPRÅKET OCH NAMNEN. VARFÖR LATIN?

hatten och diplomet, som alla funnits med 

ända sedan medeltiden. När de delas ut till 

hedersdoktorerna säger promotorn följande:

Salve!
(Var hälsad!)

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

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

trohetens pant!)

En 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 och promotorn säger då:

Accipe lauream, honesti felicisque 
laboris praemium! 

(Tag emot lagerkransen, lönen för en 

hedervärd och fruktbringande möda!)

Ritualen varierar något mellan olika typer 

av doktorer och förkortas för dem som 

promoveras efter avlagda prov. Till alla 

sägs emellertid hälsningsfrasen “Salve!” 

och avskedsorden “Vale, praeclarissima 

doctrix/praeclarissime doctor!” (Varje ord i 

latinet har sitt specifika grammatiska genus. 

‘Doctrix’ är femininum och ‘doctor’ är 

maskulinum.)

Latinet är ett språk där man böjer ord för 

att visa vilken syntaktisk funktion de har i en 

mening. Detta gäller i allmänhet även namn. 

Det var inte ovanligt att studenterna använde 

latinska former av sina namn under de 

århundraden, då latinet var den akademiska 

världens gemensamma språk. Även under 

promotionen idag används latinska namn-

former för de namn som kan bilda sådana. 

(Övriga namn står kvar i sin ursprungliga 

form, vilket också fungerar.) De latiniserade 

namnen förekommer under själva promo- 

tionen i tilltalsform, så kallad vokativ, medan 

de på diplomen står i ackusativ.
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PROMOTIONEN, SPRÅKET OCH NAMNEN. VARFÖR LATIN?

Ibland kan det vara förvirrande att höra den 

latinska formen av sitt namn, i synnerhet om 

man känner igen den som ett annat namn 

än ens eget. Om man till exempel heter 

Anders, kallas man Andreas. Den latinska 

formen för Johan blir Johannes, och det blir 

den även för den som heter Jan, Hans eller 

Hannes. Inte bara Niklas utan även Nils och 

Claes heter på latin Nicolaus. Heter du Malin 

blir du en Magdalena, och om du heter Britt, 

Britta, Birte eller Berit får du det latinska 

namnet Birgitta. En del av de latinska  

namnen är ursprungligen antika romerska 

namn, andra latiniserade former av till exem-

pel grekiska namn. Vidare latiniserades under 

medeltiden vissa europeiska namn, som vi 

kan få belägg för i medeltida dokument. 

Där finner man bland annat gamla nordiska 

namn som Sveno (Sven), Bero (Björn),  

Gunhildis (Gunhild) och Ingridis (Ingrid). För 

den som vill få några exempel, följer avslut-

ningsvis en lista över vanliga namn:

Anders    Andreas

Bengt/Benny  Benedictus

Erik   Ericus

Fredrik   Fredericus

Göran/Jörgen  Georgius

Henrik/Harry  Henricus

Håkan   Haquinus

Johan/Hans/Jan/Hannes Johannes

Karl   Carolus

Lars   Laurentius

Lennart   Leonardus

Nils/Claes/Niklas  Nicolaus

Olof/Ola   Olavus

Oskar   Oscarus

Patrik   Patricius

Per/Peter/Petter  Petrus

Staffan/Stefan  Stephanus

Ulf   Ulpho
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Ann/Anna  Anna

Britt/Britta/Birte/  

Gitte/Berit/Birgit  Birgitta

Bodil/Boel  Bothildis

Ellen/Elin/Elna/Helen Helena

Emma/Emilie/Emilia Aemilia

Elsa/Betty/Lisa  Elisabeth

Greta/Märta/Margareta Margarita

Gunilla/Gun/Gunnel Gunhildis

Ingrid/Inger/Inga  Ingridis

Jane/Jenny/Jeanette Johanna

Karin/Katja/Kajsa  Catherina

Kerstin/Kristin/Stina Christina

Louise/Lovisa  Ludovica

Malin   Magdalena

Marie/Maria/Mia  Maria

Signe    Signhildis

Sofia/Sophie/Sonja  Sophia

Ulla/Ulrika  Udalrica

Cajsa Sjöberg
Härold och docent i latin
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Program

Procession
Övermarskalk
Teologiska fakultetens promotor
Juridiska fakultetens promotor
Medicinska fakultetens promotor
Tekniska fakultetens promotor
Konstnärliga fakultetens promotor
Filosofiska fakulteternas promotor
Rector Magnificus

Hälsningsord
Rector Magnificus, professor Erik Renström

Teologiska fakultetens promotion
Promotor: Stephan Borgehammar

• Jubeldoktor: Lars-Olle Armgard, Lars Eckerdal, Göran Gellerstam, Jarl Jergmar,  

Tryggve Mettinger

• Hedersdoktorer: Anita Goldman, Volker Küster, Yvonne Maria Werner

Juridiska fakultetens promotion
Promotor: Jenny Julén Votinius

• Jubeldoktor: Carl-Gustav Montigny

• Hedersdoktorer: Sylvaine Laulom, Anne Ruth Mackor, Anders Nordgaard, Gerard Quinn

• Doktorer efter avlagda prov
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PROGRAM

Medicinska fakultetens promotion
Promotor: Hindrik Mulder

•  Jubeldoktorer: Jan Börjeson, Bengt Falck, Claes Gudmundson, Göran Göransson,  

Karl Erik Hagstam, Björn Hultberg, Leif Håkansson, Sune Isacson, Göran Kronvall,  

Bengt Lindskog, Birgitta Niléhn, Åke Nilsson, Erik Nordenfelt, Ingmar Rosén,  

Bengt Sporrong, Sven-Eric Svensson, Sten Theander, Stig Thunell, Lita Tibbling,  

Kurt West, Lars Ysander

• Hedersdoktorer: Glenda Halliday, Laurence B. Leonard, Tuhina Neogi, Birgit Rausing,  

Owen Wolkowitz

• Doktorer efter avlagda prov

Tekniska fakultetens promotion
Promotor: Johan Revstedt

•  Jubeldoktorer: Orwar Gustafsson, Hans Jonasson, Bo Monemar, Kai Ödeen

• Hedersdoktorer: Andreia Cathelin, Kerstin Lindell, Camilla Modéer, Peter A. Vanrolleghem, 

Johan Wester

• Doktorer efter avlagda prov

Konstnärliga fakultetens promotion
Promotor: Eva Sæther

• Hedersdoktor: Gary McPherson, Heimo Zobernig

Kransflickornas intåg
Alicia Dávila Bengtsson, Laura Björk, Lydia Björk, Katarina Ciardi, Astrid Ehinger, Liv Ehinger,  

Sonja Ehinger, Astrid Fors, Alexandra Hedström
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PROGRAM

Filosofiska fakultetens promotion
Promotor: Karin Rengefors 

• Jubeldoktorer: Jan-Olof Adler, Gunhild Beckman, Finn Berggren, Mats Bergquist,  

Christine Dahl, Gunnar Digerfeldt, Lars Ivar Elding, Mats Engström, Rangne Fondén,  

Rune Gerell, Gösta Gustafson, Dorothy Guy-Ohlsson, Håkan Hallander, Bengt Hansson,  

Ulla-Britt Hansson, Göran Hermerén, Gilbert Jönsson, Björn Kjellström, Gert Knutsson, 

Joachim Krumlinde, Lennart Malmqvist, Jonas Müntzing, Sven-Olle Nielsen, Leif B. Nilsson,  

Leif R. Nilsson, Bengt Nordén, Bertil Norén, Göran Nydahl, Heikki Ots, Hans Palenius,  

Bertil Persson, Thomas Polfeldt, Roland Resman, Bertil Ringberg, Bengt Sahlberg, Ulf Scheller,  

Peter Sellers, Jan Sjödin, Mats Sonesson, Per Stenson, Arne Strid, Jarl Ove Strömberg,  

Lars Åke Svensson, Mátyás Szabó, Gunnar Weimarck, Folke Vernersson,  

Claes Whitell Rüdeberg, Alf Ölme

Humanistiska fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Penelope J.E. Davies, Thomas Lunderquist, Lars Mogensen, Anette Warring

• Doktorer efter avlagda prov

Samhällsvetenskapliga fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Ernest Aryeetey, Klas Östergren

• Doktorer efter avlagda prov

Ekonomiska fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Tom Hedelius, Steven Ruggles, Eric M. Runesson

• Doktorer efter avlagda prov

Naturvetenskapliga fakultetens promotion
• Hedersdoktorer: Melissa Franklin, Thomas Henning, Mary Higby Schweitzer,  

Clifford E. Woodward

• Doktorer efter avlagda prov
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PROGRAM

Oration för universitetet
Med dr Stefan Sennfält

Tal från jubeldoktorerna
Filosofie jubeldoktor Christine Dahl

Tal från hedersdoktorerna
Filosofie hedersdoktor Klas Östergren

Procession

Under promotionsceremonin framförs musik av domkyrkoorganist Robert Bennesh 

och Odeum.

Övermarskalk: Carin Brenner



Teologiska fakultetens promotion
PROMOTOR STEPHAN BORGEHAMMAR
TEOLOGIE DOKTOR
PROFESSOR I PRAKTISK TEOLOGI
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Teologiska fakultetens promotion

Jubeldoktor: Lars-Olle Armgard, Lars Eckerdal, Göran Gellerstam, Jarl Jergmar, 

Tryggve Mettinger

Hedersdoktorer: Anita Goldman, Volker Küster, Yvonne Maria Werner



Juridiska fakultetens promotion
PROMOTOR JENNY JULÉN VOTINIUS
JURIS DOKTOR
PROFESSOR I CIVILRÄTT
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Juridiska fakultetens promotion

Jubeldoktor: Carl-Gustav Montigny

Hedersdoktorer: Sylvaine Laulom, Anne Ruth Mackor, Anders Nordgaard, Gerard Quinn

Doktorer efter avlagda prov

Gerd Martina Mariana Axmin 
Access to Cross-Border Healthcare for Older 

Persons in the European Union-The Interplay 

between EU Law and Swedish Law 

Socialrätt

Ulrika Elenor Lissel 
Safeguard measures – A non-discriminative 

measure applicable to all? 

Finansrätt



Medicinska fakultetens promotion
PROMOTOR HINDRIK MULDER
MEDICINE DOKTOR
PROFESSOR I METABOLISM
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Medicinska fakultetens promotion

Jubeldoktorer: Jan Börjeson, Bengt Falck, Claes Gudmundson, Göran Göransson, Karl Erik Hagstam, 

Björn Hultberg, Leif Håkansson, Sune Isacson, Göran Kronvall, Bengt Lindskog, Birgitta Niléhn, 

Åke Nilsson, Erik Nordenfelt, Ingmar Rosén, Bengt Sporrong, Sven-Eric Svensson, Sten Theander, 

Stig Thunell, Lita Tibbling, Kurt West, Lars Ysander

Hedersdoktorer: Glenda Halliday, Laurence B. Leonard, Tuhina Neogi, Birgit Rausing,  

Owen Wolkowitz

Doktorer efter avlagda prov

Madelaine Ann-Louise Agosti 
Finding one’s own strength. Workplace 

health promotion through BELE- a program 

for promoting work-life balance among 

female professionals in human service 

organizations. 

Folkhälsovetenskap 

Feiruz Alamiri 
Antibiotic resistance and pathogenesis 

of Streptococci with focus on Group A 

Streptococci 

Laboratoriemedicin med inriktning  

medicinsk mikrobiologi

Ines Marie Adeline Ambite, Hk 
Molecular determinants of disease severity  

in urinary tract infection 

Biomedicin med inriktning immunologi  

och mikrobiell patogenes

Set Frank Josef W. Blixt 
Retinal Ischemia: A Vascular Perspective 

Biomedicin med inriktning cellbiologi

Sixten Olof Borg 
Individual perspectives on outcomes  

in Diabetes 

Folkhälsovetenskap med inriktning 

hälsoekonomi
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Eleni Valéry Bratanis 
Bacterial antibody hydrolyzing  

enzymes – as bacterial virulence  

factors and biotechnological tools 

Biomedicin med inriktning  

experimentell infektionsmedicin

Rita Cabrita 
Molecular characterization of the immune 

microenvironment in melanoma 

Biomedicin med inriktning  

cancer-molekylärbiologi

Yashuan Chao 
Biofilm formation and biofilm dispersal  

with Streptococcus pneumoniae 

Laboratoriemedicin med inriktning  

medicinsk mikrobiologi

Ulf Alexander Dahlstrand 
Novel Diagnostic Tools for Skin and 

Periorbital Cancer - Exploring Photoacoustic 

Imaging and Diffuse Reflectance Spectroscopy 

Klinisk medicin med inriktning oftalmologi

Lina Susanna Ejlertsson 
Recovery at work as a health-promoting 

process 

Folkhälsovetenskap

Boel Charlotta Hansson 
Safety and health effects in high and  

ultra-high field MR 

Klinisk medicin med inriktning  

diagnostisk radiologi

Claes Olof Lennart Håkansson 
Imaging aspects of mild cognitive impairment 

and subjective cognitive decline. Application 

of visual rating scales in clinical practice. 

Klinisk medicin med inriktning  

diagnostisk radiologi

Elin Islington Irestorm 
Sad, shattered or slow? Fatigue after 

childhood cancer. 

Klinisk medicin med inriktning  

pediatrisk onkologi

Kaj Gustav Christian Jamtheim Gustafsson 
MRI-Only Radiotherapy of Prostate Cancer. 

Development and Evaluation of Methods to 

Assess Fiducial Marker Detection, Geometric 

Accuracy and Dosimetric Integrity. 

Klinisk medicin med inriktning  

medicinsk strålningsfysik
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Helén Anna Carin Johnsson 
Physical activity and breast cancer.  

Risk, survival and perceived energy. 

Hälsovetenskap med inriktning 

sjukgymnastik

Magnus Hjaltalin Jonsson 
Identification of the high risk hip  

fracture patients 

Klinisk medicin med inriktning  

anestesiologi och intensivvård

Katarzyna Karina Krawczyk 
Transcriptional control in the vascular wall. 

Actin-responsive coactivators and smooth 

muscle transcripts. 

Biomedicin med inriktning  

kardiovaskulär forskning

Krzysztof Marian Krawczyk 
Role of tubular scattered cells of the  

kidney in disease and regeneration 

Laboratoriemedicin med inriktning patologi

Per Niklas Landberg 
Cell Surface Markers as Therapeutic  

Targets in Myeloid Leukemia 

Laboratoriemedicin med inriktning  

klinisk genetik

Andreas Christian Johannes Liebenhagen 
Surrendering to Anesthesia - An Interpersonal 

Construct in the Caring Encounter within the 

Context of Anesthesia Care 

Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

John Ly 
Artificial intelligence in Pet-CT: From Image 

Enhancement to Imaging Biomarkers. 

Klinisk medicin med inriktning  

klinisk fysiologi

Mohsin Mohammed 
Microelectrode cluster technology for 

precise interactions with neuronal circuits. 

Towards highly specific adaptive deep brain 

stimulation. 

Biomedicin med inriktning neurobiologi

Ulrik Christoffer Narbe 
Prognostic Factors and Metastatic Routes 

in Lobular Breast Cancer. Same Same but 

Different. 

Klinisk medicin med inriktning onkologi

Karin Kristin Olsson 
Hyponatremia - Early differential diagnosis, 

management and prognosis 

Klinisk medicin med inriktning akutmedicin
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MEDICINSKA FAKULTETENS PROMOTION

Sandra Therese Persson 
Bacterial virulence or exorbitant host 

response? On innate immunity against  

the streptococcal M1 protein. 

Biomedicin med inriktning klinisk och 

experimentell infektionsmedicin

Mehrnaz Safaee Talkhoncheh 
Ex Vivo Expansion of Human  

Hematopoietic Stem Cells 

Biomedicin med inriktning stamcellsbiologi

Erik Stefan Joakim Sennfält 
Stroke in the Long Term. Prognosis, 

comorbidity, disability, readmission,  

and the caregiver perspective. 

Klinisk medicin med inriktning neurologi 

Shelby Shrigley 
Exploring Patient-Specific Cell Replacement 

Therapy for Parkinson's Disease 

Biomedicin med inriktning stamcellsbiologi

Joel Sjöbom, Hk 
Constructing movements in  

cortico-basal ganglia circuits 

Biomedicin med inriktning neurofysiologi

Jane Marie Helena Sjögren 
Energy metabolism as a target for new 

treatment strategies in Huntington’s disease. 

Biomedicin med inriktning  

neuroendokrin farmakologi

Anna Maria Therese Sterner 
Allergic Disease among Adolescents,  

IgE-sensitisation, Health-Related Quality  

of Life and physical activity 

Klinisk medicin med inriktning  

barn- och ungdomsallergologi

Stanley Teleka 
Metabolic factors and bladder cancer risk 

and mortality: studies to approach causal 

associations and interactions with smoking 

and genetic variants. 

Klinisk medicin med inriktning 

cancerepidemiologi
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Tekniska fakultetens promotion
PROMOTOR JOHAN REVSTEDT
TEKNOLOGIE DOKTOR
PROFESSOR I MEKANIK



26

Tekniska fakultetens promotion

Jubeldoktorer: Orwar Gustafsson, Hans Jonasson, Bo Monemar, Kai Ödeen

Hedersdoktorer: Andreia Cathelin, Kerstin Lindell, Camilla Modéer, Peter A. Vanrolleghem, 

Johan Wester

Doktorer efter avlagda prov

Omar Yasser Mohamed Abdelaziz, Hl 
Lignin Conversion to Value-Added Small-

Molecule Chemicals – Towards Integrated 

Forest Biorefineries 

Kemiteknik

Carl Philip David Abrahamsson 
Thermal Management of Conductive  

Electric Road Systems 

Industriell elektroteknik

Basel Al-Rudainy, Ld 
Galactoglucomannan Recovery from 

Softwood Spent Sulfite Liquor -Challenges, 

Process Design and Techno-economic 

Evaluations 

Kemiteknik

Stefanos Athanasopoulos 
Multiscale granular mechanics: A neutron 

diffraction based experimental approach 

Hållfasthetslära

Carolina Mary Sophie Bergeling 
On H-infinity Control and  

Large-Scale Systems 

Reglerteknik

Per Daniel Brink, Kr 
Understanding and improving  

microbial cell factories through Large  

Scale Data-approaches 

Teknisk mikrobiologi
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Sandy Chan 
Processes Governing the Drinking Water 

Microbiome 

Teknisk mikrobiologi

Nathaly Andrea De La Rosa Ramirez 
Investigation of lithium and fluorine content 

in geological materials using Nuclear 

Reaction Analysis (NRA) 

Fysik

John Carl Ekström 
Acoustic, Thermal and Non-thermal 

Dynamics in Condensed Matter Studied  

by Time-Resolved X-ray Diffraction 

Fysik

Erik Olof Gottsäter 
Restraint Effects in Concrete Bridges - A 

Study of Cracking due to Thermal Actions 

and Shrinkage in Portal Frame Bridges 

Konstruktionsteknik

David Jan Olof Göransson 
Strain and Charge Transport in InAsP-InP  

and InP-InAs Core-Shell Nanowires 

Fysik

Per Ola Niklas Ivarsson 
Topology optimization of non-linear, 

dissipative structures and materials 

Hållfasthetslära

Carlos Jorques Moreno 
Design and Optimization of In-Cycle Closed-

Loop Combustion Control with Multiple 

Injections 

Förbränningsmotorer

Bo Mårten Lennart Lager 
Digital Cognitive Companions for  

Marine Vessels - On the Path Towards 

Autonomous Ships 

Datavetenskap

Mateusz Pucilowski 
Numerical Studies of Methanol  

PPC Engines and Diesel Sprays 

Strömningsteknik

Ivan Radelyuk, Hk 
Towards sustainable water use in industry: 

a case study of the oil refinery industry in 

Kazakhstan 

Teknisk vattenresurslära
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Jessika Richter 
Towards a Circular Economy with 

Environmental Product Policy - Considering 

dynamics in closing and slowing material 

loops for lighting products 

Industriell miljöekonomi

Laila Sakhnini 
Antibody-Fragments: Protein Engineering, 

Process Development, and their Application 

as Affinity Ligands 

Tillämpad biokemi

Breeta SenGupta 
Test Cost Reduction of 3D Stacked ICs 

Elektroteknik

Branko Simanic 
Energy use in hotels and low-energy  

schools - Measurements and analysis of 

building performance parameters 

Installations- och klimatiseringslära

Rikard Erik Sundling 
Factors influencing the outcome of 

renovation projects 

Byggande och arkitektur

Nikolaos Georgios Vardaxis 
Evaluation of Acoustic Comfort  

in Apartment Buildings 

Teknisk akustik



Konstnärliga fakultetens promotion
PROMOTOR EVA SÆTHER
FILOSOFIE DOKTOR
PROFESSOR I MUSIKPEDAGOGIK
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Konstnärliga fakultetens promotion

Hedersdoktor: Gary McPherson, Heimo Zobernig



Filosofiska fakultetens promotion
PROMOTOR KARIN RENGEFORS
FILOSOFIE DOKTOR
PROFESSOR I LIMNOLOGI
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Filosofiska fakultetens promotion

Jubeldoktorer: Jan-Olof Adler, Gunhild Beckman, Finn Berggren, Mats Bergquist,  

Christine Dahl, Gunnar Digerfeldt, Lars Ivar Elding, Mats Engström, Rangne Fondén,  

Rune Gerell, Gösta Gustafson, Dorothy Guy-Ohlsson, Håkan Hallander, Bengt Hansson,  

Ulla-Britt Hansson, Göran Hermerén, Gilbert Jönsson, Björn Kjellström, Gert Knutsson, 

Joachim Krumlinde, Lennart Malmqvist, Jonas Müntzing, Sven-Olle Nielsen, Leif B. Nilsson,  

Leif R. Nilsson, Bengt Nordén, Bertil Norén, Göran Nydahl, Heikki Ots, Hans Palenius,  

Bertil Persson, Thomas Polfeldt, Roland Resman, Bertil Ringberg, Bengt Sahlberg, Ulf Scheller, 

Peter Sellers, Jan Sjödin, Mats Sonesson, Per Stenson, Arne Strid, Jarl Ove Strömberg,  

Lars Åke Svensson, Mátyás Szabó, Gunnar Weimarck, Folke Vernersson,  

Claes Whitell Rüdeberg, Alf Ölme

Humanistiska fakulteten

Hedersdoktorer: Penelope J.E. Davies, Thomas Lunderquist, Lars Mogensen, Anette Warring
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Doktorer efter avlagda prov

Sabine Gosselke Berthelsen 
Rapid neural processing of grammatical tone 

in second language learners 

Språk och språkvetenskap med specialisering 

i allmän språkvetenskap

Christopher John Martin 
Shifting Gears. Automated Driving  

on the Eve of Autonomous Drive 

Etnologi

Nele Põldvere 
What's in a dialogue? On the dynamics of 

meaning-making in english conversation 

Engelska med språkvetenskaplig inriktning

Georgios Stampoulidis 
Street Artivism on Athenian Walls:  

A cognitive semiotic analysis of metaphor  

and narrative in street art 

Kognitiv semiotik

Hans Tore Teke 
Increasing Ethical Awareness.  

The enhancement of long-term effects  

of ethics teaching: a quantitative study. 

Utbildningsvetenskap

Karin Zackari 
Framing the Subjects. Human Rights and 

Photography in Contemporary Thai History. 

Mänskliga rättigheter

 
 
 
 
 
 



FILOSOFISKA FAKULTETENS PROMOTION

34

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktor: Ernest Aryeetey, Klas Östergren

Doktorer efter avlagda prov

Zaki Habibi 
Creative voices of the city. Articulating 

media, space and cultural identities by 

creative collectives in Southeast Asia 

Medie- och kommunikationsvetenskap

Kristin Louise Johanna Linderoth, Sm 
Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt 

aktiva kommunalare minns strejken 2003 

Genusvetenskap

Mikael Mery Karlsson 
”Gå eller rulla – Alla vill knulla!” 

Funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap 

Genusvetenskap

Sanna Maria Stålhammar 
Reconnecting with nature through  

concepts: On the construction of values  

in the ecosystem services paradigm 

Hållbarhetsvetenskap

Gunnar Martin Svensson 
Preference Effects in the Treatment  

of Panic Disorder 

Psykologi



FILOSOFISKA FAKULTETENS PROMOTION

35

Ekonomiska fakulteten

Hedersdoktorer: Tom Hedelius, Steven Ruggles, Eric M. Runesson

Doktorer efter avlagda prov

Maria Elisabeth Fritz 
Förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten – En 

förändrad avvägning mellan rättssäkerhet 

och rättvisa i den svenska skatterätten? 

Handelsrätt

Tanya Soley Kolyaka 
Financial Bootstrapping as Relational 

Contract : Linking resource needs, 

bootstrapping behaviors, and outcomes  

of bootstrapping exchanges 

Företagsekonomi

Jason Lennard 
Economic Fluctuations in the  

United Kingdom, 1750-1938 

Ekonomisk historia
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Naturvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktorer: Melissa Franklin, Thomas Henning, Mary Higby Schweitzer,  

Clifford E. Woodward

Doktorer efter avlagda prov

Maria Caroline Björnerås 
Drivers of increasing iron concentrations  

in freshwaters 

Biologi

Lert Chayanun, Ld 
Nanowire devices for X-ray detection 

Fysik

Maria Herrmann 
Geochronology of impact structures - 

constraining syn- and post-impact processes 

using the 40Ar/39Ar and U-Pb techniques 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning 

berggrundsgeologi

Xiaoqing Hou 
From sequence to function: Comparative 

studies of insect olfactory receptors 

Biologi

Weiming Huang 
Geospatial data and knowledge on the 

Web: Knowledge-based geospatial data 

integration and visualisation with Semantic 

Web technologies 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning geografisk 

informationsvetenskap

Katarina Koruza 
Perdeuteration of Biological  

Macromolecules: A Case Study  

of Human Carbonic Anhydrases 

Biologi
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Sha Ni 
Tracing marine hypoxic conditions  

during warm periods using a  

microanalytical approach 

Miljövetenskap

Ana Margarida Palha Morais Soares 
Fungal and bacterial contributions to 

decomposition in terrestrial and aquatic 

ecosystems 

Biologi

Jon Eric Pallbo Arvidsson 
Aggregation behavior and peptide-lipid 

interaction in an amyloid model system 

Kemi, inriktning fysikalisk kemi

Karl Emil Göran Rofors 
A Fast Pixelated Thermal-Neutron Detector 

Fysik

Yongcui Sha 
Zooplankton responses to multiple threats 

within and across generations 

Biologi

Yi-Han Xia 
Plants as Factories for Insect Pheromone 

Production: Deciphering and Reconstructing 

Sex Pheromone Biosynthetic Pathways of 

Female Moths 

Biologi

Petra Zahajská, Ld 
Diatom-rich sediment formation in lakes 

Geobiosfärsvetenskap, inriktning 

kvartärgeologi

Xiuqin Zhong 
The zoonotic pathogen Borrelia afzelii in its 

natural hosts: Bacterial dissemination and 

immuno-transcriptomics 

Biologi
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Jubeldoktorer
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Till teologie doktor promoverades:
Bror Gunnar Wertelius
Lars Arvid Tolve Wikerstål
Gustaf Daniel Ivarsson
Lars Hugo Eckerdal

Till juris doktor promoverades:
Hans Olof Ragnemalm
Carl-Gustav Edvard Björkelund
Hans Gustav Klette

Till medicine doktor promoverades:
Bengt Frithiof Edvard Scherstén
Lars Göran Lindberg
Alf Emil Wallerström
Lennart Jacobson
Sven Eric Oscar Svensson
Ilmar August Sulg
Knut Rune Valdemar Sundgren
Nils Ingmar Knut Rosén
David Olof Torgil Hallböök
Nils Gunnar Tibbling
Lita Ingegerd Erika Tibbling
Lars Göran Einar Göransson
Torsten Gustaf Landberg

Mats G:son Ahlgren
Lars Sören Fex
Knut Olle Nilsson
Birgitta Anna Maria Niléhn
Bengt Ingvar Lindskog
Per Langeland
Lars Bengt Ysander
Sten Sture Theander
Stig Ivar Thunell

Till filosofie doktor promoverades:
Arne Gotthard Bergengren
Lennart Åke Håkansson
Nils Ola Sverker Oredsson
Folke Oskar Andersson
Axel Henrik Vilhelm Ruhe
Mats Fingal Thorwald Bergquist
Hans Åke Manfred Hansson
Greta Märta Brodin
Bengt Anders Hansson
Nils Bertil Norén
Leif Roland Nilsson
Axel Göran Hermerén
Per Arne Krister Strid
Erik Lennart Malmqvist

JUBELDOKTORER

Lördagen den 30 maj 1970 förrättades doktorspromotionen inom Teologiska, 
Juridiska, Medicinska, Humanistiska, Matematisk-Naturvetenskapliga och 
Samhällsvetenskapliga, Tekniska fakulteterna.



41

JUBELDOKTORER

Lars Anders Magnus Linge
Tore Sixten Ingvar Mörnsjö
Bertil Lars-Inge Ljunggren
Lars Ivar Hugo Elding
Gunhild Naemi Margareta Beckman
Mats Erik Gunnar Sonesson
Mátyás Szabó
Ulf Scheller
Sven Göran Fahlén
Ulla-Britt Hansson
Hans Gerth Christiansson

Carl Ludvig Gabriel Kiellander
Curt Göran Nydahl
Sven-Olle Nielsen
Lars Åke Ingemar Svensson
Knut Ivar Håkan Hallander
Folke Lennart Verner Vernersson
Bengt William Sahlberg

Till teknologie doktor promoverades:
Kai Ödeen
Sven Göran Eliasson

Av dessa, sammanlagt 63 promoti, har 31 avlidit.
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Till teologie doktor promoverades:
Lars-Olle Armgard
Hans Börje Hammar
Jan Arvid Hellström
Jarl Bertil Olof Jergmar
Per Wilhelm Esbjörn Frostin
Sven Ivan Henrik Åstrand
Nils Daniel Tryggve Mettinger
Knut Svante Göran Gellerstam

Till juris doktor promoverades:
Thyra Madeleine Löfmarck
Lars John Harald Holmqvist

Till medicine doktor promoverades:
Bengt Olof Torsten Falck
Lennart Gustav Vilhelm Cegrell
Leif Gunnar Håkansson 
Claes Richard Johannes Gudmundsson
Lorentz Nilsson
Björn Lennart Hultberg
Bengt Göran Sporrong
Jan Börje Börjeson
Sten Anders Tibblin
Heinrich Franz Ägid Peter Josef Maria Hackl
Nils Åke Oskar Nilsson

Sten Olle Sigfrid Larsson
Hans Carl Göran Kronvall
Åke Karl Magnus Elner
Alf Gunnar Lundquist
Sune Ingewald Isacson
Kerstin Anna Elisabeth Boström
Björn Fingal Ericsson
Erik Gustav Henrik Ohlsson
Karl Erik Hagstam
Leif Axel Ekelund
Arne Johannes Redfors
Erik Olof Nordenfelt
Göran Anders Franzén
Kurt Alfred West
Folke Detlef Lindström
Anders Otto Bjelle

Till odontologie doktor promoverades:
Rolf Valter Attström
Sven Gunnar Johansson

Till teknologie doktor promoverades:
Orwar Evald Gustafsson
Bo Anders Ingemar Monemar
Hans Göran Jonasson

JUBELDOKTORER

Onsdagen den 2 juni 1971 förrättades doktorspromotionen inom Teologiska, 
Juridiska, Medicinska, Odontologiska, Tekniska, Matematisk-Naturvetenskapliga 
och Samhällsvetenskapliga fakulteterna.
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JUBELDOKTORER

Till filosofie doktor promoverades:
Valev Uibopuu
Sven Christer Peder Swahn
Anne-Marie Wieselgren
Nils Göran Gerhard Ekvall
Karl Gunnar Jonas Ising 
Rolf Bertil Ragnar Persson
Carl Hjalmar Thomas Polfeldt
Carl Paul Joachim Krumlinde
Peter William Sellers
Bengt Gösta Egon Josefsson
Jonas Müntzing
Rune Julius Gerell
Karl Gunnar Henning Weimarck
Nils Henry Alfons Persson
John Gunnar Digerfeldt
Björn Gerhard Kjellström
Jan Sjödin
Göran Georg Jonsson
Arvid Elias Sandell
Erik Gunnar Christensson
Erik Gösta Gustafson
Boris Johan Holm
Hans Peter Palenius
Jan Tore Ergardt

Mats Gunnar Engström
Knut Mikaelsen
Per Gustav Adolf Sténson
Nisse Gilbert Jönsson
Hans Olof Persson
Heikki Ots
Joan Josep Benjami Fortega-Laguna
Rangne Fondén
Leif Bertil Nilsson
Alf Nils Bertil Ölme
Claes Ulf Andreas Whitell Rüdeberg
Sven Leif Svensson
Bert Roland Resman
Bert Inge Peter Persson
Christine Ida Dahl
Per Bertil Finn Berggren
Lars Bertil Gustaf Ringberg
Jarl Ove Strömberg
Jan-Olof Adler
Gert Olof Ingmar Knutsson
Dorothy Jean Easdale Guy
Ogugua Chukwundnyere Nwankiti
Bengt Johan Fredrik Nordén
Jan Ebert Edvard Bohman

Av dessa, sammanlagt 90 promoti, har 40 avlidit. Vidare har 2 personer, som Akademi- 

intendenturen ej lyckats komma i kontakt med, inte kallats till årets promotion.

Då Odontologiska fakulteten sedan 1999 tillhör Malmö universitet, kreeras  

fakultetens jubeldoktorer där.
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Till jubeldoktorer 2021 kreeras

JUBELDOKTORER

Lars-Olle Armgard
Antropologi: problem i K.E. Lögstrups författarskap

Lars Eckerdal
Skriftermål som nattvardsberedelse: allmänt skriftermål i svenska kyrkans 
gudstjänstliv från 1811 års till 1924 års kyrkohandbok

Göran Gellerstam
Från fattigvård till församlingsvård: utvecklingslinjer inom fattigvård  
och diakoni i Sverige 1871-omkring 1895

Jarl Jergmar
Biskopsmötet i Sverige 1902–1924

Tryggve Mettinger
Solomonic state officials: a study of the civil government officials  
of the Israelite monarchy

Carl-Gustav Montigny
Sjövärdighet och ansvar.

Jan Börjeson
Two lymphocyte stimulants, phytohemagglutinin and pokeweed mitogen: 
their purification, chemical properties and biological activities

Bengt Falck
Site of production of oestrogen in rat ovary as studied in micro-transplants.
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JUBELDOKTORER

Claes Gudmundson
Studies on healing bone.

Göran Göransson
The metabolism of induvidual free fatty acids in the rat 

Karl Erik Hagstam
EEG frequency content related to chemical blood parameters in  
chronic uraemia

Björn Hultberg
Lysosomal glycosidases in human tissues: findings in gargoylism, mannosidosis, 
Tay-Sachs and Gaucher's disease

Leif Håkansson
On the distribution of proteins and nucleic acids along human metaphase 
chromosomes

Sune Isacson
Low fibrinolytic activity of blood and vein walls in venous thrombosis

Göran Kronvall
Interactions between staphylococcal protein A and γ globulins. 

Bengt Lindskog
Evaluation of operative cholangiography in gall-stone surgery: with special 
reference to residual stones

Birgitta Niléhn
Studies on Yersinia enterocolitica: with special reference to bacterial diagnosis 
and occurrence in human acute enteric disease 
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Åke Nilsson
Para-natal emotional adjustment: a prospective investigation of 165 women

Erik Nordenfelt
Australien-antigen och hepatit: med speciell hänsyn till förekomst och 
betydelse av förlängt bärarskap av antigenet

Ingmar Rosén
Projection of forelimb group I muscle afferents to the cat cerebral cortex

Bengt Sporrong
Distribution and interrelations of peripheral adrenergic and nonadrenenergic 
nerve terminals

Sven-Eric Svensson
Gastric secretion and mucosal histamine formation in the rat

Sten Theander
Anorexia nervosa: a psychiatric investigation of 94 female patients

Stig Thunell
Contributions to the technique of analyzing glycosaminoglycans:  
with special reference to the polysaccharides of the vessel wall

Lita Tibbling
The slow and fast phase of induced nystagmus

Kurt West
Sympathetic influence on intracranial pressure

JUBELDOKTORER
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Lars Ysander
Sick and handicapped drivers: a study on the risks of sudden illness at the wheel 
and on the frequency of road accidents and traffic offences in chronically sick, 
disabled, and elderly drivers

Orwar Gustafsson
On the Joule-Thomson effect for gases and gas mixtures and its application  
to liquefaction of gases

Hans Jonasson
The propagation of sound over ground with and without acoustic barriers

Bo Monemar
On optical properties and luminescence of some large bandgap III-V compounds

Kai Ödeen
Studies of fire behaviour in buildings and of fire resistance of structures

Jan-Olof Adler
Bromsstråleinducerade reaktioner i ⁹Be och ¹⁶O

Gunhild Beckman
Genetics of human placental phosphatases

Finn Berggren
Ecological investigations on the insect fauna in rock-pools in Blekinge

Mats Bergquist
Sverige och EEC: en statsvetenskaplig studie av fyra åsiktsriktningars syn på 
svensk marknadspolitik 1961–1962

JUBELDOKTORER
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Christine Dahl
Taxonomy, distribution and influence of abiotic factors on swarming, motility  
and survival of Trichoceridae (Diptera)

Gunnar Digerfeldt
The post-glacial development of lake Trummen, Småland, Central South Sweden:  
regional vegetation development, water level development and palaeolimnologic development

Lars Ivar Elding
Substitution reactions and stabilities of chloro aquo and bromo aquo platinum (II) complexes

Mats Engström
Regional arbetsfördelning: nya drag i förvärvsarbetets geografiska organisation i Sverige

Rangne Fondén
Bakteriologiska undersökningar av Mälaren och Hjälmaren 1965–1968

Rune Gerell
Distributional history, food habits, diel behaviour, territoriality, and population  
fluctuations of the mink Mustela vison Schreber in Sweden

Gösta Gustafson
Resonances and dispersion relations in elementary particle physics

Dorothy Guy-Ohlsson
Palynological investigations in the middle jurassic of the Vilhelmsfält boring, southern Sweden

Håkan Hallander
Habits and habitat selection in the wolf spiders Pardosa chelata  
(O. F. Müller) aND P. pullata (Clerck)

JUBELDOKTORER
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Bengt Hansson
Preference logic: philosophical foundations and applications in the philosophy of science

Ulla-Britt Hansson
Studies on aggregation of immunoglobulin G in vitro

Göran Hermerén
Representation and meaning in the visual arts: a study in the  
methodology of iconography and iconology

Gilbert Jönsson
Metoder att bestämma masstal för kolkärnor i den primära kosmiska strålningen

Björn Kjellström
Histological and chemical studies in hard tissues of fossil and recent Selachians  
and in Heterostracans

Gert Knutsson
Studies of ground-water flow in various aquifers using tracers

Joachim Krumlinde
Studies in the theory of nuclear pairing and rotation

Lennart Malmqvist
Studier av kärnladdning och masstal för atomkärnor i den primära kosmiska strålningen

Jonas Müntzing
Effects of estrogen on the rat ventral prostate.

JUBELDOKTORER
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Sven-Olle Nielsen
Investigations on epicaridan, rhizocephalan and nematomorph  
parasites on Crustacea Malacostraca

Leif B. Nilsson
Non-breeding ecology of diving ducks in southernmost Sweden

Leif R. Nilsson
Experimental studies of nucleon capture and transfer reactions

Bengt Nordén
Polariserad spektroskopi tillämpad på bl.a. Co(III)diamin-komplex

Bertil Norén
Komplexkemiska studier av några fyrvärda metalljoners fluorid-  
och sulfatkomplex

Göran Nydahl
Pioneffekter i några kärnfotoreaktioner

Heikki Ots
Thermochemical studies on rare earth diglycolate complexes

Hans Palenius
Studies of fluorine atomic spectra

Bertil Persson
⁵⁵Fe, ⁹⁰Sr, ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs and ²¹⁰Pb in the biosphere: radiological health 
aspects of the environmental contamination from radioactive materials 
in northern Sweden

JUBELDOKTORER
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Thomas Polfeldt 
Asymptotic results in non-regular estimation

Roland Resman
Kärn-kärn kollisioner i energiområdet 100≤E≤500 MeV/nucleon

Bertil Ringberg
Glacialgeologi och isavsmältning i östra Blekinge

Bengt Sahlberg
Interregionala kontaktmönster: personkontakter inom svenskt  
näringsliv - en flygpassagerarstudie

Ulf Scheller
The Pauropoda of Ceylon

Peter Sellers
Thermochemical studies of some organic oxygen compounds

Jan Sjödin
Studies on induced mutations in Vicia faba L.

Mats Sonesson
Ecologic studies on poor mire vegetation in the Torneträsk area,  
northern Sweden

Per Stenson
Studier av struktur och koordinationsförhållanden hos kelat i fast fas: 
strukturundersökningar av 2-(o-hydroxifenyl) bensoxazol och -tiazol  
samt några av deras metallkelat

JUBELDOKTORER
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Arne Strid
Biosystematic and cytological studies in the Nigella arvensis complex

Jarl Ove Strömberg
Marine isopods, embryology and phylogenetic aspects

Lars Åke Svensson
Atomspektra av titan i extremt ultraviolett

Mátyás Szabó
Herdar och husdjur: en etnologisk studie över Skandinaviens och  
Mellaneuropas beteskultur och vallningsorganisation

Gunnar Weimarck
Studies of Hierochloë (Gramineae) in the northern hemisphere

Folke Vernersson
Diskussionen om landstingens faktiska kompetens: en innehållsanalytisk 
studie av tre huvudmannaskapsfrågor

Claes Whitell Rüdeberg
Light and electron microscopic investigations on the pineal and  
parapineal organs of fishes

Alf Ölme
Undersökningar över atomspektra av bor

JUBELDOKTORER



Hedersdoktorer
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HEDERSDOKTOR | TEOLOGISKA FAKULTETEN

Anita Goldman

Anita Goldman (f. 1953) har varit verksam som författare, journalist, 

debattör och kolumnist i flera decennier, och har genom åren varit 

en viktig samhällsröst i Sverige. Hennes texter handlar ofta om  

kvinnors roll i historien och i religionen. Böcker som Våra bibliska 

mödrar (1988) och Guds älskarinnor. Om hängivna kvinnor i en  

livrädd värld (2005) är exempel på hur Goldman engagerat och 

sakligt bearbetar kvinnors ställning i religionen.

Goldman profilerar i sitt författarskap ett välgrundat engagemang för fred i 

Mellanöstern och deltar i den offentliga debatten om vikten av historisk kunskap och 

religiös litteralitet när antisemitiska tendenser smyger sig in, och hon kombinerar sitt 

engagemang med sitt tydliga ställningstagande för kvinnor, framför allt mödrar, i 

historien. Med tiden har Goldmans författarskap tagit en allt tydligare inriktning mot 

andlighet, inte minst i boken Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca (2019).

Teologiska fakulteten vid Lunds universitet har en lång tradition av att arbeta med 

feministiska perspektiv. Goldman kombinerar på ett spännande och konstruktivt sätt 

detta perspektiv med ett konstnärligt och litterärt skapande och förblir en omistlig 

röst i det offentliga samtalet om religion.
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HONORARY DOCTOR | FACULTY OF THEOLOGY

Anita Goldman (born 1953) has for several decades worked as an author, journalist, 

debater and columnist, and has been an important social commentator in Sweden 

through the years. Her texts often address the role of women in history and religion. 

Books such as Våra bibliska mödrar (1988) (Our Biblical Mothers) and Guds  

älskarinnor. Om hängivna kvinnor i en livrädd värld (2005) (God’s mistresses. On 

female mystics in a terrified world) are examples of how Goldman processes the  

position of women in religion in an engaged and factual manner.

In her writing, Goldman outlines a well-founded engagement for peace in the 

Middle East and contributes to public debate about the importance of historical 

knowledge and religious literacy in the presence of creeping antisemitism; she 

combines her commitment with her clear position in support of women, above all 

mothers, in history. Over time, Goldman’s writing has become increasingly more 

spiritually-oriented, not least in the book Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca 

(If stones could speak in Palma de Mallorca) (2019).

Lund University’s Faculty of Theology has a long tradition of working with feminist 

perspectives. Goldman combines this perspective, in an exciting and constructive 

way, with artistic and literary creation and remains an indispensable voice in public 

discussion of religion.
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HEDERSDOKTOR | TEOLOGISKA FAKULTETEN

Volker Küster

Volker Küster (f. 1962) är professor i religionsvetenskap och  

missionsvetenskap vid centrum för interkulturell teologi,  

Johannes-Gutenberg-Universität i Mainz, Tyskland, och är en av de 

mest framstående gestalterna inom interkulturell teologi, missions-

vetenskap samt forskning om global kristendom. Han var tidigare 

professor i interkulturell teologi vid det protestantiska universitetet i 

Kampen, Nederländerna.

Küster disputerade i Heidelberg 1995 med avhandlingen Theologie im Kontext: 

Zugleich ein Versuch uber die Minjung-Theologie. Sedan dess har han arbetat för  

att främja det interkulturella perspektivet i teologi. Hans bok Einführung in die  

interkulturelle Theologie (2011) utgör idag det grundläggande verket om ämnet i  

det tyskspråkiga Europa.

Till Küsters omfångsrika forskning hör även innovativa studier om Jesusbilder i 

olika kontexter i världen. Han var bland de första att behandla ämnet i sitt arbete 

The Many Faces of Jesus Christ: lntercultural Christology (2001). Till detta kommer 

att han kontinuerligt utvecklat sina studier om Minjung-teologi, främst i A Protestant 

Theology of Passion: Minjung Theology revisited (2010). Bland hans ytterligare 

forskningsområden märks arbeten om religions- och kulturmöten i kristen konst, 

publicerade i bland annat Visual Arts and Religion (2009), redigerad av Küster själv 

tillsammans med Hans Alma och Marcel Barnard.

Många har dragit nytta av Küsters sällsynt breda internationella nätverk, inte 

minst i Korea, Indonesien och Sydafrika. Bland dessa finns även Teologiska fakulteten 

i Lund, med vilken han samarbetat sedan 1990-talet.
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Volker Küster (born 1962) is professor of comparative religion and missiology at the 

centre for intercultural theology, Johannes Gutenberg University Mainz, Germany, 

and one of the most prominent figures in intercultural theology, missiology and 

research on global Christianity. He was previously professor of intercultural theology 

at the Protestant Theological University in Kampen, in the Netherlands.

Küster completed his PhD in Heidelberg in 1995 with a doctoral thesis entitled 

Theologie im Kontext: Zugleich ein Versuch uber die Minjung-Theologie. Since then, 

he has worked to promote the intercultural perspective in theology. Today, his book 

Einführung in die interkulturelle Theologie (2011) is the fundamental work on the 

subject in German-speaking Europe.

Küster’s extensive research also includes innovative studies on images of Jesus in 

various contexts worldwide. He was among the first to address the subject in his work 

The Many Faces of Jesus Christ: lntercultural Christology (2001). In addition to this, he 

has continuously developed his studies on Minjung theology, above all in A Protestant 

Theology of Passion: Minjung Theology revisited (2010). Notable among his additional 

research areas are his works on the meetings between religion and culture in Christian 

art, published in Visual Arts and Religion (2009), edited by Küster himself together 

with Hans Alma and Marcel Barnard.

Many have benefited from Küster’s unusually broad international network, not 

least in Korea, Indonesia and South Africa. Among them is the Faculty of Theology in 

Lund, with which he has collaborated since the 1990s.
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Yvonne Maria Werner

Yvonne Maria Werner är professor i historia vid Lunds universitet.  

I sin forskning och undervisning har hon som få historiker i  

Sverige berört religionens inflytande på de väst- och nordeuropeiska 

samhällena i allmänhet och på det svenska samhället i synnerhet. 

Hon utses till hedersdoktor för sin betydande insats och mångåriga 

yrkesgärning.

I sin forskning uppehåller sig Werner särskilt vid samspelet mellan religion, politik, 

genus och samhälle under tidigmodern och modern tid, och det är också detta 

samspel som hamnat i fokus i de av henne initierade och ledda forskningsprojekten  

”Den kvinnliga klosterrörelsen i Norden. En kvinnlig motkultur i det moderna 

samhället” och ”Kristen manlighet – en modernitetens paradox: Män och religion i 

en nordeuropeisk kontext 1840–1940”. Dessa forskningsprojekt har haft en tydlig 

internationell profil och fört samman forskare från stora delar av Europa.

Werner har också forskat om synen på och hanteringen av döden under tidig-

modern tid. Ett centralt stråk i Werners forskning under senare år har därtill varit de 

antikatolska strömningar som åtminstone fram till Sveriges inträde i EU 1995 funnits 

under ytan i det svenska samhället. Werner har härvid dragit intressanta historiska 

paralleller till vår tids tilltagande antisemitism och islamofobi.

Werner har under många år samarbetat med forskare vid Teologiska fakulteten 

på ett sätt som gynnat såväl enskilda kollegor som den kyrkohistoriska miljön vid 

institutionen i stort. Ett uttryck för hennes önskan att samla personer som är intres-

serade av dessa frågor är forskarseminariet ”Historia och religion” som hon startade 

vid Historiska institutionen 2010 och som blivit en mötesplats för historiker från olika 

discipliner, däribland kyrkohistoriker.
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Yvonne Maria Werner is professor of history at Lund University. In her research and 

teaching, she is among few historians in Sweden to have addressed the influence of 

religion on the societies of Western and Northern Europe in general and on Swedish 

society in particular. She is awarded an honorary doctorate for her significant contri-

butions and many years of professional activity.

In her research, Werner particularly focuses on the interaction between religion, 

politics, gender and society in early modern and modern history, and this interaction 

is also examined in the research projects she has initiated and led, “The women’s 

convent movement in the Nordic Area. A female counterculture in modern society” 

and “Christian manliness – a paradox of modernity: Men and religion in a northern 

European context 1840–1940”. These research projects have had a clear international 

profile and have brought together researchers from many parts of Europe.

Werner has also researched views on, and management of, death during the early 

modern era. Another central element in Werner’s research in recent years has been 

the anti-Catholic currents which ran under the surface of Swedish society at least until 

Sweden’s entry into the EU in 1995. Werner has thereby drawn interesting historical 

parallels with the increasing antisemitism and islamophobia of our time.

For many years, Werner has collaborated with researchers at the Faculty of Theology  

in a way that has benefited both individual colleagues and the ecclesiastical history 

environment at the department in general. One expression of her wish to gather 

people interested in these issues is the research seminar “History and Religion” which 

she started at the Department of History in 2010 and which has become a meeting 

place for historians from various disciplines, including church historians.
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Sylvaine Laulom

Sylvaine Laulom (f. 1967) är sedan 2018 generaladvokat i Frankrikes 

kassationsdomstol vid den sociala kammaren. Innan hon tillträdde 

tjänsten vid domstolen var hon professor i civilrätt vid Université 

Lumière Lyon II, där hon också var ledare för det tvärvetenskapliga 

Institut d’Études du Travail de Lyon (IETL) och ingick i forskargruppen 

vid det mångdisciplinära Centre de Recherches Critiques sur le Droit 

(CERCRID). Laulom disputerade 1996 vid European University Institute i Florens. 

Hennes forskningsintressen rör främst nationell och komparativ arbetsrätt, samt 

EU-rättens socialpolitiska område. Laulom är en internationellt erkänd forskare med 

ett stort mått av medvetenhet om de politiska sammanhang som samspelar med 

rättsutvecklingen i EU och Europas länder. Hon har därtill en ovanligt god förmåga 

att utveckla komparativa och tvärvetenskapliga forskningsansatser genom att på den 

vetenskapliga arenan föra samman människor från olika länder och olika discipliner.

Laulom har i över tio år samverkat nära med Jenny Julén Votinius och Ann 

Numhauser-Henning, liksom med andra medarbetare i Normaprogrammet. Hon var 

en drivande kraft bakom bildandet av det omfattande forskarnätverket Independent 

Network for Labour Law and Crisis Studies (INLACRIS) med arbetsrättsforskare från 

olika länder i EU, däribland Sverige. Under Lauloms ledning har nätverket sedan 

2010 bedrivit flera EU-finansierade projekt om den europeiska arbetsrättens utveck-

ling. Samverkan och samförfattande har också skett i Europeiska kommissionens 

expertnätverk för könsdiskriminering och jämställdhet, där Laulom under lång tid 

varit nationell expert samtidigt med forskare från Normaprogrammet, liksom även i 

fristående projekt på diskrimineringsrättens område.
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Sylvaine Laulom (born 1967) is Advocate General in the Social Chamber of the Cour 

de Cassation in France. Before she came into office at the Court in early 2018, she 

held a position as Professor of Private Law at the Université Lumière Lyon II. There, 

she was the Director of the interdisciplinary Institut d’Études du Travail de Lyon (IETL) 

and was part of the research team of the multidisciplinary Centre de Recherches 

Critiques sur le Droit (CERCRID). Laulom was awarded her PhD in 1996 at the  

European University Institute in Florence. Her research interests are mainly national 

and comparative labour law, and the social policy area of EU law. Laulom is an  

internationally acknowledged researcher displaying a significant measure of aware-

ness of the political context that interacts with the legal development in EU and the 

European countries. In addition, she possesses an extraordinary ability to develop 

comparative and interdisciplinary research approaches to law by bringing together 

people from different countries and different disciplines.

For more than ten years, Laulom has closely collaborated with Jenny Julén 

Votinius and Ann Numhauser-Henning, as well as with other members of the Norma 

research programme. She was a driving force in the creation of the comprehensive 

research network Independent Network for Labour Law and Crisis Studies (INLACRIS) 

with labour law researchers from many European countries, including Sweden. 

Since 2010, under the leadership of Laulom, the network has carried out several 

EU-funded research projects on the development of European labour law. Collabora-

tion and co-authorship has also taken place within the framework of the European 

network of legal experts in gender discrimination and gender equality – where 

Laulom has been the national expert for many years alongside researchers from the 

Norma research programme – as well as in other independent projects in the area of 

discrimination law.
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Anne Ruth Mackor

Anne Ruth Mackor (f. 1960) är professor på juridiska fakulteten vid 

Universitet i Groningen, och är verksam som forskare och lärare i 

rättsfilosofi. Hennes forskning spänner över en mängd rätts- 

filosofiska frågor av olika slag, bland annat: domarens oberoende 

och självständighet, det rättsliga giltighetsbegreppet, liberalism i 

straffrätten, deskriptivt och normativt i rättsdogmatisk metod, djurs 

rättigheter, rätten till eutanasi, empati i juridiken, straffprocessens förhållande till  

sanningen, sannolikheten att en dömd person återfaller i brott, användning av 

statistik i bevisföring, oskyldighetspresumtionens innebörd, intuition och inference 

to the best explanation, koherens mellan bevisfakta, samt betydelsen av neuroveten-

skap för den straffrättsliga ansvarsläran. På senare år har Mackor framförallt ägnat 

sig åt bevisteori, och bland annat lämnat värdefulla bidrag till utvecklandet av den 

holländska scenarioteorin för bevisvärdering.

Mackor är ordförande i The North Sea Group (NSG), ett internationellt forsknings- 

nätverk för bevisteori med forskare från Nederländerna, Norge, Storbritannien och 

Sverige. Mackor var en av grundarna till NSG, och nätverket har haft väsentlig  

betydelse för befrämjandet av den bevisrättsliga forskningen i norra Europa.
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Anne Ruth Mackor (born 1960) is professor of law at the University of Groningen. 

Mackor is a researcher and teacher in philosophy of law, and her research covers a 

wide area of different philosophical issues, including the autonomy and indepen-

dence of judges, the concept of legal validity, liberalism in penal law, descriptive 

and normative statements in legal doctrine, animal rights, the right to euthanasia, 

empathy in the law, the concept of truth in penal procedure, the probability of  

recidivism, the use of naked statistical evidence, the presumption of innocence, 

intuition and inference to the best explanation, coherence in legal evidence, and the 

relevance of neuroscience for penal responsibility. In recent years, Mackor’s research 

has been dedicated to the theory of legal evidence, and she has made important 

contributions to the development of the Dutch Scenario Theory.

Mackor is chair of The North Sea Group (NSG), an international network for 

research on legal evidence with scholars from the Netherlands, Norway, Sweden and 

the United Kingdom. Mackor was one of the founders of the NSG, and the research 

network has played an important role for international collaboration in the field of 

legal evidence.
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Anders Nordgaard

Anders Nordgaard (f. 1962) är docent i statistik vid Linköpings  

universitet och verksam som forensisk specialist vid Nationellt 

forensiskt centrum (NFC) i Linköping. Han har både som forskare 

och praktiker medverkat till utvecklandet av bayesiansk metod vid 

värdering av forensisk bevisning. Nordgaard har bland annat  

publicerat vetenskapliga artiklar om användningen av likelihood ratio 

i bevisvärdering, och är Editor-in-Chief för den ledande internationella tidskriften 

Law, Probability and Risk, som ges ut av Oxford University Press. I sin verksamhet vid 

NFC har han under lång tid haft en ledande roll i utvecklandet av forensisk resultat-

värdering, och har i detta arbete gjort en väsentlig insats för svensk rättssäkerhet.

Nordgaard har under många år haft ett nära samarbete med Juridiska fakulteten 

vid Lunds universitet, och bidragit till fakultetens verksamhet inom både forskning 

och undervisning. På forskningssidan medverkar Nordgaard för närvarande i ett 

treårigt forskningsprojekt om robusthet i forensisk bevisning, som bedrivs i samar-

bete mellan Lunds universitet och NFC. På undervisningssidan har Nordgaard sedan 

många år varit verksam som gästföreläsare i bevisvärdering, och hans föreläsningar 

om forensisk bevisning har varit mycket uppskattade av studenterna.
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Anders Nordgaard (born 1962) is associate professor of statistics at Linköping  

University, and a forensic specialist at the Swedish National Forensic Centre (NFC).  

He has contributed, in research and practice, to the development of Bayesian 

methodology for forensic evidence. Nordgaard has published several articles on 

the use of the so-called likelihood ratio in the evaluation of legal evidence, and is 

Editor-in-Chief of the leading scientific journal Law, Probability and Risk, published 

by Oxford University Press. Nordgaard has played a leading role in a reformation of 

forensic methodology that has improved the precision and transparency of forensic 

evaluations in the Swedish legal system.

Nordgaard has a strong association to the Faculty of Law at Lund University, and 

is involved in research as well as teaching. He is currently participating in a research 

project on robustness in forensic evidence, devised as a partnership between Lund 

University and the NFC, and has, for many years, participated as a much-appreciated 

guest lecturer in the course on legal evidence.
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Gerard Quinn

Gerard Quinn (f. 1958) är professor emeritus i rättsvetenskap vid 

National University of Ireland, Galway. Under 2018–2019 innehade 

han gästprofessuren Raoul Wallenberg Chair of Human Rights and 

Humanitarian Law vid Raoul Wallenberg Institute (RWI) och Juridiska 

fakulteten i Lund.

Quinn har under många år varit en internationellt ledande 

akademiker inom området mänskliga rättigheter med särskilt fokus på personer 

med funktionsnedsättning. I oktober 2020 utsågs han till FN:s särskilda rapportör 

för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna position har föregåtts 

av ett mångårigt och betydande engagemang inom området mänskliga och sociala 

rättigheter i såväl Europa (vid bland annat Europarådet, EU:s Fundamental Rights 

Agency och den Europeiska kommissionen) som internationellt inom FN. Quinn har 

bland annat medverkat i utarbetandet av FN:s konvention om rättigheter för  

personer med funktionsnedsättning (CRPD). Som rättsvetenskaplig forskare har han 

lett flera stora EU-finansierade forskningsprojekt. Quinn har också varit gästprofessor  

vid bland annat Harvard Law School, University of Haifa och University of New 

South Wales.

Gerard Quinn har en nära anknytning till Juridiska fakulteten genom sitt nära 

samarbete med flera forskare vid fakulteten och RWI. Särskilt kan nämnas hans 

engagemang i äldrerättsfrågor och Normaprogrammets äldrerättsmiljö vid  

fakulteten där han deltagit aktivt i undervisning, seminarieverksamhet och  

forskningsrelaterad verksamhet. Quinn har även medverkat till tillkomsten av ett 

europeiskt nätverk i äldrerätt, the European Law and Ageing Network (ELAN), med 

säte vid Juridiska fakulteten.
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Gerard Quinn (born 1958) is Professor Emeritus of Law at the National University 

of Ireland, Galway. During 2018–19 he held the Raoul Wallenberg Chair of Human 

Rights and Humanitarian Law at the Raoul Wallenberg Institute (RWI) and the Faculty 

of Law in Lund.

For many years, Quinn has been an internationally leading academic in the field of 

human rights with a particular focus on persons with disabilities. In October 2020, he 

was appointed UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities. This 

position was preceded by a long and significant commitment in the field of human 

and social rights in Europe (including in the Council of Europe, the EU Fundamental 

Rights Agency and the European Commission) and internationally in the UN where 

Quinn was involved in the drafting of the UN Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities (CRPD). For a number of years, Gerard Quinn has led several large 

EU-funded research projects. Furthermore, Quinn has been a visiting professor at 

Harvard Law School, the University of Haifa, the University of Leeds and the University  

of New South Wales.

Gerard Quinn has a close connection to the Faculty of Law through his close 

collaboration with many researchers at the Faculty of Law and at the RWI. Here, his 

involvement in elder rights and the Norma Elder Law Research Environment can be 

highlighted, where for several years he participated in seminar activities and research. 

He has also contributed to the creation of a European network in elder rights, the 

European Law and Ageing Network (ELAN), based at the faculty.
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Glenda Halliday

Glenda Halliday (f. 1959) är professor i neurovetenskap på University 

of Sydney i Australien. Hon är en internationellt ledande auktoritet 

inom området neurodegenerativa sjukdomar, vilka är sjukdomar som 

leder till att nervceller i hjärnan fungerar allt sämre och slutligen dör. 

Hallidays forskning kretsar kring Parkinsons sjukdom, Huntingtons 

sjukdom och gruppen av sjukdomar med frontallobsdemens och 

amyotrofisk lateralskleros. Hon har identifierat viktiga förändringar i den mänskliga 

hjärnan drabbad av dessa tillstånd vilket har haft stor betydelse för förståelsen hur 

dessa sjukdomar utvecklas. Hennes publikationer består av nästan 600 forsknings-

artiklar och bokkapitel. Halliday är en ofta inbjuden huvudtalare på internationella 

kongresser och en uppskattad rådgivare för olika forskningsnätverk.

Halliday har i över tio år haft ett nära och mycket framgångsrikt samarbete med 

hjärnforskare på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Halliday har på ett 

mycket generöst sätt delat med sig av sin expertkunskap och idéer. I samarbets-

projekt har nya hypoteser för neurodegenerativa sjukdomar testats i hjärnvävnad 

från patienter med dessa sjukdomar. Innovativa studier vid Lunds universitet har 

möjliggjorts tack vare unikt och mycket systematiskt insamlat kliniskt material från 

de forskningsmiljöer och hjärnbanker i Australien som Halliday verkat för under åren. 

Samarbetet med Halliday har bidragit till framgångsrik utveckling av flera forskar-

grupper på Medicinska fakulteten och fortsätter nu med flera pågående projekt av 

banbrytande karaktär.

Glenda Halliday är en kreativ och knivskarp forskningsledare med hög integritet 

och stort engagemang. Hon är en mycket inspirerande mentor för hjärnforskare på 

Lunds universitet och internationellt.
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Glenda Halliday (born 1959) is professor of neuroscience at the University of Sydney 

in Australia. She is an internationally leading authority in the field of neurodegenera-

tive diseases, which are diseases that lead to the functional deterioration and ultimate 

death of nerve cells in the brain. Halliday’s research focuses on Parkinson’s disease, 

Huntington’s disease and the group of diseases with frontal lobe dementia and 

amyotrophic lateral sclerosis. She has identified important changes in human brains 

affected by these conditions, which are of great significance for our understanding 

of how these diseases develop. Her publications consist of close to 600 research 

articles and book chapters. Halliday is much in demand as a keynote speaker at 

international congresses and an appreciated advisor for various research networks.

For over ten years, Halliday has had a close and very successful collaboration with 

brain researchers at Lund University’s Faculty of Medicine. Halliday has very generously 

shared her expert knowledge and her ideas. Collaboration projects have included 

the testing of new hypotheses for neurodegenerative diseases in brain tissue from 

patients suffering from these conditions. Innovative studies at Lund University have 

been enabled thanks to unique and very systematically collected clinical material 

from the research environments and brain banks in Australia for which Halliday has 

worked over the years. The collaboration with Halliday has contributed to the  

successful development of several research teams at the Faculty of Medicine and 

now continues with several ongoing projects of a pioneering nature.

Glenda Halliday is a creative and razor-sharp research leader with a high level of 

integrity and commitment. She is a very inspiring mentor for brain researchers at 

Lund University and internationally.
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Laurence B. Leonard

Laurence B. Leonard (f. 1947) är Rachel E. Stark Distinguished  

Professor vid Department of Speech, Language, and Hearing  

Sciences, Purdue University, Indiana, USA. Leonard har en lång 

karriär som en av de mest betydelsefulla forskarna inom logopedin 

och har starkt bidragit till att forskning inom området språkstörning 

hos barn har utvecklats från deskriptiv till teoribaserad.

Leonard har föreslagit hypoteser om bakomliggande faktorer som kan förklara 

utvecklingsrelaterad språkstörning och har utvärderat såväl dessa som andras hypoteser 

i en lång rad studier. Han initierade tidigt tvärspråkliga jämförelser som en metod att 

identifiera bakomliggande faktorer genom att undersöka vilka egenskaper i målspråkets 

struktur som är utmanande för barn med språkstörning. Leonard har haft samar-

betsprojekt i flera olika länder, däribland med forskare i logopedi vid Medicinska 

fakulteten. Förutom att data från de olika språken bidragit till teoriutvecklingen, 

har projekten resulterat i kunskaper om vilka som är de mest sårbara grammatiska 

egenskaperna i det språk barnet lär sig, och därmed bidragit till metodutveckling vad 

gäller instrument för att bedöma språklig förmåga i respektive språk. Teoribygget har 

visat sig relevant för att förstå och förklara språkliga svårigheter även hos barn med 

andra diagnoser än språkstörning. Resultaten från teoriutvärderingarna har lett fram 

till Leonards aktuella forskning som handlar om utvärdering av intervention baserad  

på hypoteserna. Han har i sina projekt tillämpat såväl traditionella språkliga förståelse-  

och produktionsuppgifter och priming-paradigm, som ögonrörelsemätning och 

elektrofysiologiska metoder.

Laurence B. Leonard har under lång tid varit, och är, en betydelsefull samarbets-

partner och inspiration för forskare inom området språkstörning hos barn.
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Laurence B. Leonard (born 1947) is the Rachel E. Stark Distinguished Professor at 

the Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, 

Indiana, USA. Leonard has a long career as one of the most significant researchers 

in speech-language pathology and has strongly contributed to the development of 

research in the field of language disorders in children from descriptive to theory-based.

Leonard has proposed hypotheses on the underlying factors that could explain 

developmental language disorders and has evaluated both these and other researchers’  

hypotheses in a large number of studies. Early on, he initiated cross-linguistic compari-

sons as a method of identifying underlying factors by investigating which properties of 

the target language structure were challenging for children with a language disorder. 

Leonard has had collaboration projects in several different countries, including with 

speech-language pathology researchers at the Faculty of Medicine. In addition to the 

data from the various languages contributing to theory development, the projects 

have resulted in knowledge as to which grammatical properties are most vulnerable in 

the language that the child is learning, thereby contributing to method development 

of instruments to assess linguistic ability in each language. The theoretical structure 

has also proven to be relevant in understanding and explaining language difficulties 

in children with diagnoses other than language disorders. The results from the theory 

evaluations have led to Leonard’s current research which addresses the evaluation of 

intervention based on these hypotheses. In his projects, he has applied both traditional 

language comprehension and production information and priming-paradigms, such as 

eye-movement measurements and electrophysiological methods. 

For many years, Laurence B. Leonard has been and remains, a significant collabo-

ration partner and an inspiration for researchers in the field of language impairment 

in children.
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Tuhina Neogi

Tuhina Neogi (f. 1973), är reumatolog och professor i medicin och 

epidemiologi vid Boston University School of Medicine, samt sedan 

drygt två år tillbaka avdelningschef för reumatologi vid Boston  

Medical Center. Neogi är en av världens allra främsta kliniska 

experter inom ledsjukdomarna artros och gikt, och hon är även en 

internationellt ledande forskare i dessa fält. Hennes forskningsfokus 

omfattar framför allt riskfaktorer för knäartros och gikt samt smärtmekanismer, men 

även epidemiologiska metodfrågor med relevans för kroniska reumatologiska sjukdo-

mar är ett av hennes specialintressen. Neogi är flerfaldigt prisad för sin forskning och 

har redan en imponerade vetenskaplig produktion på över 260 publikationer med 

över 13 000 citeringar.

Neogi har i över femton år samverkat med forskare vid Medicinska fakulteten vid 

Lunds universitet och i hög grad bidragit till och stött forskningsmiljön inom klinisk 

epidemiologi för rörelseorganens sjukdomar. Hon erbjuder ett välkommet ”boll-

plank” för forskning inom området genom regelbunden schemalagd interaktion via 

videokonferens. Hon är även en mycket populär föreläsare och prisad som mentor.

Tuhina Neogi är oerhört respekterad och uppskattad av sin omgivning. Hon är 

lyssnande, generös och sympatisk. Hon har även ett högt engagemang inom ett 

flertal stora internationella organisationer inom sitt fält och har bland annat haft en 

drivande roll i arbete om klassifikationskriterier för reumatologisk sjukdom. Neogi är 

också en förebild för ledarskap och är en inspirationskälla för såväl yngre som äldre 

medarbetare.
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Tuhina Neogi (born 1973), is a rheumatologist and professor of medicine and  

epidemiology at the Boston University School of Medicine. For just over two years, 

she has also been the head of the rheumatology division at the Boston Medical 

Center. Neogi is one of the world’s foremost clinical experts in the joint disorders of 

arthritis and gout; she is also an internationally leading researcher in these fields. 

Her research focuses above all on risk factors for knee arthritis and gout as well as 

pain mechanisms, but her special interests also include epidemiological methodology 

issues of relevance for chronic rheumatological diseases. Neogi has won multiple 

awards for her research and already has an impressive research production of over 

260 publications with over 13 000 citations.

For over fifteen years, Neogi has collaborated with researchers at Lund University’s 

Faculty of Medicine and has contributed to a high degree to supporting the research 

environment in clinical epidemiology for musculoskeletal diseases. She offers a 

welcome sounding board for research in the field through regularly scheduled  

interaction via videoconferencing. She is also a very popular lecturer and highly 

esteemed mentor.

Tuhina Neogi is extraordinarily respected and appreciated by the people around 

her. She is attentive, generous and sympathetic. She also has a high level of enga-

gement in several large international organisations in her field and has played a key 

role in the work on classification criteria for rheumatological diseases. Neogi is also 

a role model for leadership and a source of inspiration for both junior and senior 

colleagues.
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Birgit Rausing

Birgit Rausing (f.1924) är konsthistoriker och författare. Hon fick sin 

utbildning vid Lunds universitet och blev 1990 filosofie hedersdoktor. 

Tidigt verkade hon som konstkritiker i dagspress och fackpress. Som 

forskare kom hon att intressera sig både för konstvetenskapliga och 

litterära ämnen.

En bestående pionjärinsats har hon gjort med sina anslående 

monografier om kvinnliga konstnärer från 1900-talets första hälft, alla med anknytning 

till Skåne. Med sin finstämda vetenskapliga porträttkonst har dessa biografier om liv 

och konstnärskap blivit standardverk: Tora Vega Holmström (1981), Ester Almqvist 

och hennes krets (1998), Ellen Trotzig: Österlens första målarinna (2003) samt Agda 

Holst: livet, konsten (2010).

Rausing har ett brinnande intresse för humaniora. I mer än ett halvt sekel har hon 

som forskare och mecenat verkat för humanioras utveckling vid Lunds universitet. 

Hennes intresse för humaniora har sedan tio år tillbaka expanderat till medicinsk 

humaniora. Med stark övertygelse och vetenskaplig sakkunskap har hon engagerat 

sig för ämnesområdets framväxt i utbildning och forskning.

Tack vare Birgit Rausings generösa bistånd har medicinsk humaniora kunnat 

utvecklas kraftfullt vid Lunds universitet. Ämnet har efter hand blivit en integrerad 

del i läkarutbildningen med ambitionen att i framtiden kunna etableras som ett brett 

pedagogiskt och tvärvetenskapligt profilområde för Medicinska fakulteten. Med 

Birgit Rausings stöd inrättas nu Birgit Rausings Centrum för medicinsk humaniora vid 

Lunds universitet.



75

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF MEDICINE

Birgit Rausing (born 1924) is an art historian and author. She studied at Lund University 

and was awarded an honorary doctorate in 1990 at the Faculty of Humanities. Early 

on, she worked as an art critic in the daily press and trade press. As a researcher, she 

became interested in subjects relating both to history of art and to literature.

She made a lasting impression as a pioneering author of striking monographs 

about female artists from the first half of the 1900s, all with links to Skåne. Birgit 

Rausing’s artistic and fine-tuned scholarly portraits have become the standard works 

in the field of biographies about life and artistry: Tora Vega Holmström (1981),  

Ester Almqvist och hennes krets [Ester Almqvist and her Circle] (1998), Ellen Trotzig: 

Österlens första målarinna [Ellen Trotzig: Österlen’s first female painter] (2003) and 

Agda Holst: livet, konsten [Agda Holst: her Life and Art] (2010).

Rausing is passionately interested in the humanities. For more than half a century, 

as a researcher and patron, she has worked to promote the development of the 

humanities at Lund University. In the past ten years, her interest in the humanities 

has expanded to include the medical humanities. With a strong conviction and 

research expertise, she has committed her efforts to the development of the subject 

area in both education and research.

Thanks to Birgit Rausing’s generous support, the medical humanities have been 

able to develop vigorously at Lund University. The subject has gradually become an 

integrated part of the medical degree programme with the future ambition to be 

established as a broad educational and interdisciplinary profile area for the Faculty 

of Medicine. With Birgit Rausing’s support, the Birgit Rausing Centre for Medical 

Humanities is now being set up at Lund University.
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Owen Wolkowitz

Owen Wolkowitz är professor i psykiatri vid University of California, 

San Francisco (UCSF) – ett av världens mest framstående medicinska  

universitet. Han är en världsauktoritet inom sitt område och 

undersöker hur inflammation och cellulärt åldrande påverkar hjärnan 

vid ångest och depression. Han har gjort flera behandlingsstudier 

gällande möjliga antidepressiva effekter av anti-glukokortikoider och 

andra hormonella behandlingar och i pågående studier undersöker han hur perifera 

cellulära markörer är kopplade till neuronal integritet, visualiserat med hjälp av 

MR-spektroskopi, hos deprimerade individer och om dessa biologiska markörer kan 

förutsäga antidepressivt behandlingssvar.

Under 2018 var Dr Wolkowitz gästforskare vid Lunds universitet, Institutionen för 

kliniska vetenskaper (IKVL), Avdelningen för Psykiatri och han har därefter fortsatt att 

göra betydande insatser för att fördjupa samarbetet mellan USCF och Lunds universitet  

och lyfta forskningen vid avdelningen. Han är en mycket uppskattad och kunnig 

föreläsare och bidrar aktivt till utbildningen av flera doktorander och postdocs vid 

IKVL. Han har även tagit initiativ till ett internationellt forskarnätverk som fokuserar 

på betydelsen av cellulärt åldrande och lyft in forskarna i Lund som centrala i samar-

betet. Målsättningen är att samverkan mellan USCF och Lunds universitet ytterligare 

ska fördjupas och ge möjligheter för doktorander och postdocs att under perioder 

vistas vid de två lärosätena.
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Owen Wolkowitz is professor of psychiatry at the University of California,  

San Francisco (UCSF), one of the world's most prominent medical universities. He is 

a world authority in his field and investigates how inflammation and cellular aging 

affect the brain during anxiety and depression. He has conducted several treatment 

studies on possible antidepressant effects of anti-glucocorticoids and other hormonal 

treatments and in ongoing studies he investigates how peripheral cellular markers 

are linked to neuronal integrity, visualised using MRI spectroscopy, in depressed  

individuals and whether these biological markers can predict antidepressant responses.

In 2018, Dr. Wolkowitz was a visiting researcher at Lund University, Department 

of Clinical Sciences (IKVL), Psychiatry Division, and he has since then continued 

to make significant efforts to deepen the collaboration between USCF and Lund 

University and elevate the research at the department. At Lund University he is a 

highly appreciated and knowledgeable professor and he actively contributes to the 

education of several doctoral students and postdocs at IKVL. He has also initiated an 

international research network that focuses on cellular aging in depression and he 

has highlighted the researchers in Lund as important for the collaboration. The aim 

is that the collaboration between USCF and Lund University will be further deepened 

and provide opportunities for bilateral exchange of doctoral students and postdocs.
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Andreia Cathelin

Dr Andreia Cathelin (f. 1971) är Technology R&D Fellow och Key 

Scientist vid STMicroelectronics (STM) i Frankrike. Cathelin påbörjade 

1989 sina studier inom elektroteknik vid Polytechnic Institute of 

Bucarest, Rumänien, och 1994 examinerades hon med en magister-

grad i mikroelektronik från Institut Supérieur d’Electronique du Nord 

(ISEN) i Lille. Därefter fortsatte hon sina studier vid Université de Lille 1,  

examinerades med en doktorsgrad 1998 och utsågs 2013 till docent (“habilitation 

à diriger des recherches”). Cathelin är författare och medförfattare till över 200 

tekniska publikationer, bokkapitel och patent.

Sedan 1998 har Cathelin arbetat vid STM, där hennes fokus legat på design av 

integrerade kretsar för radiokommunikation. Hennes roller vid STM har i snabb takt, 

via R&D Engineer (1998–2005), Senior Expert (2005–2012) och Senior Member of 

Technical Staff (2012–2017), lett fram till hennes nuvarande position. Med denna 

bakgrund och dessa roller har hon ett mycket stort inflytande på såväl STM:s inriktning 

och framtid såväl som på hela den europeiska och internationella halvledarindustrins 

utveckling.

Cathelins engagemang sträcker sig även till olika intresseorganisationer, där hon 

företräder forskares och ingenjörers intressen. Hon har haft ett stort antal förtroende-

uppdrag inom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i mer än femton år.

Andreia Cathelin har som kvinna i en starkt mansdominerad bransch gjort ett 

väsentligt avtryck och är en stor förebild för både nutida och framtida generationers 

forskare och ingenjörer. Genom ett mångårigt samarbete med Institutionen för  

elektro- och informationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola har Cathelin haft en 

särskilt positiv påverkan på den forskning och forskarutbildning som bedrivs där.

HEDERSDOKTOR | TEKNISKA FAKULTETEN



79

Dr Andreia Cathelin (born 1971) is Technology R&D Fellow and Key Scientist at  

STMicroelectronics (STM) in France. In 1989 Cathelin started her studies in electrical 

engineering at the Polytechnic Institute of Bucarest, in Romania, and in 1994 she 

completed a Master’s degree in microelectronics at the Institut Supérieur d’Electronique 

du Nord (ISEN) in Lille. She then continued her studies at the Université de Lille 1, 

earning a doctoral degree in 1998, and was appointed associate professor in 2013 

(“habilitation à diriger des recherches”). Cathelin is the author or co-author of over 

200 technical publications, book chapters and patents.

Since 1998, Cathelin has worked at STM, where she has focused on the design of 

integrated circuits for radiocommunication. Her roles at STM evolved rapidly, via R&D 

Engineer (1998–2005), Senior Expert (2005–2012) and Senior Member of Technical 

Staff (2012–2017), up to her current position. With this background and these roles, 

she has a very major influence on both STM’s focus and future and on the whole 

development of the semiconductor industry in Europe and further afield.

Cathelin’s commitment also extends to various advocacy organisations, where 

she represents the interests of researchers and engineers. She has held many elected 

positions within the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) over more 

than fifteen years.

As a woman in a strongly male-dominated sector, Andreia Cathelin has made 

a significant impression and is a powerful role model for both current and future 

generations of researchers and engineers. Through a multiyear collaboration with 

the Department of Electrical and Information Technology at Lund University’s Faculty 

of Engineering, Cathelin has had a particularly positive impact on the research and 

research studies conducted there.
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Kerstin Lindell

Kerstin Lindell (f. 1967) är ordförande i Sydsvenska Industri- och Handels- 

kammaren sedan 2020 och styrelseordförande i den internationella 

familjeägda koncernen Bona AB sedan 2021. Innan dess ledde hon Bona 

som CEO i fjorton år. Lindell har även styrelseuppdrag i Hexpol AB, PEAB 

AB och Inwido AB.

Lindell inledde sin yrkeskarriär på Akzo Nobel som internationell projekt- 

ledare. Därefter fortsatte hon inom Akzo Nobel som R&D Manager Industrial Coatings. 

Under hennes ledning registrerades tretton patent, och vid två tillfällen tilldelades affärs- 

enheten utmärkelsen Most Profitable Award. Genom sin koppling till nederländska Akzo 

Nobel har Kerstin Lindell utsetts till honorärkonsul för Nederländerna i södra Sverige.

2006 började Lindell som vice VD på Bona AB, som utvecklar och tillverkar produkter 

för installation, underhåll och renovering av golv, och året därefter tillträdde hon som CEO.  

Bonas lönsamhet och tillväxt utvecklades starkt under Lindells fjorton år som CEO med 

export till ca 100 länder. Produktutveckling med hållbarhet i fokus ligger Lindell varmt om 

hjärtat, och företaget har bland annat satsat på forskningsprojekt tillsammans med Lunds 

universitet. STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways – är ett av dem. Bona har 

med Lindell vid rodret tilldelats ett flertal priser – Export Hermes Award, Super company of 

the year två år i rad, och Årets Malmöföretag. Kerstin Lindell har även fått utmärkelser för 

sitt ledarskap genom Årets Ledare i Sydsvenskt Näringsliv, Morotspriset samt en nominering 

till Årets VD.

Genom sitt arbete som vice ordförande och sedermera ordförande i Sydsvenska Industri- 

och Handelskammaren har Lindell initierat prisen Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte för 

att uppmuntra unga talanger att fortsätta sin utveckling och satsning inom teknikområden.

Kerstin Lindell genomförde sina studier i Lund och är civilingenjör och teknisk licentiat 

inom kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola och civilekonom vid Lunds universitet.  
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Kerstin Lindell (born 1967) has been chair of the Board of the Chamber of Commerce and Industry  

of Southern Sweden since 2020 and chair of the international family-owned group Bona AB since 

2021. Prior to that, she led Bona as CEO for fourteen years. Lindell also has board assignments in 

Hexpol AB, PEAB AB and Inwido AB.

Lindell began her professional career at Akzo Nobel as an international project manager. Thereafter 

she continued within Akzo Nobel as R&D Manager Industrial Coatings. Under her leadership, thirteen 

patents were registered and, on two occasions, the business unit was awarded the Most Profitable 

Award. Through her connection to the Dutch Akzo Nobel, Kerstin Lindell has been appointed honorary 

consul for the Netherlands in southern Sweden.

In 2006, Lindell started as Deputy CEO of Bona AB, which develops and manufactures products 

for installation, maintenance and renovation of wooden floors, and the following year she took 

over as CEO. Bona's profitability and growth developed strongly during Lindell's fourteen years as 

CEO with exports to about 100 countries. Product development focusing on sustainability is close 

to Kerstin Lindell's heart, and the company has, among other things, invested in research projects 

together with Lund University. STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways – is one of them. 

With Lindell at the helm, Bona has been awarded several prizes – Export Hermes Award, Super com-

pany of the year two years in a row, and Malmö Company of the Year (Årets Malmöföretag). Kerstin 

Lindell has also received awards for her leadership through Leader of the Year in Southern Swedish 

Business (Årets ledare I Sydsvenskt Näringsliv), Morotspriset and a nomination for CEO of the Year.

Through her work as vice chair and later chair of the Chamber of Commerce and Industry of 

Southern Sweden, Lindell has initiated the Technician of the Year (Årets Tekniker) and Technology  

Promise of the Year (Årets Tekniklöfte) awards to encourage young talent to continue their deve-

lopment and investment in technology areas.

Kerstin Lindell completed her studies in Lund and has a Master's degree in Engineering and a 

Licentiate in Chemical Engineering from the Faculty of Engineering, as well as a Master's degree in 

Economics from Lund University.
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Camilla Modéer

Camilla Modéer (f.1943) är idag senior rådgivare för Ingenjörsvetenskaps- 

akademien (IVA) där hon är ledamot sedan 1995.

Modéers livsgärning återspeglar att hon brinner för samverkan 

mellan utbildning, forskning, allmänhet och industri. Hon var drivande i 

att bilda ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet (VA) för att främja 

öppenhet och dialog mellan forskare och samhälle. VA med 90-talet 

medlemsorganisationer gör studier och undersökningar, ordnar möten, utvecklar nya 

format för dialog samt sprider VA:s egna och andras erfarenheter av samverkan och 

kommunikation mellan allmänhet och forskare. Som organisationens första general-

sekreterare (2002–2011) har hon spelat en mycket stor roll för att utforma mål och 

verksamhet för VA. Även i andra sammanhang är hon en mycket aktiv förespråkare för 

och initiativtagare till samverkan mellan utbildning, forskning, allmänhet och industri. 

1991–2001 var Modéer direktör med ansvar för forskning, utbildning och innovation 

vid Sveriges Industriförbund (nu Svenskt Näringsliv) där hon med företagen analyserade 

behov av kunskap och kompetens och påverkade nationell och europeisk politik.  

Tidigare var hon vice universitetskansler vid Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) 

och fick sin civilingenjörs- och forskarutbildning vid Kungliga Tekniska högskolan. Hon 

har också verkat i Business Europe (Unice), BIAC vid OECD med flera och haft en lång 

rad andra uppdrag i företag, myndigheter och organisationer såväl nationellt som 

internationellt.

Camilla Modéer var styrelseledamot för Lunds Tekniska Högskola mellan 1996 och 

1999. Sedan 2011 har hon varit aktiv för NanoLund, från 2013 som ordförande i  

NanoLunds Rådgivande Grupp och som styrelseledamot, där hon engagerar sig långt 

utöver det vanliga som dörröppnare och för sammanflätning mellan forskning, utbild-

ning, samverkan och nyttiggörande av kunskap.

HEDERSDOKTOR | TEKNISKA FAKULTETEN



83

Camilla Modéer (born 1943) is currently senior advisor to the Royal Swedish Academy of 

Engineering Sciences (IVA) of which she has been a member since 1995.

Modéer’s career reflects her passion for collaboration between education, research, the 

general public and industry. She was a driving force behind the formation of the non-profit 

association Public and Science (VA) to promote openness and dialogue between researchers 

and wider society. With around 90 member organisations, VA runs studies and investigations, 

organises meetings, develops new formats for dialogue and disseminates the experiences 

from VA itself and others of collaboration and communication between the general public and 

researchers. As the organisation’s first secretary general (2002–2011) she played a major role 

in shaping goals and activities for VA. In all other contexts as well, she is a very active advocate 

for and initiator of collaboration between education, research, the general public and industry. 

Between 1991 and 2001, Modéer was director responsible for research, education and 

innovation at the Swedish National Federation of Industry (now the Confederation of Swedish 

Enterprise) where, together with companies, she analysed the need for knowledge and 

expertise and lobbied national and European policy-makers. Previously, she had been deputy 

chancellor at the Swedish Council for Higher Education (then UHÄ) and completed her Master 

of Science in Engineering and research studies at the Royal Institute of Technology. She also 

worked in Business Europe (UNICE), BIAC at the OECD and other organisations, and has held 

many other positions in companies, public authorities and organisations, both nationally and 

internationally.

Camilla Modéer was a member of the board of Lund University’s Faculty of Engineering 

between 1996 and 1999. Since 2011 she has been active in NanoLund, from 2013 as chair 

of NanoLund’s Advisory Group and as a board member, where she goes far beyond expected 

duties as a door-opener and a facilitator for the intertwining of research, education, external 

engagement and utilisation of knowledge.
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Peter A. Vanrolleghem

Professor Peter A. Vanrolleghem (f. 1964) utnämndes 2006 till  

The Canada Research Chair in Water Quality Modelling vid Dept. de 

génie civil et de génie des eaux vid Université Laval i Québec City, 

Kanada. Där har han nu byggt upp en världsledande forskargrupp 

(modelEAU) som fokuserar på utveckling av modellbaserade metoder 

för att bättre förstå och optimera processer inom det urbana vatten-

systemet – främst avseende ledningsnät och avloppsreningsverk.

Vanrolleghem fick sin utbildning vid Universiteit Gent, Belgien där han disputerade 

1994 och fortsatte sin forskning som docent från 1997. Han har under åren varit gäst- 

forskare och gästprofessor vid en mängd välrenommerade lärosäten: Delft universitet, 

Nederländerna (1995), Ecole Polytechnique de Montréal, Kanada (1998), Lunds 

universitet (2003) och Danmarks tekniska universitet (2012). År 2015 utnämndes 

han till director of the Québec Water Research Center, vilket är ett tvärvetenskapligt 

forskningscentrum som samordnar all vattenrelaterad forskning i provinsen Québec 

med över 500 doktorander och postdocs. En mängd internationella utmärkelser och 

priser har under åren tilldelats Vanrolleghem, detta är dock hans första hedersdoktorat. 

Med nästan 500 tidskriftspublikationer och medförfattare till ett stort antal böcker 

har han satt – och fortsätter att sätta – en mycket stark prägel på forskningsområdet 

urbana vattensystem över hela världen.

Peter Vanrolleghem har under 25 års tid arbetat tillsammans med Lunds universitet 

inom en mängd internationella projekt och sedan 2013 tillbringar han en månad 

varje år vid Avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA) vid Lunds 

Tekniska Högskola tillsammans med dess vattenforskargrupp. Han har ställt all sin 

expertis och erfarenhet till fritt förfogande samt på ett mycket betydelsefullt och 

kreativt sätt bidragit till att där skapa en utmärkt forskningsmiljö.
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In 2006, Professor Peter A. Vanrolleghem (born 1964) was appointed to the Canada 

Research Chair in Water Quality Modelling at the Department of Civil and Water 

Engineering at the Université Laval in Québec City, Canada. There, he has now 

built up a world-leading research team (modelEAU) focusing on the development 

of model-based methods to better understand and optimise urban water system 

processes – mainly concerning pipe networks and sewage treatment plants.

Vanrolleghem studied at the Ghent University in Belgium where he completed his 

PhD in 1994 and continued his research as an associate professor as of 1997. Over 

the years, he has been visiting researcher or visiting professor at a number of highly 

regarded universities: Delft University of Technology in the Netherlands (1995), Ecole 

Polytechnique de Montréal, Canada (1998), Lund University (2003) and the Technical 

University of Denmark (2012). In 2015 he was appointed director of the Québec 

Water Research Centre, which is an interdisciplinary research centre coordinating all 

water-related research in the province of Québec with over 500 doctoral students 

and postdocs. A number of international awards and prizes have been given to  

Vanrolleghem over the years, although this is his first honorary doctorate. With close 

to 500 journal publications and co-authorship on a large number of books, he has 

made – and continues to make – a very strong impression on the research field of 

urban water systems all over the world.

Over 25 years, Peter Vanrolleghem has worked together with Lund University 

within many international projects and since 2013 he spends one month per year 

at the Division for Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) at Lund 

University’s Faculty of Engineering, together with its water research team. He has 

made all his expertise and experience freely available as well as contributing in a very 

significant and creative way to fostering an excellent research environment there.
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Johan Wester

Johan Wester (f. 1967) har en bakgrund som komiker och moderator 

och är idag kreativ chef för Skånemotor – ett bolag han grundat med 

avsikten att skapa en ”relationsgenerator, idéverkstad och projektmotor”.

Efter studier, Lundaspex och Lundakarnevaler arbetade Wester för 

SVT:s Snacka om nyheter. Sitt stora genombrott fick han med Anders 

Jansson i humorserien Hipp Hipp!, och 2001 grundade de båda 

produktionsbolaget Anagram.

När två stora och världsledande forskningsanläggningar – som tillsammans och var 

för sig kan alstra lösningar på flera hållbarhets- och framtidsutmaningar – hamnat i 

Lund behöver många aktörer arbeta hårt och tillsammans för att skapa en kreativ miljö 

som förmår locka talanger och besökare från världens alla hörn. Men hur?

Den frågan fick 100 svar och blev en skrift som Johan Wester tillsammans med  

Folke Rydén överlämnade till bland annat regeringsföreträdare. Utgångspunkt för 

skriften, liksom Westers engagemang och insatser inom området över tid, var att 

”chansen” med både MAX IV och ESS i Lund ska tas tillvara.

Wester har som moderator och i en mängd samarbeten som berör Lunds universitet 

varit en pådrivande kraft. Han förmedlar kunskap och förklarar komplexa samband på 

ett begripligt sätt, och inspirerar genom kunskapstörst, samhällsengagemang, varm 

och kvalificerad humor. Bland annat mellan Lunds Tekniska Högskola och näringslivet 

har Wester skapat nya broar och utbyten av kunskap, till nytta för samhället.

Alldeles särskilt har Johan Wester bidragit till att skapa klarsyn och engagemang 

kring Lunds universitets etablering i Science Village, området mellan MAX IV och ESS, 

där universitetet vill skapa kreativa och internationellt lyskraftiga kunskapsmiljöer och 

ge svar på framtidens frågor.
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Johan Wester (born 1967) has a background as a comedian and moderator and is currently the 

creative director of Skånemotor – a company he founded with the aim of creating a “generator 

of relationships, an ideas workshop and a project engine”.

After his studies and involvement in Lund student cabaret and the Lund Carnivals, Wester 

worked for Swedish television in a programme entitled Snacka om nyheter [Have I got news 

for you]. He got his major breakthrough with Anders Jansson in the comedy series  

Hipp Hipp!, and in 2001 they jointly founded a production company, Anagram. 

When two major, world-leading research facilities – which together and individually can 

generate solutions to many sustainability problems and future challenges – end up in Lund, 

many agents need to work hard together to foster a creative environment that will attract 

experts and visitors here from all over the world. But how?

That question received 100 answers and resulted in a pamphlet that Johan Wester, together 

with Folke Rydén, handed over to people including government representatives. The starting 

point for the pamphlet, similarly to Wester’s involvement and efforts in this area over time, was 

to make the most of the opportunity presented by both MAX IV and ESS being in Lund. 

As a moderator, and in a number of collaborations concerning Lund University, Wester has 

been a powerful driving force. He communicates knowledge and explains complex connec-

tions in a comprehensible way, and inspires people through a thirst for knowledge, social 

engagement, warmth and sophisticated humour. Among other things, Wester has created 

new bridges and exchange of knowledge between Lund University’s Faculty of Engineering 

and the business sector, for the benefit of society as a whole. 

In particular, Johan Wester has contributed to generating clarity and commitment around 

Lund University’s establishment in Science Village, the area between MAX IV and ESS, where 

the University aims to build creative and internationally brilliant knowledge environments and 

provide answers to future questions.

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF ENGINEERING
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Gary McPherson

Professor Gary McPherson (f. 1954) är en av världens främsta 

forskare och inspiratörer inom det musikpedagogiska forsknings-

fältet. Musikhögskolan har genom åren haft äran att ta del av hans 

kunskap och erfarenheter, senast vid konferensen ”The School I’d 

Like”, 2019. Under åren 2002–2003 var McPherson gästprofessor 

vid Musikhögskolan i Malmö.

McPherson är en engagerande handledare och han är en förebild för många 

verksamma inom musikpedagogisk forskning. Hans intresse för musikutbildning och 

musikundervisningens plats i skolan är drivkraften bakom stora longitudinella studier 

kring motivation, musikalisk utveckling och myter kring musikaliska underbarn.

Förutom forskning och undervisning världen över, har McPherson ägnat många 

år åt att arbeta med International Society for Music Education (ISME). Under hans 

tid som president utvecklades organisationens strategiska arbete och ISME är  

numera en inflytelserik global hub för forskning och inkluderande musikutbildning.

Samtidigt som McPherson ägnat kraft åt att globalt stärka musikundervisning, 

har han publicerat över 200 artiklar och bokkapitel och verkar som redaktör eller 

medredaktör i de främsta musikpedagogiska tidskrifterna. Hans avtryck märks särskilt  

i de stora volymerna utgivna vid Oxford University Press: The Oxford Handbook of 

Music Education, The Child as a Musician: A Handbook of Musical Development 

och Musical Prodigies: Interpretations from Psychology, Education, Musicology and 

Ethnomusicology.

För närvarande verkar Gary McPherson som Ormond Professor och Director vid 

Melbourne Conservatorium of Music, University of Melbourne. Med sin mångåriga 

erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete kommer hans närvaro vid fakulteten att 

komma många tillgodo, både i forskarutbildningarna och i grundutbildningarna.
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Professor Gary McPherson (born 1954) is one of the world’s foremost researchers 

and inspirational figures in the research field of music education. Over the years, 

the Academy of Music has had the honour of benefiting from his knowledge and 

experience, most recently at a conference entitled “The School I’d Like”, in 2019.  

In 2002–2003, McPherson was a visiting professor at the Malmö Academy of Music.

McPherson is an engaging supervisor and a role model for many of those working 

in music education research. His interest in music education and the place of music 

teaching in schools is the driving force behind major longitudinal studies on motivation,  

musical development and myths about musical prodigies.

Besides his research and teaching all over the world, McPherson has dedicated 

many years to working with the International Society for Music Education (ISME). 

During his time as president, he developed the organisation’s strategic work and the 

ISME is now an influential global hub for research and inclusive music education.

While focusing efforts on globally reinforcing music education, McPherson has 

also published over 200 articles and book chapters as well as acting as the editor 

or co-editor of the foremost scholarly journals in the field of music education. 

His influence is particularly evident in the major volumes published by the Oxford 

University Press: The Oxford Handbook of Music Education, The Child as a Musician: 

A Handbook of Musical Development and Musical Prodigies: Interpretations from 

Psychology, Education, Musicology and Ethnomusicology.

Gary McPherson is currently the Ormond Professor and Director of the Melbourne 

Conservatorium of Music, University of Melbourne. With his many years of experience  

in interdisciplinary work, his presence at the faculty will benefit many people, both in 

the research studies programmes and in the first and second cycles.

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF FINE AND PERFORMING ARTS
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Heimo Zobernig

Professor Heimo Zobernig (f. 1958) har alltsedan debuten 1978 

varit en av Europas och världens mest intressanta och tongivande 

bildkonstnärer. Inom sitt fält arbetar han med konstens motsvarighet 

till grundforskning, då han utmanar våra föreställningar om centrum 

och periferi, konst och icke-konst, utställning, support och objekt. 

Han gör detta i en lång rad media såsom video, fotografi, grafik, 

skulptur, måleri, teckning, installation, land-art, liksom genom 

arkitektoniska ingrepp i det utställningsrum han arbetar med. Alla dessa format 

underordnas dock ett utforskande tänkande, varför konceptkonst är den uttrycks-

form som kommer närmast. Men han har också kallats minimalist och formalist, och 

förhåller sig till senmodernismens abstrakta formspråk och färglära.

Genom sina aktioner och förslag har han provocerat och inspirerat generationer 

av unga konstnärer, som professor vid Konstakademien i Wien sedan 1999, men 

framförallt genom sina mer än 800 utställningar över hela världen sedan början av 

1980-talet, varav de allra flesta är separatutställningar. Utställningsformatet är hans 

forskningsfält, något som har blivit stilbildande för många viktiga konstnärer idag.

Zobernig representerade Österrike vid Biennalen i Venedig 2015 och har bland 

annat haft separatutställningar i Malmö Konsthall (2016), Museum Ludwig, Köln 

(2016), Sharjah Art Museum (2018) och MUMOK, Wien (2021). Han har också 

deltagit i Biennalen i Sydney 2004 och på documenta X i Kassel (1997). Han är 

representerad i 30 museisamlingar över hela världen.
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Ever since his 1978 debut, Professor Heimo Zobernig (born 1958) has been one of 

the most interesting and influential visual artists in Europe and the world. Within his 

field, he works with the artistic equivalent of basic research, in which he challenges 

our preconceptions about centre and periphery, art and non-art, exhibition, support 

and object. He does this in a wide range of media such as video, photography, 

printmaking, sculpture, painting, drawing, installation, land art, and architectural 

interventions in the exhibition space with which he is working. However, all these 

formats are subordinated to an explorative approach, to which conceptual art is the 

closest form of expression. He has also been referred to as a minimalist and formalist, 

and he relates to the abstract design and colour theory of late modernism.

Through his actions and proposals, he has provoked and inspired generations 

of young artists, as professor at the Academy of Fine Arts in Vienna since 1999, 

but above all through more than 800 exhibitions worldwide since the early 1980s, 

of which most are solo exhibitions. The exhibition format is his research field, 

something which has shaped the style of many important contemporary artists.

Zobernig represented Austria at the Venice Biennale in 2015 and has had solo 

exhibitions in Malmö Konsthall (2016), Museum Ludwig, Cologne (2016), Sharjah 

Art Museum (2018) and MUMOK, Vienna (2021), among others. He also took part 

in the Biennale in Sydney in 2004 and in documenta X in Kassel (1997). His work is 

represented in 30 museum collections all over the world.

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF FINE AND PERFORMING ARTS
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Penelope J.E. Davies

Penelope J.E. Davies (f. 1964) doktorerade i klassisk arkeologi vid 

Yale University och är nu professor i konsthistoria vid University 

of Texas i Austin. Hon utses till hedersdoktor för sin långa och 

omfattande forskargärning, samt för sitt engagerade och mångåriga 

samarbete med forskare vid Humanistiska fakulteten, särskilt på 

Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Davies lyckas fullt ut med att förena arkeologiskt och historiskt källmaterial, något 

som ligger i linje med den svenska antikvetenskapen. Hennes forskning kretsar 

framför allt kring offentliga monument och deras propagandistiska funktioner, frågor 

som äger en stor aktualitet även idag. Med en bakgrund inom klassisk arkeologi och 

antik historia har Davies kommit att bli en internationellt erkänd auktoritet i ämnen 

som rör kommunikativa, politiska och ideologiska aspekter av romersk konst och 

arkitektur.

Davies besökte Lunds universitet för första gången i januari 2015, och utsågs 

2020 till gästprofessor i Hedda Anderssons namn vid universitetet. Med anledning 

härav tillbringade hon vårterminen 2020 vid Institutionen för arkeologi och antikens 

historia. I egenskap av gästprofessor gav Davies studenterna en unik möjlighet till 

fördjupning i romersk arkitektur och dess politiska implikationer. Under terminen 

undervisade hon även på grundkursen i konsthistoria och visuella studier, och hon 

fungerar redan nu som en ambassadör för antikvetenskapen, fakulteten och  

universitetet.

HEDERSDOKTOR | HUMANISTISKA FAKULTETEN
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Penelope J.E. Davies (born 1964) completed a PhD in classical archaeology at Yale 

University and is currently professor of history of art at the University of Texas at  

Austin. She is awarded an honorary doctorate for her long and comprehensive 

research work, and for her committed collaboration over many years with researchers 

at the Faculty of Humanities, in particular at the Department of Archaeology and 

Ancient History.

Davies fully succeeds in combining archaeological and historical source material, 

something which aligns with the Swedish discipline of ancient history. Her research 

centres above all on public monuments and their propagandistic functions, issues that 

remain very topical today. With a background in classical archaeology and ancient history,  

Davies has become an internationally recognised authority on subjects concerning 

aspects of communication, politics and ideology in Roman art and architecture.

Davies visited Lund University for the first time in January 2015 and was appointed 

visiting professor at Lund University in the name of Hedda Andersson in 2020. In this 

context, she spent the 2020 spring semester at the Department of Archaeology and 

Ancient History. In her capacity as a visiting professor, Davies gave students a unique 

opportunity to specialise in Roman architecture and its political implications. During the 

semester, she also taught on the introductory course in history of art and visual studies, 

and she already acts as an ambassador for ancient history, the faculty and the University. 

HONORARY DOCTOR | THE FACULTY OF HUMANITIES 
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Thomas Lunderquist  
Lars Mogensen

Journalisterna Thomas Lunderquist (f. 1969) och 

Lars Mogensen (f. 1962) är producent respektive 

programledare för Filosofiska rummet i Sveriges 

Radio P1. De utses till hedersdoktorer för sin 

kunskapsförmedling och för att under många år 

ha uppmärksammat forskning och forskare vid Humanistiska fakulteten.

Filosofiska rummet har sedan starten 1995 bidragit till att höja den akademiska filosofins 

status och i hög grad öka allmänhetens förståelse för modem filosofisk forskning, liksom för 

angränsande forskning framför allt i humaniora, men också i teologi, samhällsvetenskap och 

naturvetenskap. Lunderquist och Mogensen har i mer än femton år ansvarat för Malmö- 

produktionerna av Filosofiska rummet, vilka utgjort merparten av programmen.

På ett lättillgängligt och samtidigt nyanserat sätt avhandlar programmet såväl de 

svåraste klassiska filosofiska frågorna som moraliska, existentiella och politiska problem 

som aktualiseras av nutida världshändelser. Programformen där två eller tre medverkande 

ges utrymme att fördjupa och utveckla sina tankar är en välkommen oas i ett fragmenterat 

medielandskap.

Programmet har ett stort genomslag och dess samtal lever vidare i såväl fikarum som  

tidningskrönikor. Inte minst lyssnar många studenter på programmet, och Filosofiska rummet  

utnyttjas ibland som kompletterande och uppskattat undervisningsmaterial, exempelvis i 

mänskliga rättigheter som förberedelse inför seminariediskussioner.

Många lundafilosofer har genom åren medverkat i Filosofiska rummet, men även histori-

ker, kognitionsvetare och många fler har gästat programmet. Lunderquist och Mogensen  

har inte bara bidragit till att sprida kunskap om samtida filosofisk och humanistisk forskning, de 

har också på ett mycket konkret sätt ökat synligheten för forskare vid Humanistiska fakulteten.

HEDERSDOKTOR | HUMANISTISKA FAKULTETEN
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Journalists Thomas Lunderquist (born 1969) and Lars Mogensen (born 1962) are respectively 

the producer and host of Filosofiska rummet on Swedish Radio's P1 channel. They are awarded 

honorary doctorates for their transfer of knowledge and for drawing attention to research and 

researchers at the Faculty of Humanities for many years.

Since its inception in 1995, Filosofiska rummet has contributed to raising the status of the 

academic discipline of philosophy and, to a high degree, increasing the general public’s under-

standing of modern philosophical research as well as adjacent research, mainly in the humanities 

but also in theology, social sciences and natural sciences. For more than fifteen years, Lunderquist 

and Mogensen have been responsible for the Malmö productions of Filosofiska rummet, which 

made up most of the programmes.

In an easily accessible yet nuanced way, the programme examines both the most difficult 

issues of classical philosophy such as moral, existential and political problems that are topical in 

the light of current world events. The programme format, in which two or three participants are 

given the space to deepen and develop their thoughts, is a welcome oasis in a fragmented media 

landscape.

The programme has a major impact and its discussions live on both around water coolers and 

in opinion pieces in newspapers. Not least, many students listen to the programme and Filosofiska  

rummet is sometimes used as complementary and appreciated teaching material, for example in 

the field of human rights as preparation for seminar discussions.

Over the years, many Lund University philosophers have taken part in Filosofiska rummet, but 

there have also been historians, cognitive scientists, and many other guests on the programme.  

Lunderquist and Mogensen have not only contributed to disseminating knowledge about 

contemporary research in philosophy and the humanities, they have also increased the visibility of 

researchers at the Faculty of Humanities in a very concrete way.

HONORARY DOCTOR | THE FACULTY OF HUMANITIES 
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Anette Warring

Anette Warring (f. 1958) är professor i historia vid Roskilde Universitet  

och en av de mer tongivande historikerna i Norden. Hon utses till 

hedersdoktor för sin omfattande forskargärning, som inkluderar 

böcker och artiklar inom ett flertal områden, såsom genus, krig, 

ockupation och vardagsliv, transnationella rörelser och digitalisering.

Warrings doktorsavhandling om så kallade tyskerpiger i Danmark, 

som rönte stor uppmärksamhet redan i anslutning till att hon disputerade 1994, gavs 

häromåret ut i en tredje upplaga. Denna studie resulterade även i att Warring medver-

kade i ett stort europeiskt forskningsprojekt, ”Surviving Hitler and Mussolini – Daily Life 

in Occupied Europe”.

Warring har haft en viktig roll i forskningspolitiska frågor, både i rollen som ledamot 

i forskningsråd i både Danmark och Sverige, och som bedömare av andra länders 

historievetenskapliga status. Under flera årtionden har Warring haft många och olikar-

tade samarbeten och kontakter med humanister vid Lunds universitet. Hon har vid ett 

stort antal tillfällen varit en mycket uppskattad opponent, slutseminarieopponent och 

ledamot av betygsnämnder. Dessutom har hon upprätthållit goda kontakter med främst 

historiker, men även med genus- samt medie- och kommunikationsvetare i Lund.

Även hennes forskning om jubileer, historiebruk och minnespolitik har resulterat i 

att kontakterna mellan Roskilde och Lund har varit fortsatt goda och vitala. De studier 

som hon har bedrivit under senare år med fokus på reenactment har inte minst varit 

uppskattade av yngre, sydsvenska doktorander.

HEDERSDOKTOR | HUMANISTISKA FAKULTETEN
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Anette Warring (born 1958) is professor of history at Roskilde University and one 

of the more influential historians in the Nordic Area. She is awarded an honorary 

doctorate for her extensive research work, which includes books and articles in a 

variety of areas, such as gender, war, occupation and everyday life, transnational 

movements and digitalisation.

Warring’s doctoral thesis about so-called tyskerpiger (“the Germans’ girls”) in 

Denmark, which attracted a lot of attention already at the time she defended it in 

1994, was recently published in a third edition. This study also resulted in Warring’s 

participation in a major European research project, “Surviving Hitler and Mussolini – 

Daily Life in Occupied Europe”.

Warring has had an important role in research policy issues, both as a member 

of research councils in Denmark and Sweden, and as an assessor of other countries’ 

historiographical status. For several decades, Warring has had many and various 

collaborations and contacts with humanities scholars at Lund University. On many 

occasions, she has been a very much appreciated external reviewer, a reviewer at  

final seminars and a member of examining committees. In addition, she has maintained  

good contacts above all with historians, but also with scholars of gender studies, 

media and communication in Lund.

Her research into jubilees, use of history and the politics of commemoration has 

also resulted in contacts between Roskilde and Lund continuing to be positive and 

lively. The studies she has conducted in recent years, focusing on reenactment, have 

been appreciated not least by young doctoral students in the south of Sweden.

HONORARY DOCTOR | THE FACULTY OF HUMANITIES 
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Ernest Aryeetey

Ernest Aryeetey (f. 1955) är professor i utvecklingsekonomi. Han är 

ett välkänt namn i afrikanska universitetskretsar och har spelat en 

avgörande roll för Lunds universitets Afrikastrategi.

Aryeetey är en internationellt välrenommerad utvecklingsekonom.  

Han forskar bland annat om institutioners betydelse för utvecklings- 

processen, regional integration, ekonomiska reformer samt om 

informella finansieringsformers betydelse för entreprenörskap i Afrika.

Åren 2009–2015 var Aryeetey styrelseordförande för United Nations University 

World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). Parallellt med 

detta, under perioden 2010–2016, var han rektor vid University of Ghana, och 

dessförinnan föreståndare för Africa Growth Initiative vid Brookings Institution i 

Washington, D.C.

Ända sedan 2007, då Aryeetey var föreståndare för Institute of Statistical, Social 

and Economic Research (ISSER) har han medverkat i det svensk-afrikanska forsknings- 

programmet om jordbruksutveckling – Afrint – som är baserat vid Samhällsveten-

skapliga fakulteten i Lund. Aryeetey ledde inledningsvis Ghanas Afrint-grupp och 

har under åren medverkat till att knyta långvariga forskningsband mellan University 

of Ghana och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Sedan 2015 är Aryeetey ordförande för rådgivargruppen till Lunds universitets 

strategigrupp för Afrikasamarbete. Han besöker årligen Lund i samband med 

rådgivargruppens vårmöte och har i det sammanhanget föreläst och medverkat 

vid universitetets Afrikadagar. Genom sina breda internationella nätverk och sitt 

engagemang i utvecklingen av samarbete mellan afrikanska universitet är professor 

Aryeetey en betydande resurs för framtida forskningssamarbeten mellan afrikanska 

universitet och Lunds universitet.

HEDERSDOKTOR | SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
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Ernest Aryeetey (born 1955) is a professor of development economics. He is well-

known in African academic circles and has played a crucial role for Lund University’s 

Africa strategy.

Aryeetey is an internationally renowned development economist. His research 

includes the significance of institutions for the development process, regional 

integration, economic reform and the implications of informal forms of finance for 

entrepreneurship in Africa.

Between 2009 and 2015, Aryeetey chaired the United Nations University World 

Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). Alongside this, from 

2010 to 2016, he was vice-chancellor of the University of Ghana, prior to which he 

had been the director of the Africa Growth Initiative at the Brookings Institution in 

Washington, D.C.

Ever since 2007, when Aryeetey was director of the Institute of Statistical, Social 

and Economic Research (ISSER), he has taken part in the Swedish-African research 

programme on agricultural development, Afrint, which is based at the Faculty of 

Social Sciences in Lund. Initially, Aryeetey was in charge of Ghana’s Afrint group and 

over the years he has contributed to forming long-lasting research links between the 

University of Ghana and the Faculty of Social Sciences. 

Since 2015, Aryeetey has chaired the advisory group for Lund University’s strategy 

group for collaboration with Africa. He visits Lund every year in connection with the 

advisory group’s spring meeting and, in this context, he has lectured and taken part 

in the University’s Africa Days. Through his broad international networks and his 

commitment to the development of collaborations between African universities,  

Professor Aryeetey is a significant resource for future research collaborations 

between African universities and Lund University.

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 
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Klas Östergren

Författaren Klas Östergren (f. 1955) har en förmåga att berätta om 

och väcka tankar kring det samhälle vi lever i med en nyfikenhet 

som ligger i linje med den samhällsvetenskapliga forskningen.

Klas Östergrens senaste bok Renegater är ett av de mer tanke-

väckande litterära narrativen om svenskt samhällsliv och omvandling.  

En mening är särskilt pregnant: 

”Den grundläggande solidaritet som var en förutsättning för den svenska model-

len var i smyg utbytt mot laganda.”

Solidariteten, dess ideologiskt laddade historia, inneboende mening och urholk-

ning har samhällsvetare skrivit om så länge samhällsvetenskaperna funnits, men få 

har med ett så välfunnet ord som laganda beskrivit övergången från en modell till 

en annan.

Den samhällsvetenskapliga forskningen i Lund präglas av nyfikenhet och ett 

värnande av en tradition som omfamnar en ”undran inför samhället”. Originalitet 

och nytänkande uppmuntras. I denna tradition ingår skönlitteraturen som en viktig 

källa till nya insikter och tankar. Samhällsvetenskapliga fakulteten har på olika sätt 

och med olika perspektiv använt litteraturen som en möjlighet och öppning för 

att utveckla vårt tänkande och skrivande. Bland annat kan nämnas att Östergren 

gästat Sociologiska institutionen och Johan Asplunds doktorandkurs (Om konsten 

att skriva), där just litteraturen stod i fokus för att utveckla vårt skrivande. Många 

av fakultetens lärare använder också skönlitteratur i undervisningen, och har med 

hjälp av olika författare diskuterat samhällslivets egenheter. Östergrens författarskap 

har ofta använts vid dessa tillfällen. Det har inte endast givit upphov till utmanande 

läsupplevelser utan har också skapat oförutsedda, obearbetade och nyfunna möjlig-

heter att förstå det Sverige vi så väl känner, men som är statt i ständig förändring.

HEDERSDOKTOR | SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
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Author Klas Östergren (born 1955) has an ability to tell stories about and make us 

reflect on the society we live in, with a curiosity in line with social sciences research.

Klas Östergren’s most recent book, Renegater (Renegades), is among the more 

thought-provoking literary narratives about Swedish society and its transformation. 

One sentence is particularly incisive:

“The fundamental solidarity that was a prerequisite for the Swedish model had 

been surreptitiously replaced with team spirit.”

Solidarity, its ideologically loaded history, intrinsic meaning and undermining 

has been written about for as long as social scientists have existed, but few have 

described the transition from one model to another with a term as well-chosen as 

team spirit.

Social sciences research in Lund is characterised by curiosity and the safeguarding 

of a tradition that embraces “wonder at society”. Originality and innovative thinking 

are encouraged. This tradition includes fiction as an important source of new 

insights and ideas. The Faculty of Social Sciences has used fiction in various ways 

and with various perspectives as an opportunity and an opening to develop how we 

think and write. Among other things, it is worth mentioning that Östergren visited 

the Department of Sociology and Johan Asplund’s course for doctoral students  

(On the art of writing), which focuses specifically on fiction to develop our writing 

skills. Many of the faculty’s teaching staff members also use fiction in their teaching 

and have discussed the peculiarities of society with the help of various authors. 

Östergren’s work has often been used on these occasions. It has not only given rise 

to challenging reading experiences but has also created unforeseen, unprocessed 

and newly discovered opportunities to understand the Sweden we know so well, 

but which is in constant transformation.

HONORARY DOCTOR | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 
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Tom Hedelius

Tom Hedelius (f. 1939) blev civilekonom vid Lunds universitet 1965. 

Han var vd i Handelsbanken 1978–1991, varefter han övergick  

till att vara styrelseordförande fram till 2001. Han blev sedan  

ordförande i Industrivärden. Hedelius har också haft ett stort antal 

styrelseuppdrag i andra börsnoterade företag, bland andra Volvo, 

AGA, Ericsson, Siemens-Elema, SCA, Skandia, Bergman & Beving, 

Addtech och Lagercrantz. I dag är Hedelius ordförande i Sandrews stiftelse samt  

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Tom Hedelius har, tillsammans med Jan Wallander, skapat Jan Wallanders och Tom 

Hedelius stiftelse, en av Handelsbanksstiftelserna som delar ut anslag och stipendier 

till ekonomisk forskning. Stiftelsen arbetar helt utifrån akademiska kvalitetsprinciper 

och betyder mycket för svensk forskning inom hela det ekonomiska fältet. Stiftelsen 

är en synnerligen viktig finansiär av åtskilliga forskningsprojekt bedrivna vid ett flertal 

institutioner inom Ekonomihögskolan.
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Tom Hedelius (born 1939) received a Master’s degree in Business and Economics 

from Lund University in 1965. He was CEO of Handelsbanken from 1978 to 1991, 

after which he became the chair of the board until 2001. He subsequently became 

the chair of Industrivärden. Hedelius has also held a large number of board assign-

ments in other listed companies, including Volvo, AGA, Ericsson, Siemens-Elema, 

SCA, Skandia, Bergman & Beving, Addtech and Lagercrantz. Today, Hedelius is the 

chair of the Sandrews Foundation, as well as the Jan Wallander and Tom Hedelius 

Foundation.

Tom Hedelius, together with Jan Wallander, has created the Jan Wallander and 

Tom Hedelius Foundation, one of the Handelsbanken foundations, which awards 

grants and scholarships for economic research. The foundation works entirely on 

the basis of academic quality principles and means a great deal to Swedish research 

in the entire field of economics. The foundation is an extremely important funder 

of numerous research projects conducted at several of the departments within the 

School of Economics and Management.
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Steven Ruggles

Steven Ruggles (f. 1955) är en av grundarna av IPUMS, världens 

mest kända ”big data”-projekt inom samhällsvetenskapen. Det 

startade som ett projekt för harmonisering och tillgängliggörande  

av de amerikanska folkräkningarna och har sedan expanderat till  

att bli världens främsta institution för tillhandahållande av mikrodata 

för befolkningar världen över. Idag innehåller IPUMS nästan en 

miljard observationer från de amerikanska folkräkningarna och mer än en miljard 

observationer från internationella folkräkningar från mer än 100 länder.

Ruggles har genom IPUMS varit en pionjär vad gäller ”big data” och att göra 

forskningsdata fritt tillgänglig, på det sätt som i dag blivit populärt under beteckningen  

”open data”. Ruggles har utgjort en stor inspirationskälla för svenska forskare och 

arkiv, inklusive demografer och ekonomisk-historiker vid Ekonomihögskolan.

Ruggles är Regents Professor of History and Population Studies vid University of 

Minnesota. Han leder också Institute for Social Research and Data Innovation vid  

University of Minnesota. Han har varit president för Population Association of  

America (PAA) och Social Science History Association (SSHA) i USA.
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Steven Ruggles (born 1955) is one of the founders of IPUMS, the world’s best known 

”big data” project in the social sciences. It started as a project for the harmonisation 

and improved accessibility of the US censuses and has since expanded to become 

the world’s leading institution for the provision of microdata regarding populations 

worldwide. Today, IPUMS contains nearly one billion observations from the US census 

and more than one billion observations from international censuses, covering more 

than 100 countries.

Through IPUMS, Ruggles has been a pioneer in "big data" and making research 

data freely available, in the way that today has become popular and known as  

“open data”. Ruggles has been a major source of inspiration for Swedish researchers 

and archives, including demographers and economic historians at the School of 

Economics and Management.

Ruggles is the Regents Professor of History and Population Studies at the University  

of Minnesota. He also heads the Institute for Social Research and Data Innovation at 

the University of Minnesota. He has been President of the Population Association of 

America (PAA) and the Social Science History Association (SSHA) in the United States.
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Eric M. Runesson

Eric M. Runesson (f. 1960) är ledamot av Högsta domstolen sedan 

2018. Han tog sin juris kandidatexamen 1986 vid Stockholms  

universitet och blev juris doktor vid Handelshögskolan i Stockholm 

1996 med avhandlingen Rekonstruktion av ofullständiga avtal.  

Runesson bedrev sedermera forskarstudier (LL.M) vid Harvard Law 

School, USA, 1988–1989 och blev docent i rättsvetenskap vid 

Handelshögskolan i Stockholm år 2000.

Under åren 2003–2009 var Runesson adjungerad professor i handelsrätt på 

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han var under denna period en drivande 

kraft som forskare och lärare på Institutionen för handelsrätt och bidrog på ett 

förtjänstfullt sätt till både utbildnings- och forskningsmiljön. Han skapade bland 

annat kursen Kommersiell avtalsrätt och förhandling, som fortfarande ges och är 

mycket uppskattad av studenterna. Hans lärobok Avtals- och tvistlösningsförhandling 

används fortfarande som kurslitteratur på kursen.

Runesson har genom hela sin karriär förenat sina kunskaper och intressen inom 

rättsvetenskapen med en samhällsnyttig praktisk verksamhet. Han var ledamot av 

Sveriges Advokatsamfund 1993–2018 och har under åren gjort förtjänstfulla insatser 

som advokat, skiljeman, förlikningsman och medlare. Hans framgångsrika bana  

kröntes 2018 då han utnämndes till justitieråd i Högsta domstolen och senare 

samma år invaldes i Svenska Akademien på stol nr 1. Runesson besitter en bred och 

aktningsvärd kompetens som lärare och forskare inom den ekonomiskt inriktade 

juridiken och har praktiska erfarenheter av synnerlig vikt för Ekonomihögskolan.
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Eric M. Runesson (born 1960) has been a member of the Supreme Court since 2018. 

He received a Degree of Master of Laws from Stockholm University in 1986 and 

became a Doctor of Laws at the Stockholm School of Economics in 1996 with the 

thesis Reconstruction of Incomplete Contracts. Runesson later went on to research 

studies (LL.M) at Harvard Law School, USA 1988–1989 and became Associate Professor  

of Jurisprudence at the Stockholm School of Economics in 2000.

In the years 2003–2009, Runesson was Adjunct Professor of Commercial Law 

at the Lund University School of Economics and Management. During this period, 

he was a driving force as a researcher and lecturer at the Department of Business 

Law and contributed in a creditable way to both the education and research 

environments. Among other things, he created the course Commercial Contract Law 

and Negotiation, which is still offered and highly appreciated by the students. His 

textbook Contract and Dispute Resolution Negotiations is still required reading for 

the course.

Throughout his career, Runesson has united his knowledge and interest in 

jurisprudence with activities that have a practical benefit for society. He was a  

member of the Swedish Bar Association 1993–2018 and over the years has made 

notable contributions as a lawyer, arbitrator, conciliator and mediator. His successful 

path was crowned in 2018 when he was appointed as a justice of the Supreme 

Court and later the same year was elected to the Swedish Academy, taking seat 

number 1.  Runesson possesses broad and respected expertise as a lecturer and 

researcher in economically-oriented law and has practical experience of particular 

importance for the School of Economics and Management.
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Melissa Franklin

Melissa Franklin (f. 1956) är Mallinckrodt-professor i fysik vid Harvard 

University. Hon är experimentell partikelfysiker med erfarenhet av 

detektorbyggande och dataanalys från flera internationella samar-

betsprojekt som är förlagda till laboratorierna SLAC, Fermilab och 

CERN. I dag bedriver hon sitt forskningsarbete inom ATLAS- 

experimentet vid CERN LHC, ett experiment som organiseras genom 

samarbete mellan många universitet, däribland Harvard och Lund. Franklin bidrog till 

upptäckten av toppkvarken med sitt tidigare CDF-experiment i USA och till Higgs-

bosonen med ATLAS. 1992 blev Melissa Franklin den första kvinnan som fick en 

fast tjänst på fysikinstitutionen vid Harvard University och hon var prefekt vid denna 

institution från 2010 till 2014.

Franklin har undervisat på praktiskt taget varje introduktionskurs i fysik vid  

Harvard och har arbetat för att i läroplanen för fysik införa aktivt lärande, forsknings-

baserade instruktionslaboratorier och seminarier som bygger på fysikdemonstrationer. 

Med hjälp av liknande metoder har hon introducerat informella forskningsbaserade 

gruppseminarier för mastersstudenter, forskare och föreläsare vid Harvard. Vid dessa 

arrangemang tar man upp grundläggande aspekter på experimentutformning och 

mätningar och diskuterar dem på ett öppet och nyfiket sätt. Därigenom skapas  

kunskapsöverföring från de mer erfarna forskarna i rummet, ofta kunskaper baserade  

på forskningserfarenheter som inte är lätta att hitta i litteraturen eller genom att 

delta i formella kurser.

Melissa Franklin var gästprofessor på heltid vid Lunds universitet i sex månader 

under vårterminen 2019. Under sin vistelse i Lund introducerade hon sina informella 

forskningsbaserade gruppseminarier, en metod som hade en stark inverkan på 

forskarnas utbildning och en mycket positiv social påverkan på forskningsmiljön.
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Melissa Franklin (b. 1956) is the Mallinckrodt Professor of Physics at Harvard  

University. She is an experimental particle physicist with experience in detector 

building and data analysis from several international collaborations based at the 

laboratories SLAC, Fermilab and CERN. Today she conducts her research within the 

ATLAS experiment at the CERN LHC, an experiment organised through a collabora-

tion of many universities including Harvard and Lund. Franklin was co-discoverer of 

the top quark with her previous CDF experiment in the USA, and of the Higgs boson 

with ATLAS. In 1992, she became the first woman to receive tenure in the Physics 

department at Harvard University and she served as chair of that department from 

2010 to 2014.

Franklin has taught virtually every introductory course in physics at Harvard and has 

been involved with bringing active learning, inquiry-based instructional laboratories 

and seminars based on physics demonstrations to the physics curriculum. Using similar 

methods, she introduced informal inquiry-based group seminars bringing together 

graduate students, postdocs and lecturers at Harvard. In these events, fundamental 

aspects of experiment design and measurements are taken up and discussed in an open 

curiosity-driven way. This generates knowledge transfer from the more senior people in 

the room, often knowledge derived from research experience that is not readily available 

in the literature or from formal courses.

Melissa Franklin was a fulltime visiting professor at Lund University  for six months in 

the spring semester of 2019. She introduced her informal inquiry-based group seminars  

while in Lund, a practice that had a strong impact on the training of the researchers, 

and a very positive social impact on the research environment.
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Thomas Henning 

Thomas Henning (f. 1956) är professor i astrofysik vid Heidelbergs 

universitet och Jenas universitet, samt direktör för avdelningen  

Planet and Star Formation vid Max Planck-institutet för astronomi  

i Heidelberg. Henning har genom experiment, observationer och 

teori fördjupat sig i hur stjärnor och planeter bildas. Den tyske astro-

nomen har bland annat undersökt dammpartiklars optiska egen-

skaper – något som bidragit till en djupare förståelse för dessa partiklars betydelse i 

stjärn- och planetbildningen.

Som direktör för Max-Planck-Institutet för astronomi har Henning koordinerat 

designen av banbrytande instrument för astronomiska observationer, inklusive instru-

ment till europeiska Herschel-satelliten som gjorde stora framsteg inom observationer 

av kall gas i Vintergatans stjärnbildningsområden, till SPHERE-instrumentet vid VLT 

(Very Large Telescope) i Chile som har lett till några av de första bilderna av unga 

exoplaneter kring andra stjärnor, samt till MIRI-instrumentet som ska installeras på 

nästa generation rymdteleskop JWST (James Webb Space Telescope) och METIS- 

instrumentet som ska användes för att göra bilder och spektroskopiska mätningar av 

exoplaneter med europeiska ELT (Extremely Large Telescope).

Henning belönades 2018 med Advanced Grant från Europeiska Forskningsrådet – 

ett bidrag som kan ses som Europas högsta erkännande av forskningsexcellens.

Thomas Henning har ett nära samarbete med Institutionen för astronomi och 

teoretisk fysik vid Lunds universitet. Förutom gemensam forskning – bland annat 

kring små stjärnliknande kroppar, så kallade bruna dvärgar – pågår sedan flera år ett 

djuplodande utbyte av doktorander och postdoktorer mellan Lunds universitet och 

Max Planck-institutet för astronomi i Heidelberg.
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Thomas Henning (born 1956) is professor of astrophysics at Heidelberg University 

and the University of Jena, and director of the Department of Planet and Star Forma-

tion at the Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg. Through experiments, 

observations and theory, Henning has specialised in how stars and planets are 

formed. The German astronomer has, among other things, investigated the optical 

properties of dust particles – something that has contributed to a deeper understan-

ding of the significance of these particles in star and planet formation.

As the director of the Max Planck Institute for Astronomy, Henning has coordinated 

the design of pioneering instruments for astronomical observations. These include 

instruments for the European Herschel satellite, which made considerable progress 

in observations of cold gas in the star formation areas of the Milky Way and for the 

SPHERE instrument at the Very Large Telescope (VLT) in Chile which has led to some 

of the first images of young exoplanets around other stars. Instruments were also 

designed for the MIRI instrument, which will be installed in the next generation space 

telescope, the James Webb Space Telescope (JWST), and the METIS instrument, 

which will be used to produce images and spectroscopic measurements of exoplanets 

with the European Extremely Large Telescope (ELT).

In 2018, Henning was awarded an Advanced Grant by the European Research 

Council – a grant that can be regarded as Europe’s highest recognition of research 

excellence.

Thomas Henning collaborates closely with Lund University’s Department of  

Astronomy and Theoretical Physics. In addition to joint research – including investigations 

of small star-like bodies known as brown dwarves – there has for several years been a 

far-reaching exchange of doctoral students and postdocs between Lund University and 

the Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg.
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Mary Higby Schweitzer

Professor Mary Higby Schweitzer (f. 1955) är utan jämförelse den 

mest betydelsefulla, framgångsrika och innovativa forskaren inom 

ämnet molekylär paleontologi – ett fascinerande forskningsfält som 

knyter samman molekylärbiologi, biokemi och paleontologi på ett 

nydanande sätt. Genom sina fynd av mjukvävnad och biomolekyler 

i krittida dinosaurier har Schweitzer nått världsvid berömmelse 

(inte minst då upptäckterna påminner om de som låg till grund för återskapandet 

av urtidsdjur i filmen Jurassic Park), och hennes vetenskapsrön har listats bland de 

viktigaste under det förra decenniet av den välrenommerade tidskriften Science. Till 

vardags arbetar Schweitzer vid North Carolina State University (NCSU), och hon har 

innehaft sin professur vid Department of Marine, Earth and Atmospheric Sciences 

sedan 2009. Schweitzer tog sin doktorsexamen i biologi 1995 vid Montana State 

University (MSU), och har därefter uppburit anställningar som bland annat Assistant 

Research Professor och Associate Curator vid både MSU och NCSU.

Schweitzer har lett ett antal framgångsrika samarbeten med forskare från olika 

naturvetenskapliga discipliner (bland annat vid Lunds universitet), och hennes studier 

har resulterat i en rad uppmärksammade artiklar. Schweitzers litterära gärning inne-

fattar även en lärobok om dinosaurier samt mer populärvetenskapliga alster i bland 

annat Scientific American.

Vidare har Schweitzer omfattande erfarenhet av handledning av såväl masters- 

studenter som doktorander. Ämnena hon undervisar i är av stor bredd och täcker in 

så vitt skilda ämnen som dinosaurieanatomi och fysiologi, forskningsetik och popula-

risering av naturvetenskap. Slutligen kan framhållas att Schweitzers forskning genom 

åren genererat stora anslag från bland annat National Science Foundation, och att 

hon är en efterfrågad gästföreläsare.
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Professor Mary Higby Schweitzer (born 1955) is by far the most significant, successful 

and innovative researcher in the subject of molecular palaeontology – a fascinating 

field of research that ties together molecular biology, biochemistry and palaeontology 

in an innovative way. Through her finds of soft tissue and biomolecules in Cretaceous 

period dinosaurs, Schweitzer has achieved worldwide renown (not least as the dis-

coveries are reminiscent of those that were the basis for the recreation of prehistoric 

animals in the film Jurassic Park), and her research findings were listed among the 

most important of the previous decade by the prestigious journal Science. Schweitzer 

works at the North Carolina State University (NCSU) and has had a professorship at 

the Department of Marine, Earth and Atmospheric Sciences since 2009. Schweitzer  

earned a PhD in Biology in 1995 at Montana State University (MSU) and has  

subsequently held appointments, including assistant research professor and associate 

curator, at both MSU and NCSU.

Schweitzer has led a number of successful collaborations with researchers from 

different science disciplines (including at Lund University), and her studies have resul-

ted in a number of articles that have attracted considerable attention. Schweitzer’s 

output also includes a textbook about dinosaurs and popular science articles for the 

Scientific American among others.

Furthermore, Schweitzer has extensive experience of supervising both Master’s 

students and doctoral students. She teaches a broad range of subjects from dinosaur 

anatomy and physiology to research ethics and the popularisation of science. Finally, 

it can be emphasised that over the years Schweitzer’s research has generated major 

grants from the National Science Foundation and others, and that she is a sought- 

after guest lecturer.
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Clifford E. Woodward

Clifford E. Woodward (f. 1958) är verksam vid The Australian Defence 

Force Academy, University of New South Wales, Canberra. Woodward 

har gjort banbrytande framsteg i gränslandet mellan fysik och kemi, med  

tonvikt på teoretiska metoder för att beskriva komplexa fenomen i lösning.  

Exempelvis har han utarbetat banbrytande statistisk-mekaniska teorier för 

beskrivning av polymerlösningar vilka innehåller kedjeliknande molekyler.

Polymerlösningar har ett brett användningsområde, som inkluderar färg, lim, 

matprodukter och läkemedelsformuleringar. Datorsimuleringar av sådana lösningar 

kräver oftast ett mycket stort antal beräkningar och tar därför lång tid, men Woodwards 

alternativa beskrivning medger hantering av realistiskt långa kedjemolekyler till en 

blygsam beräkningskostnad. Det kan innebära att en teoretisk beräkning av en polymer-

lösningsmodell, som skulle ta månader att undersöka med simuleringsmetoder på ett 

datorkluster, slutförs inom sekunder eller minuter på en vanlig laptop. 

Woodward har även formulerat insiktsfulla beskrivningar av proteinlösningar samt 

så kallade joniska vätskor, vilka är salter som är flytande vid rumstemperatur. Jonvätskor 

är ofta mycket effektiva lösningsmedel och används även för elektrokemiska ändamål. 

Vidare har Woodward utvecklat simuleringstekniker med breda användningsområden, 

samt effektiva metoder att hantera numeriskt kostsamma mångkroppsväxelverkningar. 

De flesta av dessa forskningsprojekt har bedrivits i nära samarbete med forskare 

vid Kemiska institutionen vid Lunds universitet. Woodward har publicerat över 100 

vetenskapliga artiklar samt fyra bokkapitel och en bok tillsammans med forskare vid 

universitetet. Ett tiotal doktorander har haft förmånen att ha honom som informell 

handledare där hälften av dem har haft möjligheten att tillbringa en del av sin forskarut-

bildning hos Woodward, i Canberra.
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Clifford E. Woodward (born 1958) works at the Australian Defence Force Academy, 

University of New South Wales, Canberra. Woodward has made ground-breaking progress 

in the borderland between physics and chemistry, with an emphasis on theoretical models 

for describing complex phenomena in solutions. He has, for example, developed pione-

ering statistical-mechanical theories to describe polymer solutions that contain chain-like 

molecules.

Polymer solutions have a broad range of applications, including paints, glues, food 

products and pharmaceutical formulations. Computer simulations of such solutions often 

require a very large number of computations and therefore take a long time, but  

Woodward’s alternative description allows the handling of realistically long chain molecules  

for a modest computation cost. It can mean that a theoretical computation for a polymer 

solution model, which would take months to investigate using simulation methods in a 

computer cluster, is completed within seconds or minutes on a regular laptop.

Woodward has also formulated insightful descriptions of protein solutions and 

so-called ionic liquids, which are salts that are liquid at room temperature. Ionic liquids are 

often very effective solvents and are also used for electrochemical purposes. Furthermore, 

Woodward has developed simulation techniques with broad applications, as well as 

efficient methods for handling numerically expensive many-body interactions.

Most of these research projects have been conducted in close collaboration with 

researchers at Lund University’s Department of Chemistry. Woodward has published over 

100 research articles, as well as four book chapters and a book with researchers at the 

University. Some ten doctoral students have benefitted from having him as an informal 

supervisor and around half of them had the opportunity to spend part of their third cycle 

studies with Woodward in Canberra.
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Axel Wallengren (1865–1896) var lundastudenten som drömde om att bli seriös författare 
men som främst gjorde lycka med sina komiska texter skrivna under signaturen Falstaff, fakir. 
Kulturskribenten Lars Westerberg har kallat honom ”Sveriges förste moderne humorist” och 
grundaren av ”kungslinjen i svensk humoristisk tradition”. Bildkälla: UB.
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En autodidactiæ doktor går på promotion
ELLER 

JUBELDOKTORER I ÖVERFLÖD 
ELLER 

DET FANEROGAMA EMBRYOTS NUTRITION 
ELLER 

NÅGRA GLIMTAR FRÅN PROMOTIONEN 1894

När lundasonen och studentsprofilen, fil kand och jur stud Axel Wallengren år 1894 

för första gången samlade delar av sitt humoristiska författarskap i bokform skedde 

detta under titeln En hvar sin egen professor eller Allt menskligt vetande i samman-

drag – Kortfattad encyklopedi af Falstaff, fakir. Härmed antyddes således att den som 

läst och tagit till sig den lilla skriftens innehåll vore kunskaps- och lärdomsmässigt 

jämbördig med innehavarna av vad som, då liksom nu, var den högsta lärartjänsten 

vid ett universitet. Ett sådant anspråk tarvade förstås att dess upphovsman hade 

formell auktoritet att sätta bakom orden, och under det nom de plume han som 

författare valt – Falstaff, fakir – satte Wallengren därför i bokens förord den mycket 

ovanliga akademiska titeln ”Autodidactiæ doktor”.1

Till fakiren Falstaffs fiktiva akademiska karriär skulle Wallengren återkomma i 

humoresken ”Huru jag blef fakir” (1895). Falstaff får där berätta följande om sina 

bildningsresor och högre studier:

Jag ägnade nu en tid åt de mest bildande resor, såsom till norra Italien, Nordpolen 

och Falsterbo. Såsom en djärv sjöman lärde jag mig konsten att betala en ång-

båtsbiljett. I Askersund såg jag utan fruktan en uppstoppad tiger av det vildaste 

slaget. Icke långt därifrån, i det bullrande Åmål, avlade jag – trotsande alla en 
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storstads frestelser – en glänsande professorsexamen, varvid jag av alla de lärde 

förklarades för "par nobis", eller såsom det på franska heter "père noble". Min 

gradualavhandling rörde sig "Om accusativen hos Olsson" och har överallt väckt 

det mest berättigade uppseende, icke minst därför att jag aldrig låtit ventilera 

densamma.2

Wallengrens fakiriska skildring av högre studier är förstås medvetet absurd, men den 

speglar samtidigt att han var uppvuxen i en akademisk miljö och väl kände denna 

världs olika titlar, begrepp och ritualer. Och med ”akademisk miljö” åsyftas här inte 

bara staden Lund som sådan eller Wallengrens egna studier på lägre nivå inom två 

fakulteter, utan även hans familj. Wallengrens far, Mårten Svensson, var visserligen 

en bondson utan annan utbildning än folkskola, vilken i gengäld arbetat sig upp den 

långa vägen till en ställning som högre kommunal tjänsteman3, men på mödernet 

hade Wallengren väl så mycket akademiskt påbrå. Hans morfar liksom tre morbröder 

var alla präster som studerat i Lund, och en av morbröderna, Janne Wallengren, var 

vid sidan av sitt prästerliga yrke också en framstående entomolog som flera gånger 

sökte få en adjunktur i zoologi vid universitetet. Så blev det inte, men Jannes son 

Hans, en kusin till Axel, disputerade 1897 i just zoologi och blev sedermera professor 

i detta ämne. Även en av Axels egna bröder, Sigfrid Wallengren, disputerade (dock först 

efter storebrodern Axels tidiga död) och blev i sinom tid professor i statsvetenskap.4

Ett konkret exempel på Wallengrens förtrogenhet med tidens akademiska trender 

är den till synes absurda avhandlingstiteln ”Om accusativen hos Olsson” i citatet 

ovan. Den utgör nämligen en tydlig anspelning på ett vid tiden inte ovanligt sätt att 

namnge grammatisk-stilistiska akademiska studier inom främst de klassiska språken. 

Bland exempel på avhandlingar med sådana titlar framlagda vid Lunds universitet 

under Wallengrens livstid märks exempelvis Om optativen hos Homeros, Om futu-

rum hos Herodotos och Om konditionala satser hos Plautus och Terentius.5
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Som lundabo torde Wallengren också ha bevittnat åtskilliga promotioner och 

åtminstone en kan vi med bestämdhet säga att han personligen närvarande vid, 

nämligen 1894 års. Från denna har han nämligen efterlämnat ett vittnesbörd i form 

av ett tidningskåseri, publicerat den 1 juni 1894, dagen efter promotionen, i Folkets 

Tidning (en dåtida lundatidning, vilken redigerades av Wallengrens jämnårige kusin 

och befryndade skämtarsjäl Waldemar Bülow6).

Lund i går 
Och för 50 år sedan.

    Det Lund, som uppvaknade i går morse (vid den af Hennes Högvördighet 

Kyrkostämman bibehållna 4-ringningen) begaf sig icke ut på fäladerna, såsom 

boktryckaren N.N. tror, utan svor en liten vers och vände sig om på andra sidan. 

Men då detta samma Lund något senare vid väckareklockans ljufva toner för  

andra gången vaknade, steg det upp och begav sig ut för att beskåda sig sjelfvom  

och androm. 

    Och bland dessom androm förmärkte det flera män, som det icke sett på fem-

tio år. Då hade Lund sett dem såsom rosenkindade ungersvenner – nu återsågos 

de såsom åldrade män, med betydligt mera silfver i håret än de för femtio år 

sedan hade i fickorna (de flesta åtminstone!). 

    Det var jubeldoktorerna från 1844 som vandrade kring, sökande att återupp-

täcka det Lund, som en gång var deras.  

    Men föga af detsamma återfunno de. De hade tågat förbi domkyrkan, nästan 

utan att kunna igenkänna densamma, prydd som den nu är med två ståtliga torn 

och Helgo Zetterwalls autograf. De hade tänkt att tåga in på hotell Altona och 

få sig något läskande i den tidiga majmorgonen, men "hytten var lukket" och 

intet stod att få. De gingo upp på Lundagård – inga murar hejdade deras steg. 

Och der, på Lundagård, fingo de vad de förgäfves sökt få i f. d. Altona: ett glas 
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Artikelförfattaren har inte lyckats hitta några samtida bilder från 1894 års promotion. Detta foto av Lina 
Jonn visar dock samma plats vid en annan akademisk högtid bara en månad tidigare: rektorsuppvaktningen 
på 1 maj 1894. Bildkälla: UB.
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sodavatten från den lilla kiosken. 

    Och staden var förändrad, och menskorna voro förändrade – allt, utom de 

sjelfva. Ty de återfunno ungdomsvännerna sig lika, och firade med dem en glad 

minneshögtid i samspråk om de glada ungdomsbedrifter de tillsammans utfört 

under Almæ Matris Carolinæ vänliga hägn. 

    Lugna vandrade de förbi sina dagars fiender, de s. k. ”brackoma” – nu åldriga 

liksom de, stadgade och utan lust att uppliva forna dagars duster i Käppslängare- 

strätet. Och deras söner (eller sonsöner), nutidens studenter, underrättade 

dem om att titeln "bracka" försvunnit, att nutidens borgersmän hade lika godt 

anseende som studenter och professorer, att ett fredligt umgänge hade trädt i 

stället för gamla tiders dumma yrkesfejder – att en ann' kan vara sâ god som en 

ann'. Dessa och flera andra upplysningar fingo de gamla – och de blefvo både 

förundrade och glada deröfver – de allra flesta säkert glada. Ty tiden hade gått, 

och de hade sjelfva märkt att den gått framåt. Och de visste med sig att många 

bland dem sjelfva lagt mången god sten till det nuvarande samhällets byggnad, 

sådan som den nu är, rymmande alla inom sina murar, utan börds- eller kastkrubbor. 

    Och på Lundagård vandrade de gamle, midt i vimlet af en ny generation, bland 

dem äfven sådana, som i dag skulle eröfra vad de sjelfva nått fõr femtio år sedan: 

lagerkransen, evigt grön som det friska lifvet, starkt doftande och oförvansklig 

som minnet af en god gerning.

    Förmiddagen lider. Solljuset på Lundagård och Helgonabacken har blifvit 

starkare, och allt större skaror vimla på gator och torg. Familjer från landet, med 

döttrar, som afundsamt granska varandras toaletter och smått förläget betrakta 

studenterna, mammor, som ängsligt räkna öfver om alla äro med i karavanen – 

Frans, Emil, Nanna och Paulina – , prester och bokhållare, skomakare och löjtnan-

ter, grefvar och poliser – alla styra de upp emot aulan, där lagerkransningen skall 
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ske, vid pukor och trumpeter, vid salut från kanoner och sång. 

    En öfverraskning väntar här jubeldoktorerna: Hagbergs versar vid promotionen 

1844 utdelas i nytryckt upplaga. Många äro de minnen, som strömma öfver de 

gamla härvid. Det är med goda versar som med gammalt vin: de berusa. Och 

då det som nu är både gamla och goda verser, är det klart att verkan blir ännu 

starkare. Det är ett stämningsrus af minnen, medan sången ljuder, mäktig och 

stark, under aulans gyllenblå hvalf. 

    Men ännu en överraskning väntar: promotorn talar på svenska, icke på latin!!! 

För första gången förstå alla de vid en doktorspromotion närvarande hvad som 

säges så högtidligt af den lärde mannen på tribunen, för första gången får vårt 

eget språk företräde framför ett spökspråk, som knappast ett tjugotal menniskor 

i Sverige kunna mer eller mindre mödosamt tala, för första gången förklaras en 

svensk doktor för doktor på svenska. 

    Detta är ett helgerån, tycka väl några. Detta är förnuftigt, tycka de andra.

    Vi gjorde på eftermiddagen en interview hos en gammal mamsell som sett 

tretton promotioner. Hon tyckte att promotionerna voro högtidligare förr. 

– Derför att de talade latin? frågade vi. 

– Ja, det med, för det lät så högtidligt, det var så vackert när di talade på 

   latinska – och så klockorna – 

– Nå, men svenskan? sporde vi. 

– Ja – jo – det ãr ju så – men det hör vi ju alltid, så – – – 

– Förstod ni hvad de sade på latin? 

– Nej, visst inte! Men just derför var det så grannt! – sade den gamla  

   mansellen med strålande ögon.
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Carl August Hagbergs och 
Otto Lindblads hymn från 
promotionen 1844, vilken 
i nytryck utdelades vid 
promotionen 50 år senare. 
Bildkälla: Universitetsarkivet. 
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Och då förstodo vi att det hela icke kommer an på om det är begripligt eller icke, 

utan om det "hörs" trefligt. Och då fingo vi den hädiska önskan att uppfinna 

ett alldeles nytt språk och genom storartade donationer tvinga universitetet 

att promovera på detta speciella språk. Men vi utförde icke denna önskan och 

följaktligen hafva vi samma fattiga svenska språk kvar – tills vidare, till dess våra 

"bröder" norrmännen genom sina unionsvänliga sträfvanden bragt oss dithän, att 

vårt s. k. modersmål blir ryska. (Skulle jag vara en falsk profet, blir jag glad!).

    Konserten gick som den kunde; först en halv timmes väntan i duggregn; därpå 

ännu en kvarts väntan i ösregn; så fyra sånger i ösregn. 

    Derpå de återstående styckena i aulan. 

    Sången klingade svagt, men det berodde kanske på att stämningen  

försämrades genom Den Store Gyckelmakarens oväntade ingrepp i väderleksför-

hållandena. Eljest var visst belåtenheten allmän bland de talrika (med paraplyer 

endast delvis försedda) åhörarna av konserten till Ola Lundbergs, nej, Otto 

Lindblads minne. 

    Huru kunna vi på denna universitetets dag förvexla Ola Lundberg7 med 

Otto Lindblad8? Det har ett mycket enkelt skäl. Då vi häromdagen gingo på 

kyrkogården, sågo vi att Ola Lundbergs graf var smyckad med en krans från 

(handtverks)-stipendiaterna. Vi kommo då till att tänka på huru få stipendier, som 

finnas för fabriks- och handtverksidkande Lundaboar, men huru många, som 

äro stiftade för studerande söner af denna stad. Och vi fingo då en mycket djerf 

idé i att ett stipendium skulle stiftas för den (student eller yrkesidkare), som bäst 

häfdade sin stads ära, vore det på vetenskapens, konstens eller det materiella 

arbetets område. 

    Men tänkte någon af Skånes mecenater på detsamma i går? Vi veta det icke. 

    Men säkert är att i så fall skulle festmusiken från i går få ett långvarigare och 
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vackrare eko än det, Lundagårds regnvåta kronor mäktade fånga från det gamla 

Lunds vackra högtid.9

Redan när Wallengren skrev sitt lilla kåseri rörde han sig på två olika tidsplan: ett 

1844 som då var svunnet och ett 1894 som var dåtida nutid. För den som läser 

texten i dag tillkommer ytterligare ett tidsplan, och för vederbörande är ”den lilla 

kiosken” där jubeldoktorerna finner ett glas vatten troligen lika fjärran och försvunnet  

som det ”Altona” som desamma funnit ”lukket”. Det Wallengren här åsyftar är 

dels den så kallade vattenkiosk som kring förra sekelskiftet fanns i Lundagård, dels 

ett hotell på Kyrkogatan, vilket i mitten av 1800-talet tillika utgjort Lunds ”mest 

gouterade värdshus”, men som slagit igen och ersatts av en butikrörelse 1873 (blott 

tre år efter att Wallengrens kåseri publicerats revs för övrigt hela byggnaden för att 

ge plats åt ett nybyggt bankpalats).10 Kan man kanske ana att åtminstone vissa av 

jubeldoktorerna hade önskat att på Altona finna något starka förfriskningar än dem 

som vattenkiosken nu i stället fick erbjuda? Ett annat begrepp som nog hunnit börja 

bli obsolet redan på Wallengrens tid och definitivt är det i dag är ”Käppslängare- 

strätet”. Därmed avsågs Kungsgatan, som alltifrån 1820-talet tydligen kommit att 

förknippas med promenerande – och därvid ”käppslängande” – studenter; detta i 

en tid då promenadkäppen kommit att efterträda värjan som en särskild markör för 

en ”liber studiosus”.11

En annan högst påtaglig förändring i stadsbilden för dem av artikelns jubel-

doktorer, vilka till äventyrs inte återbesökt Lund sedan sin promotion, var det nya 

universitetshuset – vid tiden endast 12 år gammalt. Dess uppförande hade också 

inneburit en stor förändring av en mer än 200-årig tradition, nämligen själva platsen 

för promotionernas avhållande. På 1600-talet likaväl som 1844 hade denna akt med 

självklarhet ägt rum i domkyrkan. Med en ny och egen paradbyggnad hade universi-

tetet däremot med början 1883 överflyttat ceremonin till dess aula, och det var alltså 
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Vy från Lundagård kring sekelskiftet 1900 tagen av Per Bagge. Den av Wallengren omnämnda vatten- 
kiosken skymtar i bildens högerkant. 1894 måste den dock ha haft en annan placering eftersom en 1897 
riven byggnad, det så kallade Kuggis, då ännu stod på kioskens plats. Bildkälla: UB.
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där som jubilarerna år 1894 fick sina förnyade lagrar. Först 1941 flyttade promotio-

nerna tillbaka till domkyrkan, rimligen för att den ökande mängden promovendi då 

börjat göra universitetsaulan för trång (detta särskilt sedan man med början 1937 

regelmässigt börjat arrangera gemensamma promotioner för samtliga fakulteter).12

Men det var inte bara inslag i den lundensiska stadsbilden som hade hunnit för-

ändrats sedan de grånade jubilarerna mottagit sina första lagrar 1844. Också mycket 

kring hur man disputerade och därmed kunde bli promoverad hade hunnit revideras 

under det halvsekel som förflutit. En sådan skillnad var att 1894 års jubeldoktorer 

ursprungligen faktiskt inte alls varit doktorer – endast magistrar! De hade nämligen 

alla en gång i tiden promoverats inom den filosofiska fakulteten, och länge var av 

hävd här ”magistergraden” den högsta lärdomstitel man kunde erövra. Epitetet 

”doktor” var då förbehållet de tre ”högre” fakulteterna – teologi, juridik och  

medicin – och utdelades även där mycket sparsamt (under hela 1800-talet förrättades  

endast 3 promotioner inom den juridiska fakulteten och 7 inom den medicinska; 

teologie doktorsvärdigheten förlänades fram till 1908 över huvud taget inte av 

universiteten ”efter avlagda prov” utan som en kunglig hedersbevisning ).13

Under 1800-talets lopp kom dock ett tilltagande missnöje med dessa sakernas 

tillstånd att förmärkas bland filosofiska promovendi.14 I Uppsala hade man redan 

1815 anhållit om att få utbyta magistertiteln mot en doktorsdito, då dock utan 

framgång. Bättre lycka hade lundensarna ett halvsekel senare. Det var efter 1862 

års filosofie magisterpromotion i Lund som åtskilliga av de nya magistrarna hade 

författat en skrivelse till universitetskanslern om att få använda den dubbla titeln 

”philosophiae doctor et artium liberalium magister”, vilken redan de facto kommit 

att användas i Uppsala. Efter att en remiss till fakulteten givit försiktigt positivt svar 

beslöt kanslern i enlighet med de klagandes begäran, och de av 1862 års promo-

vendi som så önskade fick rätt att få nya diplom utfärdade. Snart hade bruket att 

även på svenska kalla en filosofie magister för doktor spritt sig – även retroaktivt för 
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promoverade tidigare än 1862 – och från och med 1866 användes exempelvis  

doktorstiteln konsekvent av Statskalendern. Fullt jämbördig ställning med medici-

narnas och juristernas doktorer fick filosoferna dock först med 1870 års examens-

stadga. En rest av den gamla åtskillnaden lever dock kvar än i dag i insignierna: 

filosofernas lagerkrans – till skillnad från övriga fakulteters hattar – är ett arv från 

magistergradens tid. 

En betydligt mer påtaglig skillnad än den yttre titeln mellan att bli magister 

1844 och att bli filosofie doktor 1894 var dock den arbetsinsats som krävdes. 1844 

rådde ännu den gamla ordningen att det viktigaste vid en disputation inte var själva 

avhandlingen och dess innehåll – ingen förväntade sig att respondenten själv skulle 

ha producerat något vetenskapligt nydanade – utan att på gott latin och med hög 

retorisk skicklighet kunna argumentera för de teser som framfördes däri. Faktum är 

det allt som oftast inte ens var respondenten själv som författat ”sin” avhandling 

utan i stället den professor som agerade ”preses” vid disputationen.15 Som det likväl 

var respondenten som stod för tryckkostnaden innebar detta ett smidigt sätt för 

universitetets professorer att få sin egen vetenskapliga produktion fritt publicerad i 

småportioner. Ett berömt exempel på detta är 1700-talshistorikern Sven Lagerbring, 

vars verk Monumenta Scanensia utgavs i form av 36 disputationer med lika många 

respondenter!16

Tittar man på 1844 års promotionsprogram kan man se att detta bruk då ännu 

i stor utsträckning var gällande. Åtskilliga av årets promovendi uppges ha dispu-

terat på avhandlingar med titlar som de delar med flera andra och med samma 

presiderande professorer som gemensam nämnare.17 Som exempel kan nämnas att 

inte mindre än sju promovendi vardera disputerat på Prof på öfversättningar från 

Torquato Tasso med språkprofessorn Carl August Hagberg som preses respektive på 

De philosophiska vetenskapernas Encyclopedie med Ebbe Samuel Bring som preses. 

Den mångfrestande Bring – vid tiden professor i historia men tidigare även i teoretisk 
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filosofi samt före detta adjunkt i kriminallagfarenhet – är också den som står som 

överlägsen vinnare sammantaget. Utöver sin ”Encyklopedie” hade han nämligen 

även presiderat för fem promovendis avhandlingar om Bidrag till Personlighets- 

principets utveckling hos de Germaniska Nationerna, lika mångas om Claustrum 

animæ samt för fyra varderas om Granskning af grunderna för det nya förslaget  

till en förändrad National-Representation respektive Ordbok för att befordra  

studerandet af Hegels skrifter. Även latinaren Johan Gustaf Ek hade varit mycket 

flitig och presiderat för åtta olika avhandlingar med snarlika latinska titlar rörande  

ett Vergiliusmanuskript på Universitetsbiblioteket.

Detta bruk med respondenter som skulle försöka försvara brottstycken av andras 

verk hade under 1800-talet dock alltmer börjat kritiseras. P. G. Ahnfeldt, som själv 

1823 disputerat på en avhandling skriven av just Ebbe Samuel Bring, kallade i sina 

berömda Studentminnen exempelvis detta ”katederprof” för ”en fullkomlig narrak-

tighet”.18 Blott åtta år efter 1844 års promotion skulle detta system också i grunden 

förändras. Med 1852 års nya statuter för universiteten i såväl Lund som Uppsala 

fastställdes nämligen uttryckligen att man för vinnande av filosofie magistergraden 

skulle ”sjelf författa och utan præses offentligen förswara en academisk afhandling; 

börande Faculteten detta prof till innehåll och förswar bedöma”.19 

Ett naturligt resultat av detta nya bruk blev att antalet disputerade kraftigt sjönk 

samtidigt som deras medelålder steg. Båda dessa förhållanden låter sig tydligt 

utläsas ur de biografiska uppgifterna i 1894 års promotionsprogram.20 Ser man till 

åldern vid promotion kan man konstatera att de överlevande jubeldoktorerna från 

-44 vid tiden för sin bekransning i regel varit blott mellan 21 och 24 år gamla, en 

så ung som 19 och ingen äldre än 30 (dock med reservation för att äldre kan ha 

förekommit bland de avlidna). Av årets nybakade disputerade var däremot ingen 

under 27 år och den äldste 57!
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Antalsmässigt var skillnaden mellan de båda grupperna dock än mer slående. 

1844 års magistrar hade ursprungligen varit 71 stycken och av dessa levde ännu 27 

av vilka 16 var närvarande vid promotionen. Även om blott en mindre andel av jubel-

doktorerna således verkligen var på plats så var de likväl numerärt helt överlägsna  

årets nya ”doktorer efter avlagda prov”, vilka var – sju stycken!

Detta ovanligt låga antal hade dock sina särskilda skäl. Alltsedan 1740 hade den 

ordningen rått att de dåvarande tre svenska universiteten – Uppsala, Åbo och Lund – 

hållit magisterpromotion vart tredje år med ett års förskjutning sinsemellan; ett bruk 

som hade bibehållits även sedan Finland och därmed Åbo gått förlorade 1809 (och 

vilket därmed gör Wallengrens uppgift om mamsellen ”som sett tretton promo-

tioner” betydligt mer imponerande än den i förstone kan framstå för en modern 

läsare!). I Lund hade vid tiden för denna historia den senaste ordinarie filosofiska 

promotionen avhållits 1892 med 15 promovendi. Redan året därpå hade man dock 

fått lov att ordna promotion igen av ett alldeles särskilt skäl: då hade nämligen 25 

år gått sedan universitetets 200-årsjubileum 1868, under vilket den blivande kung 

Oscar II promoverats till hedersdoktor. Lärosätet önskade då hugfästa detta kvarts- 

sekeljubileum med att ge konungen ”en ny lager” – ett slags semijubelheders- 

doktorat – och därvid slank också åtta nya ordinarie doktorer med på kuppen.21

I stället för att därefter vänta två år till nästa ordinarie promotion enligt treårs- 

intervallet valde universitetet dock, som redan torde ha framgått av denna artikel, 

att be om kanslerns tillstånd att ånyo hålla lagerfest igen redan 1894. I sitt inbjud-

ningsprogram motiverade promotor detta beslut med att det ”i främsta rummet” 

föranletts ”af önskan att kunna med en frisk lager bekransa de högt aktade Herrar 

och Män, som för jemt femtio år tillbaka beträdde parnassen”. Motiveringen 

kan i förstone synas märklig då det rådande treårsintervallet ju rent matematiskt 

sedan länge regelmässigt resulterat i att jubeldoktorer kreerades först 51 år – inte 

50 – efter sin ursprungliga promotion. Tydligen var det dock just denna ojämnhet 
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man härmed ville komma åt för ett överskådligt antal år framöver, ty som promotor 

fortsätter: ”Derigenom att den öfliga treårspromotionen för en gång flyttas ett år 

tillbaka, kommer dessutom rätta tiden för jubelpromotionen att under en följd af år 

sammanfalla med den för treårspromotionen”.22 Och därav alltså att endast ett ringa 

antal nydisputerade doktorander kunnat skakas fram.

Filosofiska fakultetens promotor detta år – och därmed författare av det citerade 

inbjudningsprogrammet – var Fredrik Areschoug, då sedan 15 år universitetets  

ordinarie professor i botanik.23 För Wallengren som Folkets Tidnings utsände var 

denne herre en mycket välbekant figur. Areschougs ”hemmaplan” – Botaniska 

trädgården – låg nämligen inte blott ett kortare stenkast från Wallengrens föräldra-

hem på Tomegapsgatan, utan var även en ofta och gärna besökt oas för den unge 

författaren och studenten. Wallengrens nära barndomsvän och granne Paul Rosenius 

har senare vittnat om deras återkommande besök i Botan och därvid om följande 

episod:

Men bland andra mötte vi också Areschoug, professorn i botanik, ”forskaren” 

kallad och även ”Kotten”, troligen för kroppsformens skull. Wallengren hade 

redan då en liten hund som han oftast kärleksfullt bar på armen, men han hade 

släppt honom nu, när vi mötte Areschoug, som stannade framför oss, och på sin 

grova skånska sade: ”Har inte harrarna sett att de e’ förbjudet att ha hondar lösa 

i trädgården?” Djupt rodnande genmälte Wallengren: Jo, men han är ju så liten!” 

Varpå slutrepliken avgavs av forskaren: ”Ja, men det kan dock ingalonda vara vår 

oppgift att gå här och mäta hondar.”24

Anekdoten ger oss en tydlig antydan om hur det bör ha klingat när Areschoug – 

bördig från Simrishamn och son till en lantbrukare – som promotor 1894 gjorde 

det som så mycket av Wallengrens kåseri handlar om: att han genomgående talade 
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Fredrik Areschoug, botanikprofessor 
samt skånsk- och svensktalande 
promotor. Däremot ej hundmätare. 
Bildkälla: AF:s Arkiv.
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på svenska! Men kan detta verkligen stämma, eller handlade det om någon form 

av önsketänkande från en satiriker som i sin samma år utkomna En hvar sin egen 

professor hade formulerat följande passage av kritik mot dåtidens krav på latinkun-

skaper för många offentliga yrken?

De döda språken kallas så på grund af den graflika stämma, hvarmed de fram- 

sägas af den erfarne öfversättaren. Det dödaste och således vigtigaste af dem  

alla är latinet, som uppfans af gudinnan Latona. Känner du icke till detta språk,  

är du beklagansvärd och otjenlig att beträda mången vigtig förtroendepost.25

Redan bibliotekarien och Fakirenkännaren Nils Palmborg betvivlade i någon mån 

Wallengrens uppgift när han på 1990-talet lät trycka om dennes promotionskåseri 

i skriftserien Fakirenstudier. Vid jämförande kontroll med andra samtida vittnesmål 

visade sig påståendet dock vara åtminstone delvis sant. Av den mer neutralt refere-

rande nyhetsartikel som Folkets Tidning publicerade samma dag som Wallengrens 

kåseri framgår nämligen att Areschoug mycket riktigt hade använt sig av moders-

målet i sitt välkomsttal till jubeldoktorerna. Däremot finns det ingen indikation på 

att själva den därpå följande promotionsakten, då som nu, skulle ha förrättats på 

något annat språk än det traditionella latinet.26 Här har Wallengren således antingen 

skarvat något – eller kanske själv lämnat ceremonin innan den latinska delen därav 

hann inledas?

Faktum är dock att Areschougs välkomsthälsning under alla omständigheter 

var långt ifrån de första ord som yttrats på svenska vid en lundapromotion. Redan 

på 1700-talet hade det tal som ”ultimus” – den näst främste av de promoverade 

– avslutningsvis riktade till bland annat närvarande damer brukat börja hållas på 

svenska (och därtill ofta på vers), och år 1856 skall dåvarande promotor, den tidigare 

nämnde Johan Gustaf Ek, trots att han själv var latinare, ha bytt ut detta romarspråk 
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mot svenska i allt utom själva ”bekransningsceremonin”.27 Det verkar alltså som att 

Areschoug med sitt svenska välkomsttal här helt enkelt valde att vandra vidare i den 

äldre kollegan Eks fotspår.

En annan punkt där promotionerna redan tidigare börjat försvenskas var de tryckta  

program som utfärdades som inbjudningar härtill. Här hade just 1844 års program 

– utfärdat av Bengt Magnus Bolméer, en man ur Tegnérs kvarvarande vänkrets från 

seklets början – varit det sista att författas på latin. Tre år senare hade 1847 års 

promotor, Carl August Hagberg, valt att helt avfatta skriften på svenska. Vilket väl 

får sägas ha haft sin logik då Hagbergs egen professur var i ”nyeuropeisk  

lingvistik” och han senare därtill skulle utses till universitetets förste professor 

någonsin i nordiska språk.28 Rent innehållsligt innebar Hagbergs program dock inte 

något avsteg från äldre tiders i det att det – utöver en lista på promovendi – mest 

rymde allmän högtidsretorik. Senare skulle detta kompletteras med att programmet 

inleddes med en vetenskaplig uppsats författad av promotor. Återigen verkar det här 

ha varit Johan Gustaf Ek som satte den nya trenden i och med 1856 års promotion,  

till vars program han skrivit om ”Comparativ språkforskning och latinsk etymologi”.29  

Följande promotorer hade sedan följt detta mönster, och Areschoug var inget 

undantag: hans program bar titeln Det fanerogama embryots nutrition. Här kunde 

alltså den som fann promotionsakten lång välja att i stället försjunka i litet förhopp-

ningsvis god populärvetenskap om fröväxters näringsintag.

En fråga man kan ställa sig är om fakultetens iver att hålla promotion återigen år 

1894 bara handlade om att man ville komma i fas vad gällde jubeldoktorerna i all-

mänhet. Kanske handlade det även om att just 1844 års promovendi hade omfattat 

ett antal personer, vilka min inte ville riskera hann gå och avlida innan de fått sin 

jubelkrans? Det fanns nämligen onekligen en del tunga namn och ”kändisar” inom 

just denna årgång av magistrar.30 Bland lokalare potentater märktes tidigare ledamö-
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1847 års promotionsprogram var 
det första vid Lunds universitet att 
utfärdas på svenska.  
Bildkälla: Universitetsarkivet. 
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1894 års promotionsprogram 
med Areschougs uppsats om 
”Det fanerogama embryots 
nutrition”. 
Bildkälla: Universitetsarkivet. 
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ter av stadsfullmäktige i såväl Lund (Esaias Laurentius Palm, 74 år) som Ystad (Carl 

Gottfrid Henning, 73 år) och Malmö (Malte Eurenius, 73 år); den sistnämnde tillika 

grundare av Malmö museum. Inte heller på riksnivå saknades framträdande namn 

bland jubilarerna: här fanns bland annat en diplomat, hovman och riksdagsledamot 

(Corfitz Augustin Beck-Friis, 70 år), en landshövding och talman i andra kammaren 

(Robert De la Gardie, 71 år) och en före detta biskop i Växjö stift (Johan Andersson, 

74 år).

Det rent lärdomsmässigt mest lysande namnet var dock Gustaf Ljunggren (71 

år), under tre decennier professor i det omfattande ämnet estetik (litteratur- och 

konsthistoria), universitetets rektor i två omgångar (första gången 1867–68 enligt 

det äldre rullande system som då fanns, den andra 1877–85 såsom universitets  

förste på personligt, flerårigt mandat valde rektor), mångårig såväl inspektor för 

Skånska nationen som ordförande för Akademiska Föreningen och Kulturen, ålder-

man i Lunds Knutsgille, samt – och icke minst – sedan 1865 ledamot av Svenska 

Akademien (och en drös andra lärda samfund)! Men Ljunggrens meriter var inte 

bara rent formella, han var även rent konkret under decennier en kulturpersonlighet, 

både i det akademiska och i det allmänna umgängeslivet i Lund. Som förman för  

AF:s sociala utskott hade han i ungdomen tagit initiativet till att i föreningens nya 

hus arrangera lördagssoaréer med föredrag, sång och diktläsning. Han hade också 

själv skrivit små lustspel som framförts på husets nya scen och som kan ses som upp-

rinnelsen till senare tiders såväl spex som studentteater. Som äldre odlade Ljunggren 

och hans hustru Adèle motsvarande kulturliv i det egna hemmet vid  

Mårtenstorget. Här bjöds regelbundet in till supéer som ofta följdes av ett ”drama-

tiskt  divertissemang”, gärna med parets spirituella dotter Helesine31 i en ledande 

roll. På gästlistorna återfanns allt från universitetets kansler till vanliga studenter men 

också konstnärer som Walter Runeberg, skulptören bakom merparten av Universitets- 

platsens professorsbyster. Ljunggren använde även gärna i det egna hemmet för sin 
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Lärdomsgiganten och dubbel- 
rektorn Gustaf Ljunggren 
(1823–1905) fotograferad av 
Lina Jonn. Det faktum att den 
vitskäggige Ljunggren här är iförd 
en färsk lagerkrans gör att man 
kan misstänka att bilden är tagen 
i samband med just 1894 års 
promotion. Bildkälla: AF:s Arkiv. 
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undervisning. En av hans efterföljare som rektor, språkforskaren Axel Kock, har från 

sin studietid lyriskt berättat om dessa föreläsningar i bekväma fåtöljer i professorns 

”med bokhyllor från golv till tak utstyrda arbetsrum” där man ”hade en känsla av 

förfinad hemtrevnad”. Kock noterade att studenterna knappast antecknade, och 

att Ljungrens syfte heller inte var att banka in rena tentamenskunskaper; ”han ville 

fastmer giva sitt lilla auditorium ett levande intryck av den antika konstens  skön-

hetsvärld”. En annan akademiker av en yngre generation, Ljunggrens efterträdare 

som professor i estetik, Henrik Schück, betecknade senare sin företrädare som ”den 

man vilken varje ung litteraturhistoriker måste blicka upp till såsom en ledare”.32

Man kan med andra ord föreställa sig mot vilken jubeldoktor som särskilt många 

uppskattande blickar riktades vid 1894 års promotion!

Man kan här avslutningsvis fråga sig om inte Gustaf Ljunggrens akademiska meri-

ter var så imponerande att hans jubelpromotion fick Axel Wallengren att känna att 

hans humoristiska alter ego hamnat något i bakvattnet och behövde uppgraderas i 

lärdom och prestige? Redan på hösten samma år följde Wallengren nämligen upp 

det falstaffska debutverket En hvar sin egen professor med en ny bok betitlad En 

hvar sin egen gentleman, och i denna lät han fakiren Falstaff upphöjas till ledamot 

av samma prestigefyllda lärda samfund som Ljunggren: Svenska Akademien! Detta 

därtill på ett mer unikt sätt än vare sig Ljunggren eller någon annan tidigare leda-

mot. Stadd på resa mot Italien nås Fakiren nämligen av ett telegram med följande 

lydelse:
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    Fakir Falstaff.

      Paris – Rom.

De odödliges akademi har beslutat att öka sitt antal med (1), och med alla  

röster mot 8 invalt Er till dess nittonde ledamot. Återvänd genast för att såsom 

ständig sekreterare handleda våra förhandlingar och oss! Ni är oundgänglig,  

det vet Ni sjelf. 

    Tio bland 

      De 18.33 
 
Wallengren lät här alltså fakirens Falstaffs närvaro i akademien bli så trängande 

att samfundet inte ens ville låta ett inval vänta till dess att någon ordinarie stol 

blivit ledig. Och som om detta inte varit nog utsågs den nye ledamoten även på 

studs till ny ständig sekreterare – en sådan ära hade minsann inte ens Gustaf 

Ljunggren vederfarits! Så långt som till att även låta Falstaff övertrumfa Ljunggren 

på det mer lokalt lundensiska planet gick dock inte Wallengren. I bokens förord 

nöjde han sig nämligen med att låta Falstaff avancera från Autodidactiæ doktor 

till – Autodidactiæ Pro-Rector!34

Fredrik Tersmeden 
Arkivarie vid Universitetsarkivet
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NOTER

1.  Axel Wallengren: En hvar sin egen professor eller Allt menskligt vetande i 
sammandrag – Kortfattad encyklopedi af Falstaff, fakir (Lund 1894) [Wallengren 
1894a], s 3; här citerad efter Litteraturbankens digitala utgåva.

2. Citerat efter Axel Wallengren: Samlade skrifter (red: Hans Küntzel), bd 4, s 218. 
Texten publicerades ursprungligen i Söndags-Nisses julnummer 1895; se Nils 
Palmborg: Skrifter av och om Axel Wallengren (Falstaff, fakir) (Lund å u [1992]), 
s 19. En i originalcitatet förekommande fotnot med en ordvits har av praktisk-
typografiska skäl utelämnats.

3. Rörande Mårten Svensson hänvisar artikelförfattaren till sin uppsats ”Några 
bilder av Fakirens fader” i Fakirenstudier XXV (Red: Sten Andreasson, & Ingemar 
Börjesson; Lund 2011), s 32-41.

4. Uppgifterna om Wallengrens mödernesläkt är primärt hämtade från Sture Bolin: 
En skånsk prästson i Amerika (Lund 1960) och Nils Stjernqvist: ”Den fakiriska 
familjen” i Fakirenstudier V (red: Nils Palmborg & Bertil Romberg; Lund 1990) 
samt från Carl Sjöströms matriklar över Skånska nationen (Lund 1897 resp 1904) 
och spridda uppslagsverk.

5. Exemplen är hämtade från Oscar Forshedens artikel ”Om accusativen hos Olsson” 
i Fakirenstudier II (red: Nils Palmborg & Bertil Romberg; Lund 1987), s 2ff, vari 
även åtskilliga ytterligare exempel, även från Uppsala och andra dåtida svenska 
universitet och högskolor, lämnas. Titlarna är av Forsheden översatta från latin.

6. Om den egensinnige Bülow som tidningsredaktör och skämtare i Fakirens anda, se 
t ex Nils Ludvig [Olsson]: Stadens melodi (Lund 1940), s 35-56 samt Jan Mårtensson: 
”Waldemar Bülow” i Humor i Lund (Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok 
2000; Lund 1999), s 85-89.
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7. Olof ”Ola” Lundberg (1808–1877) var en på sin tid känd bryggare och traktör 
(med etablissemang på Stora Södergatan) samt stor donator. Han inrättade 
fonder och stipendier för såväl Lunds barnhem, folkskolor, lärlingsskola och 
hantverksförening som – trots att han själv aldrig åtnjutit någon högre utbildning 
– elever vid Katedralskolan och studenter vid universitetet; en levnadsteckning 
över honom, författad av Theodor Tufvesson, utgavs 1922 genom ”Nämnden för 
Olof Lundbergs reseunderstödsfond”.

8. Den berömde kompositören och stundentsångaranföraren Otto Lindblad  
(1809–1864) hade varit en av 1844 års promovendi. Han hade också skrivit 
musiken till den dikt av Carl August Hagberg som omnämns tidigare i  
Wallengrens text, och som 1894 alltså utdelades i nytryck.

9. [Axel Wallengren]: ”Lund i går och för 50 år sedan” i Folkets Tidning 1894-06-01 
[Wallengren 1894b], s 3. Texten, publicerad av Wallengren under signaturen 
”William”, har tidigare återtryckts (med moderniserad stavning och smärre 
typografiska avvikelser) av Nils Palmborg som en del av dennes artikel ”Axel 
Wallengren om Lund” i Fakirenstudier VIII (red: Nils Palmborg & Bertil Romberg; 
Lund 1993), s 26ff. Palmborgs därtill fogade kommentarer har naturligtvis utgjort 
en viktig grund även för föreliggande artikel, ehuru denna gör betydligt mer 
omfattande utvikningar kring Wallengrens text. 

10. Rörande Hotell Altona generellt, se t ex Ingemar Ingers: Ortnamn i Lund 
(Föreningen det Gamla Lunds årsskrift XLIV; Lund 1961), s 15f, resp Bengt 
Karlsson: Kaféer, kondis & krogar i Lund (Föreningen Gamla Lunds årsskrift 75; 
Lund 1993), s 86f. Att hotellrörelsen just år 1873 ersattes av en ”Nipperi- och 
Galanterihandel” framgår av en serie annonser i Lunds Weckoblad i maj detta år.

11. Palmborg 1993, s 29.

12. Bror Olsson: Doktorspromotioner i Lund (Föreningen det Gamla Lunds årsskrift 
XXIX; Lund 1947), s 33f. Häri framgår även att traditionsbrottet faktiskt ägde 
rum redan 1880 då promotionen av någon anledning förlades till Akademiska 
Föreningen!
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13. Olsson 1947, s 73 resp 99f.

14. Den följande redogörelsen bygger dels på Olsson 1947, s 74f, dels på Krister 
Gierow: Lunds universitets historia, bd III (Lund 1971), s 397ff.

15. Om disputationsväsendet i Lund under äldre tider (särskilt 1700-talet), se 
bl a Ragnar Askmark: ”Disputationer i Lund för 200 år sedan” i Berlingska 
boktryckeriet i Lund 1745–1945 (Lund 1945) samt Arvid Leide: ”En astronomisk 
disputation i Lund 1740” i densammes Akademiskt 1700-tal – Minnesbilder från 
Lunds universitet (Gamla Lunds årsskrift 53; Lund 1971).

16. Askmark 1945, s 116.

17. B[engt] M[agnus] Bolmeer: Solemnia inaugurationis philosophicæ, quibus LXXI  
viri juvenes […] (Lund 1844), opag.

18. P.G. Ahnfeldt: Studentminnen, del 1 (Stockholm 1882), s 106.

19. Kongl. Maj:ts Nådiga Statuter för Universiteten i Upsala och Lund; Gifna 
Stockholms Slott den 2 April 1852 (SFS 1852:20, Stockholm 1852), s 39 (§ 129).

20. [Fredrik Areschoug]: Det fanerogama embryots nutrition – Inbjudning till den 
filosofie doktorspromotion, som af fakulteten i Lund anställes den 31 maj 1894 
(Lund 1894).

21. Olsson 1947, s 18 resp 102, samt Areschoug 1894, s 22.

22. Areschoug 1894, s 22.

23. För grundläggande biografiska uppgifter om Areschoug, se Gunnar Anderssons 
artikel om honom i Svenskt biografiskt lexikon, bd 2 (Stockholm 1920), s 149f.

24. Paul Rosenius: Mitt gamla Lund och andra minnen (Lund 1952), s 41.

25. Wallengren 1894a, s 24.

26. Palmborg 1993, s 30; ”Promotionen” i Folkets Tidning 1894-06-01, s 2.

27. Olsson 1947, s 11.
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28. Rörande Hagbergs båda professurer, se Gierow 1971, s 342ff.

29. Johan Gustaf Ek: Comparativ språkforskning och latinsk etymologi – 
Inbjudningsskrift till den magister-promotion som af Philosophiska faculteten 
anställes lördagen den 31 maj 1856 (Lund 1856).

30. De följande biografiska uppgifterna, där ej annan angives, från Areschoug 1894.

31. Så här i promotionssammanhang bör inte underlåtas att nämna at Helesine 
Ljunggren var kransflicka vid promotionen 1862, något hon själv senare 
berättat om i ”Två akademiska fester i Lund” i Hågkomster och livsintryck av 
svenska män och kvinnor – Sjunde samlingen (Uppsala 1926), s 84ff, och som 
artikelförfattaren tidigare refererat i sin artikel om kransflicketraditionen i 2018 
års promotionsprogram.

32. Detta stycke bygger på vad artikelförfattaren tidigare skrivit om Ljunggren i Petra 
Francke, Björn Magnusson Staaf & Fredrik Tersmeden (red): Lunds universitet 
under 350 år – Historia & historier (Lund 2016), s 91.
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Lund University welcomes  
its International Guests to the  
Doctoral Conferment Ceremony

The seventeenth century was an expansive 

time for Sweden in terms of foreign policy 

and military strength, and the country was 

outgrowing its single university in Uppsala 

(founded in 1477).

Three more were added, one in Dorpat 

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

(in Finland; Turku in Finnish) in 1640 and 

one in Greifswald in 1639. The University of 

Lund was founded in 1666, as a step in the 

plan for “Swedification” of the provinces of 

Skåne, Halland and Blekinge.

195 persons will have doctoral degrees 

conferred on them at the celebration: jubilee 

doctors, honorary doctors and doctors by 

examination.

The Vice-Chancellor of Lund University, 

Professor Erik Renström will open the 

ceremony with a welcoming address. The 

opening is followed by the doctoral  

conferments in the Faculties of Theology,  

Law, Medicine, Technology, Fine and 

Performing Arts, Humanities, Social Science, 

Economics and Science. 

A brief explanation of some symbols and 

other phenomena in connection with the 

doctoral conferment:

The doctor’s hat symbolizes both 

freedom and power. The hat is black and 

pleated. In the Faculty of Theology it is ador-

ned with a black bow, in the other faculties 

with a gold clasp, holding the relevant 

faculty’s symbol. The hats are presented at 

the conferment ceremony by conferrer from 

the Faculties of Theology, Law, Medicine 

Technology and Fine and Performing Arts.

The laurel wreath. The laurel tree was 

regarded as Apollo’s tree in Greek mytho- 

logy, and since ancient times wreaths of its 

leaves have been presented as awards for 
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scholarly, literary and athletic merits. At the 

conferment ceremony, the laurel wreath is 

presented by conferrers from the philosophi-

cal faculties. Since 1935, graduating doctors 

within these faculties have had the right 

to wear a doctor’s hat; however, the laurel 

wreath only is used by the newly graduated  

doctors on the day of the conferment 

ceremony.

The ring is of gold and symbolizes 

fidelity towards science and scholarship. The 

different faculties have their own symbols to 

adorn it.

The diploma is a written confirmation of 

the rights that are due to doctoral gradu- 

ates. It is presented to all graduating 

doctors. The diploma is drawn up in Latin.

The lecturer’s table (“The Parnassus”) 

at the conferment ceremony is not only a  

lectern; it also symbolizes the Greek Mountain 

of the Gods. The conferrers conduct the 

ceremony from there. Conferrers are chosen 

annually, usually in order of seniority, by 

the faculties concerned. The conferment 

language is Latin.

Jubilee doctor. Persons who received 

their doctorate fifty years ago at Lund  

University become Jubilee doctors. All Jubilee  

doctors receive a diploma, and within the 

faculties of philosophy a laurel wreath.

Honorary doctor (doctor honoris causa) 

is a dignity that the faculties award to persons  

whom they particularly want to honour and 

associate with their research fellowship.

Doctor by examination is the official 

term for a “new” doctor, in Latin doctor 

iuvenis.

“The laurel girls” symbolize the nine 

muses. In the 19th century there was also 

a little boy symbolizing Apollo presenting 

the diplomas, but as the ceremony grew it 

became too overwhelming for a 5-year old 

and an usher replaced him.



147

The doctoral degree conferment ceremony, 
the language and the names. Why Latin?

Lund University is international in many 

ways, something we see in particular in 

connection with a day like this, the doctoral 

degree conferment ceremony. This was true 

already when the activities at our University 

began just over 350 years ago. The students 

who came flooding during the University’s 

first years were not only from southern 

Sweden and the Swedish provinces around 

the Baltic Sea, but also from other parts of 

Europe. Although the academic world at the 

time lacked today’s global perspective, it was 

certainly international and many students 

moved between universities in the different 

countries. Having a common language to 

communicate in was necessary, and already 

at the first universities in Europe in the 

1100s people spoke Latin, the language 

that for long had been used in Europe in 

diplomatic, ecclesiastical and educational 

contexts. Latin was the English of the time, 

and it was fine to speak Latin both when 

defending your doctoral thesis and when 

socialising. Back then, the students in Lund 

also spoke Latin and continued to do so well 

into the 18th century. (Even today you can, 

of course, speak Latin if you prefer. It’s as 

functional as any other language!)

Much of our beautiful degree conferment 

ceremony is reminiscent of the medieval 

traditions of the early days of universities 

in Bologna and Paris, for example. Even 

today, the entire doctoral degree conferment 

ceremony in Lund is in Latin, which in itself 

represents an academic sense of community, 

boundless in time and space, where each 

generation has continued to work and build 

on the insights of previous generations in an  

environment where knowledge, education 

and research have been a priority for 

centuries, even across national borders. 

However, Latin is not the only reminder of 

the early history of universities, but also the 

insignia, which are given to the conferees, 
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the ring, the hat and the diploma, have all 

been around since the Middle Ages. When 

the insignia are awarded to the honorary 

doctors, the presenter says:

Salve!
(Greetings!)

Accipe pileum, insigne libertatis!
(Accept this hat, a symbol of liberty!)

Ecce anulus, sincerae fidei pignus!
(Behold this ring, a pledge of true faith!)

En diploma, doctrinae virtutisque  
testimonium!
(The diploma, a testimony to learning  

and merit!)

Vale, praeclarissima doctrix/ 
praeclarissime doctor!
(Farewell, esteemed doctor!)

Doctors of Philosophy will instead of a hat 

receive a laurel wreath, and the presenter 

will say:

Accipe lauream, honesti felicisque labo-
ris praemium!
(Accept this laurel wreath, the reward for 

honourable and fruitful effort!)

The ritual slightly varies between different 

types of doctors, and is shortened for those 

whose degrees will be conferred after the 

completion of an exam. However, they will 

all be greeted with the word “Salve!” and 

bid farewell with the words “Vale, praecla-

rissima doctrix/praeclarissime doctor!” (In 

Latin, each word has its specific grammatical 

gender. “’Doctrix” is feminine and “doctor” 

is masculine.)

Latin is a language in which the inflections 

indicate the syntactic function of a word 

in a sentence. This generally also applies 

to names. Over the centuries when Latin 

was the universal language of academia, 

students often used the Latin forms of 

their names. Even during today’s degree 

conferment ceremony, we use the Latin 

form of names whenever possible. (The 

other names remain in their original form, 

which also works.) The Latinised names are 

used during the actual degree conferment 
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ceremony in the form of address known as 

vocative, while on the diplomas they appear 

in accusative form.

Sometimes it can be confusing to hear 

the Latin form of your name, especially if 

you recognise it as a different name than 

your own. For example, if your name is 

Anders, you will be called Andreas. The Latin 

form of Johan is Johannes, the same applies 

to Jan, Hans and Hannes. In Latin, Niklas, 

Nils and Claes are referred to as Nicolaus. If 

your name is Malin, you will be called  

Magdalena, and if your name is Britt, Britta, 

Birte or Berit, your Latin name is Birgitta. 

Some of the Latin names are originally  

ancient Roman names, whereas some are 

Latinised forms of, for example, Greek 

names. Moreover, during the Middle Ages, 

certain European names were Latinised, as 

we can see in medieval documents. Among 

these, we find old Nordic names such as  

Sveno (Sven), Bero (Björn), Gunhildis (Gunhild)  

and Ingridis (Ingrid). In case you want a few 

examples, I would like to conclude with 

a list of some of the common names that 

have appeared at Lund University’s degree 

conferment ceremonies over the years:

Anders    Andreas

Bengt/Benny  Benedictus

Erik   Ericus

Fredrik   Fredericus

Göran/Jörgen  Georgius

Henrik/Harry  Henricus

Håkan   Haquinus

Johan/Hans/Jan/Hannes Johannes

Karl   Carolus

Lars   Laurentius

Lennart   Leonardus

Nils/Claes/Niklas  Nicolaus

Olof/Ola   Olavus

Oskar   Oscarus

Patrik   Patricius

Per/Peter/Petter  Petrus

Staffan/Stefan  Stephanus

Ulf   Ulpho
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Ann/Anna  Anna

Britt/Britta/Birte/  

Gitte/Berit/Birgit  Birgitta

Bodil/Boel  Bothildis

Ellen/Elin/Elna/Helen Helena

Emma/Emilie/Emilia Aemilia

Elsa/Betty/Lisa  Elisabeth

Greta/Märta/Margareta Margarita

Gunilla/Gun/Gunnel Gunhildis

Ingrid/Inger/Inga  Ingridis

Jane/Jenny/Jeanette Johanna

Karin/Katja/Kajsa  Catherina

Kerstin/Kristin/Stina Christina

Louise/Lovisa  Ludovica

Malin   Magdalena

Marie/Maria/Mia  Maria

Signe    Signhildis

Sofia/Sophie/Sonja  Sophia

Ulla/Ulrika  Udalrica

Cajsa Sjöberg
Herald and associate professor of Latin






