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FÖRORD
I september 2007 var det 100 år sedan den förste hedersdoktorn promoverades vid dåvarande
Göteborgs högskola. I och med doktorspromotionen i oktober 2007 har totalt 524 hedersdoktorat delats ut vid Göteborgs universitet. Dessa har förärats högt förtjänta forskare, kulturpersonligheter, samhällsföreträdare och personer som på något sätt gjort en beundransvärd insats
till gagn för universitetet och dess verksamhet.
I samband med 100-årsjubileet har föreliggande förteckning upprättats över samtliga hedersdoktorer sedan 1907. I förteckningen återfinns biografiska uppgifter om födelse- och dödsår,
utbildning, anställningar och grunden till hedersdoktoratet, om sådana uppgifter varit möjliga
att uppbringa. Redovisningen sker årsvis. Efter namn och årtal anges den position och den
geografiska hemvist som var aktuell när vederbörande utsågs till hedersdoktor.
Syftet med förteckningen är att kortfattat presentera varje hedersdoktor – inte att ge en heltäckande biografi. I samband med upprättandet av förteckningen har ett ganska stort material
samlats in (20 pärmar). Det är tillgängligt för den som vill inhämta ytterligare information.
För en del hedersdoktorer finns mycket material, för andra lite. För några finns mer eller
mindre kompletta meritförteckningar.
Att bli hedersdoktor är en stor ära. Att ha hedersdoktorer är en stor tillgång. Att bevara minnet
av gångna tiders hedersdoktorer och värna om dem som promoverats är en angelägen uppgift
för ett universitet. I en tid som präglas av snabba förändringar och ständig förnyelse är det
också viktigt att tydliggöra det historiska arvet och vårda den akademiska traditionen. Förhoppningsvis kan denna förteckning utgöra ett bidrag i det arbetet.
Göteborg i oktober 2007
Claes-Olof Olsson
akademidirektör
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Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet

HEDERSDOKTORER VID GÖTEBORGS
UNIVERSITET
BAKGRUND
Årligen anordnas doktorspromotioner vid landets universitet. Det är en högtidlig akademisk
ceremoni när de som under året avlagt doktorsexamen promoveras och får ett bevis i form av
ett diplom på sin doktorsvärdighet. I samband med doktorspromotionen är det numera också
vanligt med promovering av hedersdoktorer. En hedersdoktor (lat. doctor honoris causa) är en
person som tilldelats doktorstiteln som en utmärkelse. Vederbörande behöver inte ha avlagt
någon akademisk examen.
Grunden för utdelandet av hedersdoktorat i Sverige går tillbaka till 1839. Skalden Per Daniel
Amadeus Atterbom (1790–1855), som också var professor vid Uppsala universitet, föreslog
då att en svensk kulturpersonlighet, som inte genomgått proven för magistergraden ändå skulle kunna promoveras. Fakulteten var positiv och grunden lades till det system som sedan blivit praxis vid alla svenska universitet.
Uppsala universitet var alltså först i Sverige med att utdela hedersdoktorat. Det skedde till en
början mycket sparsamt. Men när Uppsala universitet 1877 firade sitt 400-årsjubileum promoverade man inte mindre än 84 hedersdoktorer. Under det halvsekel som följde utsågs hedersdoktorer som regel endast när man firade jubileum av något slag. Det var först efter andra
världskriget som det blev vanligt att man årligen utsåg en eller flera hedersdoktorer. Numera
är det sällsynt med en doktorspromotion utan promovering av hedersdoktorer.
Det finns inga generella regler för utseendet av hedersdoktorer. Det är en fråga för respektive
lärosäte att avgöra vem och på vilka grunder en person utses. Allmänt sett brukar gälla att en
hedersdoktor antingen skall ha utfört prestationer utanför det akademiska systemet som motsvarar kriterierna för en doktorsexamen eller också på annat sätt ha utfört en synnerligen betydelsefull gärning i den vetenskapliga forskningens tjänst.
De flesta hedersdoktorerna är vetenskapsmän eller forskarkollegor som man vill knyta närmare till sin verksamhet och som man samarbetar med på olika sätt. Ofta belönas utländska forskare i strävan att främja de internationella kontakterna. Det är inte ovanligt att hedersdoktorat
också ges till personer som gjort unika insatser i forskningens tjänst utan att de har någon anknytning till lärosätet. Exempel på sådan verksamhet är omfattande kartläggningar och materialinsamlingar av olika slag. Utöver vetenskapsmän har kulturpersonligheter, författare,
konstnärer och musiker också genom tiderna blivit hedersdoktorer. Under senare år har det
blivit vanligare att personer med samhälleliga eller administrativa meriter hedras. Till denna
grupp kan räknas donatorer och företrädare för näringslivet.
Det är respektive fakultet vid ett universitet som utser hedersdoktorer. Det finns skillnader
mellan olika lärosäten och olika fakulteter men i stort sett råder konsensus kring de ofta
oskrivna principerna för utdelandet av hedersdoktorat. I varje fall är det ovanligt att ett beslut
om ett hedersdoktorat vållar diskussion eller debatt.
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Insignierna för hedersdoktorat är hatt/lagerkrans, ring och diplom och de utdelas under högtidliga former och enligt gammal tradition vid en ceremoni som hålls på latin. I den mån en
hedersdoktor inte kan närvara vid promotionen brukar en särskild ceremoni anordnas vid ett
senare tillfälle.

TIDEN FÖRE 1960
Göteborgs högskola, som sedermera blev Göteborgs universitet, grundades 1891. Högskolan
anordnade sin första doktorspromotion 1903. Det skedde med stor akademisk pompa och ståt
och fyra personer promoverades vid den högtidliga ceremonin, bland dem historikern Carl
Grimberg.
I september 1907 invigdes högskolans huvudbyggnad i Vasaparken. Den hade tillkommit
genom en omfattande donation av Oscar Ekman (1812–1907) som vid den tiden var en av
Sveriges rikaste personer. Invigningen tog två dagar i anspråk och förrättades av dåvarande
kronprins Gustaf (sedermera Gustav V). Under den andra dagens högtidligheter anordnades
doktorspromotion och professorsinstallation. Vid det tillfället promoverades Gustaf Ekman till
Göteborgs högskolas förste hedersdoktor. Han var brorson till den då nyligen bortgångne Oscar Ekman och på detta sätt kunde högskolan hedra familjen Ekman för deras insatser. Gustaf
Ekman var en framgångsrik industriman och bl.a. direktör för Svenska sockerfabriks AB i
Göteborg. Han hade ett brinnande intresse för havsforskning och 1914 donerade han hundra
tusen kronor till Göteborgs högskola för inrättandet av en oceanografisk institution. Gustaf
Ekman var också ledamot av Göteborgs högskolas styrelse.
I likhet med andra universitet och högskolor vid denna tid utsåg Göteborgs högskola hedersdoktorer endast vid särskilda tillfällen och jubileer av olika slag. Vid högskolans 25årsjubileum 1916 utsågs fem hedersdoktorer bland dem författaren och akademiledamoten
Per Hallström, tonsättaren Wilhelm Stenhammar och forskningsresanden Erland Nordenskiöld (son till Vegafararen Adolf Erik Nordenskiöld och sedermera professor i etnografi vid
högskolan). Stenhammar dirigerade vid detta tillfälle själv sångkören som från aulans läktare
framförde hans tonsättning av Verner von Heidenstams dikt ”Sverige”.
Nästa promotion med hedersdoktorer ägde rum i maj 1923 i samband med de festligheter som
anordnades med anledning av Göteborgs 300-årsjubileum. Även vid detta tillfälle hade högskolan celebert besök. Kung Gustaf V tillsammans med flera medlemmar av den kungliga
familjen deltog i promotionen. Fem hedersdoktorer promoverades och för första gången utdelades värdigheten till en utländsk person – den engelske poeten och författaren Edmund Gosse. Till hedersdoktor utsåg man då också Henrik Hedlund. Han var en känd journalist och
politiker som under en lång följd av år varit huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han hade också varit riksdagsman och han var en ledande politiker inom det liberala samlingspartiet.
När landshövdingen, riksmarskalken och förutvarande statsministern Oscar von Sydow utsågs
till hedersdoktor 1934 skedde det inte vid något jubileum utan i stället i en för högskolan utomordentligt besvärlig ekonomisk situation. Göteborgs högskola var vid den tiden en stiftelse
och beroende av fonder. Fonderna hade minskat kraftigt i värde och högskolans ekonomiska
läge var prekärt. Man hade bl.a. tvingats höja lärarnas pensionsålder. Genom att utse von Sy-
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dow till hedersdoktor kunde högskolan räkna med hans stöd och hans kontakter vilket då var
av stor betydelse för den fortsatta verksamheten.
Hösten 1941 firade Göteborgs högskola sitt 50-årsjubileum. Det skedde i skuggan av andra
världskriget. Rektor Curt Weibull höll tal med tydlig adress till det nazistiska Tyskland om
hotet mot den fria tanken. Åtta nya hedersdoktorer promoverades, bland dem den världsberömde filosofen Ernst Cassirer. Cassirer hade flytt från det nazistiska Tyskland och fått en
personlig professur vid Göteborgs högskola. I rädsla för att falla i nazisternas händer vid en
invasion lämnade han efter promoveringen Sverige för en professur vid Yale University i
USA. Vid detta tillfälle blev också författaren Pär Lagerkvist hedersdoktor. Hans författarskap mot världens ondska, med tydlig udd mot nazismen, gavs därmed en akademisk belöning. Den nordiska enhetstanken präglade festligheterna och man utsåg en hedersdoktor från
vart och ett av de nordiska länderna.
Promotionen 1941 var i många avseenden en betydelsefull tilldragelse i högskolans historia.
Det var ett tillfälle för rektor att från den akademiska horisonten slå vakt om det fria ordet och
ge uttryck för sin kritik av diktaturens Tyskland. Även i ett annat avseende var 1941 års promotion unik. Då promoverades den första kvinnliga hedersdoktorn vid Göteborgs högskola.
Det var Vivi Sylwan som under många år var amanuens och föreståndare för textilavdelningen
vid Röhsska museet i Göteborg. Hon anses vara en av vårt lands främsta textilhistoriska experter.
I början av 1950-talet pågick ett arbete i syfte att sammanföra Göteborgs högskola med dåvarande Medicinska högskolan i Göteborg, som vid den tiden var ett självständigt lärosäte. Det
ledde fram till bildandet av Göteborgs universitet 1954. I samband därmed anordnade de båda
högskolorna, år 1953, en gemensam doktorspromotion i Göteborgs högskolas aula. Det var en
märkesdag för det göteborgska universitetsväsendets historia. För första gången promoverades medicine doktorer och medicine hedersdoktorer i Göteborg. Till medicine hedersdoktorer
utsågs då bl.a. Malte Jacobson och Curt Weibull. Båda hade varit drivande vid Medicinska
högskolans tillkomst och båda var mycket aktiva i arbetet med att bilda Göteborgs universitet.
Curt Weibull var rektor vid Göteborgs högskola 1936–46 och Malte Jacobson, tidigare professor i filosofi vid högskolan, var landshövding i Göteborg 1934–50 samt ordförande i den
organisationskommitté som utgjorde Medicinska högskolans ledning. Vid promotionshögtiden 1953 promoverades också författaren och sedermera nobelpristagaren Eyvind Johnson till
filosofie hedersdoktor.
Göteborgs universitet bildades den 1 juli 1954. Det firades i oktober 1954 med en högtidlig
invigning i närvaro av kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise. Som traditionen bjöd vid
högtidligare tillfällen anordnades då också en doktorspromotion och sammanlagt promoverades sju hedersdoktorer. För första gången kunde det nya universitetet nu promovera både filosofie och medicine hedersdoktorer. Bland dem som hedrades vid invigningstillfället fanns
författaren och sedermera nobelpristagaren Harry Martinsson, som blev filosofie hedersdoktor, och den danske läkaren Hans Christian Hagedorn, som blev medicine hedersdoktor. Hagedorn var en pionjär för framställning av insulin och han lade grunden till det som senare
blev Nova Nordisk A/S i Danmark.
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TIDEN EFTER 1960
Vid universitetets tillkomst 1954 utsåg man endast filosofie respektive medicine hedersdoktorer. Från 1958 promoverades hedersdoktorer vartannat år och från 1972 varje år. 1970 tillkom
odontologie hedersdoktorer vid den då nytillkomna odontologiska fakulteten. Vid 1972 års
promovering skedde en uppdelning av den filosofiska fakulteten så att hedersdoktorerna där i
fortsättningen utsågs av humanistiska, samhällsvetenskapliga respektive matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna (namnändring till naturvetenskapliga fakulteten 2002). Handelshögskolan kunde efterhand utse egna hedersdoktorer. Vid 1999 års doktorspromotion promoverades för första gången hedersdoktorer vid de konstnärliga respektive utbildningsvetenskapliga
fakulteterna. Fr.o.m. 2005 års promotion utser Sahlgrenska akademin hedersdoktorerna vid de
tidigare medicinska, odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna.
Under de gångna hundra åren har sammanlagt 524 hedersdoktorat utdelats till 523 personer.
Skillnaden beror på att en person (Pehr G. Gyllenhammar) blivit hedersdoktorer vid två olika
tillfällen (medicine hedersdoktor respektive ekonomie hedersdoktor). Hedersdoktoraten har
förlänats vetenskapsmän, framstående kulturpersonligheter, donatorer, politiker, näringslivsföreträdare och andra som på ett särskilt sätt gjort betydande insatser till gagn för universitetet. Ur förteckningen återges här några exempel.
En lång rad framstående vetenskapsmän har genom åren blivit hedersdoktorer vid Göteborgs
universitet. Bland belönade svenskar återfinns Björn Ingelman som blev hedersdoktor 1964.
Han lyckades framställa det första praktiskt användbara blodersättningsmedlet ur sockerföreningen dextran. Det bidrog till att rädda många soldaters liv under Koreakriget. Ivan Östholm,
som grundade en läkemedelsforskning i världsklass genom storsäljare som Losec och Seloken, belönades 1972. Per-Ingvar Brånemarks epokgörande arbete med käkbensförankrade
titanproteser gav honom ett odontologie hedersdoktorat 1991.
Nobelpristagaren i kemi 1992, Rudolph Marcus från USA, blev filosofie hedersdoktor 1987
och Abdus Salam, född i Pakistan men verksam i Italien och nobelpristagare i fysik 1979 fick
ett hedersdoktorat i Göteborg 1985. Den i Israel födde amerikanske psykologen Amos Tversky
blev också hedersdoktor 1985. Han gjorde betydelsefulla insatser inom klassisk ekonomisk
teori. Det resulterade i ett nobelpris i ekonomi (Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap
till Alfred Nobels minne) som hans medarbetare erhöll några år efter Tverskys alltför tidiga
bortgång. År 2000 blev Judah Folkman medicine hedersdoktor. Hans insatser rörande nybildning av blodkärl för tillväxt och spridning av cancertumörer blev banbrytande för möjligheten
att bekämpa tumörsjukdomar.
En rad framstående kulturpersonligheter har blivit hedersdoktorer i Göteborg. Tidigare har
nämnts nobelpristagarna i litteratur Pär Lagerkvist, Eyvind Jonson och Harry Martinsson.
1966 blev Evert Taube hedersdoktor. Bland musiker har, förutom Wilhelm Stenhammar, tonsättaren Gösta Nystroem (1958), dirigenten för Göteborgssymfonikerna Neeme Järvi (1991)
och violoncellisten Guido Vecchi (1979) blivit hedersdoktorer. Detsamma gäller konstnären
Endre Nemes (1984), skulptören Per Liljenberg (2001) och skådespelaren Kent Andersson
(2005).
Gruppen politiker och representanter för olika samhällssektorer är också företrädda bland hedersdoktorerna. Tage Erlander, statsminister under åren 1946–69, blev medicine hedersdoktor
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1981 för sina insatser i samband med etablerandet av medicinsk forskning och utbildning i
Göteborg. Samma år blev Österrikes förbundskansler Bruno Kreisky hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Islands president Vigdís Finnbogadottír blev hedersdoktor vid
humanistiska fakulteten 1990. Andra framstående politiker som blivit hedersdoktorer är
landshövdingen Rolf Edberg (1974), statsrådet och fredspristagaren Alva Myrdal (1975), ambassadören Inga Thorsson (1987), sedermera utrikesministern Jan Eliasson (2001) och förre
utrikesministern Hans Blix (2004). Till denna grupp kan också räknas den amerikanska senatorn Hillary Clinton (2007). H.M. Drottning Silvia blev medicine hedersdoktor 1999 för sina
insatser när det gäller utsatta barns situation.
Universitetets verksamhet har gynnats genom betydelsefulla donationer och genom ekonomiskt stöd till forskning och utveckling. Bland de donatorer som blivit hedersdoktorer finns
överintendenten Åke Wiberg (1958). Han lade grunden till Åke Wibergs stiftelse som bl.a.
delar ut anslag till vetenskaplig forskning och ger bidrag till undervisning och utbildning.
Ingabritt Lundberg hedrades med ett medicine hedersdoktorat 1995 för instiftandet av Ingabritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse vars ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer och njursjukdomar samt ortopedi. Grosshandlaren
Erik Malmsten (1994) och den i London verksamme svenskfödde bankiren Félix Neubergh
(1987) är två andra betydelsefulla donatorer.
Göteborgs universitets goda relationer med AB Volvo har inneburit att flera av de ledande
personerna inom företaget blivit hedersdoktorer. Det gäller t.ex. Gunnar Engellau (1979),
Pehr G. Gyllenhammar (1981 och 2003) och Leif Johansson (2007). Pehr G. Gyllenhammar
har, som tidigare omtalats, blivit hedersdoktor vid två olika tillfällen. År 1981 blev han medicine hedersdoktor utsedd av medicinska fakulteten och 2003 blev han ekonomie hedersdoktor
utsedd av Handelshögskolan. Andra framstående näringslivsföreträdare är chefen för Asea
Brown Boveri, Percy Barnevik (1991) och förutvarande styrelseordföranden i Svenska Handelsbanken, direktör Tore Browaldh (1980).
Bland hedersdoktorerna finns också många framstående personer som utfört unika insatser
ofta utan formell utbildning. Deras livsverk är i många avseenden beundransvärda. En sådan
person var lantbrukaren Per-Adolf Larsson från Öjersbyn i Dalsland. Han hade ett stort intresse för botanik, både kärlväxter och ormbunkar men framför allt mossor. Hans intresse växte
till en passion. Han fann en levermossa i Åmål 1923 som varken förr eller senare påträffats i
Sverige. Han har fått en mossa uppkallad efter sig (Larssoni). När han avled efterlämnade han
en samling av växter som omfattade 30 000 ark. Han blev filosofie hedersdoktor 1953.
Missionären Barbro Johansson blev hedersdoktor 1968 för sina insatser när det gällde uppbyggandet av ett fungerande skolväsende i Tanzania. Efter många års hårt arbete och stort
motstånd lyckades hon etablera en gymnasieskola för flickor i landet. Hennes starka engagemang gjorde att hon blev tanzanisk medborgare. Som sådan valdes hon in i Tanzanias lagstiftande församling och i början av 1970-talet var hon ambassadråd vid Tanzanias ambassad i
Stockholm.
Sixten Bengtsson, filosofie hedersdoktor 1994 och allmänt kallad Västgöta-Bengtsson, var en
folklivsskildrare som under en lång följd av år genomförde intervjuer med gamla västgötar.
Materialet samlade han på 1 000 band och grammofonskivor och på 3 000 A4-sidor text. Han
var en mycket god historieberättare. Han höll över 5 000 föreläsningar och han anses vara en
av Sveriges största amatöretnologer.
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Miriam Rothschild hade ingen akademisk utbildning bakom sig, men hon blev ändå en av
Storbritanniens ledande naturforskare och en världsauktoritet inom forskningen kring växtinsekts-relationer. Hennes engagemang sträckte sig också utanför det naturvetenskapliga området. Under andra världskriget försökte hon pressa den brittiska regeringen att ta emot fler
tyska judar från det nazistiska Tyskland. För sina insatser hedrades hon med inte mindre än
åtta olika hedersdoktorat bl.a. vid universiteten i Oxford och Cambridge. Hon blev filosofie
hedersdoktor vid Göteborgs universitet 1984.
Listan över hedersdoktorer som gjort synnerligen framstående insatser kan göras lång. Här
har endast några få exempel återgetts.

STATISTIK
Som tidigare framhållits utdelades hedersdoktorat inledningsvis mycket sparsamt. Under den
första tiden skedde det enbart i samband med jubileer av något slag. Först under 1950-talet
blev det brukligt att alltid utdela hedersdoktorat i samband med en doktorspromotion och från
år 1972 har detta skett årligen. I det följande lämnas några statistiska uppgifter rörande universitetets hedersdoktorer. Det gäller antalet hedersdoktorer över tid, andelen kvinnliga hedersdoktorer och en uppdelning görs av hedersdoktorerna efter geografisk tillhörighet och
grupptillhörighet beroende på hedersdoktorns bakgrund.
Antalet hedersdoktorer redovisas i tabellerna 1–2. Tabell 1 innehåller detaljerade uppgifter för
vart och ett av de år doktorspromotioner med hedersdoktorer ägt rum (51 promotioner). I tabellen redovisas antalet hedersdoktorer fördelade efter typ av hedersdoktorat (filosofie, ekonomie, medicine etc.) samt hur många kvinnor som blivit hedersdoktor vid respektive tillfälle.
Tabell 2 innehåller i princip samma information men där har hedersdoktoraten lagts samman
för längre tidsintervall i syfte att följa utvecklingen över tid när det gäller det genomsnittliga
antalet promoverade hedersdoktorer.
Av de båda tabellerna framgår att antalet hedersdoktorat successivt ökat under åren. Av de
524 doktorat som delats ut t.o.m. 2007 återfinns hälften efter 1990. Under perioden efter 1990
har i genomsnitt 15 hedersdoktorer utsetts varje år. Motsvarande siffra för 1970-talet är 7,9,
för 1980-talet 10,6 och för 1990-talet 13,7. Det största antalet hedersdoktorer promoverades
1991 i samband med att universitetet firade sitt 100-årsjubileum. Då utsågs 22 hedersdoktorer.
Orsaken till den förhållandevis kraftiga ökningen under senare år har ett klart samband med
en utökad fakultetsorganisation. Under 1950-talet fanns enbart två fakulteter, medicinska fakulteten och filosofiska fakulteten. I dag finns nio fakulteter som, med något undantag, regelbundet varje år utser en eller flera hedersdoktorer.
När det gäller andelen kvinnor som blivit hedersdoktorer är den historiska statistiken föga
smickrande. Totalt sett är endast 14 procent av samtliga hedersdoktorerna kvinnor. Det sammanhänger med att mycket få kvinnor inledningsvis blev hedersdoktor. Denna trend pågick in
på 1990-talet. När universitetet vid jubileet 1991 utsåg 22 hedersdoktorer var endast en av
dem kvinna. År 1994 promoverades elva hedersdoktorer, alla män. Situationen har dock förändrats under senare år. Under 1990-talet var 17 av totalt 137 hedersdoktorer kvinnor vilket
motsvarar 12 procent. Under perioden 2000–2007 utsågs 122 hedersdoktorer, varav 34 var
kvinnor, vilket innebär 28 procent av samtliga. År 2007 var 7 av 15 hedersdoktorer kvinnor.
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Tabell 1

Antalet hedersdoktorer vid Göteborgs universitet per år under
perioden 1907-2007

År

MDhc

1907
1916
1923
1934
1941
1950
1953
1954
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Summa

ODhc

FDhc

4
4
1
3
4
3
3
4
3
2
3
3
1
4
3
4
3
3
4
3
3
1
2
4
3
4
4
4
7
3
4
3
4
3
4
3
3
4
3
4
4
2
2
1
4

2
0
3
3
2
0
1
1
1
1
0
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
2
2
0
1
2
2
0
1
1
1
0
0

1
5
5
1
8
5
3
4
4
2
2
5
4
5
3
7
4
6
3
2
1
7
4
4
4
7
6
5
6
5
9
4
8
4
12
5
5
6
8
7
8
6
11
12
10
9
13
7
7
7
10

145

47

296

EDhc

13

1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
2
3
2
2
2
3
1
2
0
3
1

32

JDhc

Summa

1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0

1
5
5
1
8
5
7
8
5
5
6
8
7
9
8
9
10
12
6
7
5
13
9
9
8
11
10
8
11
10
14
11
14
9
22
12
10
11
14
12
17
13
17
20
17
16
20
13
10
11
15

kvinnor
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
3
1
1
0
1
2
1
2
1
1
0
3
0
2
3
3
2
2
4
2
4
8
4
3
2
7

4

524

72
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Tabell 2
Antalet hedersdoktorer vid Göteborgs universitet 1907–2007
________________________________________________________________________
Tidsperiod
Antal hedersGenomsnittligt
Andelen kvinnliga hedersdoktorer
antal per år
doktorer i % av samtliga
________________________________________________________________________
1907–1949
20
0,5
5,0
1950–1959
25
2,5
0,0
1960–1969
35
3,5
11,4
1970–1979
79
7,9
5,1
1980–1989
106
10,6
11,3
1990–1999
137
13,7
12.4
2000–2007
122
15,1
28,1
Summa
524
5,2
13,8
________________________________________________________________________
Ursprungligen utsåg man enbart filosofie hedersdoktorer. Det gjordes av den filosofiska fakulteten som omfattade humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.
Fr.o.m. år 1953 tillkom medicine hedersdoktorer, från 1970 odontologie hedersdoktorer, från
1976 ekonomie hedersdoktorer och från 1997 juris hedersdoktorer. Fördelningen efter olika
typer av hedersdoktorat redovisas i tabell 3.
Tabell 3
Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet efter typ av hedersdoktorat
________________________________________________________________________
Typ av hedersdoktorat
Antal heders%
doktorer
________________________________________________________________________
Medicine hedersdoktor
145
27,7
Odontologie hedersdoktor
47
9,0
Filosofie hedersdoktor
296
56,5
Ekonomie hedersdoktor
32
6,1
Juris hedersdoktor
4
0,7
Summa
524
100,0
________________________________________________________________________
När man granskar statistiken efter typ av hedersdoktorat finner man att gruppen filosofie doktorer dominerar. Sammanlagt har 296 filosofie hedersdoktorat utdelats sedan 1907. Totalt
innebär det 56 procent av samtliga. Det är naturligt eftersom filosofie hedersdoktorat är de
enda som utdelats under hela den aktuella perioden. Antalet medicine hedersdoktorat uppgår
till 145 eller 27 procent av samtliga
Fördelning av hedersdoktorer efter geografisk hemvist redovisas i tabell 4. När det först gäller
hur hedersdoktoraten fördelats mellan Sverige och utlandet kan man konstatera att ca 40 procent (212) gått till svenskar och 60 procent (312) till i utlandet verksamma personer. Av de
svenskar som belönats har 58,5 procent en geografisk anknytning till Göteborg. Bland utländska hedersdoktorer dominerar USA. Sammanlagt har 140 amerikaner blivit hedersdoktor
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vid Göteborgs universitet vilket motsvarar 45 procent av samtliga utlänningar eller 25 procent
av samtliga hedersdoktorer över tid.
Tabell 4
Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet efter geografisk hemvist
________________________________________________________________________
Geografisk hemvist
Antal hedersdoktorer
%
________________________________________________________________________
Inrikes hemvist
Göteborg
124
58,5
Stockholm
38
18,0
Övriga Sverige
50
23,5
Summa
212
100,0
Utrikes hemvist
Norden
42
13,5
USA
140
44,9
Storbritannien
45
14,4
Tyskland
14
4,5
Frankrike
7
2,2
Övriga Europa
34
10,9
Övriga världen
30
9,6
Summa
312
100,0
________________________________________________________________________
Som tidigare framhållits företräder hedersdoktorerna olika samhällssektorer. I tabell 5 har ett
försök till klassificering gjorts av hedersdoktorerna med hänsyn till vederbörandes bakgrund.
I tabellen redovisas en indelning efter fem olika grupper; företrädare för vetenskap, kultur,
samhälle och näringsliv samt personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser.
Vad som avses med särskilt betydelsefulla insatser kan exemplifieras med två hedersdoktorat
från 2007 års promovering. Då utsåg Sahlgrenska akademin Sven-Olov Strandhede till medicine hedersdoktor för betydelsefulla insatser i gränslandet mellan botanik och medicin. Hans
verksamhet har lett till en fördjupad kunskap om bakgrunden till pollenallergier och de pollenmätningar som regelbundet utförts har blivit till stor hjälp för många allergiker. Humanistiska fakulteten utsåg Kristina Söderpalm till filosofie hedersdoktor för hennes insatser som
intendent vid Göteborgs stadsmuseum. Hon har genom sin verksamhet utfört ett viktigt arbete
med inriktning mot folkliv, stadshistoria och samtidsdokumentation och varit en betydelsefull
resursperson för humanistiska fakulteten.
60 procent av samtliga hedersdoktorer är vetenskapliga företrädare. Det handlar då ofta om
kollegor eller samarbetsparter i Sverige eller utomlands. Intressant att notera är antalet hedersdoktorat för särskilt betydelsefulla insatser som omfattar 113 personer eller 21,5 procent
av samtliga. De övriga grupperna, företrädare för samhälle, kultur och näringsliv, svarar sammanlagt för ca 18 procent. Mellan de tre sist nämnda grupperna finns vissa skillnader över tid.
Kultur- och samhällsföreträdare uppvisar en jämn fördelning över tid medan gruppen näringslivsföreträdare och donatorer uppvisar en tendens till ökning under de senaste 10–15 åren.
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Tabell 5
Hedersdoktorerna vid Göteborgs universitet efter grupptillhörighet
_______________________________________________________________________
Grupp
Antal hedersdoktorer
%
________________________________________________________________________
Vetenskapsmän - kvinnor
315
60,1
Kulturpersonligheter
36
6,9
Samhällsföreträdare
34
6,5
Särskilt betydelsefulla insatser
113
21,5
Näringslivsföreträdare och donatorer
26
5,0
Summa
524
100,0
________________________________________________________________________
Sammanfattningsvis kan konstateras att de tidigare tillämpade principerna om att enbart utse
hedersdoktorer vid särskilt högtidliga tillfällen numera ersatts av ett system där i man i dag i
genomsnitt utser 15 hedersdoktorer utser per år. Dessutom har andelen kvinnliga hedersdoktorer ökat markant under senare år.

INSIGNIER
Själva promotionsakten är likartad mellan olika lärosäten men med lokala variationer. Vid
Göteborgs universitet har man som regel doktorspromotion under oktober månad. Vid ceremonin håller promotor ett kort anförande och hälsar med ett handslag den som skall promoveras välkommen fram på podiet. Promotor överlämnar insignierna och leder sedan symboliskt
den nypromoverade över en vetenskapens parnass in i den nya akademiska värdigheten. Därefter kan hedersdoktorn ta emot publikens hyllning. Promoveringen sker på latin.
Insignierna består av doktorshatten som symboliserar frihet men också makt. Hedersdoktorer
vid de filosofiska fakulteterna erhåller i stället en lagerkrans. Lagerkransen har en lång akademisk tradition tillbaka till antiken. En ring av guld träs på den nypromoverades vänstra
ringfinger och den symboliserar trohet till vetenskapen. Dessutom får varje hedersdoktor ett
diplom som en skriftlig stadsfästelse på doktorsvärdigheten. Diplomet är författat på latin.
Efter promotionsakten följer en promotionsbankett med middag och underhållning.
Många hedersdoktorer fortsätter efter promotionen att uppehålla kontakten med universitetet.
Göteborgs universitets hedersdoktorer är en stor goodwillresurs som utgör en betydande potential i arbetet med att förverkliga universitetets vision; att bli ett av de stora och mest vitala
i Europa med hög kvalitet i forskning och utbildning.
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HEDERSDOKTORER
VID
GÖTEBORGS UNIVERSITET

FÖRTECKNING MED BIOGRAFISKA
UPPGIFTER FÖR PERIODEN

1907-2007

17

1907

18

1907

ÅR 1907
Göteborgs högskola startade sin verksamhet i september 1891. Först sexton år senare kunde

man flytta in i den nyuppförda byggnaden i Vasaparken, den som i dag utgör universitetets
huvudbyggnad. Den hade tillkommit genom generösa donationer av konsul Oscar Ekman.
Byggnaden invigdes under mycket högtidliga former den 18–19 september 1907. Invigningen
förrättades av dåvarande kronprins Gustaf (som några månader senare skulle efterträda Oskar
II och bli kung Gustav V) i närvaro av bl.a. chefen för ecklesiastikdepartementet, universitetskanslern och representanter för Sveriges högskolor och andra lärda samfund. Studenterna
uppvaktade med sång och för inbjudna herrar intogs middag på Börsen. Damerna fick ansluta
senare i samband med studentkårens uppvaktning.
Under den andra invigningsdagen ägde professorsinstallation och doktorspromovering
rum. Rektor Johan Vising höll tal och Ludvig Stavenow, professor i historia, var promotor.
Vilhelm Lundström installerades som professor på en nyinrättad lärostol i klassiska språk
(latin). Högskolans förste hedersdoktor Gustaf Ekman promoverades. I sitt promotionstal tog
Stavenow upp en då mycket känslig fråga nämligen vetenskapens förhållande till religion och
ideologi.

HEDERSDOKTOR
EKMAN, Gustaf (1852–1930), FDhc, industriman, direktör, donator, ledamot av
Göteborgs högskolas styrelse, Göteborg.
Fredrik Gustaf Ekman föddes i Stockholm den 29 augusti 1852. Han studerade vid Chalmerska institutet 1870–72 och fortsatte sedan med studier i analytisk kemi i Wiesbaden 1873–74.
Han var amanuens vid kemiska laboratoriet i Uppsala 1877–78. Han var synnerligen intresserad av havsforskning och deltog i en rad undersökningar och expeditioner av Kattegatt, Skagerrak och Öresund. Det intresset bar han med sig från tiden i Uppsala. Under hela sitt liv
intresserade han sig på olika sätt för havets utforskande.
I sin yrkesmässiga gärning var Ekman en framgångsrik industriman, först som teknisk
chef 1880–1900 för AB Carnegie & Co i Göteborg och därefter som företagets verkställande
direktör 1900–09. Under åren 1907–30 var han direktör för Svenska sockerfabriks AB i Göteborg. Han innehade en mängd uppdrag i styrelser och organ inom näringslivet och i det allmännas tjänst. Han var t.ex. styrelseledamot i SKF och Bofors och ledamot av Göteborgs
stadsfullmäktige (1899–1910) och Göteborgs hälsovårdsnämnd.
Under perioden 1901–30 var han ledamot av Göteborgs högskolas styrelse. Under denna
tid, år 1914, donerade han 100 000 kr till Göteborgs högskola för inrättandet av en oceanografisk institution och för undervisning i ämnet oceanografi. Hans insatser i högskolans styrelse
var allmänt uppskattade och han promoverades i september 1907 till högskolans förste hedersdoktor. Gustaf Ekman, som var brorson till den för högskolan så betydelsefulle donatorn
Oscar Ekman, förenade framgångsrikt en yrkeskarriär inom näringslivet med ett aktivt och
brinnande vetenskapligt intresse. Gustaf Ekman avled den 26 februari 1930.
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ÅR 1916
Lördagen

den 16 september 1916 firades tjugofemårsminnet av Göteborgs högskolas öppnande (den 15 september 1891). Det skedde i form av en akademisk fest med doktorspromotion i högskolans aula. Fem filosofie hedersdoktorer promoverades tillsammans med sju av
högskolans elever som avlagt doktorsgraden. Ursprungligen hade lärarrådet utsett professor
Evald Lidén till promotor men han fick förhinder och ersattes av professor Johan Vising (som
tidigare varit högskolans rektor).
I festligheterna deltog H.K.H. Kronprinsen (sedermera Gustaf VI Adolf), företrädare för
regeringen (statsrådet K. G. Westman), representanter från svenska och nordiska universitet
och högskolor samt akademier och lärda samfund. Rektor Otto Sylwan höll tal och lämnade
en kort överblick över högskolans verksamhet. Promotor var professor Johan Vising som också höll en föreläsning över ämnet Sverige i Frankrikes litteratur. Studentkårens sångkör framförde Sverige under ledning av den nypromoverade hedersdoktorn Wilhelm Stenhammar. Till
tonerna av Södermans Festpolonäs skedde uttåget ur aulan.
Middagen hölls i Stora Börssalen där 170 personer deltog. Senare på kvällen höll studentkåren en bal i aulan där kronprinsen blev hyllad av studentkårens ordförande i ett tal som
omedelbart besvarades. Sedan vidtog dansen, avbruten av sång och tal. Göteborgs högskola
mottog lyckönskningstelegram från bl.a. kung Gustav V, statsminister Hammarskjöld, universitetskansler Wachtmeister, ärkebiskop Söderblom, familjen Ekman m.fl.

HEDERSDOKTORER
AFZELIUS, Arvid (1856–1918), FDhc, FK, lärare vid Göteborgs Handelsinstitut,
Göteborg.
Jon Arvid Afzelius föddes i Västerås den 26 juni 1856. Han avlade filosofie kandidatexamen i
Uppsala 1880. Därefter studerade han i Göttingen och i Aberdeen och gjorde, under åren
1887–1914, ett flertal studieresor främst till Tyskland och England. Han anställdes 1892 som
lärare i språk vid Göteborgs Handelsinstitut där han sedan var verksam under återstoden av
sitt liv. Arvid Afzelius var en flitig läroboksförfattare som reformerade språkundervisningen.
Han utgav en engelsk grammatik, ett synonymlexikon och en engelsk uttalsordbok. Han hade
ett säkert språksinne och var en omvittnat mycket god pedagog. Arvid Afzelius avled 1918.

HALLSTRÖM, Per (1866–1960), FDhc, författare, en av de aderton i Svenska
Akademien, Stockholm.
Per August Leonard Hallström föddes i Stockholm den 29 september 1866. Han blev civilingenjör vid Kungliga Tekniska högskolan 1886 och studerade därefter kemisk teknologi. Under åren 1887–88 arbetade han som kemist i Stockholm och 1889–90 i Philadelphia i USA.
Han anställdes 1891 som amanuens vid Telegrafstyrelsen och innehade denna anställning till
1897. Vistelsen i USA fick en avgörande betydelse för honom. Han upplevde där en trist och
hård tid fylld av arbete och studier. De mörka upplevelserna i USA påverkade hans inställning
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till livet. När han kom hem till Sverige debuterade han som författare med diktsamlingen Lyrik och fantasier.
Under sitt arbete vid Telegrafstyrelsen vistades han flera år som kemist vid en impregneringsanstalt för telegrafstolpar i Norrland. Där lärde han känna Norrlands folk och natur och
samlade underlag till sin första samling av berättelser Vilsna fåglar. Hans produktion därefter
blev omfattande. 1908 invaldes han i Svenska Akademien och 1931–41 var han dess ständige
sekreterare. Ett synnerligen betydelsefullt arbete, som tog nästan ett decennium att utföra, var
hans nyöversättning av Shakespeares dramatik. Resultatet blev, enligt mångas bedömningar,
med hänsyn till stil, vers och rytm, lysande. Per Hallström var begåvad med ett imponerande
intellekt och ett utomordentligt gott minne. Per Hallström avled den 18 februari 1960.

NILSSON, Axel (1872–1924), FDhc, FK, museiintendent, Göteborg.
Axel Rudolf Nilsson föddes i Källtorp, Malm den 11 augusti 1872. Han blev filosofie kandidat i Lund 1900. Han tjänstgjorde som amanuens vid Kulturhistoriska museet i Lund 1893–99
och han ordnade och katalogiserade därefter Hallands museums samlingar. 1902 började han
en anställning som amanuens vid Nordiska museet i Stockholm och under perioden 1906–16
var han intendent vid museets byggnads- och textilavdelningar. Han var också extra lärare i
träarkitektur vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
År 1909 engagerades han i planeringen av Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg. Museet
blev därigenom en skapelse som kom att präglas av hans sakkunskap och museitekniska erfarenhet. 1914 blev han chef för Röhsska museet. Under sin livsgärning ägnade han sig framgångsrikt åt forskning i textilkonstens och särskilt de flossade vävnadernas historia. Axel
Nilsson avled den 24 februari 1924.

NORDENSKIÖLD, Erland (1877–1932), FDhc, FK, forskningsresande, museiintendent, Göteborg.
Nils Erland Herbert Nordenskiöld föddes i Stockholm den 19 juli 1877. Han blev filosofie
kandidat i Uppsala 1898. Därefter deltog han i en rad forskningsresor till bl.a. Argentina, Bolivia, Peru och Brasilien. Han blev intendent vid Göteborgs museum och föreståndare för dess
etnografiska avdelning 1913 och han undervisade i etnografi vid Göteborgs högskola 1920–
23. År 1923 blev han professor i allmän och jämförande etnografi vid Göteborgs högskola.
Han var också föreläsare vid University of California, Berkeley, och han företog flera forskningsresor under 1920-talet till USA, Panama och Colombia.
Erland Nordenskiöld intresserade sig särskilt för indianerna och deras kultur och historia.
Han tog hem till Göteborg rika och unika samlingar från de indianfolk som han besökte, indianfolk som senare har utrotats eller förlorat sin kulturella identitet. Han var inte bara etnograf
och forskare utan också en indianernas vän som på ett lysande sätt kunde skildra livet i okända delar av Sydamerika. Hans reseskildringar fick på sin tid stor spridning och betydde mycket för förståelsen för Sydamerikas urbefolkning. Erland Nordenskiöld avled den 5 juli 1932.

STENHAMMAR, Wilhelm (1871–1927), FDhc, tonsättare, Göteborg.
Carl Wilhelm Eugen Stenhammar föddes i Stockholm den 7 februari 1871. Han utbildade sig
först i Stockholm och senare i Berlin, där han tog starka intryck av Richard Wagner och An-
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ton Bruckner. Han utvecklade en lättare nordisk stil med påverkan från Jean Sibelius och Carl
Nielsen. Bland hans musikaliska verk finns två symfonier. Den första symfonin (i F-dur)
skrev han 1902–03 och den hade en klart romantisk prägel. Hans andra symfoni i g-moll från
1911–15 är mer stram och är ett starkt personligt verk. Han skrev också pianokonserter och
stråkkvartetter och han tonsatte Verner von Heidenstams dikt Sverige.
Wilhelm Stenhammar var förste kapellmästare, dvs. konstnärlig ledare, för Göteborgs orkesterförening, nuvarande Göteborgs symfoniorkester under tiden 1907–22. Under hans ledning spelade orkestern ofta musik av hans vänner Jean Sibelius och Carl Nielsen. Han var en
kortare tid också dirigent vid Kungliga Operan i Stockholm men slutade där p.g.a. hälsoskäl.
Wilhelm Stenhammar avled den 20 november 1927.
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ÅR 1923
I

samband med att Göteborg firade 300-årsminnet av stadens grundande anordnade Göteborgs högskola en akademisk fest med doktorspromotion. Den ägde rum i högskolans aula
onsdagen den 9 maj 1923. Promotor var professorn i klassiska språk Vilhelm Lundström.
Högtidstalet hölls av Helge Almquist, professor i historia.
H.M. Konungen (Gustav V) hedrade högtiden med sin närvaro tillsammans med flera
medlemmar av den kungliga familjen; prinsessan Ingeborg, prinsessan Märtha (sedermera
kronprinsessa av Norge), prinsessan Astrid (sedermera drottning av Belgien) och prins Eugen,
hertig av Närke. Förutom en rad företrädare för akademiska institutioner runt om i Norden
deltog även statsminister Ernst Trygger, ecklesiastikminister Sam Clason och universitetskansler Carl Swartz.
Gästerna hälsades välkomna av rektor Otto Sylwan som betonade festens karaktär som en
hyllning till Göteborgs stad. Göteborgs symfoniorkester spelade under ledning av kapellmästaren Tor Mann, en av 1900-talets främsta svenska dirigenter. Promotor höll tal på latin och
doktorerna erhöll sina lagerkransar till kanonsalut från Kungl. Göta artilleriregemente. Efter
promotionsakten tog kungen emot studentkårens uppvaktning i hallen och den akademiska
kören sjöng. En promotionsmiddag ägde rum i den restaurant som fanns i anslutning till 1923
års Göteborgsutställning och den följdes av en av studentkåren anordnad promotionsbal.

HEDERSDOKTORER
FRÖDING, Hugo (1842–1930), FDhc, f.d. överstelöjtnant, Göteborg.
Gustaf Hugo Fröding föddes i Göteborg den 9 september 1842. Han utbildades till militär och
blev underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1860, löjtnant 1863, kapten 1871, major 1885
och överstelöjtnant i armén från 1892 till sin avgång 1901. Under perioden 1885–92 var han
militärattaché i Berlin. Hugo Fröding växte upp i Göteborg och var släkt med donatorn Oscar
Ekman, men han valde en militär karriär framför affärslivet. Efter sin avgång som militär, vid
60 års ålder, utvecklade han sina betydelsefulla historisk-biografiska och lokalhistoriska intressen. I volymen Det forna Göteborg (1903) presenterade han biografiska och kulturhistoriska essäer från Göteborg. Hans största verk, Berättelser ur Göteborgs historia, omfattade
fem band och sysselsatte honom från 1908 till 1924. Hugo Fröding avled den 13 juni 1930.

GOSSE, Edmund (1849–1928), FDhc, poet och författare, Storbritannien.
Edmund William Gosse föddes den 21 september 1849. Han tjänstgjorde som bibliotekarie
vid British Museum 1867–75 och var lärare i engelsk litteratur vid Trinity College i Cambridge 1884–90. Under tiden 1904–14 var han bibliotekarie vid The House of Lords. Han var en
på sin tid mycket välkänd poet, författare, översättare och samhällskritiker. År 1873 publicerade han sin första diktsamling On Viol and Flute. Hans intresse för nordisk litteratur resulterade i arbetet Studies in the Literature of Northern Europe (1879). Hans mest berömda bok
var Father and Son (1907). Han översatte och introducerade skandinaviska författare, bl.a.
Ibsen, för den brittiska publiken och han var ordförande i the Board of Scandinavian Studies
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vid University College i London. Han var också en samhällskritisk medarbetare i tidningen
Sunday Times. Han var också hedersdoktor vid universiteten i St. Andrews, Cambridge och
Strasbourg. Edmund Gosse avled den 16 maj 1928.

HEDLUND, Henrik (1851–1932), FDhc, f.d. huvudredaktör för Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning, Göteborg.
Henrik Hedlund föddes i Stockholm den 18 april 1851. Han kom efter studier i Uppsala 1873
till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) år 1873. Han blev ansvarig utgivare av
GHT 1896 och han var huvudredaktör för tidningen 1900–17. Han var ledamot av andra
kammaren i riksdagen 1891–93 och 1900–05 och en av de ledande politikerna i Liberala samlingspartiet. Han deltog aktivt i tillkomsten av Frisinnade Landsföreningen 1902. Förutom
rikspolitiken ägnade han också de kommunala frågorna ett stort intresse. Han lade bl.a. fram
en undervisningsplan där han framförde betydelsen av samundervisning i skolorna och han
medverkade vid tillkomsten av Göteborgs högre samskola. Han lyckades värva ett stort antal
av landets då ledande kulturpersonligheter till GHT som medarbetare i tidningen. Efter sin tid
som aktiv tidningsman ägnade han sig åt studier av GHT:s historia och han skrev en biografi
över sin farbror S.A. Hedlunds liv och gärning. Henrik Hedlund avled den 20 december 1932.

JOHNSON, Amandus (1877–1974), FDhc, PhD, f.d. professor i nordiska språk vid
University of Pennsylvania, USA.
Amandus Johnson föddes i Långasjö, Småland den 27 oktober 1877. Han kom redan som
treåring till USA. Hans första studier ägde rum vid Gustavus Adolphus College. Han studerade engelsk litteratur vid University of Colorado 1904–05, där han avlade mastersexamen.
Hans intresse för svenskheten i USA ledde honom till University of Pennsylvania där han
avlade doktorsexamen 1908 med avhandlingen Swedish Settlements on the Delaware 1638–
1664. Efter pastorstjänstgöring vid Lutheran Church i South Philadelphia och tjänstgöring
utomlands var han 1910–21 professor i nordiska språk vid Germanics Department vid University of Pennsylvania. Han fortsatte sina arbeten om den svenska kolonialperioden och utgav
böckerna Swedish Settlements, The Swedes on the Delaware och första volymen (av fyra planerade) med titeln The Swedes in America, 1638–1900 (1914). Genom två eldsvådor 1918
och 1920 förstördes inte bara hans bibliotek utan också manuskriptet till två kommande volymer av The Swedes in America. Det ledde till att han under en tid lämnade sina intressen för
Sverige och i stället ägnade sig åt helt andra uppgifter. Amandus Johnson blev då bl.a. chef
för the African Educational Expedition till Angola 1922–24, där han samlade in etnografisk
och filologisk information.
Efter återkomsten till USA återupptog han sitt arbete kring svenskheten i USA bl.a. som
President för the American Swedish Historical Foundation i Philadelphia. Han verkade som
chef för det nybildade American Swedish Historical Museum och han var aktiv i arrangemangen kring firandet av Delaware-jubileet 1938. Under återstoden av sitt liv tog han på alla
sätt aktiv del i arbetet inom de organisationer han varit med om att skapa; American Swedish
Historical Museum och Swedish Colonial Society. Amandus Johnson avled den 30 juni 1974.
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SARAUW, Georg (1862–1928), FDhc, FL, intendent vid Göteborgs museum,
Göteborg.
Georg Sarauw föddes på Själland, Danmark den 12 november 1862. Han blev filosofie licentiat i botanik och skogsvetenskap i Danmark och i arkeologi vid Uppsala universitet. Han bedrev också studier i Tyskland och Frankrike. Under perioden 1894–1911 var han assistent vid
den förhistoriska avdelningen vid Nationalmuseum i Köpenhamn. Han deltog i undersökningen av Maglemoseboplatsen och publicerade verket En stenaldersboplads i Maglemose. År
1912 anställdes han som intendent vid den nyinrättade arkeologiska avdelningen vid Göteborgs museum, en anställning som han innehade till sin bortgång. För studerande vid Göteborgs högskola var han från 1918 lärare vid en kurs i nordisk och jämförande fornkunskap.
Han författade, tillsammans med Johan Alin, boken Götaälvsområdets fornminnen. Georg
Sarauw avled 1928.
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ÅR 1934
När Göteborgs högskola för elfte gången firade sin promotionsfest lördagen den 15 septem-

ber 1934 skedde det i ett för högskolan kritiskt läge. Högskolan var vid den tiden en stiftelse
vars tillvaro grundades på donerat kapital. Det ekonomiska läget var besvärligt eftersom fonderna kraftigt minskat i värde. Man hade därför bl.a. tvingats höja pensionsåldern för sina
lärare. Det var i denna situation som landhövdingen Oscar von Sydow utsågs till hedersdoktor. Han var en betydelsefull politiker med ett brett kontaktnät. Promotor vid detta tillfälle var
professorn i svenska språket Natanael Beckman. Under promotionsakten hölls en föreläsning
över ämnet Island under medeltidens upplysningstidevarv.

HEDERSDOKTOR
SYDOW, Oscar von (1873–1936), FDhc. f.d. statsminister, landshövding i Göteborgs
och Bohus län, Göteborg.
Oscar Fredrik von Sydow föddes i Kalmar den 12 juli 1873. Han studerade juridik i Uppsala
och avlade hovrättsexamen 1894. Efter tjänstgöring i Svea hovrätt och Riksdagens försvarsutskott blev han 1906 expeditionschef i dåvarande civildepartementet. År 1911 blev han landshövding i Norrbottens län. Under perioden 1914–17 var han civilminister och under ett halvår
1921 statsminister. Han var landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917–34 och därefter
riksmarskalk till sin bortgång.
Han innehade ett stort antal uppdrag i styrelser av olika slag. 1917 blev han ordförande i
styrelsen för Göteborgs högskola och 1920 i styrelsen för Handelshögskolan i Göteborg. Han
var också ordförande i styrelsen för Göteborgs museum (från 1919). Genom sin administrativa förmåga och sitt inflytande i olika kretsar var han till stort gagn för högskolan. Oscar von
Sydow avled den 19 augusti 1936.
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ÅR 1941
Lördagen den 11 oktober 1941 anordnades en akademisk fest med doktorspromotion för att

högtidlighålla 50-årsminnet av Göteborgs högskolas tillkomst. Dåvarande kronprinsparet
Gustaf Adolf och Louise deltog i festligheterna liksom ecklesiastikminister Gösta Bagge och
universitetskansler Östen Undén jämte ett stort antal inbjudna gäster. Promotor var Hjalmar
Lindroth, professor i nordiska språk. Högtidstalet hölls av rektor Curt Weibull över ämnet Enhetstanken i Norden. Han talade med en tydlig adress till det nazistiska Tyskland om hotet
mot den fria tanken.
Den nordiska enheten präglade också utseendet av hedersdoktorer. Inte mindre än åtta filosofie hedersdoktorer promoverades. De kom från samtliga Nordens länder. Bland de svenska hedersdoktorerna fanns filosofen Ernst Cassirer som tvingats fly från Tyskland och författaren Pär Lagarekvist som var en stark motståndare till nazismen.

HEDERSDOKTORER
ANDERSEN, Vilhelm (1864–1953), FDhc, f.d. professor i litteraturhistoria vid
Köpenhamns universitet, Danmark.
Vilhelm Rasmus Andreas Andersen föddes i Nordrup, Ringsted, Danmark den 16 oktober
1864. Han studerade språk och litteratur vid Köpenhamns universitet och avlade ämbetsexamen i danska, latin och grekiska 1888. Han undervisade vid Köpenhamns universitet där han
1891 tilldelades universitetets guldmedalj i nordisk filologi. Han avlade doktorsexamen 1896.
Från 1908 till 1930 var han professor i litteraturhistoria vid Köpenhamns universitet. Hans
omfattande produktion var i första hand inriktad på dansk litteraturhistoria där han utgav
böcker om Paul Møller, hans Liv och Skrifter (1894), Adam Oehlenschläger I-III (1894–
1900) och Paludan-Müller (1910). Han hade ett personligt och starkt känsloladdat språk som
gjorde hans verk populära även utanför de traditionellt akademiska kretsarna. Vilhelm Andersen avled den 3 mars 1953.

CASSIRER, Ernst (1874–1945), FDhc, f.d. professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs
högskola, Göteborg.
Ernst Cassirer föddes i Breslau, dåvarande Tyskland den 28 juli 1874. Han studerade filosofi
och litteratur vid universitetet i Berlin, men hade, p.g.a. sin judiska börd, svårt att göra karriär.
Han avlade doktorsexamen i Marburg 1899 och var därefter docent tills han 1919 utsågs till
professor i filosofi vid universitetet i Hamburg. 1929–30 var han rektor vid Hamburgs universitet. Han verkade där till 1933 då nazisterna kom till makten och han tvingades fly. Ernst
Cassirer fick en tjänst vid Oxford University i England. 1935 erhöll han, efter ett initiativ av
dåvarande landshövdingen Malte Jacobson, ett förordnande på en personlig professur i teoretisk filosofi vid Göteborgs högskola. 1941 ansåg han att situationen i Sverige var alltför
otrygg och han flyttade till USA där han först blev lektor vid Yale University och sedan, från
1943, vid Colombia University.
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Ernst Cassirer var utan tvivel en av 1900-talets mest betydelsefulla filosofer. Hans stora
verk, De symboliska formernas filosofi (1923–29), föregrep på många sätt den postmoderna
utvecklingen inom nästan alla områden. I Sverige trivdes Cassirer mycket bra. Han lärde sig
svenska och han fördjupade sig i svensk filosofi och skrev böcker om bl.a. Axel Hägerström
och Thomas Thorild. Under tiden i Göteborg var han mycket aktiv i den svenska intellektuella
och kulturella debatten. Han blev svensk medborgare. Ernst Cassirer avled den 13 april 1945.

HALLBERG, Severin (Seve) (1886–1960), FDhc, överbibliotekarie vid Göteborgs
stadsbibliotek, Göteborg.
Seth Severin Hallberg föddes i Lund den 3 juni 1886. Han blev filosofie kandidat vid Lunds
universitet 1907 och filosofie licentiat i engelska 1911. Han började sin bana som amanuens
vid Kungliga Biblioteket i Stockholm. Redan efter ett års anställning fick han där ansvaret att
redigera den för Sveriges offentliga vetenskapliga bibliotek gemensamma accessionskatalogen, AK. 1920 blev han bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket och 1927 kom han till Göteborgs stadsbibliotek som överbibliotekarie, en post han innehade till sin pensionering 1954.
När det var aktuellt att inrätta en medicinsk högskola i Göteborg i slutet av 1940-talet utredde
Severin Hallberg biblioteksfrågan och resultatet blev det medicinska biblioteket som samordnades med dåvarande stadsbiblioteket.
Severin Hallberg var ytterst lämplig inom sitt yrkesområde genom förnämliga egenskaper
som utmärkt reda och klarhet i omdömet och en ovanlig arbetsförmåga och energi. Han arbetade intensivt på, och han lyckades, att göra Göteborgs stadsbibliotek (senare universitetsbiblioteket) till ett första rangens bibliotek i forskningens och undervisningens tjänst. Severin
Hallberg avled den 2 oktober 1960.

LAGERKVIST, Pär (1891–1974), FDhc, nobelpristagare i litteratur, författare, en av
de aderton i Svenska Akademien, Lidingö.
Pär Fabian Lagerkvist föddes i Växjö den 23 maj 1891. Han avlade studentexamen 1910 och
studerade humanistiska ämnen vid Uppsala universitet 1911–12. Under åren 1912–13 var han
recensent i Stormklockan och senare också teaterrecensent i Svenska Dagbladet. Efter en resa
till Frankrike 1913 bodde han utomlands; flera år i Danmark och under 1920-talet mestadels i
Italien och Frankrike. Från omkring 1930 var han bosatt i Lidingö och ägnade sig på heltid åt
sitt författarskap.
Pär Lagerkvist blev med tiden en av Sveriges mest framstående författare och poeter. Han
utgav sin första diktsamling Ångest 1916. Den blev banbrytande för den lyriska modernismen
i Sverige. I Aftonland (1953) behandlade han centrala livsfrågor om livets mening och sökandet efter den osynlige guden. En stor del av hans författarskap handlade om dessa frågor. Flera av Pär Lagerkvist prosaverk var protester mot världens ondska och människornas grymhet
t.ex. Bödeln (1933) där nazismen kritiserades. Andra betydande verk av Pär Lagerkvist var
Barabbas (1950), som behandlade frågorna om Gud och livet, Sibyllan (1956), Ahasverus död
(1960) och Pilgrim på havet (1962).
År 1940 invaldes Pär Lagerkvist i Svenska Akademien och 1951 tilldelades han nobelpriset i litteratur ”för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning
söker svar på människans eviga frågor”. Efter nobelpriset och till sin död intog han positionen
som den svenska nationens store diktare. Pär Lagerkvist avled den 11 juli 1974.
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MORGONSTIERNE, Georg von Munthe af (1892–1978), FDhc, f.d. professor i
jämförande språkforskning med sanskrit vid Göteborgs högskola, professor vid
Oslo universitet, Norge.
Georg Valentin von Munthe af Morgonstierne föddes i Kristiania (Oslo) den 3 januari 1892.
Han avlade doktorsexamen i Berlin 1918. Han var professor i jämförande språkforskning med
sanskrit vid Göteborgs högskola 1930–37 och därefter under perioden 1937–62 professor i
indiska språk och litteratur vid Oslo universitet. Under flertalet forskningsresor samlade han
in ett betydande material om indiska och iranska gränsspråk på uppdrag av Instituttet for
Sammenlignende Kulturforskning i Norge. Georg von Munthe af Morgonstierne avled 1978.

NORDAL, Sigurdur (1886–1974), FDhc, professor, rektor för Islands universitet.
Sigurdur Nordal föddes i Vatnsdalur, Island den 14 september 1886. Han studerade i Reykjavik och avlade magisterexamen vid Köpenhamns universitet 1912. Han avlade doktorsexamen 1914 vid Köpenhamns universitet på en avhandling Om Olaf den helliges saga. Efter
studier i filosofi i Berlin och Oxford 1915–18 blev han professor i Icelandic Studies vid Islands universitet. 1922–23 var han rektor för Islands universitet och 1931–32 gästprofessor
vid Harvard University. År 1945 utsågs han till professor utan tidsbegränsning och utan undervisningsskyldighet vid Islands universitet. 1951–57 var han Islands ambassadör i Danmark. Sigurdur Nordal var en framstående författare och poet och en stor kännare av den isländska kulturen och traditionen. Sigurdur Nordal avled den 21 september 1974.

SYLWAN, Anna Sofia (Vivi) (1870–1961), FDhc, f.d. amanuens vid Röhsska
konstslöjdmuseet, Göteborg.
Anna Sofia (Vivi) Sylwan föddes i Kristianstad den 4 september 1870. Hon avlade teckningslärarexamen i Stockholm 1894. Hon var 1895–96 anställd vid en broderifirma i Berlin och var
därefter innehavare av en hemslöjdsaffär i Malmö där hon också tjänstgjorde som teckningslärare. 1908 flyttade hon till Göteborg och var några år verksam vid ”Konstfliten” innan hon,
på uppdrag av Röhsska konstslöjdmuseet 1912, företog resor runt om i Sverige för inköp av
allmogetextilier. 1914 anställdes hon vid Röhsska museet som amanuens och föreståndare för
textilavdelningen, en befattning hon innehade till pensioneringen 1941. Hon anses som en av
vårt lands främsta textilhistoriska experter. Vivi Sylwan avled den 5 oktober 1961.

ZILLIACUS, Emil (1878–1961), FDhc, författare, docent i litteraturhistoria vid
Helsingfors universitet, Finland.
Gustaf Emil Zilliacus föddes i Tammerfors, Finland den 1 september 1878. Han blev filosofie
licentiat vid Helsingfors universitet och disputerade 1905 på avhandlingen Den nyare franska
poesin och antiken. 1909–43 var han docent i litteraturhistoria och därefter, under tiden 1943–
45, professor i antikens litteratur vid Helsingfors universitet. Emil Zilliacus var också författare, poet och översättare. Han översatte de grekiska tragedierna och mycket av den klassiska
poesin. I sin poesi var han starkt påverkad av den antika traditionen. Emil Zilliacus avled den
7 december 1961.
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ÅR 1950
Lördagen den 21 oktober 1950 anordnades den sextonde doktorspromotionen vid Göteborgs

högskola. Den första ägde rum den 6 juni 1903 och därefter ägde som regel en filosofie doktorspromotion rum vart tredje år. Årets promotor var högskolans förutvarande rektor Curt
Weibull, tillika professor i historia.
Promotionsakten inleddes med en föreläsning av promotor över ämnet Sveriges forntid i
äldre och nutida historieskrivning.

HEDERSDOKTORER
ERICSON, Sigfrid (1879–1958), FDhc, arkitekt, f.d. rektor vid Slöjdföreningens
skola, Göteborg.
Sigfrid Ericson föddes i Fritsla, Älvsborgs län den 7 oktober 1879. Han utexaminerades från
Chalmers 1899 och fortsatte därefter sina studier vid Konstakademin i Stockholm 1899–1902.
Han var lärare i byggnadslära vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1903–06 och vid Chalmers 1906–13. År 1913 blev han rektor vid Slöjdföreningens skola. Han var en av de ledande
arkitekterna i det konsortium som bildades i samband med Göteborgsutställningen 1923 och
han medverkade vid utformningen av Götaplatsen, Konsthallen och Konstmuseet.
Mest känd är Sigfrid Ericson dock för utformningen av en rad västkustkyrkor varav Masthuggskyrkan (1910–14) är hans mest berömda verk. Han skapade också de nya kyrkorna i
Hunnebostrand, Lyse, Surte, Lundby, Skene, Träslöv, Flatön, Kinnarumma, Nissaström och
Johannebergskyrkan i Göteborg. Sigfrid Ericson avled den 22 januari 1958.

JOHANSSON, Sven (1880–1959), FDhc, professor, f.d. överläkare vid Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg.
Sven Christian Johansson föddes i Karlshamn den 30 januari 1880. Han avlade medicine licentiatexamen i Lund 1907 och blev medicine doktor i Stockholm 1924. Efter amanuensförordnande i fysiologi och bakteriologi i Lund kom han till Sabbatsbergs sjukhus där han var
underläkare i kirurgi 1908–12. Efter ytterligare tjänstgöring som lasarettsläkare blev han 1914
överläkare vid kirurgiska avdelningen vid Göteborgs barnsjukhus.1924 blev han tf. överkirurg
vid Sahlgrenska sjukhuset och 1936–45 var han överläkare vid sjukhusets kirurgiska avdelning. År 1936 tilldelades han professors namn.
Han svarade för en omfattande vetenskaplig produktion, särskilt inom områdena frakturlära och barnkirurgi. Han införde delvis nya metoder och hjälpmedel. Särskilt utvecklade han
operationstekniken vid brott på lårbenshalsen. Han ansågs på sin tid vara en av landets främsta kirurger. Sven Johansson avled den 28 oktober 1959.
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JOLIVET, Alfred (1885–1966), FDhc, professor i skandinaviska språk och litteratur
vid universitetet i Paris, Frankrike.
Alfred Jolivet föddes den 23 augusti 1885. Han avlade doktorsexamen (Dr. ès lettres) i Frankrike och var yrkesverksam som professor i skandinaviska språk och litteratur vid universitetet
i Paris. Han översatte bl.a. flera av August Strindbergs verk till franska. Han var ledamot av
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund och ledamot av Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. Alfred Jolivet avled 1966.

ODIN, Martin (1890–1960), FDhc, professor, överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg.
Martin Odin Odin föddes i Eslöv, Skåne den 13 juni 1890. Han blev medicine licentiat i Lund
1919 och avlade doktorsexamen 1927 med avhandlingen Studien über die Säureproduktion
bei Diabetes mellitus. Efter tjänstgöring i Lund och Umeå blev han lasarettsläkare i Umeå
1925–31 och i Borås 1931–36. År 1936 erhöll han en tjänst som överläkare vid Sahlgrenska
sjukhusets medicinska avdelning I. 1944 fick han professors namn. Från 1952 och till sin pensionering 1956 var han professor i medicin vid Göteborgs universitet. Han publicerade ett
stort antal vetenskapliga skrifter inom skilda internmedicinska ämnen, särskilt rörande ämnesomsättningssjukdomar.
Han var 1947–52 ordförande i arbetsutskottet för Medicinska högskolan i Göteborg och
från 1952 ordförande i lärarkollegiet vid högskolan. Under perioden 1945–48 var han också
ledamot av statens medicinska forskningsråd. Till hans minne gav Sahlgrenska akademin
2004 ett av sina konferensrum i Academicum namnet Martin Odin. Martin Odin avled den 18
februari 1960.

SANDKLEF, Albert (1893–1990), FDhc, intendent för Varbergs museum, Varberg.
Johan Albert Sandklef föddes i Frillesås, Halland den 13 maj 1893. Efter folkskolan arbetade
han på fädernegården och bedrev samtidigt självstudier. Han fick tidigt intresse för hembygdsforskning och gjorde en rad dialekt- och namnortsuppteckningar. Han var intresserad av
och engagerad i saker som rörde allmogens materiella och andliga kultur. Han var lokalredaktör för tidningen Halland i Varberg 1921–32. År 1921 blev han intendent vid Varbergs museum och han utvecklade museet till ett av de mest betydelsefulla i landet, särskilt med avseende på textilier och jordbruksredskap. Han utgav ett betydande antal kulturhistoriska skrifter
t.ex. Linkultur i Halland (1928), Äldre biskötsel i Sverige och Danmark (1937) och Bockstensmannen och hans olycksbröder (1943). Han författade skrifter om Karl XII:s död och
framförde teorin att kungen skulle ha skjutits av en svensk med en ”kulknapp”, möjligen identisk med den som återfinns på Varbergs museum. Albert Sandklef avled den 31 augusti 1990.
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ÅR 1953
Lördagen den 10 oktober 1953 anordnade Göteborgs högskola och Medicinska högskolan i

Göteborg en gemensam doktorspromotion i Göteborgs högskolas aula. Det var i flera avseenden en märkesdag i det göteborgska universitetsväsendets historia. Dels firade man femtioårsminnet av högskolans första promotion 1903, dels promoverades för första gången medicine doktorer i Göteborg. Den gemensamma högtiden var också ett sätt att visa samhörighet och
enhet inför den utveckling som ledde fram till att de båda högskolorna gick samman och 1954
bildade Göteborgs universitet.
Bland hedersgästerna fanns ecklesiastikminister Ivar Persson, universitetskansler Arthur
Thomson och generaldirektören vid medicinalstyrelsen Arthur Engel. Promotor för Göteborgs
högskola var Axel Boëthius, professor i klassisk fornkunskap och antikens historia och för
Medicinska högskolan i Göteborg Martin Odin, professor i medicin. Han höll också en föreläsning över ämnet Åldrandets och åldringarnas problem.
Vid den gemensamma doktorspromotionen utsågs tre filosofie hedersdoktorer och fyra
medicine hedersdoktorer. Bland dem som då hedrades med ett medicine hedersdoktorat återfanns förre landshövdingen i Göteborgs och Bohus län Malte Jacobson och förre rektorn vid
Göteborgs högskola Curt Weibull. Båda hade varit starkt engagerade i tillkomsten av en medicinsk högskola i Göteborg

HEDERSDOKTORER
BERNSTRÖM, Gustaf (1877–1966), FDhc, apotekare, Göteborg.
Nils Gustaf Bernström föddes i Göteborg den 15 januari 1877. Han utbildades till apotekare
och var ägare till Kronans Droghandel. Under åren 1934–54 var han ordförande i Göteborgs
Bank. Han var också styrelseledamot i Göteborgs stadsbibliotek (nuvarande universitetsbiblioteket) under tiden 1931–57. Vid sidan av sin affärsverksamhet hade han ett stort intresse
för böcker. Han donerade delar av sin boksamling till Göteborgs universitetsbibliotek där den
kom att bli en av bibliotekets klenoder. Hans samling var en av de största privata boksamlingarna i Sverige. Han lade ner stora summor på att förse böckerna med de vackraste
bokband som gick att uppbringa. Gustaf Bernström avled den 20 december 1966.

JACOBSON, Malte (1885–1966), MDhc, f.d. professor i filosofi vid Göteborgs
högskola, f.d. landshövding i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.
Malte Ferdinand Jacobson föddes i Kristianstad den 3 april 1885. Han avlade filosofie doktorsexamen vid Lunds universitet 1910 och blev docent i teoretisk filosofi samma år. Han var
tf. lärare i praktisk filosofi och pedagogik vid Göteborgs högskola 1912–1914 och tf. professor i samma ämne 1914–1920. År 1920 tillträdde han en tjänst som professor i filosofi. Han
lämnade professuren 1934 och blev landshövding i Göteborgs och Bohus län, ett ämbete han
uppehåll till sin pensionering 1950.
Vid Göteborgs högskola fick han genomlida två utdragna och komplicerade befordringsstrider. När professuren i filosofi och pedagogik inrättades 1913 förordnades Malte Jacobson
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som tf. professor. En lång och segsliten befordringsstrid följde och resulterade år 1919 i att
Jacobsons medsökande erhöll tjänsten. När Jacobson en tid därefter sökte befattningen i filosofi föregicks den tillsättningen av starka motsättningar mellan de sakkunniga och ett slutligt
beslut beroende på rektors utslagsröst. För Jacobson blev upplevelsen av tillsättningsstriderna
vid högskolan traumatisk.
Under studierna i Lund kom Malte Jacobson i kontakt med radikalismen och umgicks i
kretsar som intresserade sig för livsåskådningsfrågor och tidens sociala problem. Han fann där
en förankring i värdeidealismen – föreställningen om bestående moraliska värden – en åskådning som han behöll livet ut. Hans huvudarbete inom filosofi var Psykisk kausalitet (1913) där
han studerade det själsliga livets egenart. Bland hans övriga skrifter kan nämnas Platon som
politiker (1922), Om statsmoral (1925) och Decentralisation och demokrati (1951). Efter sin
pensionering utgav han bl.a. En medborgarbok (1957) och Minnesbilder (1964).
Malte Jacobson blev ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige (s) 1919 och 1927 blev han
stadsfullmäktiges ordförande (till 1934). Han var också ordförande i den organisationskommitté som utgjorde ledningen för Medicinska högskolan i Göteborg, innan högskolan 1954
uppgick i Göteborgs universitet. Han var innehavare av utmärkelsen Socii et Amici (Universitetets vänner) samt ledamot av Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. Malte
Jacobson avled den 22 december 1966.

JOHNSON, Eyvind (1900–1976), FDhc, nobelpristagare i litteratur, författare, en av
de aderton i Svenska Akademien, Stockholm.
Olof Edvin Eyvind Verner Johnson föddes i Överluleå, Norrbotten den 29 juli 1900. Han kom
från små förhållanden och växte upp som fosterbarn i Norrland. Han blev en av Sveriges
främsta proletärförfattare med en omfattande produktion under mer än femtio år. Hans mest
kända verk var Romanen om Olof i fyra delar (1934–37). Det var ett delvis självbiografiskt
verk som skildrade en ung mans uppväxt i Norrland under 1900-talet. Eyvind Johnson skrev
ett 30-tal romaner, flera novellsamlingar samt dagböcker, essäer och tidningsartiklar. Hans
verk kännetecknades av ett starkt engagemang för den enskilda människan. Han invaldes
1957 i Svenska Akademien och han tilldelades, tillsammans med Harry Martinsson, 1974 års
nobelpris i litteratur ”för en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst”.
Eyvind Johnson avled den 25 augusti 1976.

KNUTSON, Erik (1882–1959), MDhc, f.d. överläkare och chef vid Sahlgrenska
sjukhusets avdelning för öron-, näs- och halssjukdomar, Göteborg.
Knut Erik Knutson föddes i Varberg den 9 december 1882. Han avlade medicine licentiatexamen i Stockholm 1912. Han tjänstgjorde i början av sin karriär i Stockholm vid Sabbatsbergs sjukhus och vid Serafimerlasarettets poliklinik för öron-, näs- och halssjukdomar.
Han var under 30 år (1915–45) chef vid avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar vid
Sahlgrenska sjukhuset. Han ansågs vara en mycket skicklig operatör men också organisatör. I
Göteborgs Läkarsällskaps levnadsbeskrivning över Knutson skrev sällskapets sekreterare Lars
Öberg att ”Erik Knutson skilde noga på tjänst och privatliv. Av sig själv och andra krävde han
obönhörligt att tjänsten skulle skötas perfekt och strängt allvarligt. Han kom och gick på
klockslag. På kliniken härskade en vilja och en stark sådan. Allt var i detalj organiserat och
väl organiserat. Gud nåde den som inte rättade sig….. Han sade, utan att krusa någon, sin bestämda mening rakt ut, och han stod för sitt ord, en klippa i det administrativa arbetet. Samar-
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betet med sjukhusdirektören präglades av ömsesidig respekt. Bakom allt regerande låg hans
omsorger om de sjuka och det tunga ansvaret han kände för att kliniken skulle fungera felfritt”. Erik Knutson avled den 7 juli 1959.

LARSSON, Per Adolf (1872–1957), FDhc, lantbrukare, f.d. riksdagsman, Öjersbyn,
Dalsland.
Per Adolf Larsson föddes i Mo, Dalsland den 14 januari 1872. Efter ett år på läroverket i
Åmål bedrev han självstudier bl.a. i språk. Det var också då han fick sitt stora intresse för botanik. Han började med insamling av kärlväxter och ormbunkar men gled sedan alltmer över
till ett intresse för mossor. Detta intresse växte till närmast en passion och hans arbete resulterade bl.a. i att han fick en mossa uppkallad efter sig, varianten Larssoni. Han fann också en
levermossa i Åmål år 1923 som varken förr eller senare setts på någon annan plats i Sverige.
Hans samling av växter omfattade 30 000 ark och det materialet skänkte han i sitt testamente
till Naturhistoriska museet.
Per Adolf Larsson var också politiker med ett 20-tal uppdrag som kommunalman och med
en plats i riksdagens första kammare under åren 1926–29. Men det botaniska intresset var nog
större än det politiska. Vid en tjänsteresa som riksdagsman i Lule lappmark missade han tåget
när han under en paus började leta efter intressanta mossor i stället för att delta i det uppgjorda programmet. Per Adolf Larsson blev av den botaniska sakkunskapen ansedd som den amatörbotanist som gjort den mest allsidiga insatsen i svensk botanisk forskning. För sina insatser
tilldelades han 1951 Kungl. Vetenskapsakademiens stora Linnémedalj i silver. Per Adolf
Larsson avled den 20 maj 1957.

TOPELIUS, Georg (Göran) (1893–1985), MDhc, FK, kansliråd, kanslerssekreterare
vid universitetskanslersämbetet, Stockholm.
Georg (Göran) Zacharias Topelius föddes i Helsingfors den 11 oktober 1893. Han avlade filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1915 och blev diplomerad vid Handelshögskolan i Stockholm 1919. Från år 1920 tjänstgjorde Georg Topelius på olika befattningar som
amanuens och kanslisekreterare inom finansdepartementet, marinförvaltningen, försvarsdepartementet och ecklesiastikdepartementet. År 1944 blev han kansliråd vid K.M:ts kansli
(dvs. regeringskansliet) och 1946 erhöll han befattningen som kanslerssekreterare vid dåvarande universitetskanslersämbetet, en tjänst han innehade till sin pensionering 1958. Som
kanslerssekreterare var Georg Topelius den högste tjänstemannen vid kanslersämbetet. Under
perioden 1948–1953 var han ledamot i organisationskommittén för den Medicinska högskolan
i Göteborg. Georg Topelius avled den 1 september 1985.

WEIBULL, Curt (1886–1991), MDhc, f.d. professor i historia, f.d. rektor vid
Göteborgs högskola, Göteborg.
Curt Hugo Johannes Weibull föddes i Lund den 19 augusti 1886. Han blev filosofie doktor
vid Lunds universitet 1915 och docent i historia samma år. 1927 erhöll han en professur i historia vid Göteborg högskola, en befattning han innehade till sin pensionering 1953. Under
perioden 1936–1946 var han rektor vid Göteborgs högskola.
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Som historiker utvecklade Curt Weibull, tillsammans med brodern Lauritz Weibull, en
källkritisk metod och en historiesyn baserad på den rationella människan. Hans avhandling,
Saxo (1915) var en analys av Danmarks nationalepos. Den blev ett viktigt bidrag till den
danska historieskrivningen. En annan stor forskningsuppgift för Curt Weibull gällde drottning
Christina. I monografin Drottning Christina (1931) gav han en helt ny syn på drottningen och
hennes tronavsägelse. Enligt Curt Weibull handlade hon i första hand logiskt rationellt och
inte av personliga hänsyn. Bland hans övriga skrifter kan nämnas Sverige och dess nordiska
grannmakter under den tidiga medeltiden (1921), Om det svenska och danska rikets uppkomst
(1921), Sverige och Danmarks äldsta historia (1922), Drottning Christinas övergång till katolicismen (1928), Bismarcks fall (1934), Drottning Christina och Monaldesco (1936) och
Bismarck och krigsutbrottet (1944).
Under andra världskriget var Curt Weibull en stark kritiker av nazismen och det nazistiska
Tyskland. Han medverkade som rektor för Göteborgs högskola till att på olika sätt hjälpa
flyktingar från Danmark och Norge. Han var aktiv i arbetet med att etablera en klinisk utbildning i Göteborg för norska medicinstudenter, vilket ledde fram till etablerandet av Medicinska
högskolan i Göteborg. Som rektor skapade han också förutsättningar för att Medicinska högskolan i Göteborg och Göteborgs högskola år 1954 kunde slås samman till Göteborgs universitet. Han författade skriften Från högskola till universitet (1976) där han beskrev Göteborgs
högskolas förhistoria och tillkomst samt gav en historik över Medicinska högskolan i Göteborg. Han var bl.a. ledamot av Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund och Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg och han var filosofie hedersdoktor vid universiteten
i Oslo, Köpenhamn och Århus. Vid Academicum vid Sahlgrenska akademin har ett konferensrum uppkallats efter honom. Curt Weibull avled, 105 år gammal, den 9 november 1991.
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ÅR 1954
Genom beslut av riksdagen sammanfördes Göteborgs högskola och Medicinska högskolan i

Göteborg till ett lärosäte, universitetet i Göteborg, fr.o.m. den 1 juli 1954. I universitetet ingick Göteborgs högskola som en filosofisk fakultet och Medicinska högskolan som en medicinsk fakultet. Det nybildade universitetet invigdes vid en högtidlighet i Göteborgs konserthus
lördagen den 2 oktober 1954. I anslutning till det förrättades medicine och filosofie doktorspromotion.
Invigningen skedde i närvaro av kungaparet, kung Gustav VI Adolf och drottning Louise.
Ett stort antal prominenta gäster var inbjudna från regering, riksdag, universitet och högskolor, regionala och centrala ämbetsverk, Göteborgs stad m.fl. Invigningen förrättades av konungen i närvaro av bl.a. ecklesiastikminister Ivar Persson.
Promotorer var, för filosofiska fakulteten professorn i romanska språk Karl Michaëlsson
och för medicinska fakulteten professorn i patologi Jan Mellgren. Till inbjudan fogades två
skrifter Den akuta hepatiten i Göteborg och dess bekämpande av Martin Odin och De äldsta
statuterna för svenska studenter av Karl Michaëlsson.
Förutvarande rektorn vid Göteborgs högskola, professor Curt Weibull, höll en högtidsföreläsning med titeln De svenska universiteten, ursprung och grundande. Han slutade sitt tal på
följande sätt: ”Den 7 oktober 1477 invigdes Uppsala universitet av ärkebiskop Jacob Ulfsson i
närvaro av Sten Sture d.ä. Den 28 januari 1668 invigdes Lunds universitet av Skånes generalguvernör riksrådet Gustaf Banér. I dag, nära 300 år senare, har det nuvarande Sveriges tredje
universitet invigts av Gustav VI Adolf”.

HEDERSDOKTORER
BJÖRNBERG, Joen (1897–1992), MDhc, överläkare och sjukhuschef vid S:t Jörgens
sjukhus, Lillhagen, Göteborg.
Joen Gustaf Fredrik Björnberg föddes i Göteborg den 5 februari 1897. Han avlade medicine
licentiatexamen vid Uppsala universitet 1924. Från år 1923 tjänstgjorde han i olika läkarbefatningar vid bl.a. Ulleråkers sjukhus i Uppsala, S:ta Gertruds sjukhus i Västervik, S:t Lars sjukhus i Lund, S:t Olofs sjukhus i Visby och Gådeå sjukhus. 1938 blev han överläkare och sjukhuschef vid dåvarande S:t Jörgens sjukhus i Göteborg, en befattning han innehade till sin pensionering 1963. Joen Björnberg avled den 27 december 1992.

HAGEDORN, Hans Christian (1888–1971), MDhc, överläkare vid Niels Steensens
sjukhus, Köpenhamn, Danmark.
Hans Christian Hagedorn föddes i Köpenhamn den 6 mars 1888. Han studerade medicin vid
Köpenhamns universitet där han avlade läkarexamen och där han också tjänstgjorde som assistent till Christian Bohr, far till nobelpristagaren Niels Bohr. Han arbetade sedan som läkare i
Herning i västra Danmark och inledde där ett arbete med att utveckla en metod för att fastställa glukosvärdet i blodet. Han var så framgångsrik att han redan i augusti 1918 kunde publicera
en artikel om hur man på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunde mäta blodglukoshalten. Han
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återvände till Köpenhamn och doktorerade på avhandlingen ”On the regulation of blood sugar in men”.
I början av 1920-talet arbetade Hagedorn tillsammans med den danske nobelpristagaren
August Krogh. Efter en rad experiment, bl.a. i Hagedorns bostad, lyckades de i december
1922 för första gången framställa en liten mängd insulin från en oxes bukspottskörtel. I mars
1923 behandlades de första patienterna. Senare samma år flyttade verksamheten till nya och
större lokaler. Hagedorn slutade sin anställning som läkare och blev i stället chef och föreståndare för ett nytt laboratorium med namnet Nordisk Insulinlaboratorium. Därmed hade det
som i dag heter Novo Nordisk A/S startat sin verksamhet. 1932 startade Nordisk Insulinlaboratorium ett sjukhus för behandling av patienter med diabetes – Niels Steensens sjukhus eller
Steno Memorial Hospital (i dag kallat Steno Diabetes Center). Det namngavs efter en berömd
dansk läkare och vetenskapsman, Niels Steensen (1638–1686). Hagedorn var under 26 år
chefsöverläkare vid detta sjukhus.
Hagedorn arbetade intensivt på att bl.a. öka renheten i det insulin som framställdes. Han
var ständigt sysselsatt. Han flög från plats till plats i sitt primitiva sportplan för att kunna behandla patienter, föreläsa om sitt arbete och lösa de problem som var förenade med framställning av insulin. Under andra världskriget hade han det besvärligt då han vägrade samarbeta
med den tyska ockupationsmakten. I slutet av sitt liv drabbades han själv av diabetes. Han tog
det stoiskt utan att klaga.
Hagedorn var inte bara en framstående läkare och pionjär inom medicinsk forskning, utan
också en stor humanist, en skicklig debattör och en generös donator. Hans Christian Hagedorn
avled den 6 oktober 1971.

JENSEN, Holger (1881–1954), FDhc, trädgårdsdirektör, Ramlösa.
Nils Peter Holger Jensen föddes i Helsingborg den 4 juni 1881. Han genomgick 1899–1900
Pomologisches Institut i Reutlingen, Württemberg och bedrev i flera år studier i trädgårdsskötsel i Tyskland. 1907 övertog han den av hans farfar grundade Ramlösa plantskola utanför
Helsingborg som under hans ledning nådde en betydande omfattning. Det var en av dåtidens
största och modernaste fruktträds- och bärbuskodlingar med över 23 000 fruktträd. Holger
Jensen arbetade med växtförädling och nådde genom kromosomfördubbling uppmärksammade resultat när det gällde trädgårdsväxter. Han utgav ett flertal skrifter rörande trädgårdsskötsel. Han var ledamot av Lantbruksakademien. Holger Jensen avled den 15 december 1954.

MARTINSSON, Harry (1904–1978), FDhc, nobelpristagare i litteratur, författare, en
av de aderton i Svenska Akademien, Sollentuna.
Harry Edmund Martinsson föddes i Jämshög, Blekinge den 6 maj 1904. Han miste sin far när
han var sex år och samtidigt emigrerade modern till USA. Han ackorderades då ut på socknen
som fosterbarn. Vid sexton års ålder gick han till sjöss och seglade under sju års tid jorden
runt till länder som Brasilien och Indien. På grund av lungbesvär fick han sluta livet till sjöss
och tillbringade en tid därefter med att gå på luffen. De svåra åren som sockenbarn skildrade
han i romanerna Nässlorna blomma (1935) och Vägen ut (1936). Upplevelserna från sjömanstiden återfinns i t.ex. Resor utan mål (1932) och Kap Farväl (1933). År 1929 utgav han och
fyra författarkollegor antologin 5 unga som blev ett av de första bevisen på en svensk litterär
modernism. Han debuterade samtidigt med sin första diktsamling Spökskepp. Under andra
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världskriget engagerade han sig för Finlands sak och deltog i det finska vinterkriget. Upplevelserna dokumenterade han i boken Verklighet till döds (1940).
Förutom romaner och essäer utgav han ett antal diktsamlingar bl.a. Aniara (1956), ett
rymdepos som senare framfördes i operaform till musik av Karl Birger Blomdahl. Till hans
mest kända verk hör romanen Vägen till Klockrike (1948). Bland diktsamlingarna kan nämnas
Natur (1934), Passad (1945) och Dikter om ljus och mörker (1971). Som författare och poet
var Harry Martinsson utomordentligt framgångsrik trots att han besvärades av dålig hälsa och
tidvis kände sig desillusionerad. Han invaldes i Svenska Akademien 1949 och han tilldelades,
tillsammans med Eyvind Johnson, 1974 års nobelpris i litteratur ”för ett författarskap som
fångar daggdroppen och speglar kosmos”. Harry Martinsson avled den 11 februari 1978.

MIRSKY, Alfred Ezra (1900–1974), MDhc, PhD, professor, ordinarie ledamot av
Rockefeller Institute (The Rockefeller University), New York, USA.
Alfred Ezra Mirsky föddes i Flushing, Long Island, New York, USA den 17 oktober 1900.
Han avlade bachelorexamen (BA) vid Harvard College 1922. Han studerade sedan vid College of Physicians and Surgeons vid Colombia University (1922–24) och arbetade därefter vid
Cambridge University under perioden 1924–25. Han disputerade och blev PhD 1926 vid
Cambridge University på en avhandling med titeln The Haemoglobin Molecule. År 1927 anställdes Mirsky i Alfred F. Cohns laboratorium vid Rockefeller Institute of Medical Research.
1936 hade han ett sabbatsår och tillbringade det vid California Institute of Technology. 1940
blev han s.k. associate member vid Rockefeller Institute och 1948 ordinarie ledamot vid institutet.
Mirskys laboratorium vid Rockefeller Institute blev världsledande när det gällde forskning
kring cellkärnans struktur och funktion. 1954 blev institutet Rockefeller University. Mirsky
erhöll då titeln professor. Han engagerade sig också i universitetets olika angelägenheter, särskilt när det gällde utbildningsfrågor. Efter pensioneringen 1965 ägnade han sig bl.a. åt ett
uppdrag som bibliotekarie vid Rockefeller University. 1954 invaldes han i National Academy
of Sciences. Under perioden 1951–61 arbetade han också för tidskriften Journal of General
Physiology. Han förlänades hedersdoktorat vid universiteten i Santiago de Chile och Palermo.
Han hade breda intressen och ett omfattande författarskap som även gällde humanistiska ämnen särskilt konsthistoria och arkeologi. Alfred Ezra Mirsky avled den 19 juni 1974.

MONRAD-KROHN, Georg (1884–1964), MDhc, f.d. professor i nervsjukdomar vid
Oslo universitet, överläkare vid Rikshospitalet, Norge.
Georg Herman Monrad-Krohn föddes i Bergen, Norge den 14 mars 1884. Han växte upp i
Bergen där han 1911 avlade medicinsk ämbetsexamen. Efter några kortare kandidatanställningar på Rikshospitalet for han utomlands för att skaffa sig ökade kunskaper kring nervsystemet. Från 1912 arbetade han i London, vid olika specialsjukhus för neurologiska sjukdomar.
Där avlade han också specialistexamen i psykiatri och neurologi. I England blev han en av de
få utländska medlemmarna av Royal College of Physicians.
Efter återkomsten till Norge 1917 fick han anställning vid Rikshospitalet. 1919 disputerade han för doktorsgraden med avhandlingen Om abdominalreflekserne. År 1922 blev han
överläkare vid Rikshospitalets avdelning för nervsjukdomar och samtidigt blev han utnämnd
till professor i medicin, särskilt neurologi. Till sin avgång 1954 lärde en hel generation norska
läkare känna Monrad-Krohn som en sträng professor med stora krav på studenterna när det
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gällde kunskaper om nervsystemet. Monrad-Krohn blev internationellt känd, bl.a. genom sin
lärobok Den kliniske undersøkelse av nervsystemet, ofta kallad ”The Blue Bible”. Den blev
snabbt översatt till många språk och var under 50 år obligatorisk läsning för neurologer över
hela världen.
Som en av de få dåtida experterna inom neurologin blev Monrad-Krohn hedrad och uppmärksammad på många olika sätt bl.a. som medlem av neurologiska sällskap i många länder.
Han var hedersmedlem i Norsk nevrologisk forening, Svenska Läkaresällskapet, American
Academy of Neurology och Société de Neurologie de France. Georg Monrad-Krohn avled
den 9 september 1964.

PIPPING, Rolf (1889–1963), FDhc, professor i svenska språket och nordisk filologi
vid Åbo akademi, Finland.
Hugo Rudolf (Rolf) Pipping föddes den 1 juni 1889. Han blev filosofie doktor 1919 och var
1928–56 professor i svenska språket och nordisk filologi vid Åbo akademi där han också var
rektor mellan 1936 och 1942. Sin tidiga vetenskapliga produktion ägnade han åt Erikskrönikan. Senare studerade han de medeltida nordiska ordspråken och utgav under tiden 1936–62
flera delar av det omfattande verket Ordspråksstudier. Hans språkteoretiska arbeten samlade
han i Språk och stil (1940) där han behandlade frågor om språkriktighet och stilideal. Han
ansåg att skriftspråket inte borde ändras i onödan eftersom det var en sammanhållande länk
mellan olika tidsåldrar och geografiskt åtskilda områden. Han var en framstående och betydande vetenskapsman i det svenska Finland. Rolf Pipping avled den 7 december 1963.

THURSTONE, Louis Leon (1887–1955), FDhc, professor vid University of North
Carolina, Chapel Hill, USA.
Louis Leon Thurstone föddes den 29 maj 1887. Hans föräldrar var födda i Sverige och han
var under några skolår bosatt i Stockholm. Han avlade ingenjörsexamen vid Cornell University 1912 och arbetade en tid som assistent åt Thomas A. Edison. Han studerade sedan psykologi vid University of Chicago där han tog sin doktorsgrad 1917. Han var professor vid University of Chicago 1927–52 och därefter vid University of North Carolina.
Hans forskning rörde metoder för mätning av attityder och värderingar men han utvecklade också metoder för mätning av och analys av begåvningsfaktorer. Vetenskapliga arbetet
som The Nature of Intelligence (1924) och Multiple Factor Analysis (1947) har på ett avgörande sätt påverkat utvecklingen inom differentialpsykologin. Louis Leon Thurstone har varit
en inspirationskälla för många svenska psykologer och pedagoger och han har besökt Sverige
vid ett flertal tillfällen. År 1954 var han gästprofessor vid Stockholms högskola. Louis Leon
Thurstone avled den 30 september 1955.
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ÅR 1958
Lördagen den 4 oktober 1958 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Göte-

borgs konserthus med åtföljande promotionsbankett på Börsen. Promotor var; för filosofiska
fakulteten John Elmgren, professor i psykologi och för medicinska fakulteten Einar Ljunggren, professor i kirurgi. Promotionsakten inleddes med en föreläsning av medicinska fakultetens promotor över ämnet Läkekonstens allmänmänskliga sida. Till den utsända inbjudan hade också fogats en skrift av professor John Elmgren; Some fundamental problems in psychological factor analysis.

HEDERSDOKTORER
BENNER, Sven (1900–1986), MDhc, laborator i medicinsk radiofysik vid Göteborgs
universitet, Göteborg.
Sven Gunnar Benner föddes i Ödeborg, Dalsland den 10 januari 1900. Han disputerade för
filosofie doktorsgraden i Stockholm 1931. Han var amanuens vid Stockholms högskola 1922–
28, lärare vid Farmaceutiska institutet 1931–38 (som senare blev en fakultet vid Uppsala universitet) och laborator vid radiofysiska institutionen i Stockholm 1937–52. Dessutom var han
samtidigt fysiker vid Radiumhemmet och docent i fysik vid Stockholms högskola.
År 1952 tillträdde han en befattning som radiofysiker vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. När en prosektorstjänst i medicinsk radiofysik inrättades vid Göteborgs universitet sökte
han den och erhöll befattningen med titeln laborator fr.o.m. den 1 juli 1954. Han tilldelades
professors namn 1966. Benner var pionjär i Göteborg genom sina insatser att från grunden
bygga upp den radiofysiska institutionen och etablera en utbildning i ämnet.
Sven Benner var engagerad i olika nationella och internationella vetenskapliga sammanslutningar bl.a. Svenska nationalkommittén för fysik och International Commission on Radiological Protection. Under tiden 1963–65 var han ”Acting President” i International Organisation för Medical Physics, (IOMP). Han hade en imponerande kunskap inom hela fysikområdet och han behärskade minst sex språk. Han var en pionjär inom den medicinska radiofysiken och gjorde betydande insatser när det gäller den medicinska användningen av radium.
Sven Benner avled den 25 februari 1986.

LILJEHOLM, Adolf Filip (1883–1959), FDhc, FL, språkforskare, f.d. läroverksadjunkt och medeltidshistoriker, Göteborg.
Adolf Filip Liljeholm föddes i Göteborg den 5 november 1883. Han blev filosofie licentiat i
latin vid Göteborgs högskola 1925 och var verksam som språkforskare och lärare. Under perioden 1941–49 var han läroverksadjunkt i latin och franska vid Hvitfeldtska läroverket i Göteborg. Han verkade också som medeltidshistoriker där hans mest betydelsefulla insats gällde
landskapslagarnas arvslagstiftning och de latinska släktskapsbeteckningarna i medeltida brev.
Adolf Filip Liljeholm avled den 4 oktober 1959.
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NYSTROEM, Gösta (1890–1966), FDhc, tonsättare, Särö.
Gösta Nystroem föddes i Silvberg, Dalarna den 13 oktober 1890. Han studerade vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1913–14 och bedrev dessutom privata kompositionsstudier (för
Andreas Hallén). Han fortsatte studierna i Köpenhamn och en tid studerade han även måleri.
Under tiden 1919–32 var han bosatt i Paris. Vid sidan av sin tonsättargärning var han musikkritiker i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1932–47). Han var också en tid intendent
vid Göteborgs konstförening. Till Gösta Nystroems främsta verk räknas hans romanser. De
mest kända ingår i samlingarna Sånger vid havet (1942) och Själ och landskap: Nya sånger
vid havet (1950). Han komponerade sex symfonier bl.a. Sinfonia del mare, havssymfonin
(1947–48), som var ett verk med havsinspirerande stämningar. Hans musik var delvis modernistisk och influerad av fransk musik även om det också gick att spåra en nordisk ton i hans
arbeten. Hans verk kännetecknas av ett kraftfullt tonspråk, ofta med en vemodig stämning.
Han var sällsynt skicklig med att kunna framkalla stämningar oavsett om det gällde en symfoni eller en pianosvit. Gösta Nystroem avled den 9 augusti 1966.

TAYLOR, George (1904–1993), FDhc, chef för Royal Botanic Gardens, Kew,
Storbritannien.
Sir George Taylor föddes i Edinburgh den 15 februari 1904. Han utbildades vid University of
Edinburgh där han avlade examen i botanik. 1928 kom han till Botany Department vid British
Museum i London där han blev intendent 1945. I den egenskapen deltog han i flera stora insamlingsexpeditioner till Kina, Asien och Afrika. Han var speciellt intresserad av Meconopsis, den blåa vallmon i Himalaya, och han skrev 1934 boken An Account of the Genus Meconopsis. År 1956 blev han chef för the Royal Botanic Gardens i Kew, London, en befattning
som han upprätthöll till sin pensionering 1971. Då återvände han till Skottland där han bl.a.
blev aktiv inom Caledonian Horticultural Society. Han tilldelades titeln Sir år 1962. Sir George Taylor avled den 12 november 1993.

WIBERG, Åke (1902–1963), FDhc, överintendent, företagsledare och donator, Kil,
Värmland.
Johan Åke Truls Wiberg föddes den 30 mars 1902. Han växte upp i Göteborg och blev filosofie kandidat i Lund 1922 och juris kandidat 1925. Därefter följde tjänstgöring vid Roos Advokatbyrå i Malmö. Vid sidan av advokatverksamheten förvärvade och drev han med god lönsamhet Malmö Strumpfabrik. Han förvärvade också företag inom träimpregneringsbranschen
och ett företag som sysslade med skeppsutrustning.
Under senare delen av 1930-talet blev han riksdagsman för högerpartiet och lämnade då
advokatverksamheten. Under andra världskriget gjorde han betydande insatser i riksdagens
försvarsutskott. I slutet av 1940-talet bodde han delvis i USA p.g.a. hälsoproblem. Vid sidan
av affärerna och politiken hade han ett omfattande kulturintresse och han var under 1940-talet
bland annat ordförande i Operans styrelse och ledamot av Nordiska museets nämnd m.m. År
1950 blev han överintendent vid Kungl. Hovstaterna.
År 1954 gjorde han den grunddonation som blev början till Åke Wibergs Stiftelse, som
delar ut anslag till de medicinska och i viss utsträckning humanistiska områdena, till undervisning och till barns och ungdoms vård och fostran. Stiftelsen hade 2006 ett kapital på ca 700
miljoner kronor. Åke Wiberg avled den 25 november 1963.
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ÅR 1960
Lördagen den 22 oktober 1960 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Göte-

borgs konserthus med åtföljande promotionsbankett på Börsen. Promotor var; för filosofiska
fakulteten Frank Behre, professor i engelska språket och litteraturen och för medicinska fakulteten Holger Hydén, professor i histologi. Promotionsakten inleddes med en föreläsning av
filosofiska fakultetens promotor över ämnet Engelsk språkforskning av i dag. Nya vägar och
gamla. Till den utsända inbjudan hade också fogats en skrift av professor Holger Hydén;
Two-cell collaboration responsible for brain activity.

HEDERSDOKTORER
BENGTSSON, Thorsten (1893–1973), FDhc, FK, JK, f.d. bankdirektör, Göteborg.
Johan Thorsten Israel Bengtsson föddes i Reftele, Jönköpings län den 24 oktober 1893. Han
blev filosofie kandidat 1916 och juris kandidat 1918. Efter utbildningen anställdes han i Försäkrings AB Nornan där han 1923 blev verkställande direktör. 1929 övergick han till Brandoch livförsäkrings AB Svea och var även där verkställande direktör. 1934 kom han till Göteborgs Bank och 1935 blev han direktör och chef för bankens huvudkontor i Göteborg, en befattning han innehade till 1954. Han var mycket aktiv inom det ekonomiska området och
skrev bl.a. artiklar i Statsvetenskaplig tidskrift och Nordisk försäkringstidskrift. Thorsten
Bengtsson avled den 24 juni 1973.

HANSSON, Hild (1899–1967), MDhc, chefspatolog vid Göteborgs stads laboratorium,
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
Anna Ragnhild (Hild) Hansson föddes i Östra Frölunda, Älvsborgs län den 26 juli 1899. Hon
avlade medicine kandidatexamen 1925 och medicine licentiatexamen i Stockholm 1936. Efter
olika förordnanden var hon verksam som 1:e assistent vid professor O. Reuterwalls privatdiagnosiska verksamhet under perioden 1936–47. År 1947 blev hon chefspatolog vid patologlaboratorium II vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där hon var verksam till sin pensionering. Hild Hansson avled den 1 juni 1967.

STENHAGEN, Stina (1916–1973), MDhc, laborator i medicinsk kemi vid Göteborgs
universitet, Göteborg.
Stina Lisa Stenhagen föddes i Norrköping den 4 december 1916. Hon avlade medicine kandidatexamen i Uppsala 1939 där hon också disputerade 1951 på avhandlingen ”Undersökningar
över optiskt aktiva högre fettsyror med förgrenad kolkedja”. Hon blev docent i medicinsk
kemi vid Uppsala universitet 1951. Hon utnämndes till laborator vid Göteborgs universitet
1952. Den 1 juli 1963 blev hon innehavare av en nyinrättad professur i medicinsk kemi vid
Göteborgs universitet. Hon blev då Göteborgs universitets första kvinnliga professor. Stina
Stenhagen var en mycket uppskattad lärare. Ingemar Joelsson, professor i obstetrik och gyne-
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kologi vid Umeå universitet har vittnat om detta från sin tid som amanuens vid institutionen
för medicinsk kemi i Uppsala under 1940-talet. ”Stina Stenhagen var en av de mest stimulerande lärare jag har upplevt” skrev Joelsson om sitt liv som akademiker. Stina Stenhagen var
gift med Einar Stenhagen (1911–73) som var professor i medicinsk biokemi vid Göteborgs
universitet. Hon har uppmärksammats vid Sahlgrenska akademins år 2004 uppförda Academicum där ett av konferensrummen uppkallats efter henne. Stina Stenhagen avled den 23
mars 1973.

SÖDERBERG, Folke (1899–1981), MDhc, lasarettsläkare vid öronavdelningen,
centrallasarettet i Borås.
Erik Folke Söderberg föddes i Härnösand den 22 januari 1899. Han avlade medicine licentiatexamen i Uppsala 1926. Han tjänstgjorde sedan som underläkare vid Mössebergs sanatorium
och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 1933 fick han en befattning som öronläkare vid
centrallasarettet i Borås och 1938 utnämndes han till lasarettsläkare vid samma sjukhus dvs.
överläkare och chef för öronkliniken. Han innehade denna befattning till sin pensionering
1964. Folke Söderberg var också bataljonsläkare i reserven med majors grad. Han var under
en period ordförande i Sveriges otolaryngologiska förening och styrelseledamot i Motormännens Riksförbund. Han gjorde betydande insatser inom den medicinska tekniken genom en
rad förbättringar och nykonstruktioner av de optiska detaljerna i endoskopet, dvs. det instrument som används för undersökningar av trånga kanaler och håligheter i kroppen. Efter sin
pensionering utvandrade Folke Söderberg till Madeira i Portugal där han avled i oktober
1981.

ZANDVOORT, Reinard Willem (1894–1990), FDhc, professor i engelska språket och
litteraturen vid universitetet i Groningen, Nederländerna.
Reinard Willem Zandvoort föddes i Avenhorn, Nederländerna den 2 juli 1894. Han avlade
doktorsexamen vid universitetet i Leiden 1929. Hans avhandling Sidney’s Arcadia: a Comparison between the Two Versions visade sig vara så betydelsefull att den femtio år senare
fick tryckas igen för tredje gången. Mellan åren 1919 och 1937 arbetade Zandvoort som lärare
i Nijmegen. 1936 blev han lektor i engelska vid universitetet i Leiden och 1937 blev han professor i engelska språket och litteraturen vid universitetet i Groningen. Han började då genast
på sitt omfattande verk De studie der Engelse Plaatsnamen som han kom att arbeta med till
1964 då han gick i pension. Under en period på 1950-talet har han rektor för universitetet i
Groningen. Redan tidigt i sin karriär var han med om att starta tidskriften The Student’s
Monthly och han blev senare tidskriftens huvudredaktör. Han blev 1919 också medarbetare
för den vetenskapliga tidskriften English Studies som han sedan kom att vara redaktör för
under 50 år. Mest känd inom sitt område blev han för ett verk som utkom 1945, A Handbook
of English Grammar. Det var den första pedagogiska grammatikboken ämnad för högre utbildning i Nederländerna. Reinard Willem Zandvoort avled den 7 augusti 1990.
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ÅR 1962
Lördagen den 20 oktober 1962 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Göte-

borgs konserthus med åtföljande promotionsbankett på Börsen. Promotor var; för filosofiska
fakulteten Tord Ganelius, professor i matematik och för medicinska fakulteten Bengt Rosengren, professor i oftalmiatrik. Promotionsakten inleddes med en föreläsning av medicinska
fakultetens promotor över ämnet Några blad ut oftalmokirurgins historia.

HEDERSDOKTORER
BERGMANN, Gustav (1906–1987), FDhc, professor i filosofi och psykologi vid State
University of Iowa, USA.
Gustav Bergmann föddes i Wien, Österrike, den 4 maj 1906. Han blev doktor i matematik
(PhD) vid universitetet i Wien 1928 och doktor i juridik (JD) vid samma universitet 1935. Vid
nazisternas ockupation av Österrike tvingades han 1938 emigrera till USA, där han blev gästlärare vid Department of Psychology vid University of Iowa. Han blev docent 1944 och från
1950 till sin pensionering 1974 var han professor i filosofi och psykologi vid State University
of Iowa. Han blev president för the American Philosophical Association 1967. Gustav Bergmann avled den 21 april 1987.

JUNGEN, Ernst (1890–1981), FDhc, ordförande i Göteborgs stadsfullmäktige, f.d.
överlärare, Göteborg.
Ernst Birger Jungen föddes i Skrea, Halland den 6 september 1890. Han avlade folkskollärarexamen i Göteborg 1918. Han studerade språk, statskunskap och nationalekonomi vid Göteborgs högskola och företog studieresor till bl.a. Tyskland 1911–12. Efter tjänstgöring i Örebro
erhöll han en anställning som lärare i Göteborg 1920 där han sedan under åren 1933–54 var
överlärare vid Nordhemsskolan. Han var ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige (s) under
perioden 1931–62 och dess ordförande 1934–62.
Ernst Jungen var intresserad av utbildningsfrågor och innehade en rad uppdrag inom detta
område. Han var t.ex. ordförande i Arbetarnas bildningsförbunds lokalavdelning i Göteborg
(1925–41), vice ordförande i styrelsen för Göteborgs stadsbibliotek (1931–53), ledamot och
senare vice ordförande i styrelsen för Göteborgs högskola (1936–54) och ordförande i styrelsen för Viskadalens folkhögskola (1928–53). Han var en av initiativtagarna till den nordiska
folkhögskolan i Genève. Han utgav flera böcker bl.a. handboken Studiet av socialismen
(1928). Ernst Jungen avled den 12 oktober 1981.

NICOLAYSEN, Ragnar (1902–1986), MDhc, professor i näringsforskning vid Oslo
universitet, Norge.
Ragnar Nicolaysen föddes i Kristiania (Oslo) den 9 september 1902. Han studerade medicin
vid Oslo universitet och avlade kandidatexamen år 1928. Han blev tidigt intresserad av fysio-
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logi och 1935 disputerade han på en avhandling om utvinningen av kalcium hos hundar. Problemet med absorption av kalcium i tarmen sysselsatte honom under ett års tjänstöring i
Cambridge. År 1940 återvände han till Norge och blev professor i näringsforskning vid Oslo
universitet, en befattning som han innehade fram till 1972.
Under 1950-talet arbetade han bl.a. med problemet rörande den markanta ökningen av
hjärt-kärlsjukdomar. Han påvisade ett samband mellan ökad sjukdomsfrekvens och kosthållning. Hans rapport var den första i världen som påvisade ett samband mellan kolesterol i blodet och hjärt-kärlsjukdomar.
Ragnar Nicolaysen var en central gestalt inom norsk medicin under flera decennier. Han
etablerade näringsforskning som en akademisk disciplin och var en pådrivande faktor för den
moderna fysiologins utveckling. Han var också starkt engagerad i arbetet med att förbättra
grundforskningens villkor. Han var prodekanus vid medicinska fakulteten vid Oslo universitet. Han utbildade många medicinare till framstående fysiologer och biokemister. Han hade ett
stort internationellt nätverk och var ledamot i flera vetenskapliga sammanslutningar, bl.a. Det
Norske Videnskaps-Akademi, Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala, Det Kgl. Danske
Videnskabernes Selskab och Kungl. Vetenskapsakademien. Han var hedersdoktor vid universitetet i Glasgow. Ragnar Nicolaysen avled den 7 april 1986.

REGNÉR, Elis (1902–1974), MDhc, överläkare, föreståndare för den psykiatriska
barna- och ungdomsvården i Göteborg.
Gustaf Elis Regnér föddes i Linköping den 25 juli 1902. Han avlade medicine licentiatexamen
1931. Han tjänstgjorde som underläkare vid Beckomberga sjukhus och vid Lillhagens sjukhus. Under tiden 1938–1947 var han 1:e läkare vid Lillhagens sjukhus och från 1947 chefsläkare (tillika föreståndare) vid den psykiatriska barna- och ungdomsvården i Göteborg. 1954
blev han chefsläkare vid Göteborgs barnsjukhus, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och
1961 överläkare.
I en historik över Göteborgs Läkarsällskap berättar Lars Öberg följande om Elis Regnér:
”Elis Regner var den centrala personen inom barnpsykiatrin hos oss. Han bildade skola och
hans elever arbetade tacksamt och effektivt vidare efter hans riktlinjer. Med nöje undervisade
han också all den hjälppersonal som specialiteten kräver. Hans böcker lästes av alla som hade
med barn att göra. I GHT nagelfor han floden av litteratur om barnuppfostran och skilde vänligt men bestämt agnarna från vetet.” Elis Regnér avled den 15 november 1974.

STRÖM, Folke (1907–1996), MDhc, FD, 1:e bibliotekarie vid biomedicinska
biblioteket i Göteborg.
Stig Axel Folke Ström föddes i Eskilstuna den 15 oktober 1907. Han avlade filosofie kandidatexamen 1933, filosofie licentiatexamen 1936 och disputerade för filosofie doktorsgraden
1942. Han blev docent i religionshistoria vid Stockholms högskola 1943 och vid Göteborgs
högskola 1945. Folke Ström var under perioden 1931–45 anställd vid Stockholms stadsbibliotek. År 1945 kom han till Göteborgs stadsbibliotek, där han blev 1:e bibliotekarie 1948. Från
1961 var hans anställning knuten till Göteborgs universitetsbibliotek där han blev biblioteksråd 1965. Han var under många år verksam vid biomedicinska biblioteket och var aktiv
vid tillkomsten av bibliotekets byggnad 1958–59. Hans bakgrund inom det religionshistoriska
vetenskapsområdet gjorde honom till en framstående auktoritet när det bl.a. gällde nordisk
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hedendom. Han utgav 1961 boken Nordisk hedendom. Tro och sed i förkristen tid. Folke
Ström avled den 20 januari 1996.

ÖBERG, Lars (1912–1992), MDhc, praktiserande läkare i Göteborg, sekreterare i
Göteborgs Läkarsällskap, Göteborg.
Lars Olof Öberg föddes i Göteborg den 8 april 1912. Han avlade medicine kandidatexamen
1933 och medicine licentiatexamen i Stockholm 1938. Han var anställd som extra läkare och
underläkare vid Sahlgrenska sjukhusets ögonklinik under perioden 1939–44. Från 1944 och
till sin pensionering var har privatpraktiserande ögonläkare i Göteborg.
Lars Öberg var en central gestalt inom Göteborgs Läkarsällskap, bl.a. som dess sekreterare
1948–71. Han var en stor humanist och vid sidan av sin läkargärning hade han ett omfattande
författarskap främst som medicinhistoriker med inriktning mot personhistoria. Hans produktion omfattade ca 250 tryckta skrifter. Hans levnadsteckningar över bortgångna medlemmar i
Läkarsällskapet var legendariska. Han hade en konst att beskriva de avlidna så sant som möjligt utan att glömma bort eventuellt mörka sidor. Det skämtades om honom att ingen vågade
dö, så länge han var sekreterare. Öbergs levnadsbeskrivningar har samlats i två volymer (1961
och 1986). Därutöver utgav han boken Göteborgs Läkarsällskap, En historik (1983). Av större arbeten kan också nämnas Känsö karantänsinrättning 1789–1822 (1991). Han var aktiv i
Medicinhistoriska Föreningen från dess tillkomst 1956. Han tillhörde också Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. För sina insatser belönades Lars Öberg bl.a. med
titeln hedersbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek. Vid Academicum vid Sahlgrenska akademin har ett konferensrum uppkallats efter honom. Lars Öberg avled den 9 oktober 1992.
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ÅR 1964
Lördagen den 17 oktober 1964 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Göte-

borgs konserthus med åtföljande promotionsbankett förlagd till Trädgårdsföreningens restaurant. Promotor var; för filosofiska fakulteten Ingemar Düring, professor i grekiska och för
medicinska fakulteten Erik A:son Moberg, professor i extremitetskirurgi särskilt handkirurgi.
Promotionsakten inleddes med en föreläsning av filosofiska fakultetens promotor över ämnet
Böcker har sina öden.

HEDERSDOKTORER
HEDBERG, Nils (1903–1965), FDhc, FL, föreståndare för Ibero-amerikanska
institutet vid Handelshögskolan i Göteborg.
Nils Hedberg föddes i Järbo, Gävleborgs län den 11 mars 1903. Han avlade filosofie licentiatexamen och var därefter lektor i spanska vid Handelshögskolan i Göteborg (1931–43). Under
tiden 1940–43 var han lärare vid Göteborgs Högskola. 1943–46 tjänstgjorde han som tf.
pressattaché i Buenos Aires, Lima och Santiago och 1947 blev han pressattaché vid svenska
ambassaden i Mexiko. Från 1939 var han föreståndare för det Ibero-amerikanska institutet vid
Handelshögskolan i Göteborg. Nils Hedberg avled den 24 november 1965.

INGELMAN, Björn (1917–2000), MDhc, laboratoriechef vid AB Pharmacia, Uppsala.
Björn Gustaf Adolf Ingelman föddes i Uppsala den 6 november 1917. Han blev filosofie doktor vid Uppsala universitet med avhandlingen Investigations on Dextran and its Application
as a Plasma Substitute år 1949 och samtidigt docent i kemi. Han blev laboratoriechef vid AB
Pharmacia 1950 och direktörsassistent 1964. Under perioden 1974–82 var han direktör för
AB Pharmacia. Han tilldelades professors namn 1983. År 1941 anställdes Ingelman hos Arne
Tiselius, professor vid Uppsala universitet och nobelpristagare i kemi 1948. Dåvarande Sockerbolaget hade vänt sig till Tiselius för att få hjälp att undersöka högmolekylära substanser i
sockerbetans saft. Ingelman fick ta hand om detta projekt.
Göran Rydell berättar i en artikel, ”Uppsvinget på bioteknikområdet”, hur Ingelman funderade över om det s.k. pektinet i sockerbetan var av sådan kvalitet att det kunde isoleras och
t.ex. användas vid framställning av sylt och marmelad. Ingelman insåg snart att sockerbetans
pektin inte var av tillräckligt god kvalitet. Men under sitt sökande så fann han en annan polysackarid i betsaften som vid närmare analys visade sig vara dextran. Han kunde också visa att
dextranet hade bildats genom en bakterie som infekterat saften. Ingelman lyckades isolera
denna bakterie och därmed framställa dextran i renad form. Det visade sig då vid djurförsök
att dextranet inte aktiverade djurens immunsystem och att dextranlösningar därför skulle kunna användas till patienter som förlorat mycket blod under t.ex. stora operationer.
År 1943 tog man en kontakt med läkemedelsföretaget Pharmacia och där startades ett produktionsutvecklingsprojekt. 1947 kunde företaget lansera den första dextranprodukten och
läkemedlet blev genast en stor framgång. Det som alltså gjort Björn Ingelman känd var att han
(tillsammans med läkaren och sedermera sjukhusdirektören Anders Grönwall) lyckades fram-
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ställa det första praktiskt användbara blodersättningsmedlet ur sockerföreningen dextran.
Medlet kom att rädda många soldaters liv under Koreakriget. Det används inom sjukvården
vid behandling av chock vid blödning, mot blodproppar efter operation och vid vävnadsskador. År 1978 tilldelades Björn Ingelman Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj för sina insatser. Björn Ingelman avled den 12 december 2000.

LARSSON, Erik (1904–1982), FDhc, dialektforskare, Ytterby.
Erik Valdemar Larsson föddes i Ytterby Bohuslän den 6 oktober 1904. Hans formella skolutbildning omfattade folkskolan under sex år men hans intellektuella förutsättningar förde honom in i vetenskapens tjänst där han blev den främste kännaren av Bohusläns dialekter. Från
1925 till senare delen av 1970-talet var han intensivt sysselsatt med att utforska Bohusläns
och Dalslands folkmål och folkkultur.
Han inledde ett samarbete med dåvarande institutet för ortnamns- och dialektforskning vid
Göteborgs högskola och från 1930 företog han för institutets räkning omfattande uppteckningsresor till samtliga socknar i Bohuslän och Dalsland. Från 1946 skedde insamlingen genom ljudupptagning. Vid sidan av insamlingsarbetet utarbetade han ett manuskript till en bohuslänsk ordbok, ett arbete av stort vetenskapligt värde. På dialektforskningens område utförde han ett livsverk av bestående värde. Erik Larsson avled den 30 maj 1982.

LINDÄLV, Elof (1887–1987), FDhc, f.d. överlärare, Göteborg.
Elof Alexius Lindälv föddes i Älvsåker, Halland den 3 september 1887. Han avlade folkskollärarexamen i Göteborg 1915. Han arbetade sedan som lärare på olika skolor i Göteborg bl.a.
som överlärare i Karl Johan-skolan 1932–53. Under sitt långa liv var han mycket aktiv inom
hembygdsforskningen och han var en drivande kraft bakom grundandet av Nordhallands
Hembygdsförening. Han blev speciellt känd för sina stora kunskaper inom fornforskning och
arkeologi och han utgav under åren 1917–77 närmare 250 tryckta skrifter. Elof Lindälv avled
den 12 juni 1987.

RABE, Julius (1890–1969), FDhc, f.d. programchef vid Sveriges Radio, Stockholm.
Johan Julius Rabe föddes i Stockholm den 13 juli 1890. Efter musikutbildning i Stockholm
studerade han 1912–17 musikvetenskap vid universiteten i Berlin och München. Vid återkomsten till Sverige anställdes han som musikkritiker i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och arbetade där till 1927. Under åren 1927–35 var han riksprogramchef vid Radiotjänst
och därefter Radiotjänsts programchef i Göteborg. Han var sakkunnig i utredningen om det
svenska musiklivet och han publicerade arbeten om Georges Bizet (1925), Beethovens symfonier (1948) och Musiken genom tiderna (2 bd. 1927–31), ett modernt historiskt översiktsverk.
Julius Rabe avled den 7 november 1969.
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SCHMITT, Francis (1903–1995), MDhc, professor i biologi vid Massachusetts
Institute of Technology, Boston, USA.
Francis Otto Schmitt föddes i St. Louis, USA den 23 november 1903. Han avlade bachelorexamen (BA) 1924 och blev doktor i medicinsk vetenskap vid University of Washington
1927. Där kom han sedan att arbeta med Robert Chambers som tog honom under sina vingars
beskydd. Arbetet tillsammans med Chambers ledde till att Francis Schmitt fick ett livslångt
intresse för molekylära strukturer och funktioner. Han bedrev fortsatta studier vid University
of California, Berkeley, University College i London och Kaiser Wilhelm Institut (numera
Max-Planck-Institut) i Berlin. Från 1929 var han anställd vid University of Washington, bl.a.
som chef för Department of Zoology. Hans intresse för molekylärbiologi gjorde att han 1941
accepterade en anställning vid Department of Biology vid Massachusetts Institute of Technology. Där utnämndes han 1955 till professor, en befattning han innehade till sin avgång med
pension. Francis Schmitt avled den 3 oktober 1995.

STOMMEL, Henry (1920–1992), FDhc, professor i oceanografi vid Massachusetts
Institute of Technology, USA.
Henry Melson Stommel föddes i Wilmington, Delaware, USA den 27 september 1920. Han
avlade bachelorexamen (BS) vid Yale University 1942 och arbetade därefter som universitetslärare i matematik och astronomi till 1944. Under perioden 1944–59 var han docent vid the
Woods Hole Oceanographic Institute of Technology och därefter blev han, 1959, professor i
oceanografi vid Massachusetts Institute of Technology och utövade denna tjänst, bortsett från
perioden 1960–63 då han undervisade vid Harvard University, till sin pensionering. Han var
med om att etablera flera forskningsstationer för studier av havsströmmar, bl.a. på Bermuda.
Han invaldes 1962 i National Academy of Sciences. Hans insatser har bidragit till ökade kunskaper om havets strömmar inte minst avseende Golfströmmen. Henry Stommel avled den 17
januari 1992.

TRUETA, Joseph (1897–1977), MDhc, professor i ortopedisk kirurgi vid University of
Oxford, Storbritannien.
Joseph Trueta föddes i Barcelona, Spanien den 27 oktober 1897. Han fick sin medicinska utbildning i Barcelona där han 1929 blev chefskirurg vid the Caja de Provision y Socorro. År
1935 blev han professor i kirurgi vid universitetet i Barcelona där han, inte minst p.g.a. omhändertagandet av skadade i det spanska inbördeskriget, var med om att utveckla gips- och
förbandstekniken. Hans liberala övertygelse gjorde att han 1939 tvingades lämna Spanien och
han flyttade till London där hans yrkeskunnande togs i anspråk för skadade i de tyska bomraiderna. Han inbjöds som lärare till University of Oxford och han blev rådgivare för Ministry of
Health. År 1949 utsågs han till innehavare av en professur (the Nuffield Chair) i ortopedisk
kirurgi vid University of Oxford. Han uppehöll den professuren till sin pensionering 1966, då
han åter flyttade till Spanien och som emeritus fortsatte sitt arbete som kirurg och vetenskapsman. Han var en internationellt erkänd skicklig kirurg och som sådan hedrad på många
sätt bl.a. som ledamot i flera vetenskapliga sammanslutningar. Joseph Trueta avled den 19
januari 1977.
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ÅR 1966
Lördagen den 22 oktober 1966 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Göte-

borgs konserthus med åtföljande promotionsbankett på Börsen. Promotor var; för filosofiska
fakulteten Erik Wistrand, professor i latin och för medicinska fakulteten Bengt J. Lindberg,
professor i psykiatri. Promotionsakten inleddes med en föreläsning av medicinska fakultetens
promotor över ämnet Den mångdimensionella psykiatrin.

HEDERSDOKTORER
CASTLEMAN, Benjamin (1906–1982), MDhc, professor i patologi vid Harvard
University, Boston, USA.
Benjamin Castleman föddes i Everett, Massachusetts, USA den 17 maj 1906. Han fick sin
medicinska utbildning vid Yale University och blev 1951 chefspatolog vid Massachusetts
General Hospital, en befattning han hade till sin pensionering 1974. Den var förenad med en
professur vid Harvard University. Benjamin Castleman var patolog och specialiserad på bisköldkörteln och dess sjukdomar och han genomförde ett stort antal vetenskapliga studier
inom området. Under en lång följd av år var han också medarbetare i New England Journal of
Medicine. Benjamin Castleman avled den 29 juni 1982.

ERICSSON, Erik (1902–1981), MDhc, ML, överläkare vid Vasa sjukhus, Göteborg.
Erik Teodor Ericsson föddes i Göteborg den 26 september 1902. Han avlade medicine licentiatexamen i Lund 1931. Han tjänstgjorde som underläkare och biträdande överläkare vid medicinska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset 1934–55 och därefter, från 1955 och till sin pensionering, som överläkare vid den långvårdsmedicinska enheten på Vasa sjukhus. Erik Ericsson avled den 11 juni 1981.

FERNHOLM, Tor (1904–1981), FDhc, FL, f.d. docent vid Handelshögskolan i
Göteborg.
Tor Fernholm föddes i Borås den 30 juni 1904. Han blev filosofie kandidat 1938 och filosofie
licentiat i teoretisk filosofi 1939 och i nationalekonomi 1941. Från år 1939 var han lärare vid
dåvarande Handelshögskolan i Göteborg där han 1945 blev docent i nationalekonomi. Han
arbetade också inom det allmänna utredningsväsendet, bl.a. för 1951 års penningvärdesundersökning, och han skrev läroböcker i nationalekonomi. Tor Fernholm avled den 7 juli 1981.
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GIGON, Olof (1912–1998), FDhc, professor i klassiska språk och rektor vid
universitetet i Bern, Schweiz.
Olof Alfred Gigon föddes i Basel, Schweiz den 28 januari 1912. Han studerade klassisk och
orientalisk filologi i Basel och München och han lärde sig under denna tid arabiska, turkiska
och persiska. Han doktorerade vid universitetet i Basel 1934 och tillbringade sedan två år i
Paris där han bl.a. bedrev studier av orientaliska handskrifter. 1939 blev han professor vid
universitetet i Fribourg och 1946–49 var han gästprofessor vid universitetet i München. Från
1948 och till sin pensionering 1982 var han professor i klassiska språk vid universitetet i Bern
Han var också en tid dekanus vid den filosofiska fakulteten vid universitetet i Bern och dessutom universitetets rektor 1966–67. Olof Gigon avled den 18 juni 1998.

HÖGBERG, Folke (1884–1972), FDhc, f.d. generallöjtnant, Skövde.
Folke Högberg föddes i Helsingborg den 20 mars 1884. Han avlade officersexamen 1905 och
genomgick krigshögskolan 1910–12. Han gjorde en militär karriär och blev kapten 1917, major 1926, överstelöjtnant 1930, överste 1935, generalmajor 1937 och generallöjtnant 1949.
Han tjänstgjorde bl.a. som chef för krigshögskolan, var kommendant vid Bodens fästning,
chef för generalstabskåren och militärbefälhavare i Skövde. Han visade genom sin grundlighet som militär prov på stor kunnighet. Han var omvittnat lojal och rättvis.
Vid sidan av den militära banan bedrev han forskning rörande äldre medeltida konst- och
arkitekturhistoria. Bl.a. utgav han skrifter som behandlade medeltida absidkyrkor i Norden.
Han var också medarbetare i Göteborgs-Posten där han skrev artiklar som behandlade politiska och militära problem i Mellersta Östern. Folke Högberg avled den 8 juni 1972.

PENROSE, Lionel (1898–1972), MDhc, professor vid University College, London,
Storbritannien.
Lionel Sharples Penrose föddes i London den 11 juni 1898. Han lämnade skolan 1917 för att
tjäna Röda Korset under första världskriget. 1919–21 studerade han vid St John’s College i
Cambridge. Han var särskilt intresserad av ämnen som psykologi och matematik. En tid vistades han vid E. Buhler’s laboratorium i Wien där han bl.a. träffade Sigmund Freud. Han arbetade sedan vid London Clinic for Psychoanalysis innan han bestämde sig för att läsa medicin. Det gjorde han vid St Thomas’s Hospital och han avlade sin läkarexamen 1928.
Hans första stora projekt startade 1931 vid Royal Eastern Counties Institute i Colchester
där han fram till 1938 undersökte 1 280 patienter som led av någon form av mental störning.
Det var den första stora undersökning där man studerade de genetiska orsakerna till utvecklingsstörning. Efter tiden i Colchester flyttade Lionel Penrose till Kanada där han blev chef
för Psychiatric Research for the Province of Ontario. 1945 återvände han till England och
blev professor vid University College i London 1965. 1962 tilldelades han det prestigefyllda
Albert Lasker Award for Basic Medical Research. Lionel Penrose avled den 12 maj 1972

TAUBE, Evert (1890–1976), FDhc, författare, kompositör och konstnär, Stockholm.
Axel Evert Taube föddes i Göteborg den 12 mars 1890. Han växte upp på Vinga där fadern
var fyrmästare. Skolgången skedde huvudsakligen i Göteborg men 1904–05 bodde han hos
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släktingar i Malmö och var elev vid Malmö Borgarskola. 1905 började han vid Latinläroverket i Göteborg. Han fick goda betyg i geografi och historia men underkänt i matematik och
fadern lät honom därför sluta skolan och han fick i stället studera måleri, bl.a. för Carl Wilhelmson.
1907 gick Evert Taube till sjöss. Hans första resa gick till Sydafrika, Australien och Ceylon. Under många år vistades han i Argentina. Under en vinter bodde han också i London där
han studerade på National Gallery. 1915 kom Taube tillbaka till Sverige för att göra sin värnplikt. Han kom då i kontakt med Albert Engström och fick sin första berättelse publicerad i
Albert Engströms tidskrift Strix. Evert Taube blev god vän med Engström som blev hans
mentor under många år. År 1917 fick han sin första visa publicerad. Därmed inleddes en sällsynt framgångsrik karriär som gjorde Evert Taube till Sveriges nationalskald framför alla
andra. Han blev omtyckt och uppskattad för sina visor fyllda av livsglädje, idyll, romantik och
natur. Hans sånger tillhör i dag den nationella visskatten. Evert Taubes konstnärliga produktion var betydande. Den omfattade inte bara prosa, poesi och musik utan även teckningar,
akvareller och oljemålningar. Vid flera tillfällen var han också aktiv som opinionsbildare i
t.ex. miljöfrågor. Universitetsbiblioteket i Göteborg har erhållit hans omfattande brevsamling.
Evert Taube avled den 31 januari 1976.
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ÅR 1968
Lördagen den 26 oktober 1968 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Göte-

borgs konserthus med åtföljande promotionsbankett förlagd till FFS kårhus. Promotor var; för
filosofiska fakulteten Börje Kullenberg, professor i oceanografi och för medicinska fakulteten
Georg Seeberg, professor i dermato-venereologi. Promotionsakten inleddes med en föreläsning av medicinska fakultetens promotor över ämnet Sjukdomspanoramats förändring inom
dermatologin.

HEDERSDOKTORER
GARPE, Joakim (1905–1992), FDhc, FM, f.d. borgarråd, Stockholm.
Daniel Anders Joakim Garpe föddes i Dala-Järna, Dalarna den 8 april 1905. Han blev filosofie magister i Uppsala 1925. År 1928 blev han assistent vid Stockholms stadsbibliotek och
1935 sekreterare inom undervisningsroteln i Stockholms stad. Efter tjänstgöring som stadssekreterare och kanslichef blev han 1950 organisationsdirektör vid stadskansliet och 1954–64
borgarråd med ansvar för Stor-Stockholmsfrågor. Under tiden 1964–69 var han ordförande i
humanist-teologiska fakultetsberedningen. Joakim Garpe avled den 28 juli 1992.

JOHANSSON, Barbro (1912–1999), FDhc, FK, rektor, Mwanza, Tanzania.
Barbro Johansson föddes i Malmö den 25 september 1912. Hon avlade filosofie kandidatexamen i pedagogik, filosofi och språk vid Lunds universitet 1936 samt genomgick lärarutbildning vid Södra Seminariet i Stockholm 1936–38. År 1945 antogs hon som missionär för
Svenska kyrkans mission och efter en missionärskurs reste hon 1946 till Tanzania. Hennes
första uppdrag blev att efter kriget åter öppna kyrkans skola för flickor i Kashasha. Nystarten
var inte oproblematisk eftersom skolan för första gången erbjöd utbildning t.o.m. åttonde
klass, vilket mötte mycket motstånd. Hennes skicklighet som skolledare ledde till att Tanzanias president, Julius Nyerere, år 1965 utsåg henne till rektor för landets enda gymnasieskola
för flickor. Efter flera års hårt arbete blev resultatet en väl fungerande och en av Unesco prisbelönt skola.
Under sin tid som rektor och missionär lärde Barbro Johansson känna Julius Nyerere och
det ledde fram till ett politiskt engagemang. 1959 invaldes hon i Tanzanias lagstiftande församling och följande år i parlamentet, som hon kom att tillhöra långt in på 1980-talet. Det var
som tanzanisk medborgare hon fick uppdraget att vara ambassadråd på Tanzanias ambassad i
Stockholm 1970–73. Det ökade och stärkte kontakterna mellan Tanzania och de skandinaviska länderna och ingen torde i det sammanhanget ha betytt så mycket som Barbro Johansson.
Men hennes stora insats var ändå det epokgörande arbetet som missionär och pedagog under
svåra förhållanden i ett av Afrikas nya länder. Barbro Johansson avled den 2 december 1999.
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KASTMAN, Ingeborg (1901–1995), MDhc, sjuksköterska, husmor vid Sahlgrenska
sjukhuset, initiativtagare till Medicinhistoriska museet, Göteborg.
Ingeborg Kristina Kastman föddes i Lund den 9 november 1901. Efter några terminer som
småskollärare i Småland kom hon som elev till Sahlgrenska sjukhuset 1923 och utexaminerades där 1926. Hon arbetade sedan hela sitt yrkesverksamma liv vid Sahlgrenska sjukhuset
som husmor och sjuksköterska. Under åren 1933–45 var hon föreståndare för gamla BB i Göteborg. När vindarna på Sahlgrenska sjukhuset tömdes inför flyttningen till nya kvinnokliniken såg Ingeborg Kastman till att spara och bevara gamla föremål ur gömmorna. Hennes insatser vann förståelse inom sjukhusledningen och allt det material hon samlade på blev grunden till det som idag är Medicinhistoriska museet i Göteborg. För sina insatser belönades hon
bl.a. med utmärkelsen Illis Quorum och Göteborgs stads förtjänstmedalj. Ingeborg Kastman
avled den 18 oktober 1995.

LEPIKSAAR, Johannes (1907–2005), FDhc, intendent vid Göteborgs naturhistoriska
museum, Göteborg.
Johannes Lepiksaar föddes i Estland den 20 november 1907. Han inledde sin utbildning och
sin forskarbana vid universitetet i Tartu i Estland. Han kom till Sverige tillsammans med sin
hustru i flyktingströmmen 1944. I januari 1945 erbjöds han ett arkivarbete vid zoologiska
institutionens museum i Uppsala. Efter några år sökte och fick han intendenttjänsten vid Göteborgs naturhistoriska museum, en befattning som han sedan innehade till sin pensionering
1972. I Göteborg utförde han ett för svensk arkeologi omistligt arbete genom uppordnandet av
museets samling av ben till ett slags osteologisk uppslagsbok för identifiering av djurben.
Hans insats rönte efterhand internationell uppskattning och han blev t.ex. år 1988 hedersdoktor vid Lunds universitet. Ett antal symposier och festskrifter har tillägnats honom. Johannes
Lepiksaar avled den 7 april 2005.

PALM, David (1896–1985), FDhc, FL, f.d. rektor, Västra Frölunda.
David Rudolf Mauritz Palm föddes i Göteborg den 13 september 1896. Han avlade filosofie
kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Göteborgs högskola. Han flyttade i mitten av 1920talet till Medelpad där han fick en anställning som rektor vid Ålsta folkhögskola, en befattning han innehade till 1963. Efter sin pensionering flyttade han tillbaka till Göteborg där han
ägnade sig åt ortnamnsforskning. År 1978 utgav han skriften Ortnamnen i Göteborgs och
Bohus län. David Palm avled den 26 juni 1985.

PULVERTAFT, Guy R. (1907–1986), MDhc, kirurg vid Orthopaedic and Accident
Service, Derbyshire, Storbritannien.
Guy R. Pulvertaft föddes i Cork, Irland i maj 1907. Han utbildades till läkare vid Cambridge
University och fick sin specialistutbildning vid St Thomas Hospital i London. 1937 tjänstgjorde han som läkare i Grimsby, ett samhälle där vassa knivar vid fiskrensningen åstadkom
många handskador. Han började då intressera sig för handkirurgi och blev en internationellt
erkänd handkirurg. Han utvecklade en speciell operationsteknik för att kunna reparera skada-
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de senor, en teknik som sedan blev allmänt accepterad inom handkirurgin. Under åren 1947–
72 tjänstgjorde han som kirurg vid Orthopaedic and Accident Service vid Derbyshire Royal
Infirmary. Där är numera den handkirurgiska enheten uppkallad efter honom; The Pulvertaft
Hand Centre. Guy Pulvertaft avled i augusti 1986.

SWEDBERG, Sven (1888–1972), FDhc, FL, f.d. lektor, Göteborg.
Sven Birger Swedberg föddes i Stora Malm, Södermanland den 2 oktober 1888. Han blev
filosofie licentiat i geografi vid Uppsala universitet 1913 på avhandlingen De geografiska
orsakerna till befolkningsfördelningen i Södermanlands län 1910. Han kom 1914 till Göteborg där han från 1918 till 1956 tjänstgjorde som lektor vid Folkskoleseminariet (senare lärarhögskolan) och där han medverkade i utbildningen av generationer av folkskollärare i geografiundervisningens metodik. Han utgav från slutet av 1920-talet flera geografiböcker för
folkskola, realskola och gymnasium som alla fick en utomordentligt stor spridning. Sven
Swedberg var också med om att 1933 bilda Geografilärarnas Riksförening och han ingick i
föreningens styrelse till 1968. Han var under 20 år ledamot i Svenska Nationalkommittén för
geografi. Han föreläste också i Sveriges Radio. Sven Swedberg avled den 30 april 1972.

WALLMAN, Henry (1915–1992), MDhc, professor i tillämpad elektronik vid Chalmers
tekniska högskola, Göteborg.
Henry Wallman föddes i New York den 24 januari 1915. Han avlade doktorsexamen (PhD) i
matematik vid Princeton University 1937. Efter några år som universitetslärare i bl.a. North
Carolina och Wisconsin kom han 1942 som forskare till det nyinrättade Radiation Laboratory
vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), där han 1946 utnämndes till professor.
1948 kom han till Chalmers tekniska högskola (Chalmers) som gästprofessor och blev sedan
kvar där under resten av sitt yrkesverksamma liv. 1955 blev han innehavare av en professur i
tillämpad elektronik vid Chalmers. Hans insatser var av avgörande betydelse för framväxten
av elektronikforskning och elektronikundervisning. Genom hans intresse för teleteknik var
han en drivkraft för en tidig utbyggnad av datortekniken. Han intresserade sig också för elektronikens tillämpningar inom medicinen och han utvecklade ett nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Henry Wallman avled den 30 november 1992.

WOLF, Stewart G. (1914–2005), MDhc, professor vid School of Medicine, University
of Oklahoma, USA.
Stewart G. Wolf föddes i Baltimore, USA den 12 januari 1914. Han avlade doktorsexamen
(MD) vid Johns Hopkins Medical School 1938 och fortsatte utbildningen vid Cornell New
York Hospital. Han var professor inom flera olika discipliner; fysiologi, neurologi, psykiatri
och beteendevetenskap. Han var under en följd av år chef för Department of Medicine vid
School of Medicine, University of Oklahoma. Hans grundläggande forskning handlade bl.a.
om stressens betydelse för hjärtinfarkt och plötslig död. I det sammanhanget utförde han en
detaljerad studie av ett litet italiensk-amerikanskt samhälle, Roseto, där dödstalen i infarkt var
väsentligt lägre än i omgivningen, trots att invånarnas cigarettkonsumtion och kolesterolvärden var desamma som i övriga samhällen. Wolf ansåg att detta berodde på den unika starka
sociala sammanhållning som präglade livet i Roseto. Han kunde därför förutse att exempelvis
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dödstalen till följd av hjärtinfarkt skulle mer än fördubblas när den sociala strukturen och den
traditionella livsstilen som präglade Roseto började överges. Han var en noggrann forskare
och en framstående läkare och lärare och levde efter sitt motto; ”We all need to develop a
generosity of spirit and learn to love one another because people need people, that is the law
of nature”. Stewart Wolf avled den 25 september 2005.
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ÅR 1970
Lördagen den 5 december 1970 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Gö-

teborgs konserthus med åtföljande promotionsbankett på Börsen. Genom tillkomsten av en
odontologisk fakultet vid universitetet promoverades vid detta tillfälle för första gången odontologie hedersdoktorer. Promotor var; för filosofiska fakulteten Hans Nilsson-Ehle, professor i
romanska språk, för medicinska fakulteten Gösta Norlén, professor i neurokirurgi och för
odontologiska fakulteten Bo Axelsson, professor i teknologi. Promotionsakten inleddes med
en föreläsning av medicinska fakultetens promotor över ämnet Neurokirurgi – några historiska aspekter.

HEDERSDOKTORER
BERGGREN, Ali (1897–1973), FDhc, FL, f.d. byråchef vid Socialstyrelsen, Jönköping.
Ali Magnus Berggren föddes i Göteborg den 6 oktober 1897. Han blev filosofie licentiat
1939. Han var 1918–24 anställd vid Göteborgs stads fattigvårdskontor. År 1930 började han
en anställning vid Stockholms stads statistiska kontor där han 1937 blev 1:e aktuarie. Från
1941 och till sin pensionering var han byråchef vid Socialstyrelsen med ansvar för bl.a. understödsfrågor, ungdomsvård och åldringsvård. Han hade också uppdrag som statlig socialvårdsinspektör och var förordnad som ledamot i utrikesdepartementets understödsnämnd. Han
var särskilt intresserad av åldrandet och åldringsvården, som han bl.a. studerade under en vistelse i USA 1953–54. År 1950 var han med om att bilda The International Gerontological
Association. Ali Berggren avled den 22 maj 1973.

CRAVIOTO, Joaquín (1922–1998), MDhc, professor i näringslära och pediatrik vid
Hospital Infantil de Mexico, Mexico City, Mexiko.
Joaquín Cravioto föddes i Pachuca i Mexiko den 12 september 1922. Han avlade Master’s
Degree i Public Health 1948 då han också påbörjade en anställning vid Hospital Infantil de
Mexico (HIM). Han fortsatte sin vetenskapliga skolning vid bl.a. University of Illinois, College of Medicine, Bellevue Medical Center i New York och vid the Sloan Kettering Institute for
Cancer Research. 1954–55 studerade han biokemi vid Göteborgs universitet. Joaquín Craviotos anknytning till Hospital Infantil de Mexico varade under perioden 1948–72. Samtidigt var
han biträdande chef vid the Institute of Nutrition of Central America and Panama (1961–66)
och Director of Training vid Children’s Hospital i Mexiko (1966–71). Därefter var han under
flera år biträdande chef för the Applied Nutrition Division of the Food and Agriculture Organization med placering i Rom. Han var vid olika tillfällen gästprofessor i USA vid Cornell
University, Massachusetts Institute of Technology och University of Washington men också
vid Göteborgs universitet. Han var inom sitt område en ledande auktoritet som lyckades få
politiker och ledare runt om i världen att inse mänsklighetens problem med undernäring och
då särskilt de utsatta barnens situation. Joaquín Cravioto avled den 9 april 1998.

57

1970

EDESTAM, Anders (1898–1977), FDhc, FM, f.d. läroverksadjunkt, Karlstad.
Anders Bernhard Edestam föddes i Dals-Ed, Dalsland den 1 juni 1898. Han blev filosofie
magister i historia och geografi i Lund 1928. Han tjänstgjorde därefter som lärare vid Sunderbyns folkhögskola i Norrbotten och vid Melleruds kommunala mellanskola. Han var läroverksadjunkt i Gävle respektive Umeå 1931–37 samt i Karlstad 1946–61. Han var en av
1900-talets främste kännare av Dalslands kulturhistoria. Hans huvudsakliga forskning gällde
personhistoria, kyrkohistoria, ekonomisk historia och demografi. Han gjorde en betydande
insats genom sin kartläggning av dalsländska järnbruk och vattensågar. Hans största arbete
Karlstads stifts herdaminne utkom i fem band och innehöll biografier över samtliga präster i
Karlstads stift från medeltiden till våra dagar. Anders Edestam avled den 12 december 1977.

INGELMARK, Bo Eric (1913–1972), ODhc, professor i anatomi, rektor vid Göteborgs
universitet, Göteborg.
Bo Eric Ingemark föddes i Helsingborg den 24 september 1913. Han avlade medicine licentiatexamen vid Uppsala universitet 1941 och doktorerade där på avhandlingen Der Zusammenhang zwischen der Händigkeit und den Asymmetrien und Belastungsverhältnissen der
Extremitäten sowie des Rückgrats. Han blev docent i anatomi vid Uppsala universitet 1943
och utnämndes till prosektor 1945. År 1949 blev han professor i anatomi vid dåvarande Medicinska högskolan i Göteborg. Han var dekanus vid medicinska fakulteten vid Göteborgs
universitet 1954–63 och prorektor 1963–66 samt universitetets rektor 1966–72. Han var med
om att bygga upp den anatomiska institutionen i Göteborg och startade där en omfattande
forskning. Han var mycket aktiv i arbetet med att tillskapa en odontologisk fakultet vid universitetet i Göteborg. Som ledare var han skicklig och högt uppskattad av sina medarbetare.
Hans diplomatiska förmåga kom väl till pass i slutet av 1960-talet. Under en tid då studentoroligheter var vanligt förekommande ägde inga sådana rum i Göteborg. Han hade en arbetskapacitet utan gräns, ett eminent minne och en stark aptit på arbetsuppgifter och uppdrag. Bo
Eric Ingelmark avled den 25 juli 1972.

KNISELY, Melvin H. (1904–1975), MDhc, professor i anatomi vid Medical University
of South Carolina, USA.
Melvin H. Knisely föddes den 17 juni 1904. Han avlade doktorsexamen vid University of
Chicago 1935. Han fortsatte sin forskning i Köpenhamn under ledning av den danske nobelpristagaren August Krogh. Han blev sedan chef för Department of Anatomy och professor i
anatomi vid Medical University of South Carolina och utförde där en banbrytande forskning
inom området blodcirkulation och orsakerna till uppkomsten av blodproppar. Hans forskning
blev epokgörande och har varit av stor betydelse för behandling av en rad sjukdomstillstånd.
Melvin Knisely avled den 30 mars 1975.

KUNC, Zdenĕk (1908–1985), MDhc, professor i neurokirurgi vid Karl-universitetet,
Prag, Tjeckien.
Zdenĕk Kunc föddes i Rychnovnad, Knĕžnou, Tjeckoslovakien 1908. Han studerade medicin
vid Karl-universitetet i Prag och avlade doktorsexamen 1932. Han började sin läkarbana på ett
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litet garnisonssjukhus men specialiserade sig snart i neurokirurgi där han kom att arbeta tillsammans med Tjeckoslovakiens då främsta neurokirurger. Han var med om att bygga upp en
neurokirurgisk enhet i Prag och blev 1954 professor i neurokirurgi vid Karl-universitetet i
Prag. I denna egenskap etablerade han många kontakter och besökte åtskilliga länder. Han var
med om att grunda the European Associations of Neurosurgical Societies och han var ordförande för den 4:e europeiska neurokirurgiska kongressen i Prag 1971. Zdenĕk Kunc avled den
10 maj 1985.

RANSTRÖM, Stig (1914–1996), ODhc, professor i patologi, f.d. dekanus vid
medicinska fakulteten, Göteborgs universitet, Göteborg.
Stig Olof Ranström föddes i Älvkarleby, Uppland den 11 juni 1914. Han blev medicine licentiat i Uppsala 1942 och doktorerade där 1945 på avhandlingen The hypothalamus and sleep
regulation. Han blev docent i patologisk anatomi vid Uppsala universitet 1947 och utnämndes
1948 till prosektor vid patologiska institutionen i Uppsala. 1956 blev han professor i allmän
patologi vid Göteborgs universitet och tillika överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, en befattning han uppehöll till sin pensionering 1979. Under åren 1963–70 var han dekanus vid medicinska fakulteten i Göteborg och arbetade då mycket aktivt för tillkomsten av en odontologisk
fakultet vid universitetet. Stig Ranström avled den 7 december 1996.

WALL, Sixten (1908–1988), FDhc, stadsarkivarie, Karlstad.
August Sixten Wall föddes i Sala, Västmanland den 6 augusti 1908. Han arbetade i sin ungdom som lokförare men kom med tiden att intressera sig för arkiv och arkivfrågor. Det ledde
honom till betydelsefulla insatser inom bl.a. Folkrörelsernas Arkiv och till en befattning som
stadsarkivarie i Karlstad. Sixten Wall avled den 4 augusti 1988.
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ÅR 1972
Lördagen den 21 oktober 1972 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Göte-

borgs konserthus med åtföljande promotionsbankett på Börsen. Den filosofiska fakulteten var
fr.o.m. detta tillfälle uppdelad i tre fakulteter som var för sig promoverade hedersdoktorer
nämligen humanistiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Antalet studerande som avlade doktorsexamen hade vid denna tid
fått en sådan omfattning att fr.o.m. år 1972 anordnades årligen doktorspromoveringar vid universitetet.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Ragnar Romanus, professor i kirurgi, för odontologiska fakulteten Tore Arwill, professor i oral patologi, för humanistiska fakulteten Torsten
Dahlberg, professor i tyska, för samhällsvetenskapliga fakulteten Sven Dahl, professor i kulturgeografi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Sten Rudberg, professor i naturgeografi. Promotionsakten inleddes med en föreläsning av humanistiska fakultetens promotor
över ämnet Till Österland vill jag fara – en flamländsk emigrantvisa från medeltiden.

HEDERSDOKTORER
CYERT, Richard M. (1921–1998), FDhc, professor i ekonomi och industriell
administration, rektor vid Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA.
Richard M. Cyert föddes i Minnesota, USA 1921. Han avlade Bachelors of Science (BS) vid
University of Minnesota 1943. Under andra världskriget tjänstgjorde han inom den amerikanska flottan. Efter kriget avlade han doktorsexamen i ekonomi vid Columbia University.
Han blev sedan professor i ekonomi och industriell administration och dekanus vid Carnegie
Mellon Graduate School of Industrial Administration och var rektor vid Carnegie Mellon
University från 1972 till 1990. Han var en framstående ekonom och statistiker och under sin
tid som rektor grundade han Department of Statistics. Efter sin pensionering var han bl.a. ordförande i the Board of Trustees of the National Institute of Statistical Sciences (NISS). Rickard Cyert avled den 7 oktober 1998.

EDSALL, John T. (1902–2002), FDhc, professor i biokemi vid Harvard University,
Cambridge, USA.
John T. Edsall föddes i Philadelphia, USA den 3 november 1902. Han studerade först medicin
vid Harvard Medical School och sedan biokemi vid Cambridge University innan han 1928
avlade sin doktorsexamen. Han tjänstgjorde som forskardocent och som professor i biokemi
vid Harvard University. Han blev emeritus 1973 men var fortsatt vetenskapligt aktiv i flera
decennier innan han avled strax före sin hundraårsdag. Under större delen av 1900-talet var
John Edsall inte bara en ledande forskare i biokemi vid Harvard utan också en internationellt
synnerligen respekterad vetenskapsman, lärare och mentor. John Edsall avled den 12 juni
2002.
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EKENVALL, Asta (1913–2001), FDhc, FL, 1:e bibliotekarie vid universitetsbiblioteket
i Göteborg.
Astrid Märta (Asta) Ekenvall föddes i Anundsjö, Västernorrland den 6 april 1913. Hon blev
1940 filosofie licentiat i lärdomshistoria med avhandlingen Svensk representation i utländska
lärda tidskrifter 1665–1750. Genom makens arbete kom Asta Ekenvall 1955 till Göteborg där
hon anställdes vid Göteborgs universitetsbibliotek. Från 1968 och till sin pensionering var
hon 1:e bibliotekarie vid biblioteket. Asta Ekenvall var en färgstark pionjär inom svensk
kvinnoforskning och hon var en av grundarna till Kvinnohistoriskt Arkiv. År 1972 övertog
universitetsbiblioteket arkivet under namnet Kvinnohistoriska samlingarna och därigenom
blev universitetsbiblioteket ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskningen. Under
sin yrkesverksamma tid lämnade hon aldrig helt forskningen. 1966 utgav hon den lärda boken
Manligt och kvinnligt. Idéhistoriska studier, som blev en klassiker inom kvinnohistorien. Asta
Ekenvall avled den 12 december 2001.

HONKO, Jaakko (1922–2006), FDhc, professor i företagsekonomi, rektor vid Finska
Handelshögskolan i Helsingfors, Finland.
Jaakko Honko föddes i Tammerfors den 30 november 1922. Han avlade ekonomi doktorsexamen 1946 och blev sedermera professor i företagsekonomi vid Finska Handelshögskolan i
Helsingfors. Under perioden 1963–69 var han Handelshögskolans vicerektor, därefter från
1969 rektor och slutligen högskolans kansler under perioden 1980–89. Han var vetenskapligt
aktiv både nationellt och internationellt under sin tid som emeritus. Bara några dagar före sin
hastiga bortgång promoverades han exempelvis till hedersdoktor vid Humboldt-universitetet i
Berlin. Jaakko Honko avled den 14 februari 2006.

KARAGEORGHIS, Vassos (f. 1929), FDhc, riksantikvarie, Nicosia, Cypern.
Vassos Karageorghis föddes i Tricomo, Cypern den 29 april 1929. Han tjänstgjorde 1948–52
vid arkeologiska institutionen vid University of London och därefter, under tiden 1952–63,
var han konservator vid Cyperns museum. År 1957 avlade han doktorsexamen och från 1963
fram till 1989 var han riksantikvarie på Cypern. Ända sedan han som ung 1948 medverkade i
svenska utgrävningar på Cypern har han haft en särskilt varm känsla för Sverige. Han hade
under många år en nära relation till flera svenska arkeologer och inte minst då till Einar Gjerstad som var den svenska Cypernexpeditionens ledare. Hans samarbete med Medelhavsmuseet
har varit omfattande. Som professor emeritus publicerade han 2007 sina memoarer A lifetime
in the archaeology of Cyprus.

MILLER, Warren E. (1924–1999), FDhc, professor i statskunskap vid University of
Michigan, Ann Arbor, USA.
Warren E. Miller föddes den 23 mars 1924. Hans akademiska karriär började vid University
of Michigan. Efter en tid professor vid Arizona State University återkom han till University
of Michigan. År 1962 grundade han the Interuniversity Consortium for Political and Social
Research (ICPSR), vid University of Michigan. Konsortiet har över 350 universitet och insti-
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tutioner runt om i världen som medlemmar och är ett av världens största dataarkiv inom det
samhällsvetenskapliga området.
Warren Miller var också chef för the Center for Political Studies och deltog aktivt i forskning kring val och väljarbeteende i t.ex. Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland, Japan och
Storbritannien. Han var 1979 med om att grunda the Social Science History Association och
blev dess förste president. Samma år valdes han också till President för the American Political
Science Association (APSA). Han var en världsauktoritet när det gäller forskning kring väljarbeteende och en institutionsbyggare av klass. Han hade ett mycket nära samarbete med
statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Warren Miller avled den 30 januari
1999.

SAARNE, Apollon (1906–1975), MDhc, ML, f.d. överläkare vid lasarettet i
Vänersborg.
Apollon Saarne föddes i Estland den 22 augusti 1906. Han blev medicine licentiat vid Tartu
universitet 1931. Under perioden 1931–58 innehade han olika läkarförordnanden i Estland
och Sverige. Från år 1958 och till sin pensionering var han överläkare vid anestesiavdelningen
vid Vänersborgs lasarett. Apollon Saarne avled den 8 december 1975.

SMET, Gilbert A.R. de (1921–2003), FDhc, professor i germansk filologi vid
universitetet i Gent, Belgien.
Gilbert A.R. de Smet föddes 1921. Han studerade tysk, nederländsk och engelsk språk- och
litteraturvetenskap och doktorerade 1951. Under fem års tid var han professor vid universitetet i Nijmegen, Nederländerna. År 1966 blev han innehavare av en professur i germansk filologi vid universitetet i Gent i Belgien. Han fortsatte att undervisa till 1986 men var vetenskapligt produktiv även som professor emeritus. Han tilldelades det prestigefyllda Vondelpriset för
sina insatser att befrämja det nederländska språket och för sitt arbete att främja forskar- och
studentutbytet. Han hade många uppdrag och var t.ex. huvudredaktör för tidskriften Wetenschappelijke Tijdingen. Gilbert de Smet avled den 11 november 2003.

ÖSTHOLM, Ivan (f. 1918), MDhc, apotekare, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen vid AB Hässle, Göteborg.
John Ivan Georg Östholm föddes i Västanfors, Västmanland den 23 april 1918. Han avlade
apotekarexamen 1946 och var 1947–54 sektionschef vid Apotekaresocietetens laboratorium.
Därefter kom han till AB Hässle i Göteborg där han arbetade som chef vid forsknings- och
utvecklingsavdelningen och senare, under perioden 1959–77, som forskningschef. Han var
1962–83 medlem i Hässles direktion. Han var projektledare för uppbyggandet av Astras
forskningscenter i Bangalore, Indien.
Ivan Östholm lyckades grundlägga en läkemedelsforskning av världsklass. Genom lagarbeten där många forskare gjorde betydande insatser skapades en rad internationellt mycket
framgångsrika läkemedel som Losec, Seloken och Pendil. I sin läkemedelsforskning hade
Ivan Östholm ett nära samarbete med forskare vid Göteborgs universitet. För sina insatser tilldelades Ivan Östholm år 2001 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj för skickligt forskningsorganiserat ledarskap.
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ÅR 1973
Lördagen den 20 oktober 1973 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion. Från

år 1973 skedde doktorspromotionen tillsammans med en professorsinstallation. Högtidligheterna ägde rum i Göteborgs konserthus med åtföljande promotions- och installationsbankett
på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Hans Forssman, professor i psykiatri, för odontologiska Bo Krasse, professor i cariologi, för humanistiska fakulteten Åke Holmberg, professor i historia, för samhällsvetenskapliga fakulteten Kurt Grönfors, professor i sjörätt och för
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Ragnar Fänge, professor i zoofysiologi. Högtidsföreläsningen hölls av professor Åke Fridh över ämnet Rydbergs Dexippos och verkligheten

HEDERSDOKTORER
ALIMARIN, Ivan Pavlovich (1903–1989), FDhc, professor i analytisk kemi vid
universitetet i Moskva, Sovjetunionen.
Ivan Pavlovich Alimarin föddes i Moskva den 11 september 1903. Han utexaminerades från
Moscow Mining Academy och började därefter arbeta som laboratorieassistent. Under tiden
1938–49 var han anställd i The All-Union Institute of Raw Mineral. 1950 avlade han doktorsexamen vid Moscow Institute of Fine Chemical Technology. Under flera decennier var han
chef för the Science Council on Analytical Chemistry of the Academy of Science. Under perioden 1953–89 var han chef för Department of Analytical Chemistry vid universitetet i
Moskva. Han var en högt uppskattad internationell auktoritet inom den analytiska kemin bl.a.
genom utvecklandet av nya analysmetoder. Ivan Pavlovich Alimarin avled den 17 december
1989.

GALAMBOS, Robert (f. 1914), MDhc, professor i neurobiologi vid University of
California, San Diego, USA.
Robert Galambos föddes i Lorain, Ohio, USA den 20 april 1914. Han erhöll sin grundutbildning vid Oberlin College. 1941 blev han PhD i biologi vid Harvard University och 1946 medicine doktor (MD) vid Rochester University. Efter olika akademiska anställningar vid universiteten i Harvard, Emory och Yale och forskning vid Walter Reed Army Institute of Research kom Galambos 1968 till University of California i San Diego. Där blev han professor i
neurobiologi och var med om att bygga världens första centrum för neurobiologisk forskning
där han gjorde banbrytande insatser. Han blev professor emeritus 1981.
Robert Galambos är bl.a. känd för sina upptäckter, tillsammans med Donald Griffin,
rörande fladdermössens ekolokalisering. Han är medlem i National Academy of Sciences och
författare till ett stort antal vetenskapliga publikationer.
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HEDLIN, John (f. 1919), ODhc, medicinalråd, byråchef vid Medicinalstyrelsens
tandvårdsbyrå, Stockholm.
John Vilhelm August Hedlin föddes i Vittangi, Norrbotten den 23 december 1919. Han avlade
tandläkarexamen 1948. Efter utbildningen tjänstgjorde han som distriktstandläkare i Korpilombolo och förste distriktstandläkare i Kiruna. 1958 blev han tandvårdsinspektör och tandvårdschef i Örebro län och därefter var han, under perioden 1970–85, medicinalråd och byråchef vid dåvarande Medicinalstyrelsens tandvårdsbyrå. Han medverkade som expert i en lång
rad utredningar. Han var t.ex. ledamot i UHÄ:s arbetsgrupp för grundutbildning av tandläkare. Han var också ordförande i samrådsorganet Tandhälsan och sakkunnig vid tillsättning av
tandvårdschefer.

KRESHOVER, Seymour J. (1912–2006), ODhc, chef för National Institute of Dental
Research, Bethesda, USA.
Seymour J. Kreshover föddes i New York den 22 juni 1912. Han fick sin grundläggande utbildning vid New York University 1934. År 1938 avlade han tandläkarexamen vid School of
Dentistry, University of Pennsylvania och 1942 blev han PhD i klinisk medicin och patologi
vid Yale University. Han blev också medicine doktor 1949 vid New York School of Medicine. Efter sin doktorsexamen anställdes han som professor i oral patologi och chef för Dental
Research vid Medical College of Virginia. 1956 knöts han till National Institute of Dental
Research i Bethesda och han blev dess chef från 1966 till pensioneringen. Seymour Kreshover
var 1962–63 president i American Association for Dental Research. Han var en utomordentligt skicklig ledare och en internationellt erkänd forskare. Seymour Kreshover avled den 23
januari 2006.

LANDERGREN, Sten (1907–1999), MDhc, ML, överläkare vid S:t Jörgens sjukhus,
Göteborg.
Fredrik Otto Sten Sture Landergren föddes i Vallsjö, Småland den 26 augusti 1907. Han blev
medicine licentiat i Uppsala 1944. Han tjänstgjorde som underläkare vid Ulleråkers sjukhus
1944–48 och därefter under ett år som underläkare vid medicinavdelningen på Sundsvalls
lasarett. Han kom sedan till S:t Jörgens sjukhus och var där förste läkare från 1948 och överläkare från 1956. Han publicerade flera arbeten inom ämnesområdena åldringsvård och socialpsykologi. Sten Landergren avled den 25 maj 1999.

LØE, Harald (f. 1926), ODhc, professor, chef för the Dental Research Institute vid
University of Michigan, USA.
Harald A. Løe föddes i Steinkjer, Norge den 19 juli 1926. Han avlade tandläkarexamen i Oslo
1947 och tjänstgjorde därefter vid Tandläkarhögskolan i Oslo samtidigt som han bedrev en
privatpraktik. 1957–58 vistades han som Fulbrightstipendiat vid University of Illinois, School
of Dentistry i Chicago där han 1961 avlade sin doktorsexamen i ortodonti. Under perioden
1962–72 var han professor i parodontologi vid Århus universitet i Danmark. 1972 accepterade
han en tjänst som chef för the Dental Research Institute vid University of Michigan. År 1986
blev han dekanus vid University of Connecticut, School of Dental Medicin, en anställning han
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upprätthöll till 1994. Han har publicerat över 350 vetenskapliga artiklar och har föreläst i ett
30-tal länder. Han är en internationellt erkänd forskare inom parodontologin.

MESTERTON, Erik (1903–2004), FDhc, FL, f.d. 1:e bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Göteborg.
C. Erik B. Mesterton föddes i Uppsala den 4 oktober 1903. Han avlade filosofie magisterexamen i Uppsala 1930 och blev filosofie licentiat 1947. Under perioden 1932–47 var han universitetslektor vid University College i London. Därefter tjänstgjorde han ett år som amanuens vid riksdagsbiblioteket. År 1949 kom han till dåvarande Göteborgs stadsbibliotek där han
1952 blev bibliotekarie och 1961 1:e bibliotekarie. Han slutade sin anställning vid universitetsbiblioteket 1969. I sin ungdom var Erik Mesterton medarbetare på den socialistiska kulturtidskriften Clarté. Tillsammans med Karin Boye bildade han 1931 poesitidskriften Spektrum.
Han gjorde sig känd som översättare, bl.a. av T.S. Eliots poesi, och han var under sin levnad
utan tvekan en av Sveriges mest inflytelserika litteraturvetare. Erik Mesterton avled den 10
januari 2004.

PINEUS, Kaj (1905–1986), FDhc, JK, dispaschör, Göteborg.
Kaj Ludvig Arbo Pineus föddes i Göteborg den 9 oktober 1905. Han avlade juris kandidatexamen vid Uppsala universitet 1928 och arbetade sedan som dispaschör från 1936 till sin pensionering. Som dispaschör utsågs han av regeringen med uppdrag att som opartisk person
avgöra tvister mellan redare, lastintressenter och försäkringsgivare vid ett haveri till sjöss. Kaj
Pineus var också politiskt aktiv bl.a. som ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige (fp), stadskollegiet och hamnstyrelsen. Kaj Pineus avled den 22 december 1986.

STAHLMAN, Mildred (f. 1922), MDhc, professor i pediatrik vid Vanderbilt University
School of Medicin, Nashville, USA.
Mildred Thornton Stahlman föddes i Nashville, USA den 31 juli 1922. Hon genomgick
grundläggande utbildning vid Vanderbilt College of Arts and Science 1943 och avlade medicine doktorsexamen (MD) vid Vanderbilt University 1946. Hon fullgjorde sedan sin specialistutbildning vid Lakeside Hospital i Cleveland och Children’s Hospital i Boston. Därefter
var hon under ett år verksam vid Karolinska institutet i Stockholm som gästforskare. År 1951
anställdes hon som universitetslärare i pediatrik vid Vanderbilt University. Hon var där med
om att grunda den första moderna neonatologienheten (1961) och hon blev pionjär när det
gällde respiratorbehandling av spädbarn och nyfödda. 1970 blev hon professor i pediatrik vid
Vanderbilt University. Hennes ursprungliga inriktning var pediatrisk kardiologi men hon kom
efter hand att intressera sig för behandling av för tidigt födda. Genom hennes forskningsinsatser har tusentals för tidigt födda barn kunnat överleva och Mildred Stahlmans gärning är i
detta avseende epokgörande. Hon har publicerat över 200 vetenskapliga arbeten och varit
handledare för ett 80-tal doktorander som i dag innehar ledande positioner inom ämnesområdet pediatrik. Hon har haft flera internationella uppdrag, bl.a. som president för American
Pediatric Society.

65

1973

WILKENS, Gösta (1900–1990), FDhc, JK, f.d. borgmästare i Göteborg.
Oskar Gösta Philip Wilkens föddes i Göteborg den 9 februari 1900. Han avlade juris kandidatexamen vid Uppsala universitet 1923 och fullgjorde därefter tingstjänstgöring. 1927 kom
han till Göteborgs rådhusrätt där han först var notarie, från 1937 assessor och under tiden
1948–59 rådman. Han var lagman vid hovrätten för Västra Sverige 1959–62 och avslutade
därefter sin domarkarriär som borgmästare i Göteborg. Bland hans uppdrag kan nämnas att
han var lärare i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg, auditör (miltärjurist) och
krigsdomare. Gösta Wilkens avled den 25 november 1990.
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ÅR 1974
Lördagen den 19 oktober 1974 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Örjan Ouchterlony, professor i bakteriologi, för
odontologiska fakulteten Björn Hedegård, professor i protetik, för humanistiska fakulteten
Per Gustaf Hamberg, professor i konsthistoria, för samhällsvetenskapliga fakulteten Artur
Attman, professor i ekonomisk historia och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Karl-Erik Eriksson, professor i teoretisk fysik. Högtidsföreläsningen hölls av hedersdoktorn
och landshövdingen Rolf Edberg över ämnet En lekmans syn på forskarens ansvar.

HEDERSDOKTORER
COSSLETT, Ellis (1908–1990), MDhc, PhD, docent i elektronfysik vid Cavendish
Laboratory, University of Cambridge, Storbritannien.
Vernon Ellis Cosslett föddes i Cirencester, England i juni 1908. Han avlade doktorsexamen
vid Bristol University 1932. Han innehade sedan olika anställningar i Bristol, London och
Oxford. År 1946 anställdes han vid Cavendish Laboratory, University of Cambridge, där han
blev lektor 1949 och docent i elektronfysik 1965, en befattning han hade till pensioneringen
1975. Han var med om att grunda the International Federation of Electron Microscope Societies och var dess president under åren 1972–75. Ellis Cosslett avled i november 1990.

EDBERG, Rolf (1912–1997), FDhc, landshövding i Värmlands län, Karlstad.
Rolf Filip Edberg föddes i Lysvik, Värmland den 14 mars 1912. Han tog studentexamen 1932
och var sedan under perioden 1933–40 verksam som journalist vid Länstidningen Östersund,
Oskarshamns Nyheter och tidningen Östgöten. 1941–45 var han chefredaktör för Östgöten
och 1945–56 hade han samma befattning vid tidningen Ny Tid i Göteborg. Han var samtidigt
riksdagsledamot för socialdemokraterna. 1956 utsågs han till Sveriges ambassadör i Oslo och
1967 blev han landshövding i Värmland, en befattning han innehade till 1977. Rolf Edberg
skrev ett 20-tal böcker och gjorde sig känd för den stora allmänheten och för en internationell
publik som författare och aktiv miljökämpe. Hans insatser bidrog till att FN anordnade sin
första globala miljökonferens, som ägde rum i Stockholm 1972. Rolf Edberg avled den 27
februari 1997.

FORNANDER, Sven (1913–2005), FDhc, vice VD vid Surahammars Bruk AB,
Grythyttan.
Sven G. E. Fornander föddes i Hagfors den 19 december 1913. Han utexaminerades som
bergsingenjör vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1939. Därefter arbetade han vid
Metallografiska institutet och Surahammars Bruk. År 1952 utsågs han till överingenjör och
forskningschef vid Jernkontoret. Han verkade där till 1957 då han blev teknisk direktör vid
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Surahammars Bruk. 1968 blev han vice verkställande direktör i bolaget. Han avgick med pension 1977. Sven Fornander var ledamot av ett flertal styrelser t.ex. Statens provningsanstalt,
Forskningsberedningen, Naturvetenskapliga forskningsrådet och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Han verkade för ett fördjupat samarbete mellan industrin och högskolevärlden
och han tog många initiativ till grundläggande forskning, inte minst genom att han beredde
nyutexaminerade ingenjörer möjlighet till praktisk tjänstgöring. Sven Fornander avled den 9
februari 2005.

FREDRIKSSON, Viktor (1892–1983), FDhc, f.d. folkskoleinspektör, Göteborg.
Viktor Adolf Fredriksson föddes i Nårunga, Västergötland den 23 juni 1892. Efter avlagd
folkskollärarexamen vid folkskoleseminariet i Göteborg erhöll han anställning som folkskollärare 1919. Han blev tillsynslärare 1926 och överlärare 1933. Under perioden 1942–57
var han folkskoleinspektör i Göteborgs och Bohus läns södra inspektionsområde. Han var
flitigt engagerad i olika utredningar exempelvis 1940 års skolutredning. Han var med om att
utforma Skolöverstyrelsens undervisningsplan för folkskolan 1955, som var en övergångsform till läroplanen för grundskolan. Redan 1941 tog han initiativ till införandet av engelska i
folkskolan. Som vice ordförande i Göteborgs skolkommitté 1950–58 deltog han också i utformandet av skolreformerna i Göteborg. Under årens lopp producerade han ett stort antal
artiklar rörande undervisning och skolhistoria. Hans största publicistiska arbete var redaktörskapet för Svenska Folkskolans Historia i sex band (1942–62). Få personer torde ha betytt
så mycket för folkskoleundervisningens utveckling som Viktor Fredriksson. Han avled den 21
december 1983.

FRENCH, C. Stacy (1907–1995), FDhc, f.d. professor i biologi, f.d. chef för
Department of Plant Biology vid Carnegie Institution, Stanford, USA.
C. Stacy French föddes i Lowell, Massachusetts, USA 1907. Han avlade doktorsexamen vid
Harvard University 1934. Under perioden 1947–73 var han professor i biologi vid Stanford
University och tillika chef för Department of Plant Biology vid Carnegie Institution. Han var
ledamot av National Academy of Science och American Academy of Arts and Sciences. Stacy French avled den 13 oktober 1995.

GABINUS, Olof (1907–1999), MDhc, ML, överläkare vid lasarettet i Jönköping.
Olof Gabinus föddes i Stockholm den 29 maj 1907. Han blev medicine licentiat i Stockholm
1934. Efter tjänstgöring som läkare vid sjukhus i bl.a. Östersund, Stockholm, Linköping och
vid Svenshögens sanatorium kom han 1939 till Jönköping där han var praktiserande läkare
och skolläkare 1939–46. Han var biträdande överläkare vid Jönköpings Epidemisjukhus
1947–63 och överläkare vid infektionskliniken på lasarettet i Jönköping 1964–72. Han genomgick en kurs i tropisk medicin i London och tjänstgjorde 1955 på Hospital for Tropical
Diseases i London samt vid kliniker i Kenya och Uganda 1956–57. Han var utan tvekan en av
pionjärerna i vårt land när det gällde studiet av tropiska sjukdomar och han utvecklade epidemisjukhuset i Jönköping till ett ledande infektionssjukhus i landet. Olof Gabinus avled den 17
april 1999.
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GLAMANN, Kristof (f. 1923), FDhc, professor i historia vid Köpenhamns universitet,
Danmark.
Kristof Glamann föddes i Kerteminde, Danmark den 26 augusti 1923. Han avlade filosofie
doktorsexamen 1958 och blev professor i historia vid Köpenhamns universitet 1960. Han blev
professor emeritus 1980. Han har varit gästprofessor vid University of Pennsylvania, University of Wisconsin, London School of Economics och Churchill College i Cambridge. Han har
innehaft en rad uppdrag och bl.a. varit ordförande i Carlsbergsfondens styrelse. 1961–70 var
han huvudredaktör för The Scandinavian Economic History Review. Glamann har varit utomordentligt framgångsrik när det gällt att bygga upp den ekonomisk-historiska institutionen
vid Köpenhamns universitet och han har därvid haft ett fruktbart samarbete med sina kollegor
vid Göteborgs universitet.

LÖFGREN, Åke (1908–1988), ODhc, tandläkare, Göteborg.
Åke Bernhard Löfgren föddes i Ärtemark, Dalsland den 1 januari 1908. Han avlade tandläkarexamen i Stockholm 1931. Han tjänstgjorde som skoltandläkare i Göteborg 1932–34 och
bedrev sedan privatpraktik i Göteborg 1934–40. År 1941 blev han distriktstandläkare i Göteborg och från 1957 och till sin pensionering var han förste distriktstandläkare. Han var engagerad i Göteborgs Tandläkare-Sällskap och var hedersledamot i American Academy of History of Dentistry. Åke Löfgren avled den 3 december 1988.

REITAN, Kaare (1903–2000), ODhc, specialisttandläkare i ortodonti, Oslo, Norge.
Kaare Reitan föddes den 28 augusti 1903. Han blev odontologie kandidat 1928 och avlade
masterexamen (MS) i Dentistry och specialistexamen vid Northwestern University i Chicago
1939. Han avlade doktorsexamen vid Oslo universitet 1952. Han bedrev en privatpraktik i
ortodonti fr.o.m. 1944. En lång rad ortodontister i Skandinavien har fått en klinisk och vetenskaplig skolning vid hans praktik. Kaare Reitan var också, från 1953, medarbetare vid Odontologiska Forskningsinstitutet i Oslo. Hans vetenskapliga produktion fick stort internationellt
erkännande och han räknades till en av giganterna inom ämnesområdet ortodonti genom sin
banbrytande forskning om vävnadsreaktion vid tandförflyttning. Kaare Reitan avled den 8
oktober 2000.

SLACK, Geoffrey (1912–1991), ODhc, professor i oral kirurgi och chef för
Community Dentistry Unit vid London Hospital Medical College, Dental School,
University of London, Storbritannien.
Geoffrey Slack föddes den 27 mars 1912. Han var dekanus vid Dental Studies 1965–69 och
vid Faculty of Surgery 1971–74 och blev sedan professor i oral kirurgi och chef för Community Dentistry Unit vid London Hospital Medical College, Dental School, University of London. Under åren 1974–79 var han ledamot i General Dental Council. 1974 tilldelades han utmärkelsen Commander of the order of the British Empire. Geoffrey Slack avled den 5 juni
1991.
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SMITH, George F. (f. 1924), MDhc, professor i pediatrik och cytogenetik vid
Presbyterian St. Luke’s Hospital, Chicago, USA.
George Franklin Smith föddes 1924. Han avlade medicine doktorsexamen och var yrkesverksam som professor i pediatrik och cytogenetik vid Presbyterian St. Luke’s Hospital i Chicago.
Han tillbringade fyra år som gästforskare vid det världsberömda institutet för medicinsk
genetik i London, Galton Laboratory. Där kom han bl.a. att intressera sig för sjukdomen
smittkoppor och dess historia. Efter sin pensionering från tjänsten som professor utgav han
2004 boken The man who saved the world from smallpox. Smith är författare till ett stort antal
vetenskapliga artiklar och böcker.

ÅSTRÖM, Sven-Erik (1921–1989), FDhc, professor i ekonomisk och social historia
vid Helsingfors universitet, Finland.
Sven-Erik Åström föddes den 3 augusti 1921. Han avlade doktorsexamen 1952 och var docent i socialhistoria vid Helsingfors universitet 1952–55. År 1960 blev han innehavare av en
personlig professur i ekonomisk och social historia vid Helsingsfors universitet, en anställning
han innehade till pensioneringen 1981. Han var vid sidan av sin akademiska anställning också
engagerad i släktforskning och ingick bl.a. i styrelsen för Genealogiska Samfundet. Han var
en pionjär inom området ekonomisk historia och var med om att bygga upp den ekonomiskhistoriska institutionen vid Helsingfors universitet. Sven-Erik Åström avled den 11 november
1989.
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ÅR 1975
Lördagen den 18 oktober 1975 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Olof Mellander, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, för odontologiska fakulteten Birgit Thilander, professor i ortodonti, för humanistiska fakulteten Erik Frykman, professor i engelska, för samhällsvetenskapliga fakulteten
Kjell Härnqvist, professor i pedagogik och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Hemming Virgin professor i fysiologisk botanik. Högtidsföreläsningen hölls av hedersdoktorn
statsrådet Alva Myrdal över ämnet Den största felräkningen.

HEDERSDOKTORER
BRADBROOK, Muriel (1909–1993), FDhc, professor i engelsk litteratur vid University
of Cambridge, Storbritannien.
Muriel Clara Bradbrook föddes den 27 april 1909. Hon avlade doktorsexamen dels som PhD
vid University of Cambridge år 1933, dels som Doctor of letters (Litt.D) vid samma universitet 1955. Hon blev först docent och sedan, år 1965, professor i engelsk litteratur vid University of Cambridge och tillika rektor för Girton College i Cambridge. Hon hade ett välbefäst
internationellt rykte som dramateoretiker och specialist på elisabetansk dramatik och teaterförhållanden och hon var en erkänd Shakespeare-auktoritet. Hon producerade även arbeten
om Ibsen, Joseph Conrad, T.S. Eliot och Malcolm Lowry. Hon erhöll flera internationella
utmärkelser och var en flitigt anlitad gästföreläsare runt om i världen. Muriel Bradbrook avled
den 11 juni 1993.

BRILL, Niels (1911–1978), ODhc, professor i protetik vid tandläkarhögskolan i
Köpenhamn, Danmark.
Niels Brill föddes i Århus, Danmark den 12 augusti 1911. Han utexaminerades som tandläkare vid tandläkarhögskolan i Köpenhamn 1933. Under en följd av år hade han en privatpraktik
som tandläkare. Han innehade också en anställning som instruktörsassistent vid tandläkarhögskolan i Köpenhamn där han 1954 blev laborator och 1963 professor i protetik och chef för
protetikavdelningen. Han svarade för en internationellt välkänd forskning inom oral fysiologi
och neurofysiologi med speciell anknytning till protetisk rehabilitering. Hans arbeten var i
många avseenden banbrytande bl.a. genom att han prövade neurofysiologiska teorier på kliniskt viktiga frågeställningar. Hans samarbete med svenska odontologer ledde till att många
svenska forskare kunde hämta kunskap, inspiration och ledning vid hans forskningsinstitution.
Niels Brill avled den 21 april 1978.
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MOORE, Francis (1913–2001), MDhc, professor i kirurgi vid Harvard Medical
School, Boston, USA.
Francis Daniels Moore föddes i Evanston, Illinois, USA den 17 augusti 1913. Han avlade
doktorsexamen vid Harvard Medical School 1939. Under åren 1939–48 arbetade han som
kirurg vid Massachusetts General Hospital. År 1948 blev han professor i kirurgi vid Harvard
Medical School tillika chefskirurg vid Peter Bent Brigham Hospital i Boston. Han blev professor emeritus 1981. Francis Moore var medlem av en rad vetenskapliga sällskap och författade mer än 400 vetenskapliga arbeten. Hans forskning rörde de metaboliska störningar som
uppkommer efter trauma och kirurgiska ingrepp. Genom hans insatser påverkades vården av
den nyopererade patienten och det bidrog till minskad sjuklighet och dödlighet. Hans experimentella arbete rörande organtransplantationer bidrog också till att man 1953 kunde genomföra den första lyckade njurtransplantationen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Francis
Moore hade ett omfattat samarbete med den kirurgiska institutionen vid Göteborgs universitet. Francis Moore avled den 24 november 2001.

MYRDAL, Alva (1902–1986), FDhc, FK, f.d. statsråd, Stockholm.
Alva Myrdal föddes i Uppsala den 31 januari 1902. Hon avlade filosofie kandidatexamen i
Stockholm 1924. Hon innehade en rad olika politiska uppdrag som under efterkrigstiden fick
en alltmer internationell inriktning. 1949–50 var hon chef för FN:s avdelning för sociala frågor och 1951–55 chef för Unescos socialvetenskapliga avdelning. Hon var Sveriges ambassadör i Indien 1956–61. År 1966 blev hon konsultativt statsråd i regeringen med ansvar för nedrustningsfrågor. Under åren 1962–73 var hon ordförande i den svenska delegationen vid nedrustningskonferensen i Genève. Hon tilldelades Nobels fredspris år 1982 och innehade också
hedersdoktorat vid en rad universitet runt om i världen.
Hennes bok, tillsammans med maken Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan utkom
1934 och blev en av 1900-talets mest omtalade politiska skrifter. I boken framfördes bl.a. förslaget att ansvaret för barns fostran borde flyttas från föräldrarna till utbildad personal. Hon
engagerade sig också i debatten om kvinnors frigörelse och skrev 1957 boken Kvinnans två
roller. Som författare, politiker och föregångare inom internationellt arbete medverkade Alva
Myrdal till att utveckla kunskaperna om det moderna samhället. Genom sina insatser påverkade hon synen på befolkningsfrågan, uppfostran i hem och skola, kvinnans ställning, jämlikhetens villkor, betingelserna för fredlig samlevnad mellan folken och förutsättningarna för en
insiktsfull framtidsplanering. Alva Myrdal avled den 1 februari 1986.

NYGAARD-ØSTBYE, Birger (1904–1977), ODhc, professor emeritus vid Oslo
universitet, Norge.
Birger Nygaard-Østbye föddes i Larvik, Norge den 20 maj 1904. Han avlade tandläkarexamen vid Norges Tandläkarhögskola 1927 och bedrev därefter privatpraktik. 1933 anställdes
han som lärare vid Norges Tandläkarhögskola samtidigt som han hade en privatpraktik i Oslo.
1939 avlade han doktorsexamen inom ämnesområdet endodonti. Han var med om att bygga
upp Odontologiska Forskningsinstitutet i Oslo och var dess ledare under åren 1950–63. När
institutet 1963 blev en institution vid Oslo universitet, med namnet Odontologisk Institutt for
eksperimentell forskning blev Nygaard-Østbye chef och utnämndes samtidigt till professor,
en befattning han innehade till sin pensionering 1974. Han var en internationellt välkänd fors-
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kare med en rik vetenskaplig produktion bakom sig. Hans forskning rönte stor uppmärksamhet och berörde inflammatoriska förändringar i tandpulpa och käkben. Han bedrev även en
omfattande föredrags- och kursverksamhet. Birger Nygaard-Østbye avled den 15 juni 1977.

STEEMANN NIELSEN, Einer (1907–1989), FDhc, professor i sötvattensbiologi vid
Köpenhamns universitet, Danmark.
Einer Steemann Nielsen föddes den 13 juni 1907. Han var professor i sötvattensbiologi vid
Köpenhamns universitet och föreståndare för det färskvattensbiologiska laboratoriet vid universitetet. Under den danska Galathea-expeditionen 1950–52 gjorde han en epokgörande insats då han utvecklade en metod för bestämning av den organiska produktiviteten i havet med
radioaktivt kol. Tack vare denna metod kunde man studera olika faktorer som inverkar på
fotosyntesen i havet. Einer Steemann Nielsen visade t.ex. att planktonproduktionen minskade
i alltför starkt ljus samtidigt som plankton visade en förmåga att adaptera sig till en viss ljusnivå. Han hade ett nära samarbete med den marina forskningen vid Göteborgs universitet.
Einer Steemann Nielsen avled den 17 april 1989.
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ÅR 1976
Lördagen den 23 oktober 1976 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Stig Ranström, professor i patologi, för odontologiska fakulteten Lars Hollender, professor i odontologisk röntgendiagnostik, för humanistiska
fakulteten Erik Lönnroth, professor i historia, för samhällsvetenskapliga fakulteten Sigvard
Rubenowitz, professor i tillämpad psykologi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Tore Levring, professor i marin botanik. Högtidsföreläsningen hölls av humanistiska fakultetens promotor professor Erik Lönnroth över ämnet Universitet och samhälle.
Vid denna promovering utsågs för första gången en ekonomie hedersdoktor efter beslut av
den samhällsvetenskapliga fakulteten.

HEDERSDOKTORER
BERGLUND, Hadar (1891–1979), EDhc, f.d. professor i rättsvetenskap och rektor vid
Handelshögskolan i Göteborg.
Hadar Erik Berglund föddes i Stockholm den 6 mars 1891. Han avlade juris kandidatexamen i
Uppsala 1913 och blev juris doktor 1920 på en avhandling om skiljeavtal och skiljedom. 1920
blev han också docent i processrätt vid Uppsala universitet där han även var t.f. professor
1922–24. År 1923 blev han docent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg och
1929 utnämndes han till professor i samma ämne, en lärostol han innehade till sin pensionering. Under åren 1933–59 var han rektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Hans vetenskapliga produktion omfattade arbeten kring svensk eller främmande lag och handelsrätt. Hadar
Berglund avled den 30 oktober 1979.

ENGSTRÖM, Gösta (1913–1995), FDhc, FL, 1:e bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Göteborg.
Karl Gösta Engström föddes i Stockholm den 29 november 1913. Han avlade filosofie licentiatexamen i nordiska språk i Uppsala 1943 med avhandlingen Översättningen av evangelierna i Nya Testamentet 1526. En språkligt-stilistisk undersökning. Efter en kortare tid som bibliotekarie vid Västmanlands-Dala nation i Uppsala kom han till Göteborg där han fick anställning vid dåvarande Göteborgs stadsbibliotek och där han avancerade från ”extra biträde” till
amanuens 1946, bibliotekarie 1949 och 1:e bibliotekarie 1958, en befattning han innehade till
sin pensionering. Han gjorde betydande insatser vid universitetsbibliotekets svenska avdelning, där han också var avdelningschef, genom att bl.a. bygga upp en så fullständig samling
av relevant svenskt tryck som möjligt. Vid sidan av det dagliga arbetet hann Gösta Engström
också med ett omfattande bibliografiskt och bokhistoriskt författarskap. Han var allmänt uppskattad och omdömesgill och förenade en gedigen lärdom och professionella kunskaper med
ett gott minne och ett sunt förnuft. Han var engagerad i Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. Gösta Engström avled den 10 april 1995.

74

1976

GOLIGHER, John Cedric (1912–1998), MDhc, MD, professor i kirurgi vid
universitetet i Leeds, Storbritannien.
John Cedric Goligher föddes i Londonderry, Nordirland den 13 mars 1912. Han avlade sin
läkarexamen vid University of Edinburgh 1934. Efter tjänstgöring vid Royal Infirmary of
Edinburgh kom han 1947 till St Mark’s Hospital i London där han verkade till 1955 då han
blev överläkare och professor i kirurgi vid University of Leeds. Han arbetade där till sin pensionering 1978. Han utvecklade kliniken i Leeds till en ledande vetenskaplig institution inom
gastroenterologisk forskning och han gjorde betydelsefulla insatser inom detta forskningsområde. Han var en världsauktoritet beträffande behandlingen av sjukdomar i kolon och rektum.
Han hade ett nära samarbete med forskare vid Göteborgs universitet. John Cedric Goligher
avled den 18 januari 1998.

OLOW, Ingemar (1920–1998), MDhc, överläkare vid habiliteringsinstitutionen
Bräcke Östergård, Göteborg.
Johan Ingemar Mårten Rasmus Olow föddes i Lund den 20 december 1920. Han avlade medicine licentiatexamen i Stockholm 1948. Efter kortare förordnanden i Göteborg, Borås och
Karlstad tjänstgjorde han som underläkare vid Borås lasarett 1951–55, som biträdande överläkare vid Göteborgs barnsjukhus 1956–58 samt från 1958 och till pensioneringen 1985 som
läkare och överläkare vid Bräcke Östergård i Göteborg. Han var också prefekt vid institutionen för pediatrisk habilitering. På Bräcke Östergård byggde han upp en habiliteringsverksamhet som blev välkänd både nationellt och internationellt. I det arbetet var han bl.a. tongivande
inom forsknings- och utvecklingsprojektet ”Rörelsehindrade elevers situation i samhället”.
Ingemar Olow avled den 1 juni 1998.

POUPA, Otakar (1916–1999), MDhc, f.d. professor i patologisk fysiologi vid Karluniversitetet, forskare vid Göteborgs universitet, Göteborg.
Otakar Poupa föddes i Tjeckoslovakien den 17 oktober 1916. Han fick sin medicinska utbildning i Prag där han vid Karl-universitetet blev medicine doktor 1945, docent i fysiologi 1948
samt professor i patologisk fysiologi 1962. Under sin tid i Tjeckoslovakien publicerade han
mer än 150 vetenskapliga skrifter framförallt rörande experimentella studier av hjärtmuskeln.
Han kom till Sverige hösten 1968 och kunde fortsätta sin forskning vid det kliniskt fysiologiska laboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset (en institution som tillhörde Göteborgs universitet) där han blev anställd med professors lön av statens medicinska forskningsråd. Där bedrev
han en förstklassig forskning inom cirkulationsfysiologin med ett omfattande nationellt och
internationellt samarbete. Han hade flera internationella uppdrag bl.a. som ledamot av International Study Group for Molecular and Cellular Metabolism och han ingick i redaktionen för
Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Otakar Poupa avled den 28 juni 1999.

ROBBINS, John B. (f. 1932), MDhc, director vid Division of Bacterial Products,
National Institutes of Health (NIH), Bethesda, USA.
John B. Robbins föddes i Brooklyn, New York den 1 december 1932. Han genomgick grundläggande utbildning vid New York University och avlade där medicine doktorsexamen 1959.
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Han fick sin specialistutbildning 1959–60 vid Massachusetts General Hospital i Boston. Han
var lärare vid Department of Paediatrics, University of Florida 1961–64, gästforskare vid
Weizmann-institutet i Israel 1965–66 och lärare vid Department of Microbiology and Paediatrics vid Albert Einstein College of Medicine i New York 1967–69. Han arbetade vid NIH som
klinisk chef vid National Institute of Child Health and Human Development 1970–72, som
chef vid Developmental Immunology Branch 1971–74 och som director vid Division of Bacterial Products 1974–83. Han blev 1983 chef vid Laboratory of Development and Molecular
Immunity (NIH). Han har tilldelats många utmärkelser bl.a. det prestigefyllda the Albert
Lasker Award for Clinical Research. John Robbins har gjort en framstående karriär inom infektionsinriktad pediatrik och immunologi och banbrytande insatser när det gäller att utveckla
vacciner särskilt mot allmänt förekommande barnsjukdomar. Han har ett omfattande samarbete med forskare vid Göteborgs universitet.

TANNENBAUM, Arnold (f. 1925), FDhc, professor och forskningschef vid Institute for
Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, USA.
Arnold S. Tannenbaum föddes den 17 december 1925. Han avlade ingenjörsexamen vid Purdue University 1945 och doktorsexamen (PhD) vid Syracuse University, New York, 1954.
Därefter blev han professor i psykologi vid University of Michigan och samtidigt forskningschef vid Institute for Social Research där han har lett arbetet inom the Organizational Behaviour Program vid the Survey Research Center. 1958–59 var han konsult vid Organization for
European Economic Cooperation. Han har också varit gästprofessor vid Tavistock Institute i
London (1965) och University of California, Berkeley (1973). Arnold Tannenbaum tillhör
den absoluta eliten inom den arbets- och organisationspsykologiska forskningen. Hans främsta styrka har varit ett fruktbart sätt att integrera modern administrationsteori med individualpsykologiskt inriktad motivationspsykologi för att därigenom bl.a. kunna ge en bättre helhetsbild av problemen på arbetsmarknaden. Han har varit gästlärare vid Göteborgs universitet och
haft ett nära samarbete med psykologiska institutionen.
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ÅR 1977
Lördagen den 22 oktober 1977 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Ingemar Petersén, professor i klinisk neurofysiologi, för odontologiska fakulteten Bo Krasse, professor i cariologi, för humanistiska fakulteten
Åke Fridh, professor i latin, för samhällsvetenskapliga fakulteten Harald Dickson, professor i
nationalekonomi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Olof Hanner, professor i
matematik.
I högtidligheterna deltog vid detta tillfälle H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Högtidsföreläsningen hölls av professor Jörgen Weibull över ämnet Jean Baptiste Bernadottes val till
svensk tronföljare 1810.

HEDERSDOKTORER
CRONBACH, Lee J. (1916–2001), FDhc, professor i pedagogik vid Stanford
University, USA.
Lee J. Cronbach föddes den 22 april 1916. Han avlade doktorsexamen i Chicago 1940 och
tjänstgjorde sedan som lärare dels vid Institute for Advanced Study i Princeton, dels vid Center for Advanced Study in Behavioural Sciences i Stanford. Under perioden 1948–64 var han
professor i pedagogik vid University of Illinois. Från 1964 och till sin pensionering var han
innehavare av Vida Jacks professur i pedagogik vid Stanford University.
Som forskare och handboksförfattare hade Lee Cronbach ett starkt inflytande på den metodologiska utvecklingen inom differentiell och pedagogisk psykologi. Han bidrog också,
bl.a. genom sitt samarbete med forskare vid Göteborgs universitet, till att sprida kännedom
om svensk pedagogik och psykologi. Lee Cronbach avled den 5 november 2001.

ENZINGER, Franz M. (f. 1923), MDhc, chef för avdelningen för mjukvävnadspatologi
vid Armed Forces Institute of Pathology i Washington, USA.
Franz M. Enzinger föddes i Rohrbach, Österrike den 17 februari 1923. Han avlade medicine
doktorsexamen vid Universität Innsbruck och flyttade sedan till USA, där han genomgick
specialistutbildning i patologi vid University of Iowa. 1960 blev han chef och ledare för Department of Soft Tissue Pathology vid the Armed Forces Institute of Pathology i Washington,
där han verkade till sin pensionering 1988. Hans avdelning har varit WHO:s referenscentrum
för mjukdelstumörer.
Franz Enzinger är en internationellt ledande patolog med mycket stor erfarenhet och stora
kunskaper vad gäller mjukdelstumörernas patologi. Han har omfattande kontakter med stora
delar av världen, bl.a. med forskare vid Göteborgs universitet.
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GIBBONS, Ronald J. (1932–1996), ODhc, PhD, professor i oral biologi vid Harvard
School of Dental Medicine och chef för avdelningen för bakteriologi vid Forsyth
Dental Center i Boston, USA.
Ronald J. Gibbons föddes i New York den 10 december 1932. Han tjänstgjorde under åren
1954–58 vid University of Maryland och från 1958 till 1995 vid Forsyth Dental Center vars
chef han var under perioden 1991–95. Han var dessutom professor i oral biologi vid Harvard
School of Dental Medicine. Han var 1977–78 president i American Association for Dental
Research. Ronald Gibbons ägnade sig som mikrobiolog främst åt studier av bakteriers förmåga att adherera till olika ytor i munhålan. Hans arbeten väckte stor uppmärksamhet och vann
allmänt erkännande också inom den medicinska mikrobiologin. Flera lärare från Göteborgs
universitet har arbetat som gästforskare vid Ronald Gibbons laboratorium i Boston. Ronald
Gibbons avled den 22 september 1996.

KELLAWAY, Peter (1920–2003), MDhc, professor i fysiologi vid Baylor University
College of Medicine, Houston, USA.
Peter Kellaway föddes i Johannesburg, Sydafrika 1920. Han utbildades vid Occidental College i Los Angeles och avlade 1947 doktorsexamen i neurofysiologi vid McGill University i
Montreal, Kanada. Han flyttade sedan till Houston där han 1949 blev chef för Division of
Neurophysiology vid the Methodist Hospital och tillika, från 1961, professor i fysiologi vid
Baylor University College of Medicine. Peter Kellaway var en internationellt mycket välkänd
neurofysiolog som lämnade viktiga bidrag till kunskapen om hjärnans elektriska aktiviteter.
Han var president i Amerikanska EEG-sällskapet och verkade också inom International League Against Epilepsy. Han hade ett nära samarbete med det kliniskt neurofysiologiska laboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Peter Kellaway avled den 25 juni 2003.

RABO, Erik (1913–2005), MDhc, ML, öppenvårdsläkare i barnmedicin vid Västra
Frölunda sjukhus i Göteborg.
Erik Rabo föddes i Stockholm den 1 mars 1913. Han utbildade sig till barnläkare i Stockholm
och blev legitimerad läkare 1940. Under åren 1947–67 arbetade han i Karlskoga dels som
praktiserande barnläkare, dels som barnkonsultläkare vid lasarettet. Från 1968 och till pensioneringen var han en uppskattad läkare vid barnmottagningen i Västra Frölunda, Göteborg.
Jämsides med sin verksamhet som läkare var Erik Rabo en aktiv forskare och undervisare
inom medicinska fakultetens verksamhetsområde. Som barnläkare verkade han ständigt för
barnets hälsa och välbefinnande i sin närmiljö. Som aktiv inom Svenska Barnläkarföreningen,
och under fem år som dess ordförande, påverkade han den svenska barnhälso- och sjukvården
i positiv riktning. Hans forskarinsats var inriktad på vaccinationer av barn. Erik Rabo avled
den 15 november 2005.
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Lördagen den 21 oktober 1978 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Lars-Erik Gelin, professor i kirurgi, för odontologiska fakulteten Åke Möller, professor i oral mikrobiologi, för humanistiska fakulteten Gunnar Jacobsson, professor i slaviska språk, för samhällsvetenskapliga fakulteten Jörgen Westerståhl, professor i statskunskap och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Gunnar
Aniansson, professor i fysikalisk kemi. Högtidsföreläsningen hölls av medicinska fakultetens
promotor professor Lars-Erik Gelin över ämnet Dödsbegreppet och döden.

HEDERSDOKTORER
ANDERSSON, Arne (1913–1981), FDhc, FL, f.d. universitetslektor vid socialhögskolan i Göteborg.
Karl Arne Herbert Andersson föddes i Helsingborg den 21 januari 1913. Hans verksamhet var
till största delen knuten till dåvarande socialinstitutet respektive socialhögskolan i Göteborg
där han tjänstgjorde som lärare i 34 år. Från institutets start 1944 till 1963 var han lärare i socialrätt och socialpolitik, därefter universitetslektor i rättskunskap. Han lämnade sin befattning med pension vid årsskiftet 1977/78. Under sin långa lärargärning satte Arne Andersson
mer än någon annan sin prägel på socionomutbildningen i Göteborg där han bl.a. inpräntade
betydelsen av ett juridiskt kunnande i det sociala arbetet. Han var en flitigt anlitad rådgivare i
komplicerade socialrättsliga frågor och han gjorde en pionjärinsats när det gällde att utveckla
socialrätten som undervisningsämne. Arne Andersson avled den 2 april 1981.

ANDERSSON, Edward (f. 1933), EDhc, JD, professor i offentlig rätt, prorektor vid
Helsingfors universitet, Finland.
Edward Andersson föddes den 31 december 1933. Han var från 1965 till sin pensionering
1998 innehavare av den svenskspråkiga professuren i offentlig rätt vid Helsingfors universitet.
Han har också varit prorektor vid universitetet. Edward Andersson har haft ett mycket starkt
inflytande på utvecklingen inom den finska beskattningsrätten. Han har aktivt deltagit i lagstiftningsarbetet och varit flitigt utnyttjad som sakkunnig inom näringslivet. Han har deltagit i
forskningsseminarier vid Göteborgs universitet och, bl.a. som ordförande i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet, bidragit till att stimulera och föra den svenska forskningen
inom skatterätten framåt.

BAECKSTRÖM, Tord (1908–1991), FDhc, FK, konst- och teaterkritiker, Göteborg.
Tord Otto Baeckström föddes i Rogberga, Jönköpings län den 1 december 1908. Från 1951
och till nedläggningen av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1973 var Tord Baeckström
tidningens konst- och teaterkritiker. Med sin omdömesgilla och stilistiskt förnämliga bevak-
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ning av de två viktiga sektorerna konst och teater gjorde han genom åren betydande insatser
inom kulturlivet. Särskilt betydelsefulla var en rad tolkningar av antik litteratur. Han översatte
t.ex. åtta tragedier av Euripides och fyra komedier av Aristofanes. Tord Baeckström avled den
5 oktober 1991.

DAWES, Geoffrey S. (1918–1996), MDhc, professor, chef för Nuffield Institute for
Medical Research i Oxford, Storbritannien.
Geoffrey Sharman Dawes föddes i Derbyshire, England den 21 januari 1918. Han avlade läkarexamen 1939 vid New College i Oxford och medicine doktorsexamen 1947. Från 1948
och till sin pensionering 1985 var han chef för Nuffield Institute for Medical Research i Oxford. Under ett par decennier intog Geoffrey Dawes en ledande ställning inom foster- och
nyföddhetsfysiologin. Hans studier ledde bl.a. till praktiskt kliniska tillämpningar genom en
ökad förståelse för andningsregleringens mekanismer under tiden före, under och efter födseln. Geoffrey Dawes hade ett omfattande samarbete med forskare i fysiologi, pediatrik, obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet. Geoffrey Dawes avled den 6 maj 1996.

DENTON, Eric J. (1923–2007), FDhc, professor, chef för Marine Biological
Laboratory i Plymouth, Storbritannien.
Eric James Denton föddes den 30 september 1923. Han utbildades vid St John’s College i
Cambridge och vid University College i London och avlade doktorsexamen (ScD). Efter en
kortare period som universitetslektor i fysiologi i Aberdeen kom han 1956 till det marinbiologiska laboratoriet i Plymouth. Han var laboratoriets chef från 1974 till sin pensionering 1987.
Eric Dentons vetenskapliga intressen var främst havsdjurens fysiologi, särskilt fiskar och
bläckfiskar som lever på djupt vatten. Forskare i zoofysiologi vid Göteborgs universitet besökte vid upprepade tillfällen laboratoriet i Plymouth vilket ledde till betydelsefulla kontakter
mellan brittisk och svensk marinbiologisk forskning. Eric Denton avled den 2 januari 2007.

ELLMANN, Richard (1918–1987), FDhc, professor i engelsk litteratur vid Oxford
University, Storbritannien.
Richard Ellmann föddes i Highland Park, Michigan, USA den 15 mars 1918. Han utbildades
vid Yale University i USA och avlade masterexamen och doktorsexamen. Från 1970 till sin
pensionering 1984 var han innehavare av Goldsmiths’ professur i engelsk litteratur vid Oxford University.
Han var en av de främsta auktoriteterna på två av 1900-talets största engelskspråkiga författare, William Butler Yeats and James Joyce. Richard Ellmann blev kanske mest känd för
sin mästerliga biografi över James Joyce (1959). Till betydelsefulla arbeten av Ellmann hör
också Yeats: The Man and the Masks (1948), som är en kritisk studie av poetens liv, liksom
biografin över Oscar Wilde (1987). Den sistnämnda boken tilldelades, efter Ellmanns död, det
prestigefyllda Pulitzerpriset 1989. Richard Ellmann avled den 13 maj 1987.
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FALK, Valter (1902–1980), FDhc, faktor, Stockholm.
Valter Fridolf Falk föddes i Herrljunga den 1 september 1902. Han utbildades vid Konstindustriskolan i Göteborg och grundlade sin typografiska gärning vid Waldemar Zachrissons
humanistiskt präglade boktryckeri. I sin yrkesverksamhet var han huvudsakligen knuten till
företaget Tiden-Barnängen i Stockholm. Valter Falk utvecklade, parallellt med sitt arbete, ett
rikt vetenskapligt författarskap inom sektorn modern och historisk typografi. Han gjorde en
anmärkningsvärt förnämlig insats bl.a. genom verket Bokstavsformer och typsnitt (1975) som
var en magnifik översikt av bokstavsformernas internationella och historiska utveckling. Valter Falk avled den 25 juni 1980.

KOREVAAR, Jacob (f. 1923), FDhc, professor i matematik vid universitetet i
Amsterdam, Nederländerna.
Jacob (Jaap) Korevaar föddes 1923. Efter doktorsexamen i Leiden 1949 och verksamhet i
Nederländerna var han 1953–1973 professor i USA, först vid University of Wisconsin, Madison, och sedan vid University of California, San Diego. Därefter tjänstgjorde han, till sin pensionering 1993, som professor i matematik vid universitetet i Amsterdam. Jacob Korevaar har
speciellt intresserat sig för matematikens tillämpningar inom fysik och teknik, vilket bl.a. ledde fram till läroboken Mathematical methods (1968). Han har haft ett mångårigt och framgångsrikt samarbete med matematiska institutionen vid Göteborgs universitet.

KOSTYO, Jack L. (1931–2007), MDhc, professor i fysiologi vid Emory University,
Atlanta, USA.
Jack L. Kostyo föddes i Elyria, Ohio, USA den 1 oktober 1931. Han utbildades vid Cornell
University och avlade sin doktorsexamen i zoologi med avhandlingen The Hormon Regulation of Glycogen Deposition and Mobilization in the Rat Uterus (1957). Han var professor i
fysiologi vid Duke University (1966–68) och Emory University School of Medicine (1968–
79) innan han kom till The University of Michigan Medical School 1979. Där verkade han
sedan som professor i internmedicin till pensioneringen 1995. Under sin tid som forskarassistent vid Harvard Medical School kartlade Jack Kostyo ett artspecifikt tillväxthormon. Denna
kunskap var bl.a. grundläggande för behandling av dvärgväxt hos människor. Jack Kostyo
initierade ett samarbete inom sitt forskningsområde och flera forskare från medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet som också har haft förmånen att få arbeta i hans laboratorium.
Jack Kostyo avled den 1 april 2007.

KUPER, Adam (f. 1941), FDhc, professor i afrikansk antropologi vid universitetet i
Leiden, Nederländerna.
Adam Kuper föddes i Johannesburg, Sydafrika 1941. Han tog sin första akademiska examen
vid Witwateruniversitetet. Hans fortsatta studier och forskning bedrev han i England där han
vid universitetet i Cambridge förvärvade doktorsgraden. Hans universitetslärarbana förde honom under tre år till Makerere-universitetet i Kampala, Uganda. Under perioden 1970–76 var
han lektor vid University College i London. Under tiden 1976–85 var han professor i afrikansk antropologi vid universitetet i Leiden, Nederländerna. Sedan 1985 är han verksam vid
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Brunel University i London där han är chef för Anthropology Department. Adam Kuper har
en omfattande fältforskning bakom sig och är en stor kännare av såväl Afrika som Västindien.
Han har nått internationell ryktbarhet genom sina analyser av olika släktskapssystem med
användning av simuleringsmodeller.

THALÉN, Erik (1913–1993), MDhc, f.d. byråchef vid sjukvårdsförvaltningen i
Göteborg.
Erik Gunnar Thalén föddes i Motala den 27 augusti 1913. Han kom som 22-åring till Lillhagens sjukhus som skrivbiträde, hans första befattning inom sjukvårdsadministrationen. Efter
några års tjänstgöring vid Sahlgrenska sjukhuset kom han 1946 till sjukvårdsförvaltningens
centrala kansli, där han 1958 blev inköpschef och 1965 byråchef för sjukhusplaneringsavdelningen. Den sista tiden före pensioneringen 1978 var han t.f. sjukvårdsdirektör. Erik Thaléns
stora insats var planeringen av hela Östra sjukhuset. I det stora och komplicerade arbetet ägnade han mycken möda och administrativ skicklighet åt att hjälpa den medicinska fakulteten
att värna om undervisningens och forskningens behov. Erik Thalén avled den 18 december
1993.

WOLFF, Joachim R. (f. 1935), MDhc, professor i neuroanatomi vid Max-PlanckInstitut für biophysikalische Chemie i Göttingen, Tyskland.
Joachim Rudolf Wolff föddes i Berlin 1935. Han avlade medicinsk statsexamen i Västberlin
1960. Efter utbildning i anatomi och cellforskning vid elektronmikroskopiska avdelningen vid
Freie Universität i Berlin disputerade han där 1968 på avhandlingen Die Astroglia und ihre
Beziehungen zur Organisation des zentralen Nervengewebes. Han utnämndes 1971 till professor i neuroanatomi vid Freie Universität och överflyttades samma år till Max-PlanckInstitut für biophysikalische Chemie i Göttingen, där han numera är professor emeritus. Joachim Wolff har bl.a. lett en forskargrupp för neuroanatomi inriktad på djurexperimentella
studier av interaktionen mellan nervceller, gliaceller och blodkapillärer i hjärnbarken och har i
detta arbete haft ett nära vetenskapligt samarbete med universiteten i Göteborg och Uppsala.

ZANDER, Helmut A. (1912–1991), ODhc, f.d. professor i Clinical Dentistry and
Dental Research vid University of Rochester, USA.
Helmut A. Zander föddes i Bautzen i Tyskland den 25 oktober 1912. Han avlade tandläkarexamen i Würzburg, Tyskland 1934 och försvarade samma år en avhandling för doktorsgraden. År 1938 kom han till USA där han avlade masterexamen (MS) 1940 och där han sedan,
till 1951, tjänstgjorde som chef vid avdelningen för oral diagnostik respektive pedodonti vid
Tufts University i Boston. 1951 tillträdde han chefsposten vid avdelningen för parodontologi
vid universitetet i Minnesota, Minneapolis. 1957 kom han till Rochester, New York, där han
till sin pensionering 1977 tjänstgjorde som professor i Clinical Dentistry and Dental Research
och var chef för parodontologiavdelningen vid Eastman Dental Center. Helmut Zander var
1972–73 president i American Association for Dental Research. Under hans chefskap fick
många ledande forskare inom parodontologin i USA sin utbildning vid hans laboratorium och
han stimulerade också till internationellt samarbete med institutioner i stora delar av världen,
bl.a. Göteborgs universitet. Helmut Zander avled 1991.
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Lördagen den 20 oktober 1979 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemensamt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Härje Bucht, professor i medicinska njursjukdomar, för odontologiska fakulteten Holger Thilander, professor i oral kirurgi, för humanistiska
fakulteten Paul Åström, professor i antikens kultur och samhällsliv, för samhällsvetenskapliga
fakulteten Bo Wickström, professor i företagsekonomi och för matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten Gunnar Harling, professor i systematisk botanik. Högtidsföreläsningen hölls av
hedersdoktorn, arkitekt Åke Huldt över ämnet Till slöjdernas förkovran – en kommentar till
den konstindustriella utvecklingen.

HEDERSDOKTORER
ENGELLAU, Gunnar (1907–1988), EDhc, TeknDhc, f.d. chef för och styrelseordförande i AB Volvo i Göteborg.
Gunnar Ludvig Engellau föddes i Stockholm den 11 november 1907. Han utexaminerades
från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1931. År 1943 började han inom Volvokoncernen som verkställande direktör för Svenska Flygmotor och blev 1956 verkställande direktör för AB Volvo. Han verkade som chef för Volvokoncernen till 1971 och som arbetande
styrelseordförande under tiden 1971–78. Gunnar Engellau hade en utomordentligt viktig roll i
svenskt och göteborgskt näringsliv. Han verkade aktivt för ett samarbete mellan näringsliv
och universitet, vilket bl.a. resulterade i att många forskningsprojekt kunde genomföras i
samverkan mellan Göteborgs universitet och Volvo. Gunnar Engellau avled den 5 januari
1988.

FRESCO, Jacques R. (f. 1928), MDhc, Pfeiffer Professor in the Life Sciences vid
Princeton University, USA.
Jacques R. Fresco föddes den 30 maj 1928. Han utbildades vid New York University och avlade där doktorsexamen i biokemi 1953. Under tiden 1953–60 tjänstgjorde han som instruktör
och forskarassistent vid New York University College of Medicine respektive Harvard University. Från 1960 och till sin pensionering var han professor vid Princeton University, först
vid Department of Chemistry och därefter vid Department of Biochemical Sciences respektive Department of Molecular Biology. Han var innehavare av en professur i Life Sciences.
Jacques Fresco har med stor framgång ägnat sig åt problem inom den molekylära genetiken
rörande strukturen hos en typ av små nukleinsyror, transfer RNA, som har en viktig funktion
när det gäller översättningen av genetisk information.
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HEIJBEL, Carl-Axel (1916–2004), MDhc, chef för företagshälsovården vid Volvo
Skövde-verken, Skövde.
Carl-Axel Heijbel föddes i Sköldinge, Södermanland den 19 juni 1916. Han avlade medicine
licentiatexamen 1943. Efter tjänstgöring på olika sjukhus kom han 1950 till Volvo Skövdeverkan där han sedan verkade som företagsläkare. Han var ordförande i Svenska Industriläkarföreningen 1960–63 och Arbetarskyddsstyrelsens medicinska expert 1963–68. Under åren
1976–78 grenomförde han, på uppdrag av den statliga sysselsättningsutredningen, projektarbeten beträffande långtidssjuka. Han främjade på ett ypperligt sätt svensk företagshälsovård
och var en av de ledande företagshälsovårdsläkarna i Norden. Carl-Axel Heijbel avled den 18
september 2004.

HJERN, Kjell (1916–1984), FDhc, författare, Göteborg.
Kjell Esbjörn Hjern föddes i Göteborg den 23 april 1916. Han verkade som konst- och teaterkritiker i Ord och bild 1950–61 och i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1964–69 samt
som litteraturkritiker i Göteborgs-Posten 1959–65. Han var förutom kritiker också lyriker och
konsthistorisk forskare. Bland hans verk kan nämnas Outsiders (1956), Nils Nilsson (1949),
Göteborgs konstförening genom hundra år (1954), Göteborg i konsten (1961), Ett svunnet
Göteborg (1964), Valands konstskola (1972) och Göteborgsstråk, en bok om målare och poeter (1976). I sin lyrik speglade han staden Göteborg som ingen annan diktare av hans generation och han utförde under fyra decennier en stor och betydelsefull forskargärning. Kjell
Hjern avled den 18 april 1984.

HULDT, Åke (1910–1988), FDhc, arkitekt, f.d. rektor vid Konstfackskolan i Stockholm
och generalsekreterare vid World Crafts Council i New York, USA.
Åke Hampus Huldt föddes i Västervik den 20 oktober 1910. Efter en gedigen utbildning med
omfattande studieresor i Europa anlitades Åke Huldt tidigt som arkitekt för en mängd uppdrag
inom utställningsverksamhet, kommittéarbete och liknande. Han engagerade sig också i arbetet inom dåvarande Svenska Slöjdföreningen. Åren 1945–50 var han rektor för Slöjdföreningens skola i Göteborg (sedermera Konstindustriskolan vid Göteborgs universitet). Under perioden 1964–76 var han rektor för Konstfackskolan i Stockholm. Efter 1976 var han verksam
som generalsekreterare för World Crafts Council, en organisation med huvudsäte i New York.
Han författade en mängd skrifter, uppsatser och artiklar och han hävdade aktivt och självständigt kvalitetstraditionerna inom svenskt konsthantverk. Genom sina gedigna kunskaper och
sin kreativa förmåga nådde han internationell ryktbarhet. Åke Huldt avled den 10 december
1988.

JULIUS, Stevo (f. 1929), MDhc, professor i invärtesmedicin vid University of
Michigan, Ann Arbor, USA.
Stevo Julius föddes i Kovin, Jugoslavien den 15 april 1929. Som 14-åring kämpade han med
partisanerna mot tyskarna under andra världskriget. Han avlade läkarexamen vid Zagrebs medicinska högskola 1953 och disputerade för doktorsgraden (D.Sc) 1964. Sedan 1965 är han
verksam vid Department of Internal Medicine vid University of Michigan, USA, där han 1974
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blev professor och tillika chef för Division of Hypertension. Stevo Julius har koncentrerat sin
forskning till de tidigaste formerna av blodtrycksförhöjning s.k. ”borderline hypertension”.
Han intar en ledande ställning i världen inom detta område. Under en period 1973–74 var han
gästprofessor vid Göteborgs universitet.

RAMFJORD, Sigurd P. (1911–1997), ODhc, professor i parodontologi vid University
of Michigan, Ann Arbor, USA.
Sigurd P. Ramfjord föddes i Norge 1911. Han avlade tandläkarexamen i Oslo 1934. Efter
mångårig praktik i Oslo kom han 1946 till USA där han gjorde akademisk karriär och avlade
doktorsexamen vid University of Michigan 1951. Under perioden 1963–80 var han professor i
parodontologi och chef för Department of Periodontics vid Dental School, University of Michigan, USA. Genom sina insatser för forskning och undervisning intog han en mycket central ställning inom amerikansk odontologi. Han medverkade på ett aktivt sätt till att i USA
sprida kännedom om resultat av svensk odontologisk forskning och han stimulerade till internationellt samarbete, bl.a. tillsammans med forskare från Göteborgs universitet. Sigurd Ramfjord avled den 4 juli 1997.

ROSÉN, Nils Gustav (1907–1993), FDhc, f.d. universitetskansler, Stockholm.
Nils Gustav Karl Gunnar Rosén föddes i Umeå den 19 september 1907. Han var statssekreterare i försvarsdepartementet 1942–47, generaldirektör för skolöverstyrelsen 1947–64 och universitetskansler 1964–69. Vid tillkomsten av forskningsrådsnämnden (FRN) blev han dess
förste ordförande och kom där att arbeta i ett organ som samordnade forskning i gränsområden mellan olika forskningsråds verksamhetsfält. Nils Gustav Rosén hade under en period av
snabb utbyggnad och genomgripande omdaning en ledande ställning inom svenskt utbildningsväsende. Han genomförde sina uppdrag med ett starkt personligt engagemang och medverkade därigenom till att stärka förutsättningarna för forskning vid svenska universitet. Nils
Gustav Rosén avled den 9 februari 1993.

VECCHI, Guido (1910–1997), FDhc, violoncellist, lärare vid musikhögskolan i
Göteborg.
Guido Egisto Edvard Vecchi föddes i Malmö av italienska föräldrar den 28 januari 1910. Han
fick sin grundläggande musikerutbildning av sin far och genom studier i Köpenhamn hos Paulus Bache och Siegfried Salomon. Han började redan i tonåren som professionell musiker. År
1936 knöts han till Göteborgs symfoniorkester som solocellist och var kvar på denna post i
över 40 år. Vid sidan av sin tjänstgöring i symfoniorkestern hann Guido Vecchi med en imponerande verksamhet som kammarmusiker och solist. Hans reportrar omfattade alla stilperioder. Han var en eftersökt pedagog vid musikhögskolan i Göteborg och han utbildade
många av Nordens bästa unga cellister. Han tilldelades Musikaliska Akademiens stora förtjänsttecken för sina insatser i svenskt musikliv. Guido Vecchi avled den 17 maj 1997.
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ÅR 1980
Lördagen den 16 oktober 1980 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Patric Sourander, professor i patologi, för odontologiska fakulteten Bo Krasse professor i cariologi, för humanistiska fakulteten Alvar Ellegård,
professor i engelska, för samhällsvetenskapliga fakulteten Karl Gustaf Stukát, professor i
praktisk pedagogik och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Anders Enemar, professor i zoologi.

HEDERSDOKTORER
BOWEN, William H. (f. 1933), ODhc, chef vid National Institute of Dental Research,
Bethesda, USA.
William H. Bowen föddes på Irland den 11 december 1933. Där avlade han 1955 tandläkarexamen vid National University of Ireland. Efter en masterexamen vid University of Rochester blev han doktor (PhD) 1965 vid London University. Han arbetade sedan i London vid Royal College of Surgeons of England till 1973 då han tillträdde befattningen som chef för Caries Prevention and Research Branch vid National Institute of Dental Research i Bethesda,
USA. Han var 1981–82 president i American Association for Dental Research. Han är numera
professor emeritus i mikrobiologi och immunologi vid University of Rochester, USA. William Bowen har som ledare för en mycket aktiv forskargrupp arbetat med en rad problem inom
kariesforskningen. Han var den förste som visade att vaccinering kunde reducera kariesförekomsten hos apor som infekterats med vissa streptokocker. I sin verksamhet har han haft ett
nära samarbete med forskare vid Göteborgs universitet.

BRONFENBRENNER, Urie (1917–2005), FDhc, professor i Human Development and
Psychology vid Cornell University, USA.
Urie Bronfenbrenner föddes i Moskva den 29 april 1917. Han kom tidigt till USA där han
avlade bachelorexamen (BA) vid Cornell University 1938. Han fortsatte sina studier vid Harvard University med en masterexamen (MA) och avlade sin doktorsexamen vid University of
Michigan 1942. Efter två år som professor i psykologi vid University of Michigan kom han
1948 till Cornell University där han till pensioneringen var innehavare av Jacob Gould Schumann’s professur i Human Development and Psychology.
Urie Bronfenbrenner blev känd långt utanför fackkretsarna med sin bok The worlds of
childhood där han jämförde rysk och amerikansk barnuppfostran. Han var en ledande företrädare för ekologiskt orienterad utvecklingsforskning, med fokus på samspelet mellan barn och
miljö. Urie Bronfenbrenner avled den 25 september 2005.
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BROWALDH, Tore (1917–2007), EDhc, TeknDhc, f.d. verkställande direktör
respektive styrelseordförande för Svenska Handelsbanken, Stockholm.
Tore Browaldh föddes i Västerås den 23 augusti 1917. Han avlade juris kandidatexamen
1941. Han började sin yrkesverksamhet som assistent till Gunnar Myrdal och arbetade 1944–
45 inom den s.k. Myrdalkommissionen – kommittén för ekonomisk efterkrigsplanering. Samtidigt verkade han inom Industrins utredningsinstitut. Under flera decennier var han den ledande gestalten inom en stor del av det svenska näringslivet. Han var 1955–78 styrelseordförande i Svenska Handelsbanken men även ordförande i ett antal andra bolagsstyrelser
såsom Volvo och SCA. Han medverkade 1948 till grundandet av Studieförbundet Näringsliv
och Samhälle och tillhörde dess styrelse i olika omgångar. Tore Browaldh inspirerade till
grundandet av Svenska Handelsbankens Stiftelse för Samhällsvetenskaplig forskning, som
inrättades 1961 och som allt sedan dess kontinuerligt delat ut stipendier till forskare inom
företags- och nationalekonomi vid landets universitet och högskolor. För att ytterligare markera Tore Browaldhs intresse för ekonomisk forskning tillkom 1978 en ny stiftelse, som fick
namnet Tore Browaldhs Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Undervisning. Tore
Browaldh avled den 14 februari 2007.

CONVERSE, John Marquis (1909–1981), MDhc, professor i plastikkirurgi vid New
York University School of Medicine, USA.
John Marquis Converse föddes i San Francisco den 29 september 1909. Han avlade akademisk grundexamen vid American Hospital i Paris 1935 och fortsatte utbildningen vid Massachusetts General Hospital i Boston. Under andra världskriget tjänstgjorde han som kirurg hos
de amerikanska trupperna i Europa. 1962 tillträdde han en professur i plastikkirurgi tillika
chef vid Institute of Reconstructive Plastic Surgery vid New York University. Han kom där
att under flera decennier inta en världsledande ställning inom plastikkirurgin och han gjorde
betydande insatser när det gällde behandlingen av ansiktsskador. John Marquis Converse avled den 31 januari 1981.

ERIKSSON, Sven Arne (1911–1981), FDhc, f.d. polisintendent och chef för fingeravtryckscentralen vid rikspolisstyrelsen, Stockholm.
Sven Arne Eriksson föddes i Uppsala den 15 juli 1911. Han bedrev studier i Stockholm och
Uppsala. Efter tjänstgöring som byrådirektör vid rikspolisstyrelsen blev han 1961 chef för den
s.k. fingeravtryckscentralen. Från 1971 och till sin pensionering var han polisintendent. Sven
Arne Eriksson öppnade genom ett sitt arbete med fingeravtryck och identifieringslära ett nytt
viktigt forskningsområde för arkeologin. Tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet
spårade han t.ex. upp fingeravtryck på antika lervaser, lertavlor och terrakottastatyetter för att
på så sätt kunna identifiera antika krukmakare, skrivare och konstnärer. Han gjorde också
betydande insatser när det gällde statistisk bearbetning av fingeravtrycksmaterial. Sven Arne
Eriksson avled den 26 september 1981.
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FLYGARE, Arvid (1907–2002), FDhc, f.d. museiassistent vid Göteborgs historiska
museum, Göteborg.
Nils Johan Arvid Flygare föddes i Lund den 1 mars 1907. Han avlade realexamen i Göteborg
1924. Efter anställning, bl.a. som verkstadsarbetare vid SKF 1924–31, var han från 1935 knuten till Göteborgs historiska museum. Han gjorde där en ovanlig och märklig karriär från museivakt till föreståndare för arkivet och biblioteket. Under hans 34 år mer än tiodubblades arkivet, bl.a. ordnade han en samling på ca 200 000 fotonegativ. Genom sina erfarenheter och
sina omfattande självstudier blev Arvid Flygare flitigt anlitad som rådgivare och medarbetare
vid tillkomsten av kulturhistoriska och litterära arbeten om Göteborg. I ett antal böcker och
artiklar dokumenterade han sina stora kunskaper på detta område. Genom sina insatser som
museiman och arkivarie på Göteborgs historiska museum lämnade han värdefulla bidrag när
det gällde kunskaper om och framställningar av Göteborgs historia och kulturliv från äldsta
tid fram till våra dagar. Arvid Flygare avled den 11 augusti 2002.

KARPLUS, Robert (1927–1990), FDhc, dekanus, professor vid School of Education,
University of California, Berkeley, USA.
Robert Karplus föddes i Wien, Österrike den 23 februari 1927. Efter den tyska ockupationen
av Österrike emigrerade han med familjen till USA där han började studera vid Harvard University och där han avlade sin doktorsexamen 1948. Efter doktorsexamen arbetade han 1948–
50 vid Institute of Advanced Study vid Princeton University och 1950–54 vid Harvard University. 1954 erhöll han en professur i fysik vid University of California, Berkley, där han
främst bedrev forskning i teoretisk fysik. 1980 blev han dekanus vid School of Education,
University of California. Robert Karplus gjorde synnerligen framstående insatser för att utveckla den grundläggande naturvetenskapliga undervisningen. Det skedde framför allt inom
projektet Science Curriculum Improvement Study (SCIS) där han utvecklade ett omfattande
undervisningsprogram som integrerade fysiska och biologiska kunskapsområden. Han hade
många forskningsstimulerande kontakter med Göteborgs universitet. Robert Karplus avled
den 20 mars 1990.

OKAMOTO, Kozo (1908–1993), MDhc, rektor, professor i patologi vid Kinki
University, Osaka, Japan.
Kozo Okamoto föddes 1908. Han erhöll sin medicinska utbildning vid Kyoto University, där
han 1938 avlade medicine doktorsexamen. 1945 blev han professor i patologi. Under åren
1956–72 var han verksam vid Kyoto Imperial University. Efter sin pensionering 1972 blev
han professor i patologi och rektor vid det nystartade Kinki University i Osaka. Kozo Okamoto utförde banbrytande insatser inom experimentell hypertoniforskning. Tillsammans med
sina medarbetare avlade han fram en stam råttor, som erbjöd unika möjligheter till djurexperimentella försök. Genom hans tillmötesgående kunde bl.a. forskare från Göteborgs universitet få tillgång till denna råttstam och dessutom ta del av Kozo Okamotos unika erfarenheter.
Efter erhållandet av sitt hedersdoktorat donerade han en japansk stenlykta till Göteborgs
universitet, ett konstverk som i dag är placerat vid entrén till Wallenbergsalen på Medicinareberget. Kozo Okamoto avled 1993.
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SCRIBNER, Belding H. (1921–2003), MDhc, chef vid Division of Nephrology vid
University of Washington, Seattle, USA.
Belding H. Scribner föddes i Chicago den 18 januari 1921. Han avlade medicine doktorsexamen vid Stanford University School of Medicine 1945 och genomgick därefter specialistutbildning i internmedicin vid San Francisco General Hospital. År 1951 kom han till University
of Washington, Seattle, där han 1958 blev den förste chefen vid en nybildad avdelning för
nefrologi, en befattning som han innehade under 24 år. Därefter verkade han, från 1984 till sin
pensionering 1991, som professor i medicin vid University of Washington i Seattle. Belding
Scribner gjorde betydande insatser som initiativtagare till långtidsdialysbehandling vid kronisk uremi. Bakom hans framgångsrika dialysbehandling låg ett stort vetenskapligt arbete för
att definiera optimala dialysbetingelser. Han hade många personliga och värdefulla kontakter
med forskare vid Göteborgs universitet. Belding Scribner avled den 19 juni 2003.
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ÅR 1981
Lördagen den 17 oktober 1981 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Petter Karlberg, professor i pediatrik, för odontologiska fakulteten Guy Heyden, professor i oral patologi, för humanistiska fakulteten Sven
Benson, professor i nordiska språk, för samhällsvetenskapliga fakulteten Bengt Rundblad,
professor i sociologi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten David Dyrssen, professor analytisk kemi.

HEDERSDOKTORER
BROBY-JOHANSEN, Rudolf (1900–1987), FDhc, författare och kulturskribent,
Köpenhamn, Danmark.
Rudolf Kristian Albert Broby-Johansen föddes i Lunde på Fyn i Danmark den 25 november
1900. Han blev student i Harslev 1919. Från 1920 var han verksam som journalist och kulturskribent och författade ett stort antal kultur- och konsthistoriska verk, vilka på olika sätt hade
en banbrytande betydelse. Han strävade efter att föra ut konsten till en bred publik och såg
tidigt förbindelsen mellan samhällets form eller struktur och konstens uttryck. Han verkade
som föreläsare och kursledare vid skolor och institutioner i hela Norden, som skribent i tidningar och tidskrifter och som författare av manuskript till filmer och TV-program. Han hade
en omfattande och grundlig konsthistorisk beläsenhet. Rudolf Broby-Johansen avled den 9
augusti 1987.

BUTLER, Robert N. (f. 1927), MDhc, chef vid National Institute on Aging, Bethesda,
USA.
Robert N. Butler föddes den 21 januari 1927. Efter medicine doktorsexamen verkade han under många år som forskare och professor vid The Howard and George Washington University
Schools of Medicine. Han var samtidigt konsult till den amerikanska senatens speciella kommitté för åldrandeproblematik. År 1976 tillträdde han en nyinrättad befattning som chef för
National Institute on Aging (en enhet inom National Institutes of Health) i Bethesda i Maryland, USA. Den uppehöll han fram till 1982 då han grundade Department of Geriatrics and
Adult Development vid the Mount Sinai Medical Center där han också var professor till sin
pensionering 1995.
År 1976 tilldelades hans bok Why Survive? – Being old in America det prestigefyllda Pulitzerpriset. Han har som chef för det nationella amerikanska åldringsforskningsinstitutet utfört viktiga insatser inom forskningen om åldrandets medicinska och sociala problem och i
detta arbete haft nära samarbete med forskare vid Göteborgs universitet.
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ERLANDER, Tage (1901–1985), MDhc, f.d. statsminister, Stockholm.
Tage Fritiof Erlander föddes i Ransäter, Värmland den 13 juni 1901. Han avlade filosofie
kandidatexamen i Lund och anställdes 1928 vid Svensk Uppslagsbok i Malmö. Han var aktiv
i studentpolitiken och invaldes i Lunds stadsfullmäktige 1930 och i Sveriges riksdag 1932. År
1944 utsågs han till konsultativt statsråd i Per Albin Hanssons samlingsregering och året därpå blev han ecklesiastikminister. Efter Per Albin Hanssons plötsliga bortgång i oktober 1946
utsågs han till partiledare för socialdemokraterna och till statsminister, ett ämbete som han
uppehöll i 23 år till oktober 1969. Under Tage Erlanders tid som regeringschef skedde en
kraftig utbyggnad av universitet och högskolor och dessutom tillskapades under hans regeringstid den svenska forskningsrådsorganisationen. Hans insatser på utbildningsområdet var av
speciellt stor betydelse eftersom han som ecklesiastikminister fick ta ställning till frågan om
inrättandet av en ny medicinsk högskola i Göteborg. Han hade därvidlag ett avgörande inflytande över etablerandet av en medicinsk utbildning och forskning i Göteborg. Tage Erlander
avled den 21 juni 1985.

GYLLENHAMMAR, Pehr G. (f. 1935), MDhc, verkställande direktör och koncernchef
för AB Volvo, Göteborg.
Pehr G. Gyllenhammar föddes i Göteborg den 28 april 1935. Han avlade juris kandidatexamen i Lund 1959. Efter ytterligare studier utomlands inledde han en karriär på försäkringsbolaget Skandia, och blev efter några år dess VD och koncernchef. År 1971 blev han
verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo och stannade inom företaget i 23 år.
Under perioden 1983–93 var han också styrelsens ordförande. Därefter har han i London varit
verksam som styrelseordförande för Aviva plc., Storbritanniens största försäkringsbolag och
som rådgivare till familjen Rothschilds investmentbank.
Pehr G. Gyllenhammar har under lång tid varit en av svenskt näringslivs främsta profiler,
både nationellt och internationellt. Som företagsledare gjorde han betydande insatser för en
aktiv företagshälsovård och för uppbyggandet av kunskaper kring arbetslivets medicinska och
sociala problem liksom för trafiksäkerheten. Genom hans insatser kunde betydelsefull forskning initieras vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.
Han har under åren tilldelats en rad utmärkelser. Han är exempelvis kommendör av Hederslegionen och av Ordre National du Mérite i Frankrike och Honorary Master of the Bench
of the Inner Temple i London samt hedersdoktor vid ett antal universitet i Europa och Nordamerika. År 2003 utsågs han för andra gången till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
Han blev då ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan.

KREISKY, Bruno (1911–1990), FDhc, förbundskansler, Wien, Österrike.
Bruno Kreisky föddes i Wien den 22 januari 1911. Han studerade juridik vid Wiens universitet och avlade 1938 doktorsexamen. Som medlem av det 1934 förbjudna socialdemokratiska
partiet häktades Bruno Kreisky 1935 och dömdes följande år till ett års fängelse. Han levde en
tid i exil i Tjeckoslovakien men fängslades på nytt av Gestapo efter Österrikes anslutning till
Tyskland. Efter sex månader i fängelse blev han frigiven och flydde i september 1938 till Sverige. Han vistades i Sverige till 1951. Efter andra världskriget blev han ambassadör vid den
nyupprättade österrikiska beskickningen i Stockholm. 1953–59 var han statssekreterare för
utrikes angelägenheter och 1959–66 utrikesminister. 1967 valdes han till ordförande i Österri-
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kes socialdemokratiska parti och under perioden 1970–83 var han Österrikes regeringschef
och förbundskansler. Bruno Kreisky spelade en avgörande roll för utformningen av det nya
Österrike. Ekonomiskt välstånd och social trygghet kunde utvecklas i en anda av samförstånd
för vilket Bruno Kreisky i hög grad var en personlig garant. Han bidrog också till att Österrike
än en gång kunde utvecklas till ett vitalt centrum för vetenskap och kultur. Bruno Kreisky
avled den 29 juli 1990.

LINDNER, Hans R. (1922–1982), MDhc, professor i fysiologi vid Weizmann-institutet
i Israel.
Hans R. Lindner föddes i Stettin, Tyskland år 1922. Han flyttade med familjen till Israel 1936
där han ägnade sig åt skolutbildning, jordbruksarbete och försvarsverksamhet. 1950–54 studerade han vid University of Sydney i Australien och avlade bachelorexamen (BS). Han avlade
sin doktorsexamen vid University of Cambridge 1960. Under perioden 1960–64 var han verksam inom reproduktionsendokrinologisk forskning vid Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization i Sydney och därefter, under perioden 1964–67, Visiting Scientist
vid Weizmann-institutet i Israel. År 1967 blev han professor i fysiologi och chef för Department of Hormone Research vid Weizmann-institutet. Hans Lindner var på sin tid en av de
ledande reproduktionsforskarna i världen och vann internationell ryktbarhet bl.a. genom utvecklandet av en mycket framgångsrik ovarialforskningsgrupp inom sitt institut. Han hade i
detta arbete mycket nära kontakter med forskare vid Göteborgs universitet. Hans Lindner avled år 1982.

SEGERSTEDT-WIBERG, Ingrid (f. 1911), FDhc, journalist, Göteborg.
Ingrid Segerstedt-Wiberg föddes i Lund den 18 juni 1911. Under perioden 1934–45 arbetade
hon med uppdrag för olika flyktingorganisationer och 1945–48 var hon flyktingkurator i Göteborgs stad. Därefter verkade hon som journalist vid Göteborgs-Tidningen och, som andreredaktör 1969–76, vid Göteborgs-Posten. Som ledamot av Sveriges riksdag och i Nordiska rådet
och som FN-delegat men också som ordförande i Svenska FN-förbundet och i Internationella
kvinnoförbundet för fred och frihet gjorde hon en insats av stor betydelse inte bara inom Sverige utan även internationellt. I denna verksamhet hade hon också en nära kontakt med Göteborgs universitet. Som journalist, författare och aktiv politiker intog hon en central roll i den
politiska och kulturella debatten där hon framträdde som en förkämpe för fred, frihet, medmänsklighet och humanism.

WARIS, Heikki (1901–1989), FDhc, f.d. professor i socialpolitik vid Helsingfors
universitet, Finland.
Heikki Waris föddes i Helsingfors den 25 oktober 1901. Han avlade doktorsexamen 1932
med avhandlingen Framväxten av arbetarsamhället norr om Långabro i Helsingfors, som
numera betraktas som en klassisk samhällsbeskrivning. Han tjänstgjorde 1933–38 som rektor
för samskolan i Berghäll i Helsingfors. 1938–48 var han ordinarie lärare i socialhistoria och
socialpolitik vid Socialvetenskapliga högskolan i Helsingfors. 1948 blev han innehavare av
Finlands första professur i socialpolitik vid Helsingfors universitet, en befattning han innehade till sin pensionering 1968. Han arbetade också internationellt och ekumeniskt bl.a. som
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FN-expert. Genom sina pionjärinsatser som forskare under fyra decennier intog han en ledande roll inom finskt socialpolitiskt arbete och som socialhistoriker. Heikki Waris avled den 10
november 1989.
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ÅR 1982
Lördagen den 23 oktober 1982 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Olle Höök, professor i medicinsk rehabilitering, för
odontologiska fakulteten professor Alf Öhman, för humanistiska fakulteten Gunnar von
Proschwitz, professor i romanska språk, för samhällsvetenskapliga fakulteten Kurt Grönfors,
professor i sjörätt och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Göran Levan, professor i
genetik.
Som representant från regeringen deltog vid detta tillfälle statsrådet Lena Hjelm-Wallén.
Högtidsföreläsningen hölls av hedersdoktorn, redaktör Ivar Ivre som talade över ämnet Om
valfrihet i massmedierna – förväntningar och tvivel.

HEDERSDOKTORER
ANDERSSON, Erling (1918–1989), FDhc, FL, universitetslektor i ekonomisk geografi,
Göteborg.
Gustaf Otto Erling Andersson föddes i Göteborg den 16 juni 1918. Han avlade filosofie licentiatexamen 1949 med avhandlingen Utbredningen av Sveriges odlingssystem före storskiftet.
År 1942 anställdes han vid Göteborgs högskolas geografiska institution och 1962 blev han
ordinarie universitetslektor i ekonomisk geografi, en anställning som övergick till kulturgeografiska institutionen när Handelshögskolan slogs samman med Göteborgs universitet 1971.
Erling Andersson var en högt meriterad pedagog och en synnerligen uppskattad lärare som
utbildade många generationer civilekonomer. Han bidrog aktivt, bl.a. genom sina kontakter
med det göteborgska näringslivet, till att fördjupa relationerna med yrkeslivet och bredda intresset för det akademiska ämnet ekonomisk geografi. Erling Andersson avled den 3 augusti
1989.

ANTOINE, Gérald (f. 1915), FDhc, professor i franska språkets historia vid Université
Sorbonne i Paris, Frankrike.
Gérald Antoine föddes i Paris den 5 juli 1915. Han har ägnat hela sitt liv åt forskning och undervisning vid olika franska universitet samt åt administration vid universitet och inom det
franska utbildningsdepartementet. År 1954 blev han professor i franska språkets historia vid
Sorbonne-universitetet i Paris och fortsatte där bl.a. utgivandet av Ferdinand Brunots monumentala verk Histoire de la langue française. Han grundade 1962, på franska regeringens
uppdrag, ett av Frankrikes modernaste universitet, l´Académie d´Orléans-Tours där han under
sex år var rektor. Utöver lärostolen vid Sorbonne har han också utövat chefskapet över det
betydelsefulla Centre d´Information et de Documentation de la Jeunesse. Han har gjort epokgörande insatser som forskare särskilt med inriktning mot fransk syntax, stilistik, ordhistoria
och textedition. Han har vid flera tillfällen varit gästforskare och föreläsare vid Göteborgs
universitet.
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BOLIS, Liana (f. 1926), FDhc, professor vid Instituto de Fisiologia Generale,
universitetet i Messina, Italien.
Giuliana (Liana) Bolis föddes i Milano den 11 juni 1926. Hon har avlagt medicine doktorsexamen och bl.a. varit professor och prefekt vid Instituto de Fisiologia Generale vid universitetet i Messina i Italien. Hennes forskningsområde är zoofysiologi och hon har arrangerat ett
flertal internationella symposier som starkt främjat det internationella forskningssamarbetet
inom området. Hon har varit gästforskare vid Göteborgs universitet och medverkat vid forskarutbildningen vid zoologiska institutionen.

FARKAS-BARGETON, Edith (f. 1918), MDhc, forskningschef vid Institut National de
la Santé et de la Recherche Medicale i Paris, Frankrike.
Edith Farkas-Bargeton föddes i Rumänien 1918. Hon växte upp i Ungern men utbildade sig i
Paris där hon avlade doktorsexamen i medicin 1945. Hon blev specialist i patologi 1955. Sin
neuropatologiska skolning erhåll hon under ledning av de framstående neuropatologerna Ivan
Bertrand vid Hôpital de la Sâlpetriere och Ludo van Bogaert vid Institut Bunge i Antwerpen.
År 1960 anställdes hon som forskningschef vid Institut National de la Santé et de la
Recherche Medicale i Paris där hon mycket aktivt ledde en neuropatologisk forskningsgrupp.
Hon blev en av banbrytarna inom den pediatriska neuropatologin och har på ett väsentligt sätt
fördjupat kunskapen om nervsystemets utvecklingsbiologi. Hon har haft ett nära samarbete
med forskare från Göteborgs universitet.

GALE, Elliot (1938–2000), ODhc, professor vid State University of New York i
Buffalo, USA.
Elliot Gale föddes den 30 oktober 1938. Efter avlagd doktorsexamen anställdes han som forskare och lärare vid Department of Behavioural Science, School of Dentistry vid State University of New York i Buffalo i augusti 1966 och lämnade den anställningen i augusti 1999 då
han blev professor emeritus. Han var en internationellt framstående expert på odontologisk
tillämpning av kunskaper om psykofysiologiska reaktioner. Inte minst uppmärksammades
hans bidrag till utvecklingen av alternativa behandlingsmetoder vid smärttillstånd i tuggmuskulatur och käkleder. Han var vid flera tillfällen gästforskare vid Göteborgs universitet. Elliot
Gale avled den 14 januari 2000.

IVRE, Ivar (f. 1918), FDhc, redaktör, Stockholm.
Ivar Gustaf Emanuel Ivre föddes i Grytgöl, Östergötland den 28 maj 1918. Han avlade socionomexamen 1946. Han var kulturredaktör på Aftontidningen 1951–52 innan han 1954 kom
till Sveriges Radio. Där var han verksam till 1983, bl.a. som chef för samhällsredaktionen vid
Sveriges Radios TV-enhet (1963–69), chef för Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelning (1971–74) och chef för Sveriges Radios sektion för långtidsplanering (1974–
79). Ivar Ivre har konstruktivt bidragit till ett närmande mellan den akademiska forskningen
vid svenska universitet och Sveriges Radios egen forskning och programverksamhet. Han har
på ett förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen av massmedieforskningen i Sverige och stått
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för ett uttalat vetenskapligt förhållningssätt, inte minst i debatt och diskussioner mellan forskare och praktiker.

JANSON, Sverker (1908–2005), FDhc, f.d. överantikvarie, Stockholm.
Sverker Janson föddes i Göteborg den 2 december 1908. Han utbildade sig till arkeolog och
verkade först vid Riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning innan han blev överantikvarie
och riksantikvariens ställföreträdare vid Riksantikvarieämbetet. Han gjorde banbrytande arkeologiska fältundersökningar längs Norrlandsälvarna, undersökningar som kom att leda till
en helt ändrad syn på den tidiga bebyggelsen i Norden. Utöver sina insatser som arkeolog
utförde han också ett betydelsefullt forsknings- och utvecklingsarbete inom kulturminnesvården. Ett exempel på detta är det gedigna verket Kulturvård som i sin bredd och insiktsfullhet har få motsvarigheter. Sverker Janson avled den 5 november 2005.

KAY, Martin (f. 1935), FDhc, professor i informationsbehandling, forskningsledare
vid Xerox Palo Alto Research Center i Kalifornien, USA.
Martin Kay föddes i England den 31 juli 1935. Han utbildades i språkvetenskapliga ämnen
vid Trinity College i Cambridge där han avlade masterexamen (MA) 1961. Han flyttade sedan
till USA där han först var forskningsledare vid Rand Corporation i Santa Monica, Kalifornien
och från 1972 professor i informationsbehandling med särskilt ansvar för datalingvistisk utbildning och forskning vid University of California i Irvine. Från 1974 till 1985 var han
forskningsledare vid Xerox Palo Alto Research Center i Kalifornien. Därefter har han varit
verksam som professor i lingvistik vid Stanford University. Hans vetenskapliga insatser har
haft stor internationell betydelse. Genom sitt personliga engagemang har han framgångsrikt
bidragit till att stimulera datalingvistiken i Norden och han har bl.a. tjänstgjort som gästforskare vid Göteborgs universitet.

LARSON, Sten (1908–1999), FDhc, konstnär, Göteborg.
Sten Larson föddes i Morlanda, Bohuslän den 29 augusti 1908. Sten Larson var konstnär och
ornitolog. Som lekman bedrev han, med fåglarna som studieobjekt, omfattande fältforskningar i nordliga miljöer, framför allt på fjällhed och tundra. Han utförde därvidlag en respektingivande forskningsprestation av ovanlig omfattning och kvalitet. Han utgav flera betydande
vetenskapliga publikationer inom ämnesområdena ekologi och djurgeografi som behandlade
problem rörande fågelpopulationer som bebor nordliga och öppna miljöer. Sten Larson avled
den 12 mars 1999.

SARNO, Martha Taylor (f. 1927), MDhc, professor i rehabiliteringsmedicin vid
Institute of Rehabilitation Medicine vid New York University, USA.
Martha Taylor Sarno föddes den 25 november 1927. Hon avlade masterexamen (MA) vid
New York University 1949. Efter tjänstgöring 1951–53 vid Colombia University kom hon
1957 till Institute of Rehabilitation Medicine vid New York University School of Medicine.
Där blev hon 1973 professor i rehabiliteringsmedicin. Hon har dessutom varit chef för
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Speech-Language Pathology Department vid New York University. Martha Taylor Sarno har
utfört omfattande studier av afasi och betydelsefulla utvärderingsstudier av språkterapi. Dessutom har hon skapat en funktionsbedömningsskala för afasi som numera används över hela
världen. Hon har haft nära forskningskontakter med företrädare för rehabilitering, neurologi
och foniatri vid Göteborgs universitet.

WOLLMAN, Seymour H. (f. 1915), MDhc, chef för Cell Organization Section vid
National Institutes of Health, Bethesda, USA.
Seymour H. Wollman föddes i New York den 17 maj 1915. Efter utbildning vid New York
University 1935–36 och Johns Hopkins University 1936–39 avlade han sin doktorsexamen i
fysik vid Duke University år 1941. Efter tjänstgöring vid bl.a. Sloan Kettering Institute i New
York 1946–48 kom han till National Institutes of Health i Bethesda. Där verkade han vid
Laboratory of Biophysics 1948–60, vid Laboratory of Physiology 1960–75 och vid Cell Organization Section 1975–85. Sedan 1985 arbetar han som emeritus vid Laboratory of Molecular Biology inom National Cancer Institute vid National Institutes of Health. Seymour Wollman tillhör den internationella tätgruppen inom den experimentella sköldkörtelforskningen.
Särskilt betydelsefulla har hans studier varit över jodmetabolismen, de cellulära mekanismerna för hormoninsöndring och experimentella tumörer i sköldkörteln. Han har haft ett omfattande samarbete med forskare vid Göteborg universitet.
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ÅR 1983
Lördagen den 22 oktober 1983 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Bertil Stener, professor i ortopedisk kirurgi, för
odontologiska fakulteten Björn Hedegård, professor i protetik, för humanistiska fakulteten
Jörgen Weibull, professor i historia, för samhällsvetenskapliga fakulteten Lennart Sjöberg,
professor i psykologi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Sten Rudberg, professor i naturgeografi. Högtidsföreläsningen hölls av professor Lars Lönnroth som talade över
ämnet Faust i Göteborg.

HEDERSDOKTORER
BERGGREN, Eric (1911–1983), FDhc, arkeolog, vicekonsul, Arezzo, Italien.
Eric Axel Anders Berggren föddes i Kristinehamn den 1 augusti 1911. Han blev filosofie licentiat i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Göteborgs högskola 1949. Under åren
1949–54 var han knuten till Göteborgs stadsbibliotek (nuvarande universitetsbiblioteket) och
därefter t.f. föreståndare vid Medelhavsmuseet. De följande åren bedrev han studier och
forskningar vid svenska institutet i Rom och deltog bl.a. i utgrävningarna i Labraunda, San
Giovenale och Selvasecca. Under åren 1967–76 var han intendent på Villa San Michele på
Capri och samtidigt svensk vicekonsul i Anacapri. Han utförde ett värdefullt arbete som förmedlare av kulturella kontakter mellan Sverige och Italien. Hans insatser var till stort värde
för forskningen inom de klassiska ämnesområdena. Eric Berggren avled den 30 december
1983.

BIRREN, James E. (f. 1918), FDhc, chef vid The Andrus Gerontology Center,
professor vid University of Southern California, USA.
James E. Birren föddes 1918. Han avlade doktorsexamen (PhD) vid Northwestern University
och började sin karriär som forskare vid Naval Medical Research Center. 1947–50 verkade
han vid U.S. Public Health Service i Baltimore och 1950–64 vid National Institute of Mental
Health. Under åren 1965–89 var han professor vid University of Southern California och från
1989 till sin pensionering 2003 chef för Center on Aging vid University of California, Los
Angeles. Han var också grundare och chef för The Andrus Gerontology Center. James Birren
är en av världens ledande gerontologer och han har haft en avgörande betydelse för den gerontologiska psykologins utveckling till en vetenskap. Han har varit redaktör för Journal of
Gerontology och han har verkat för det internationella forskningsutbytet bl.a. genom samarbete med forskare från Göteborgs universitet.
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DAHLIN, David (1917–2003), MDhc, f.d. professor i patologi vid University of
Minnesota, USA.
David C. Dahlin föddes 1917. Han erhöll sin medicinska utbildning vid Rush Medical College vid University of Chicago år 1940. Under andra världskriget tillbringade han tre år i den
amerikanska armén där han verkade inom Army Medical Corps. Därefter kom han till Mayokliniken i Rochester där han blev chef vid sektionen för kirurgisk patologi. Under tiden 1970–
81 var han också professor i patologi vid Mayo Medical School, University of Minnesota.
David Dahlin var en av världens ledande forskare inom området morfologisk och klinisk diagnostik av bentumörer. Hans verk Bone tumors, general aspects and data on 6221 cases anses
vara en av de förnämsta böckerna om bentumörer. Han hade under många år omfattande kontakter med forskare vid Göteborgs universitet. David Dahlin avled den 12 september 2003.

FRANKS, Arnold (f. 1930), ODhc, PhD, Senior Clinical Lecturer vid Dental School,
University of Birmingham, Storbritannien.
Arnold S.T. Franks föddes den 9 september 1930. Han avlade tandläkarexamen och masterexamen (MS) vid University of Manchester och han doktorsexamen (PhD) vid London University år 1965. Han kom efter sin utbildning till United Birmingham Hospital där han verkade som övertandläkare i protetik och gerodonti samtidigt som han var lärare och forskare vid
University of Birmingham. Han har också varit chef för West Midlands Institute of Geriatric
Medicine & Gerontology. Arnold Franks är en forskningspionjär inom den kliniska bettfysiologin som på ett omfattande patientmaterial utfört epokgörande studier. Som huvudredaktör
för facktidskriften Journal of Oral Rehabilitation har han haft stor betydelse för det internationella forskningsutbytet. Han har samarbetat med flera forskare vid Göteborgs universitets
odontologiska fakultet.

JOHNSON-LAIRD, Philip (f. 1936), FDhc, chef vid Medical Research Council,
Applied Psychology Unit, Cambridge, Storbritannien.
Philip Nicholas Johnson-Laird föddes i Leeds, England den 12 oktober 1936. Han avlade sin
doktorsexamen i psykologi vid University College i London år 1967. Under tiden 1966–73
var han lektor vid Department of Psychology vid University College i London och 1973–82
vid University of Sussex där han från 1978 blev professor i experimentell psykologi. 1983–89
var han chef vid Medical Research Council, Applied Psychology Unit, Cambridge, Storbritannien. Han flyttade sedan till USA där han blev innehavare av en professur i psykologi vid
Princeton University. Hans psykologiska forskning har fått internationell uppmärksamhet.
Den är starkt tvärvetenskapligt präglad, och berör områden som är centrala inom lingvistik
och filosofi. Han har bl.a. varit nydanande inom teoretisk perceptions-, tanke- och språkpsykologi. I sina kontakter med Göteborgs universitet har han varit en uppskattad gästföreläsare
och kursledare.
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KALLÓS, Paul (1902–1988), MDhc, chefredaktör för tidskrifterna Progress in Allergy,
Monographs in Allergy och International Archives of Allergy and Applied Immunology, Helsingborg.
Paul Kallós föddes i Budapest, Ungern den 14 december 1902. Han genomgick medicinsk
utbildning vid Pécsi Tudományegyetem (Royal Elisabeth University of Pécs) i Ungern där
han också påbörjade forskning inom immunologi. Han emigrerade från Ungern först till Tyskland, därefter till Schweiz och 1934 till Sverige. 1934–37 var han verksam vid Akademiska
sjukhusets i Uppsala laboratorium och 1937–44 vid Wennergren-institutet i Stockholm. 1944
flyttade han till Helsingborg där han kom att ägna mycket tid åt sin verksamhet som chefredaktör för ett antal medicinska tidskrifter. Han spelade därvidlag en viktig roll för den allergologiska, immunologiska och mikrobiologiska forskningen. Genom sitt arbete bidrog han till
att sprida forskningsresultat inom dessa områden. Hans egen forskning, framför allt inom allergologi, belönades med flera utmärkelser. Han fick 1981 Karl Hansen-Medaljen och 1975
Robert Koch-Medaljen. Vid upprepade tillfällen verkade han som föreläsare vid Göteborgs
universitet. Paul Kallós avled den 5 oktober 1988.

KOSTALLARI, Androkli (1902–1988), FDhc, professor och direktör för Institutet för
språk och litteratur vid Albaniens vetenskapsakademi, Albanien.
Androkli Kostallari föddes 1902. Han verkade under lång tid som professor och direktör vid
Institutet för språk och litteratur vid Albaniens vetenskapsakademi i Tirana, Albanien. Han
var allmänt känd och erkänd som den främste auktoriteten inom albanologin. Som huvudredaktör svarade han för utgivandet av en normativ ordbok över det albanska språket. I sin
verksamhet samverkade han bl.a. med institution för slaviska språk vid Göteborgs universitet.
Androkli Kostallari avled 1988.

NORDQVIST, Nils (1904–1999), FDhc, boktryckare, f.d. disponent för Tryckeri AB
Thule, Stockholm.
Nils Gustav Nordqvist föddes i Filipstad den 10 mars 1904. Han avlade filosofie kandidatexamen i romanska språk och konsthistoria vid Uppsala universitet 1927. Efter studier utomlands, bl.a. vid Staatliche Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe i Leipzig, började han sin grafiska yrkeskarriär. 1937 kom han till Esseltekoncernen där han 1942 blev
tryckeriföreståndare vid dotterbolaget Tryckeri AB Thule. Sedan 1946 var han Thules ledare
till sin pensionering 1969. Nils Nordqvist ägnade hela sitt liv åt boktryckerikonstens historia
och blev en av Sveriges ledande experter inom detta område.
I ett stort antal skrifter och artiklar behandlade han inte bara boktryckningens och boktryckarkonstens historia utan satte också in utvecklingen i ett större historiskt och kulturhistoriskt sammanhang. Hans vetenskapligt mest kända arbete är det i tre band publicerade verket
Berömda boktryckare (1956, 1961 och 1967) följt av ett fjärde band om Berömda svenska
boktryckare (1972). Som föreläsare under många decennier, vid bl.a. Grafiska institutet, förenade han humanistisk vetenskap med praktisk yrkesutbildning. Han hade en stor internationell beläsenhet och en djup humanistisk bildning och han ställde alltid sina omfattande kunskaper till förfogande för de historiker och bibliografer som sökte hans råd. Nils Nordqvist
avled den 8 april 1999.
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PETROS-BARVAZIAN, Angèle (1931–2003), MDhc, chef för Family Health Division
inom WHO, Genève, Schweiz.
Angèle Petros-Barvazian föddes i Shiraz, Iran 1931. Hon studerade medicin och avlade läkarexamen vid universitetet i Teheran 1956. Därefter tjänstgjorde hon under en tioårsperiod inom
Irans hälsovårdsministerium med arbete rörande skolhälsovård och mödra- och barnhälsovård. 1965 blev hon gästprofessor vid School of Public Health, University of Ann Arbor,
USA. År 1967 kom hon till WHO i Genève där hon först blev chef för Maternal and Child
Health unit och från 1977, till pensioneringen 1992, chef för Family Health Division. Angèle
Petros-Barvazian gjorde en ovanlig och framgångsrik karriär, inte minst med tanke på hennes
bakgrund som kvinna uppvuxen i ett traditionsbundet utvecklingsland. Genom sin klarsyn och
entusiasmerande initiativrikedom hade hon förmåga att knyta internationella kontakter och
hon fick därför utomordentligt stor betydelse för mödra- och barnhälsovårdens utveckling
främst i de fattiga delarna av världen. Hon samverkade i det arbetet med forskare vid Göteborgs universitet. Angèle Petros-Barvazian avled den 4 oktober 2003.

PRANCE, Ghillean (f. 1937), FDhc, chef för Botanical Research vid the New York
Botanical Garden, USA.
Ghillean Tolmie Prance föddes i Brandeston, England den 13 juli 1937. Han disputerade 1963
för doktorsgraden vid universitetet i Oxford. Han kom därefter till the New York Botanical
Garden där han först var anställd som forskningsassistent, från 1968 som intendent vid enheten för Amazonian Botany och från 1975 som chef för Botanical Research och Vice President. Han återvände sedan till England där han under perioden 1988–99 var chef för Royal
Botanic Gardens i Kew, London. Ghillean Prance är en synnerligen framstående och internationellt välkänd botaniker. Hans forskning har omfattat såväl systematik som ekologi, växtgeografi och evolutionsbiologi. Hans arbeten om Amazonregnskogens förändring under
gångna tider väckte stor och berättigad uppmärksamhet. Han har haft ett mångårigt samarbete
med avdelning för systematisk botanik vid Göteborgs universitet.
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ÅR 1984
Lördagen den 20 oktober 1984 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Smyrnakyrkan vid Storgatan med åtföljande bankett på
Börsen. Promotorer var; för medicinska fakulteten Per Lundin, professor i patologi, för odontologiska fakulteten Gunnar Carlsson, professor i klinisk bettfysiologi, för humanistiska fakulteten Cajus Fabricius, professor i grekiska, för samhällsvetenskapliga fakulteten Sten
Jönsson, professor i företagsekonomi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Peter
Jagers, professor i matematisk statistik.
Som representant från regeringen deltog vid detta tillfälle statsrådet Anita Gradin. Högtidsföreläsningen hölls av professor Gunhild Kyle som talade över ämnet Reformverksamhet
och reformverklighet – eller konsten att göra en tulipanaros.

HEDERSDOKTORER
FAIRBRIDGE, Rhodes (1914–2006), FDhc, f.d. professor i geologi vid Columbia
University, New York, USA.
Rhodes Whitmore Fairbridge föddes i Pinjarra, Australien den 21 maj 1914. Han avlade bachelorexamen (BA) vid Queens University i Ontario, Kanada och mastersexamen vid Oxford
University i England. 1941 doktorerade han i geologi vid The University of Western Australia. Under perioden 1936–41 arbetade han som geolog för Iraq Petroleum Company. Han var
därefter professor i geologi vid University of Western Australia 1946–53 och vid University
of Illinois 1953–54 samt från 1955 till pensioneringen 1982 vid Colombia University i USA.
Rhodes Fairbridge var en internationellt känd geolog och expert på klimatförändringar. I sitt
arbete samverkade han med forskare från Göteborgs universitet och han gjorde bl.a. betydande insatser för att ge svensk marin geologi internationell uppmärksamhet. Rhodes Fairbridge
avled den 8 november 2006.

HALONEN, Pekka (1927–2001), MDhc, professor i virologi vid Åbo akademi, Åbo
Finland.
Pekka Eljas Halonen föddes i Helsingfors, Finland 1927. Han erhöll sin utbildning vid Helsingfors universitet och tog sin doktorsgrad där 1955. Under tiden 1956–57 var han gästforskare vid National Institute of Health i Bethesda, USA, varefter han återvände till Helsingsfors
universitet som lektor. År 1963 blev han professor i virologi vid Åbo akademi, en befattning
han innehade till sin pensionering 1993. Åren 1987–91 var han dekanus vid medicinska fakulteten vid Åbo akademi. 1966–67 och 1992–93 var han gästforskare vid Center for Disease
Control (CDC) i Atlanta, USA. Pekka Halonen gjorde banbrytande insatser inom det kliniskt
virologiska forskningsfältet. Han hade under många år ett nära samarbete med forskare vid
medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Pekka Halonen avled den 19 februari 2001.
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MADSEN, Vagn (1917–2000), EDhc, professor i företagsekonomi vid Århus
universitet, Danmark.
Vagn Madsen föddes i Bogense, Danmark den 17 augusti 1917. Han avlade kandidatexamen
vid Århus universitet 1941 där han var en av de första som utexaminerades från det 1936 inrättade Økonomiska Institutet. 1946–47 var han Rockefellerstipendiat vid Harvard Business
School och Massachusetts Institute of Technology i USA. År 1951 avlade han doktorsexamen
vid Århus universitet. 1953 blev han professor i företagsekonomi vid Århus universitet och
verkade i denna befattning under 30 år. Han samverkade med näringslivet och var t.ex. rådgivare åt direktionen för Carlsbergs Bryggerier 1952–67 och Danske Statsbaner 1955–63. Vagn
Madsen hade en imponerad vetenskaplig produktion. Hans insatser i forskning kring beslutsprocessen inom företagsledningar var banbrytande. Under lång tid var han en av de tongivande företagsekonomerna i Norden. Han hade ett väl utvecklat samarbete med forskare och kollegor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vagn Madsen avled den 30 juli 2000.

MANDEL, Irwin D. (f. 1922), ODhc, professor, chef för Division of Preventive
Dentistry vid the School of Dental and Oral Surgery vid Colombia University, New
York, USA.
Irwin D. Mandel föddes i New York den 9 april 1922. Han avlade tandläkarexamen vid Colombia University 1945. Under 20 års tid arbetade han både som forskare vid Colombia University och som privatpraktiserande tandläkare. Han lämnade sin praktik 1968 för att på heltid
kunna ägna sig åt forskning och undervisning. 1971 grundade han Division of Preventive
Dentistry vid the School of Dental and Oral Surgery vid Colombia University och blev dess
förste chef tillika professor till sin pensionering 1992. Irwin Mandel har arbetat med salivfaktorer i relation till karies. Han har också gjort sig känd för sin förmåga att elegant och skickligt kunna sammanfatta och presentera vetenskapliga fakta. Irwin Mandel var 1980–81 president i the American Association for Dental Research. Forskare från Göteborgs universitet har
under hans ledning utarbetat metoder för identifiering av salivantikroppar.

NEMES, Endre (1909–1985), FDhc, konstnär, f.d. föreståndare vid Valands
konstskola, Göteborg.
Endre Nemes föddes i Pécsvárad i södra Ungern den 10 november 1909. Familjen hette Nágal
men Endre valde namnet Nemes, som fanns i släkten, som sin konstnärssignatur. Han bar genom livet med sig sina ungdomsminnen med intryck av judisk tradition, slovakisk folkkonst
och ungersk folktradition. Han blev student i Budapest, studerade filosofi i Wien och konst
vid Prags konstakademi 1930–34; under en tid då Prag var ett rikt konstcentrum. Han vistades
i Paris 1933 och han hade en utställning i Prag 1936. I början av 1940-talet kom Endre Nemes
till Sverige. Hans konst betraktades då av många som besynnerligt centraleuropeisk. Man kan
faktiskt påstå att Endre Nemes under en tid var utsatt för mobbing. Men mot detta reagerade
många entusiastiska beundrare som i hans konst och person uppskattade hans tekniska skicklighet och djupa bildning. Mot slutet av sitt liv fick han också uppleva hur hans verk samlades
i ett offentligt museum i Pècs i Ungern.
Under åren 1947–55 var han föreståndare för Valands konstskola. Han utförde under denna tid väldiga temperamålningar och monumentala uppdrag. Efter åren i Göteborg återvände
han till Stockholm. Genom en rad utställningar på många platser i världen blev han med tiden
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mycket framgångsrik. 1968 tilldelades han professors namn. Han blev pionjär i Sverige med
att utnyttja emaljer i storformat. En viktig sådan emaljmålning är Blå spärren som finns på
Skissernas museum i Lund. Efter att ha varit häftigt omstridd framstår hans konst numera som
en verklig tyngdpunkt i efterkrigstidens svenska konst och hans verk är eftersökta av både
museer och samlare. Endre Nemes avled den 22 september 1985.

ROTHSCHILD, Miriam (1908–2005), FDhc, The Rt Hon., Dr(hc.) vid University of
Oxford, Storbritannien.
Miriam Louisa Rothschild föddes i Ashton Wold nära Oundle i Northamptonshire i England
den 5 augusti 1908. Hon genomgick aldrig någon formell akademisk utbildning men blev
ändå en av Storbritanniens ledande naturforskare och en världsauktoritet inom området växtinsekts-relationer. Hennes bakgrund, uppvuxen i en synnerligen förmögen familj, gjorde att
hon utan hänsyn till ekonomiska omständigheter kunde ägna sig åt den naturvetenskap som
intresserade henne. Hon utgav över 200 vetenskapliga skrifter och i sin forskning ägnade hon
sig bl.a. åt biologi och systematik hos tvåvingar och försvar, aposematiska signaler och mimetism hos fjärilar.
Hennes engagemang sträckte sig också utanför det naturvetenskapliga och naturvårdande
området. Under andra världskriget försökte hon pressa den brittiska regeringen till att ta emot
fler tyska judar från det nazistiska Tyskland. Genom sina framstående insatser förlänades hon
inte mindre än åtta hedersdoktorat, det första vid University of Oxford 1968 och det åttonde
vid University of Cambridge 1999. I sitt arbete samarbetade hon bl.a. med institutionen för
kemisk ekologi vid Göteborgs universitet. Miriam Rothschild avled den 20 januari 2005.

ÖRNBERG, Sune (1925–2007), FDhc, chef för Göteborgs-Postens kulturavdelning,
Göteborg.
John Sune Örnberg föddes i Morlanda, Bohuslän den 22 november 1925. Han blev filosofie
kandidat 1957. Under perioden 1968–72 arbetade han vid kulturavdelningen på GöteborgsTidningen och under tiden 1972–73 på samma avdelning vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 1984–90 var han chef för Göteborgs-Postens kulturavdelning. Han har också
verkat som författare och hans första skönlitterära bok Berättarna utkom 1978. Sune Örnberg
har gjort en mångsidig kulturell insats i Göteborg. Sune Örnberg avled den 23 oktober 2007.

ÖSTLUND, Göte (f. 1923), FDhc, professor i Marine and Atmospheric Chemistry vid
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami, USA.
Hans Göte Östlund föddes i Stockholm den 26 juni 1923. Han avlade sin grundläggande examen i kemi vid Stockholms universitet. Han var med om att bygga upp det s.k. dateringslaboratoriet i Stockholm och var dess förste föreståndare under åren 1954–63. I november 1963
flyttade han till USA och universitetet i Miami där han som expert arbetade med mätningar av
den mycket svaga radioaktiviteten hos bl.a. kol (kol14). 1967 blev han professor i Marine and
Atmospheric Chemistry vid Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami. Genom sina mätningar av radioaktiva spårämnen har han kunnat studera bildningen av djupvatten i världshaven. Hans kontakter med forskare vid Göteborgs universitet
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har varit omfattande och fördjupades inte minst i samband med den s.k. Ymer-expeditionen
1980. Han har varit gästforskare både vid Göteborgs och vid Stockholms universitet.
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ÅR 1985
Lördagen den 9 november 1985 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion ge-

mensamt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på
Börsen. Promotorer var; för medicinska fakulteten Björn Isaksson, professor i klinisk näringslära, för odontologiska fakulteten Guy Heyden, professor i oral patologi, för humanistiska
fakulteten Folke Josephson, professor i jämförande språkforskning med sanskrit, för samhällsvetenskapliga fakulteten Harald Swedner, professor i socialt arbete och för matematisknaturvetenskapliga fakulteten Bo G. Malmström, professor i biokemi.
Högtidsföreläsningen hölls av professor Björn Hettne som talade över ämnet Fredsfrågan
och forskningens ansvar.

HEDERSDOKTORER
GLASER, Robert (f. 1921), FDhc, professor i psykologi och pedagogik vid University
of Pittsburgh, USA.
Robert Glaser föddes den 18 januari 1921. Han avlade doktorsexamen 1949 vid Indiana University inom området Psychological Measurement and Learning Theory. Han blev därefter
professor i psykologi vid University of Pittsburgh samt grundare och chef för The Learning
Research and Development Center vid University of Pittsburgh. Han har innehaft många betydelsefulla uppdrag bl.a. som president för AERA – The American Educational Research
Association – och The National Academy of Education. Genom sin forskning har han starkt
bidragit till att ge gränsområdet mellan inlärningspsykologi och undervisningsmetodik en
teoretisk bas. Han har intagit en ledande ställning inom den pedagogiska forskningen i USA
och har genom gästföreläsningar och forskarutbyte varit en betydelsefull internationell länk
till Göteborgs universitets pedagogiska institution.

GRANÉRUS, Ragnar (1909–1996), ODhc, tandläkare, Göteborg.
Ragnar Henning Emil Granérus föddes i Malmö den 18 december 1909. Han avlade tandläkarexamen i Stockholm 1933 och bedrev privatpraktik i Nässjö 1933–46. Efter specialistutbildning i ortodonti vid Columbia University i New York öppnade han privatpraktik i Göteborg med huvudsakligen vuxenortodontisk inriktning. Genom hans insatser blev vuxenortodontin tidigt en etablerad behandlingsform i Sverige. Han var en inspirationskälla för många
svenska odontologer och han hade stor erfarenhet av att lösa besvärliga kliniska problem. Han
var hedersledamot av Göteborgs Tandläkare-Sällskap och dess ordförande 1967–68. Ragnar
Granérus avled den 25 maj 1996.

GÖRANSSON, Paul (1907–1995), ODhc, tandläkare, Göteborg.
Bengt Paul André Göransson föddes i Göteborg den 19 november 1907. Efter tandläkarexamen 1932 fortsatte han sina studier vid Northwestern University i Chicago, USA. I sitt arbete
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som privatpraktiserande tandläkare i Göteborg ägnade han sig särskilt åt den broprotetiska
utvecklingen där han i egenskap av kursgivare och föredragshållare var en inspiratör för ett
stort antal av sina både yngre och äldre kollegor. Han verkade internationellt bl.a. som ordförande i American Dental Society of Europe. Han var hedersledamot av Göteborgs TandläkareSällskap och dess ordförande 1955–56. Paul Göransson avled den 1 november 1995.

HANEFELD, Folker (f. 1937), MDhc, professor i pediatrik och barnneurologi vid
Georg-August Universität i Göttingen, Tyskland.
Folker Hanefeld föddes i Meißen, Tyskland 1937. Han fick sin forskarutbildning dels vid
Max-Planck-Institut für Hirnforschung i Köln 1963–65, dels i neuropatologi hos professor
Crome i London 1969–72. Den pediatriska utbildningen med neuropediatrisk profilering fullgjorde han vid Frei Universität i Berlin, samt vid olika sjukhus i London. Folker Hanefeld
utnämndes 1975 till professor i pediatrik och barnneurologi i Berlin, samt 1984 till motsvarande position vid Georg-August Universität i Göttingen. Han blev professor emeritus 2002.
Folker Hanefeld har gjort mycket betydelsefylla insatser inom den neuropediatriska forskningen och starkt engagerat sig för det vetenskapliga utbytet på detta område. Hans engagemang har lett till såväl forskarutbildningsutbyte som forskningssamarbete mellan Göteborgs
universitet och universitetet i Göttingen.

JOHANSSON, Gösta (1909–2003), ODhc, tandläkare, Göteborg.
Sven Gösta August Johansson föddes i Sätuna, Västergötland den 2 april 1909. Efter tandläkarexamen 1935 och arbete som privatpraktiserande tandläkare i Falköping kom han 1947 till
Columbia University i New York för fördjupade studier. Vid hemkomsten till Sverige var han
med om att starta en företagsklinik vid SKF i Göteborg och under hans tid som chef utvecklades kliniken till en förebild för andra företagskliniker. 1955 startade han på nytt som privatpraktiserande tandläkare och han blev senare en av initiativtagarna till Tandläkarhuset i Göteborg. Han var tongivande inom sitt ämnesområde, bettrehabilitering, och han var en perfektionist som positivt påverkade sina kollegor. Han var hedersledamot av Göteborgs Tandläkare-Sällskap och dess ordförande 1969–70. Gösta Johansson avled den 11 februari 2003.

KANNEL, William B. (f. 1923), MDhc, professor i medicine and public health vid
School of Medicine, University of Boston, USA.
William B. Kannel föddes i New York den 13 december 1923. Han fick sin grundläggande
medicinutbildning vid Medical College of Georgia 1949 samt avlade doktorsexamen vid Harvard University 1959. Han genomgick specialistutbildning i internmedicin vid US Public
Health Service Hospital i New York och blev 1969 lärare vid American College of Cardiology and Preventive Medicine. Han var utbildad inom såväl internmedicin som kardiologi och
public health. Han har som professor vid Boston University Medical Center varit en av initiativtagarna till och lett arbetet med den s.k. Framingham Study. Det är den första genomförda
s.k. prospektiva populationsstudien där man under mycket lång tid (30 år) kunnat följa riskfaktorerna för olika sjukdomstillstånd. William Kannels forskningsmetoder har bl.a. varit modell för studier avseende preventiv kardiologi och preventiv medicin vid Göteborgs universitet och han har vid många tillfällen varit gästforskare i Göteborg.
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ROLANDER, Julius (1923–2005), FDhc, f.d. länsutbildningskonsulent i Skaraborgs
län, Skara.
Sigfrid Julius Valdemar Rolander föddes i Östergötland den 31 maj 1923. Han var yrkesverksam som länsutbildningskonsulent i Skaraborgs län. Som verksamhetsledare för länsutbildningsförbundet var han under lång tid koordinator och samarbetspartner med flera forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Han var t.ex. initiativtagare till en musiksociologisk
undersökning i Skaraborg 1974 och han deltog i uppbyggandet av flera bebyggelsehistoriska
projekt. Genom sina kvalifikationer och sin kännedom om det regionala kultur- och samhällslivet identifierade han väsentliga forskningsproblem och han hade en mycket god förmåga att
formulera relevanta frågeställningar. Han medverkade vid tillkomsten av ett stort antal populärvetenskapliga skrifter och han gav folkbildningsarbetet en kvalitativ inriktning med vetenskaplig grund. Julius Rolander avled den 8 januari 2005.

SALAM, Abdus (1926–1996), FDhc, nobelpristagare i fysik, professor och chef för
International Centre for Theoretical Physics i Trieste, Italien.
Abdus Salam föddes i Jhang, Pakistan den 29 januari 1926. Han utbildades i Pakistan 1938–
46 och avlade masterexamen (MA) vid Panjab University. 1946–49 studerade han vid St
John’s College i Cambridge och 1952 avlade han doktorsexamen i teoretisk fysik vid Cavendish Laboratory i Cambridge. Efter sina studier återvände han till Pakistan där han dock upplevde en forskningsmässig isolering. Han kände ett svårt dilemma i valet mellan sin forskning
och sitt land. Beslutet blev att han på nytt begav sig till Cambridge där han 1957 blev professor i teoretisk fysik vid Imperial College.
Hans strävan att tjäna sitt land och samtidigt ligga i frontlinjen forskningsmässigt förverkligades när han grundade International Centre for Theoretical Physics, ett internationellt finansierat och unikt forskningscentrum i Trieste och en mötesplats för forskare från tredje
världen, liksom från öst och väst. Abdus Salam blev en över hela världen välkänd forskare
inom elementarpartiklarnas fysik och han tilldelades 1979 års nobelpris i fysik, tillsammans
med Sheldon Glashow och Steven Weinberg för "insatser inom teorin för förenad svag och
elektromagnetisk växelverkan mellan elementarpartiklar, innefattande bl.a. förutsägelsen av
den svaga neutrala strömmen". Han hade ett nära samarbete med forskare vid institutionen för
teoretisk fysik och mekanik vid Göteborgs universitet. Abdus Salam avled den 21 november
1996.

STRID, Lars (1925–1994), FDhc, 1:e forskningsingenjör vid institutionen för biokemi
och biofysik vid Göteborgs universitet, Göteborg.
Lars Åke Bertil Strid föddes i Göteborg den 10 augusti 1925. Han avlade ingenjörsexamen
vid Göteborgs Tekniska Institut 1952 och anställdes samma år vid Göteborgs universitet. Han
var 1:e forskningsingenjör vid institutionen för biokemi och biofysik från 1964 till sin pensionering. Han medverkade under flera decennier aktivt i den biokemiska forskningen, både
självständigt och genom kvalificerad teknisk assistans. Han ägnade sig bl.a. åt internationellt
uppmärksammade strukturbestämningar av enzymer och publicerade sig flitigt inom de aktuella forskningsfälten. Lars Strid avled den 24 december 1994.
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TVERSKY, AMOS (1937–1996), FDhc, professor i psykologi vid Stanford University,
USA.
Amos Tversky föddes i Haifa, Israel den 16 mars 1937. Han utbildades vid Hebrew University i Israel 1961 och avlade doktorsexamen vid University of Michigan i USA 1965. Efter en
period som professor vid Hebrew University i Jerusalem återvände han till USA där han från
slutet av 1970-talet till sin bortgång var professor i psykologi vid Stanford University. Han
var en internationellt känd auktoritet inom området kognition och beslutsfattande. Han
genomförde mycket uppmärksammade studier av subjektiv sannolikhet och han gjorde även
viktiga bidrag beträffande besluts- och nyttoteori, de senare med anknytning till klassiska
problem inom ekonomisk teori. Han var gästlärare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han tilldelades flera stora utmärkelser bl.a. det amerikanska psykologförbundets stora pris. Några år efter Tverskys bortgång (2002) belönades hans vän och forskarkollega Daniel Kahneman med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred
Nobels minne för den forskning de båda tillsammans hade arbetat med. Amos Tversky avled
den 2 juni 1996.

WALLER, IVAR (1898–1991), FDhc, professor emeritus i teoretisk fysik vid Uppsala
universitet.
Ivar Waller föddes i Flen den 11 juni 1898. Han växte upp i Göteborg men studerade i Uppsala där han 1925 disputerade på en avhandling om röntgenspridning och kristalldynamik, en
avhandling som gjorde honom internationellt berömd. Han blev professor i teoretisk fysik vid
Uppsala universitet 1934 och innehade denna lärostol till sin pensionering 1964. Han var ledamot av Atomkommissionen och Atomforskningsrådet 1947–55 och tillhörde AB Atomenergis styrelse 1947–69. Han blev 1945 ledamot av Kungl. Vetenskapsakademin och var
1945–71 ledamot av Nobelkommittén för fysik. Ivar Waller gjorde en pionjärinsats under
1920- och 1930-talet och medverkade till den moderna fysikens genombrott bl.a. genom sina
grundläggande arbeten om strålningsteori och grunderna till kvantelektrodynamiken. Hans
forskningsinsatser och hans vetenskapliga initiativ hade stor betydelse för fysikens utveckling
vid Göteborgs universitet. Ivar Waller avled den 12 april 1991.
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ÅR 1986
Lördagen den 18 oktober 1986 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen
Promotorer var; för medicinska fakulteten Alvar Svanborg, professor i geriatrik, för odontologiska fakulteten Birgit Thilander, professor i ortodonti, för humanistiska fakulteten Gunnar
von Proschwitz, professor i romanska språk, för samhällsvetenskapliga fakulteten Ference
Marton, professor i pedagogik och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Ingvar Lindgren, professor i fysik.
Högtidsföreläsningen hölls av professor Alvar Svanborg som talade över ämnet Åren och
åldrandet.

HEDERSDOKTORER
BAUM, Michael (f. 1937), MDhc, professor i kirurgi vid Kings College University,
London, Storbritannien.
Michael Baum föddes den 31 maj 1937. Han avlade bachelorexamen i medicin och kirurgi
vid University of Birmingham 1960 och masterexamen i kirurgi 1972. Han tjänstgjorde vid
Kings College Hospital 1965–73 och var forskardocent vid University of Pittsburgh, USA,
1973–74. Under åren 1974–79 var han docent i kirurgi vid University Hospital of Wales och
därefter, till 1990, professor i kirurgi vid Kings College University i London. Under tiden
1990–96 var han professor vid Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer Research och
1996–2001 professor vid University College i London. Michael Baum har genomfört en effektiv organisation för att utveckla och utvärdera metoder för behandling av bröstcancer. Hans
verksamhet har varit en förebild för arbetet inom detta område i Sverige och han har på
många sätt samverkat med Göteborgs universitets onkologiska och kirurgiska institutioner.

BIRKMAYER, Walther (1910–1996), MDhc, professor emeritus vid Ludwig Boltzmann
Institut, Wien, Österrike.
Walther Birkmayer föddes i Wien den 15 maj 1910. Han erhöll sin medicinska utbildning vid
universitetet i Wien där han avlade doktorsexamen 1936. Han fick därefter anställning vid
universitetets psykiatriska och neurologiska klinik. Under andra världskriget tjänstgjorde han
som läkare vid fronterna i Frankrike och Ryssland. Hans engagemang som medlem i nazistpartiet gjorde att han efter kriget, fram till 1948, var förbjuden att utöva läkaryrket. Efter en
tid som lektor i neurologi och psykiatri vid Wiens universitet var han 1954–76 chef för den
neurologiska avdelningen vid Wiens geriatriska sjukhus och professor vid Ludwig Boltzmann
Institut i Wien. Han författade 19 böcker och över 400 vetenskapliga skrifter och han erhöll
en rad utmärkelser, priser och hedersdoktorat. Hans insatser för behandling av Parkinsons
sjukdom var epokgörande. Under mer än två decennier pågick ett aktivt samarbete mellan
Parkinsonforskare vid Göteborgs universitet och Birkmayers klinik i Wien. Walther Birkmayer avled den 10 decemb1949 er 1996.
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GROVE, David J. (f. 1940), FDhc, senior lecture vid Marine Science Laboratories i
Menai Bridge, University of Wales, Storbritannien.
David John Grove föddes i London den 8 maj 1940. Han utbildades vid University College of
Swansea 1958–61 och Bedford College, University of London 1961–64. Han avlade doktorsexamen i zoologi 1968. År 1964 blev han lektor i marin biologi vid Menai Bridge, University
of Wales och 1979 utsågs han till senior lecture. Han var med om att skapa Nuffield Fish Laboratory 1968. Han har varit gästforskare vid universiteten i Göteborg, Odense och Melbourne. Han har genom sina insatser på ett avgörande sätt medverkat i utvecklandet av forskning
rörande fysiologiska mekanismer hos fiskar.

KIPARSKY, Paul (f. 1941), FDhc, professor i lingvistik vid Stanford University och
The Center for Study of Language and Information, USA.
René Paul Viktor Kiparsky föddes i Helsingfors den 28 januari 1941. Han utbildades vid
Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA och avlade doktorsexamen 1965. Han
var 1965–84 professor vid MIT och blev därefter professor i lingvistik vid Stanford University och The Center for Study of Language and Information. Till den fonologiska språkforskningen har han lämnat avgörande bidrag. Det har öppnat helt nya perspektiv på den språkhistoriska forskningen. Hans insatser har varit av grundläggande betydelse för framväxten av
ämnet allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet.

KLEMM, Alfred (f. 1913), FDhc, professor vid Max-Planck-Institut für Chemie,
Mainz, Tyskland.
Alfred Klemm föddes i Leipzig den 15 februari 1913. Han har varit verksam som professor
vid Max-Planck-Institut für Chemie i Mainz. Han har lämnat viktiga bidrag till förståelsen av
olika slags isotopieffekter i fast, vätske- och gasfas, av materie- och värmetransport i gaser
och av saltsmältors egenskaper. Han kombinerade på ett framgångsrikt sätt teoretisk och experimentell verksamhet. År 1946 grundade han Zeitschrift für Naturforschung och var sedan
också dess redaktör under många år. Han samverkade under fyra decennier med forskare vid
fysiska institutionen vid Göteborgs universitet.

LAPORTE, Yves (f. 1920), MDhc, professor i neurofysiologi vid Collège de France,
Paris, Frankrike.
Yves Laporte föddes i Toulouse, Frankrike den 21 december 1920. Han utbildades vid universitetet i Toulouse där han avlade doktorsexamen 1947. Under andra världskriget tjänstgjorde han vid en medicinsk bataljon i den franska armén. Efter kriget arbetade han i USA vid
Washington University, University of Chicago och Rockefeller Institute i New York. Han var
1954 gästlärare vid Lunds universitet. I Frankrike har han varit forskardocent, lektor och professor i fysiologi vid l´Institut National d´Hygiène (numera Inserm). Från 1972 till 1991 var
han professor i neurofysiologi vid Collège de France i Paris. Från 1980 var han också President vid Collège de France. Han var under lång tid internationellt ledande inom forskning
över musklernas receptorer och deras reflexer och han har i denna position haft ett nära samarbete med neurofysiologiska forskare vid Göteborgs universitet.
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LINDSTRÖM, Alice (f. 1916), FDhc, f.d. undervisningsråd, Stockholm.
Alice Maria Fredrika Lindström föddes den 15 juli 1916. Efter studentexamen och utlandsstudier avlade hon sjuksköterskeexamen 1945. Hon genomgick senare en lärarkurs vid SIHUS
och studerade 1950–51 vid University of Pittsburgh där hon avlade en masterexamen. 1948–
54 var hon instruktionssköterska vid Sörmlands läns landstings sjuksköterskeskola och 1954–
66 rektor vid samma skola. År 1966 kom hon till Skolöverstyrelsen som avdelningsdirektör
och hon var från 1970 och till sin pensionering undervisningsråd. Genom sitt kunnande och
sitt engagemang gjorde hon ett pionjärarbete för att utveckla vårdutbildningarna i Sverige.
Den kvalitativa utvecklingen av dessa utbildningar har i mångt och mycket sin grund i Alice
Lindströms initiativ i fråga om pedagogisk forskning inom vårdområdet.

MAY, Philip (1920–1986), MDhc, professor i psykiatri vid University of California,
Los Angeles, USA.
Philip Reginald Aldridge May föddes i Weymouth, England den 30 maj 1920. Han fick sin
grundläggande utbildning vid Bedford College, University of London och vid Cambridge
University (1946). Han avlade medicine doktorsexamen vid Stanford University 1944. Han
var specialistutbildad i både psykiatri och internmedicin. Han flyttade till USA 1950 där han
först tjänstgjorde vid University of Colorado. 1956 kom han till University of California, Los
Angeles (UCLA) där han 1962–70 var klinikchef vid UCLA:s neuropsykiatriska institut. Därefter blev han chef för Brentwood Veterans Administration Hospital och 1977 den förste innehavaren av Della Martins professur i psykiatri vid UCLA. Philip May var på sin tid en av
världens ledande psykiatriker och inom området schizofreni en av de främsta vetenskapliga
företrädarna. Han producerade en lång rad vetenskapliga arbeten varav flera av utomordentlig
betydelse. Han hade ett nära samarbete med forskare från Göteborgs universitet och han ledde
gemensamma forskningsprojekt om schizofreni. Philip May avled den 9 december 1986.

MONIN, A.S. (1921–2007), FDhc, professor vid P.P. Shirshov Institute of
Oceanology, Moskva, Ryssland.
Andrei Sergeevich Monin föddes i Moskva, Ryssland, den 2 juli 1921. Han blev doktor i
Physical and Mathematical Science 1956 och professor 1963. Under åren 1965–87 var har
chef för Institute of Ocenaology vid Russian Academy of Science och därefter föreståndare
för the Synoptic processes Laboratory vid Institute of Ocenaology i Moskva. Han är ledamot
av den ryska Vetenskapsakademin sedan 2000. Han har lämnat framstående bidrag till förståelsen av växelverkan mellan luft och hav. Han har också medverkat till goda förbindelser mellan den ryska vetenskapsakademins oceanologiska institut i Moskva och Göteborgs universitet. Andrei S. Monin avled den 22 september 2007.

PINDBORG, Jens Jørgen (1921–1995), ODhc, professor i oral patologi vid
tandläkarhögskolan i Köpenhamn, Danmark.
Jens Jørgen Pindborg föddes 1921. Han utbildades till tandläkare och blev professor i oral
patologi vid tandläkarhögskolan i Köpenhamn. Han var en internationellt framstående forskare inom oral patologi och bl.a. expert åt WHO. Han medverkade vid specialistutbildning av
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skandinaviska tandläkare i oral kirurgi och oral patologi och han var en erkänt skicklig föreläsare och kursgivare. Han var också redaktör för flera internationella tidskrifter och han hade
ett omfattande samarbete med den odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Jens
Jørgen Pindborg avled 1995.
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ÅR 1987
Lördagen den 24 oktober 1987 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Ragnar Ekholm, professor i anatomi, för odontologiska fakulteten Lars Hollender, professor i odontologisk röntgendiagnostik, för humanistiska
fakulteten Gunhild Kyle, professor i kvinnohistoria, för samhällsvetenskapliga fakulteten
Björn Hettne, professor i freds- och konfliktforskning och för matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten Tore Vänngård, professor i biofysik.
Som representant från regeringen deltog utbildningsminister Lennart Bodström. Högtidsföreläsningen hölls av hedersdoktorn, ambassadör Inga Thorsson.

HEDERSDOKTORER
ANDERSON, Norman H. (f. 1925), FDhc, professor i psykologi vid University of
California, San Diego, USA.
Norman Henry Anderson föddes den 23 juli 1925. Han avlade bachelorexamen (BS) i fysik
1946 och masterexamen (MS) i matematik 1949 vid University of Chicago. Han blev doktor
(PhD) i psykologi vid University of Wisconsin år 1956. Under perioden 1958–65 tjänstgjorde
han som lektor och docent vid University of California och från 1965 som professor i psykologi vid University of California, San Diego. Bland hans publicerade arbeten ingår Foundations of Information Integration Theory (1981), Methods of Information Integration Theory
(1982) och A Functional Theory of Cognition (1996). Han har utvecklat nya metoder för mätning och modellanpassning, s.k. ”functional measurement”. Dessa har fått en bred användning
inom olika psykologiska fält, från socialpsykologi till utvecklingspsykologi. Norman Anderson har haft ett omfattande samarbete med forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet där han givit seminarier och föreläsningar.

ERICSON, Uno Myggan (1926–2001), FDhc, redaktör, Göteborg.
Johan Erik Uno Ericson föddes i Björkö, Småland den 9 mars 1926. Som 19-åring arbetade
han som journalist vid Smålands Allehanda och skrev bl.a. teaterrecensioner. Under en tid var
han också anställd vid Expressen. År 1958 kom han till Göteborgs stadsteater där han verkade
som reklamchef, intendent och under perioden 1982–83 också som teaterchef. Han var en
populär radiopratare och hans program Från scen och cabaret sändes nästan tusen gånger
under åren 1974–94. Han gjorde en pionjärinsats som utforskare av varieté, cabaret, revy,
bondkomik och cirkus och manifesterade det i en rad böcker t.ex. Ernst Rolf (1968), På nöjets
estrader (1971), Från scen och cabaret (1979) och Karin Kavli (1984). En stor del av hans
samlade vetande återfinns i uppslagsverket Myggans nöjeslexikon som under åren 1989–93
utkom i 14 delar. Hans gjorde betydande insatser för att popularisera och sprida sitt kunnande
och hans författarskap blev en värdefull grund för forskningen inom detta område vid Göteborgs universitet. Uno Myggan Ericson avled den 11 maj 2001.
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HWANG, Tsu-Yü (1912–2005), FDhc, författare, Göteborg.
Tsu-Yü Hwang föddes i Xianyang, Kina den 4 september 1912. Han avlade bachelorexamen
(BA) vid Nankings nationella centraluniversitet 1933. Efter fyra års lärarverksamhet vid University of Honan i Kina fortsatte han studierna i London 1937–39 där han också avlade en
bachelorexamen vid University of London. År 1939 kom han på en semesterresa till Sverige
och p.g.a. andra världskriget blev han kvar i landet. Han arbetade några år på kinesiska ambassaden i Stockholm. 1962–85 undervisade han i kinesiska vid Göteborgs universitet och
1965–78 var han ansvarig för den orientaliska samlingen vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Han har också varit föreläsare om Kinas kultur och religion. Under många år samarbetade han
med författaren Alf Henriksson vilket resulterade i serien Dagens kines i Dagens Nyheter.
Genom sina föreläsningar och publikationer bidrog han till att göra den kinesiska kulturen
känd i de nordiska länderna. Han var också verksam i internationella sammanhang bl.a. som
ordförande i Association of Chinese Scholars in Europe. Tsu-Yü Hwang avled den 5 juni
2005.

JULIAN, Desmond G. (f. 1926), MDhc, professor, director vid British Heart
Foundation, London, Storbritannien.
Desmond G. Julian föddes den 24 april 1926. Han har under en stor del av sitt yrkesverksamma liv varit professor i kardiologi vid University of Newcastle upon Tyne men han har också
varit innehavare av den betydelsefulla posten som medical director vid British Heart Foundation. Han är en av pionjärerna och innovatörerna när det gäller behandling av akut hjärtinfart.
Tack vare hans insatser kunde Coronary Care Units (CCU) utvecklas och etableras världen
över. CCU har gjort det möjligt att ingående studera hjärtinfarktens naturalhistoria och därmed skapat förutsättningar för att i det närmaste halvera dödsfallen. Hans insats kan beskrivas
som ett historiskt genombrott för behandling av akut hjärtinfarkt. Hans ledande ställning inom
den internationella kardiologin beror inte enbart på hans insatser i hjärtinfarktvården utan
också därför att han är en lysande representant för den brittiska kardiologin som står på en fast
grund av bred klinisk forskning. Desmond Julian är en uppskattad föreläsare och han har varit
gästprofessor vid flera universitet i USA, Australien och Nya Zeeland. Han är också engagerad i internationella organisationer som t.ex. American Heart Association och Royal College
of Physicians. Hans lärobok Cardiology har utgivits i flera upplagor. Han har haft en mångårig kontakt med kardiologforskningen vid Göteborgs universitet som gästföreläsare och
medarbetare i många forskningsprojekt.

LANGEFORS, Börje (f. 1915), FDhc, f.d. professor i administrativ databehandling,
Onsala.
Nils Börje Langefors föddes i Ystad den 21 mars 1915. Efter utbildning 1942–46 vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och Stockholms Högskola och efter anställningar i
Stockholm och Linköping kom han 1949 till Saab där han arbetade till 1965 med utvecklingen inom datorområdet. Därefter var han, till 1980, innehavare av den första professuren i informationsbehandling, särskilt ADB, vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han har
varit tongivande när det gällt framväxten av administrativ databehandling som ett eget universitetsämne.
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LEHMAN, Robert (f. 1924), MDhc, professor i biokemi vid Stanford University,
School of Medicine, California, USA.
I. Robert Lehman föddes den 5 oktober 1924. Han utbildades i kemi vid Johns Hopkins University i Baltimore och avlade doktorsexamen i biokemi där 1954. Under perioden 1954–55
hade han en post-doc-anställning vid Johns Hopkins University och 1955–56 en motsvarande
anställning vid Washington University. Han blev 1959 docent och 1966 professor i biokemi
vid Stanford University, School of Medicine. Under åren 1974–79 samt 1984–86 var han också chef för Department of Biochemistry vid Stanford University. Han är en ledande forskare
på nukleinsyreområdet och har gjort banbrytande insatser när det gäller DNA-replikationen,
dvs. de metoder cellen använder för att framställa nya mängder arvsmassa i samband med
celldelningen. Han har haft ett nära samarbete med institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs universitet.

MALMSTRÖM, Rosa (1906–1995), FDhc, FM, f.d. bibliotekarie, Göteborg.
Rosa Astrid Tyra Malmström föddes i Regna, Östergötland den 10 juli 1906. Hon avlade filosofie magisterexamen och arbetade sedan några år som lärare. 1937 kom hon till Göteborgs
stadsbibliotek som tillfälligt biträde och där tjänstgjorde hon till sin pensionering 1971. Hon
arbetade med inköp av utländsk litteratur och hon svarade för bibliotekets upplysningstjänst.
Vid sidan av sin anställning som bibliotekarie gjorde hon en pionjärinsats när det gäller information om kvinnoforskning. Hon var 1958 en av grundarna till Kvinnohistoriskt arkiv.
1994 tilldelades hon av regeringen professors namn. Hon publicerade flera bibliografier bl.a.
Kvinnliga präster, Bibliografi över i Sverige tryckt litteratur (1958), Kvinnor och kvinnohistoria i Sverige – Förteckning över bibliografier (1981). Hennes arbete för uppbyggandet av
de kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek har varit av utomordentligt stor betydelse för universitetsforskare i hela Norden och hennes bibliografiska arbeten har
varit till stort värde för forskningen. Rosa Malmström avled den 22 januari 1995.

MARCUS, Rudolph A. (f. 1923), FDhc, nobelpristagare i kemi, professor i kemi vid
California Institute of Technology, Pasadena, USA.
Rudolph (Rudy) Arthur Marcus föddes i Montreal, Kanada den 21 juli 1923. Han avlade bachelorexamen (B.S) vid McGill University 1943 och doktorsexamen vid samma universitet
1946. Efter tjänstgöring vid National Research Council of Canada och forskning vid University of North Carolina kom han 1951 som kemist till the Faculty of the Polytechnic Institute
of Brooklyn. 1958 blev han amerikansk medborgare och 1964 blev han professor i fysikalisk
kemi vid University of Illinois och 1978 innehavare av Arthur Amos Noyes professur i kemi
vid California Institute of Technology. Han är en världsledande forskare inom sitt ämne. Han
är mest känd för den s.k. RRKM-teorin som behandlar monomolekylära reaktioner. År 1992
tilldelades han nobelpriset i kemi ”för hans bidrag till teorin för elektronöverföringsreaktioner
i kemiska system". Han har haft ett nära samarbete med kemiinstitutionerna vid Göteborgs
universitet.

116

1987

MILLER, Josef M. (f. 1937), MDhc, professor, chef för Kresge Hearing Research
Institute, Ann Arbor, USA.
Josef M. Miller föddes den 29 november 1937. Han avlade bachelorexamen (BA) i fysiologi
vid University of California, Berkeley, och doktorsexamen vid University of Washington,
Seattle, 1965. Efter utbildningen hade han olika akademiska positioner vid bl.a. Department
of Psychology vid University of Michigan och Regional Primate Research Center vid University of Washington. År 1974 var han gästprofessor vid institutionen för öron-, näs- och halssjukdomar vid Göteborgs universitet. 1976–84 var han professor vid Department of Otolaryngology, Physiology and Biophysics, University of Washington och 1984 blev han professor
vid Department of Otolaryngology vid University of Michigan. Han var under tiden 1984–89
chef för Kresge Hearing Research Institute i Ann Arbor. Han har varit gästprofessor vid Karolinska institutet. Han medverkade under flera år mycket aktivt i forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och var där med om att bygga upp den otologiska forskningen.

NEUBERGH, Félix (1896–1995), EDhc, bankir, London, Storbritannien.
Félix Neubergh föddes i Göteborg den 1 februari 1896. Han tog examen som handelsstudent
vid Göteborgs Handelsinstitut. 1919 flyttade han till London där han fick en anställning i The
Anglo-Portuguese Bank. Han gjorde en enastående karriär inom bankvärlden och blev med
tiden bankens verkställande direktör och styrelseordförande. Han var under 1940-talet finansiell rådgivare till den brittiska regeringen. Som medlem och periodvis ordförande i The Foreign Bank Association medverkade han på olika sätt för att underlätta för svenska företag att
etablera sig på världsmarknaden. Trots att han hela sitt yrkesverksamma liv bodde i England
behöll han sitt svenska medborgarskap. Han hade en betydande förmögenhet och tillsammans
med hustrun Bertha donerade han åtskilliga miljoner till välgörande ändamål bl.a. för uppfostran och utbildning av barn och ungdom, för vård av sjuka och gamla och för forskning vars
syfte skulle vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Den ekonomiska
forskningen vid universitetet främjade han genom en donation till en professur i bank- och
finansvetenskap. Han donerade också medel till de vid universitetet regelbundet återkommande Félix Neubergh-föreläsningarna i ekonomi eller arkeologi. Félix Neubergh avled, nästan
100 år gammal, den 26 december 1995.

RAVEN, Peter H. (f. 1936), FDhc, professor, chef för Missouri Botanical Garden,
Saint Louis, USA.
Peter H. Raven föddes i Shanghai, Kina den 13 juni 1936. Han avlade 1957 bachelorexamen
(BA) vid University of California, Berkeley, och avlade doktorsexamen vid University of
California, Los Angeles 1960. Efter anställning som associate professor vid Stanford University 1962–71 utnämndes han 1971 till chef för Missouri Botanical Garden i Saint Louis. Peter
Raven är utan tvekan en av USA:s ledande och internationellt mest kända botanister. Hans
botaniska författarskap omfattar flera hundra skrifter och hans insatser sträcker sig över ett
stort antal växtgrupper. Särskilt kan nämnas en synnerligen förnämlig skriftserie över släktet
Onagracaea samt kromosomstudierna inom släktet Composite. Utöver sina forskningsinsatser
har han varit engagerad i ett stort antal naturvetenskapliga nationella och internationella
kommittéer. Inte minst betydelsefulla har hans insatser varit för att förbättra skyddet av den
tropiska växt- och djurvärlden. Han har blivit hedersdoktor vid inte mindre än sjutton univer-

117

1987
sitet. Han har haft ett fruktbärande samarbete med avdelningen för systematisk botanik vid
Göteborgs universitet.

ROSENBLATT, Jay (f. 1923), FDhc, professor vid Institute of Animal Behaviour,
Rutgers University, Newark, USA.
Jay Seth Rosenblatt föddes den 18 november 1923. Efter studier vid College of the City of
New York och tjänstgöring i den amerikanska armén under andra världskriget avlade han bachelorexamen (BA) 1945 och masterexamen (MA) vid Graduate School of Arts Science i
New York 1947 där han också avlade doktorsexamen 1953. Efter några års tjänstgöring som
universitetslärare i olika positioner blev han 1967 professor i psykologi vid Rutgers University, Newark och 1972 dessutom chef för Institute of Animal Behaviour vid samma universitet,
ett av de ledande instituten i komparativ och fysiologisk psykologi i USA. Han är numera
professor emeritus från Daniel S. Lehrmans professur i psykobiologi vid Rutgers University.
Jay Rosenblatt är en av världens ledande forskare inom området föräldrabeteende hos djur och
dess neurohormonella reglering. Den psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har
haft ett aktivt utbyte med Jay Rosenblatt och han har varit gästlärare i Göteborg.

THORSSON, Inga (1915–1994), FDhc, ambassadör, politiker, Stockholm.
Inga Margarethe Thorsson föddes i Malmö den 3 juli 1915. Hon var som yrkesverksam aktiv
politiker riksdagsman för socialdemokraterna och ordförande i Sveriges socialdemokratiska
kvinnoförbund. Under åren 1950–58 var hon socialborgarråd i Stockholm. I början av 1960talet anställdes hon inom utrikesförvaltningen och hon var Sveriges ambassadör i Israel 1964–
66 samt 1967–70. Hon var FN-ambassadör 1966 och 1970–82. Under perioden 1972–75 var
hon också svensk delegat vid konferensen rörande internationella befolknings- och miljöfrågor och 1974–82 ordförande för den svenska delegationen vid nedrustningskonferensen i Genève. Hennes arbete banade väg för ett nytt område inom fredsforskningen vilket haft en stor
betydelse för forskningsaktiviteterna vid institutionen för fredsforskning och humanekologi
vid Göteborgs universitet. Inga Thorsson avled den 15 januari 1994.

ZARB, George A. (f. 1938), ODhc, professor i protetik vid University of Toronto,
Kanada.
George Albert Zarb föddes i Valletta, Malta den 28 oktober 1938. Efter utbildning vid University of Malta kom han till USA och University of Michigan där han 1963 avlade tandläkarexamen (DDS). Han avlade doktorsexamen vid Ohio State University 1966 med avhandlingen The Effect of Altering Tongue Position on Rest Posture of the Mandible. Han kom till
Kanada och Toronto under 1960-talet där han först hade en privatpraktik och sedan verkade
som lärare vid universitetet. Han blev 1972 professor i protetik vid University of Toronto.
1971–2004 var han chef för protetikavdelningen vid University of Toronto. Han har varit
gästlärare vid ett stort antal universitet runt om i världen. I Kanada och USA har han medverkat till att göra skandinavisk odontologisk forskning känd genom flera böcker och andra publikationer och genom att arrangera kurser och konferenser i samarbete med forskare från
odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet.
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ÅR 1988
Lördagen den 22 oktober 1988 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Leif Hallberg, professor i medicin, för odontologiska fakulteten Bo Krasse, professor i cariologi, för humanistiska fakulteten Magnus Mörner,
professor i historia, för samhällsvetenskapliga fakulteten Göran Bergendahl, professor i företagsekonomi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Gunnar Weimarck, professor i
systematisk botanik.
Högtidsföreläsningen hölls av Henrik Andersson, nyinstallerad professor i klinisk näringslära, över ämnet Vårt dagliga bröd.

HEDERSDOKTORER
AMSTERDAM, Morton (f. 1921), ODhc, professor i parodontologi och oral protetik
vid School of Dental Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
Morton Amsterdam föddes i Philadelphia, USA 1921. Han avlade bachelorexamen (BA) 1943
och tandläkarexamen (DDS) 1945 vid School of Dental Medicine, University of Pennsylvania. Efter praktik vid Albert Einstein Medical Center var han 1948–62 docent i endodonti vid
Temple University. 1967 blev han professor i parodontologi och oral protetik vid University
of Pennsylvania, en befattning som han innehade till sin pensionering. Han ägnade stor uppmärksamhet åt att utveckla tandläkar- och specialistutbildningarna på ett sådant sätt att utbildningen blev en förebild för tandläkarhögskolor världen över. Han genomförde också ett banbrytande arbete med att utveckla och beskriva behandlingsmetoder för patienter med grav
parodontit. Han har samverkat med forskare från Göteborgs universitet och han har varit gästlärare vid odontologiska fakulteten.

ENTWISTLE, Noel (f. 1936), FDhc, professor i pedagogisk psykologi vid University of
Edinburgh, Storbritannien.
Noel James Entwistle föddes den 26 december 1936. Han avlade doktorsexamen vid Aberdeen University 1967. Han var 1968–71 universitetslektor vid Department of Educational
Research, University of Lancaster och 1971–78 professor i Educational Research i Lancaster.
Därefter kom han till Edinburgh där han blev innehavare av Bells professur i pedagogisk psykologi vid University of Edinburgh och tillika chef för Godfrey Thomson Unit for Educational Research. Noel Entwistle är en förgrundsgestalt inom pedagogisk psykologi. Hans
forskning har koncentrerats på det komplexa samspelet mellan universitetsstuderandes motiv,
förutsättningar, deras sätt att lägga upp sina studier samt de institutionella ramar inom vilka
dessa studier äger rum. Han har under många år samverkat med institutionen för pedagogik
vid Göteborgs universitet och varit gästforskare där.
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FEILDEN, Bernard M. (f. 1919), FDhc, arkitekt, Architectural Conservation
Consultant, Wells Next the Sea, Storbritannien.
Bernard Melchior Feilden föddes i London den 11 september 1919. Han utbildades till arkitekt vid Bartell School of Architecture, University of London och Architectural Association
School. 1949–54 arbetade han på olika arkitektkontor i London och Norwich. 1954–56 hade
han ett eget arkitektkontor i Norwich och 1956–77 ett kontor i London tillsammans med David Mawson. 1977–81 var han internationell chef för UNESCO:s Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property i Rom (ICCROM). Från 1981 har han varit
verksam som arkitekt med ett arkitektkontor i Wells Next the Sea. Bernard Feilden har spelat
en internationellt uppmärksammad roll som kulturvårdare, opinionsbildare och författare och
han har betytt mycket för kunskapsuppbyggnaden inom sitt område inte minst som chef för
UNESCO:s institut för forskning och högre utbildning i kulturvård. Han har varit ett viktigt
stöd för institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

GHONEIM, Mohamed Ahmed (f. 1939), MDhc, professor i urologi vid Al-Mansoura
University, Egypten.
Mohamed Ahmed Ghoneim föddes i Egypten den 17 mars 1939. Sin grundutbildning erhöll
han vid universitetet i Kairo med vidareutbildning i kirurgi och urologi vid universiteten i
Kairo och Mansoura. Han kompletterade sedan med tre års forskning och klinisk verksamhet
vid South Mead General Hospital i Bristol, England, Memorial-Sloan Kettering Cancer Centre i New York, USA och Sherbrooke Medical Centre i Quebec, Kanada. Han blev lärare i
urologi vid universitetet i Mansoura 1971 och docent 1975. År 1976 utnämndes han till professor i urologi vid Al-Mansoura University samt chef för den urologiska sektionen vid universitetet. 1983 blev han också chef för Urology and Nephrology Centre. Han är en internationellt erkänd auktoritet, främst beträffande de urologiska komplikationerna till Bilharziasjukdomen. Han har gjort stora insatser för uppbyggandet av klinisk verksamhet i Egypten
och utvecklat ett fruktbart samarbete mellan institutet i Mansoura och den medicinska forskningen vid Göteborgs universitet.

GRIFFIN, Beverly E. (f. 1925), MDhc, professor och chef för den virologiska
avdelningen vid Royal Postgraduate School vid Hammersmith Hospital i London,
Storbritannien.
Beverly E. Griffin föddes i Louisiana, USA 1925. Hon kom tidigt till England där hon avlade
doktorsexamen vid University of Cambridge på en avhandling om nukleinsyrornas kemi. Under tiden efter avhandlingen arbetade hon i Oxford och hennes verksamhet blev då mer molekylärbiologiskt inriktad. Hon flyttade sedan till Imperial Cancer Research Fund Laboratories i
London, där också hennes livskamrat, professor Tomas Lindahl (hedersdoktor 1991) var
verksam. År 1981 utnämndes hon, som den första kvinnan någonsin, till professor och chef
för den virologiska avdelningen vid Royal Postgraduate Medical School vid Hammersmith
Hospital i London. Hennes forskning inom molekylär biologi har varit banbrytande och särskilt då den uppmärksamhet som hon ägnat åt tumörframkallande virus. Hon har under många
år haft ett nära samarbete med forskare vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.
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KENNEY, William (f. 1946), FDhc, biskop, Stockholm.
William L. Kenney föddes i Newcastle-upon-Tyne, England den 7 maj 1946. Han blev teologie licentiat i Oxford 1969 och filosofie kandidat i Göteborg 1973. Han prästvigdes 1969 och
blev biskopsvigd 1987. Han var under större delen av 1970- och 1980-talet anställd vid Johannesgården i Göteborg. 1979–87 var han lärare i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och även studierektor (från 1980). 1982–84 tjänstgjorde han i Rom och 1987–2006 var
han biskop inom katolska kyrkan i Stockholms katolska stift. Som forskare arbetade han med
religionssociologi vid London School of Economics. Genom sin verksamhet vid religionsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet betydde han mycket för utvecklingen av
institutionens internationella kontakter och han grundlade ett ökat intresse för studium av invandrarnas religioner.

LOESCHE, Walther J. (f. 1935), ODhc, professor vid School of Dentistry, University
of Michigan, Ann Arbor, USA.
Walther J. Loesche föddes den 28 mars 1935. Han avlade bachelorexamen (BA) vid Yale
University 1957, tandläkarexamen vid Harvard University 1961 och doktorsexamen vid Massachusetts Institute of Technology 1967. Han kom 1969 till School of Dentistry vid University of Michigan där han först var docent och från 1974 professor i tandvård och i mikrobiologi,
en position som han innehade till 2000. Under perioden 1987–89 var han också chef för the
School of Dentistry. 1987–88 var han president i the American Association for Dental Research. I sitt forskningsarbete har han framför allt ägnat sig åt mikrobiologiska orsaker vid
uppkomsten av karies och parodontit. Han har haft ett nära samarbete med bl.a. forskare vid
avdelningen för cariologi vid Göteborgs universitet.

MANNE, ALAN, S. (1925–2005), EDhc, professor i operationsanalys och nationalekonomi vid Stanford University, USA.
Alan S. Manne föddes i New York, USA den 1 maj 1925. Efter utbildning vid Harvard College och tjänstgöring i den amerikanska flottan under andra världskriget avlade han ekonomie
doktorsexamen vid Harvard University 1950. Efter anställning som ekonomisk analytiker och
tjänstgöring som docent i ekonomi vid Yale University kom han till Stanford University 1962
och blev där professor i operationsanalys, företagsekonomi och nationalekonomi. 1971–73
tjänstgjorde han vid Harvard som professor i politisk ekonomi och därefter kom han tillbaka
till Stanford och blev professor i operationsanalys och nationalekonomi. Han hade stor betydelse, bl.a. som handledare, för forskningen i ekonomi vid Göteborgs universitet särskilt avseende analyser av produktion, prissättning och investeringar inom energisektorn och transportsektorn. Alan Manne avled den 27 september 2005.

MOHS, Edgar (f. 1939), MDhc, professor, hälsovårdsminister, San José, Costa Rica.
Edgar Mohs föddes 1939. Han fick sin utbildning i Mexiko och Costa Rica där han avlade
medicine doktorsexamen och där han 1971 blev professor i pediatrik vid University of Costa
Rica och chef för Nationella Barnsjukhuset i San José. Under perioden 1975–78 var han vice
hälsovårdsminister i Costa Rica och 1986–90 hälsovårdsminister. I det arbetet samordnade
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han landets sjukvård och omorganiserade utbildningen för läkare, sjuksköterskor och hälsovårdsassistenter. Han byggde ut primärvården och arbetade med förebyggande hälsovård bl.a.
i form av effektiva hälsovårdsprogram vilket ledde till en kraftigt sjunkande barnadödlighet.
Edgar Mohs är sedan en tid tillbaka Costa Ricas ambassadör i Schweiz. Hans arbete för minskad undernäring och barnadödlighet har haft stor betydelse som modell för uppnåendet av
förbättrad hälsovård i u-länderna. I det arbetet samverkade han under flera år med forskare
inom klinisk immunologi och pediatrik vid Göteborgs universitet.

SUNDELL, Lars-Erik (1925–1993), FDhc, FL, universitetslektor, Göteborg.
Lars-Erik Sundell föddes i Hudiksvall, Hälsingland den 29 juli 1925. Han avlade filosofie
licentiatexamen vid Uppsala universitet. Han kom att bli en pionjär vid uppbyggandet av den
zoologiska institutionen i Göteborg som en av de första universitetslärarna i zoofysiologi. Han
var universitetslektor i zoofysiologi under 30 år, en befattning som han innehade till sin avgång med pension 1990. Han gjorde stora insatser och var en inspirerande lärare på alla nivåer
med ett särskilt tungt ansvar för den grundläggande utbildningen. Han hade en utomordentligt
god överblick över hela ämnesområdet beträffande såväl jämförande fysiologi och generell
fysiologi som cellfysiologi; det senare var hans specialområde. Lars-Erik Sundell avled den
12 januari 1993.

TOFFANO, Gino (f. 1944), MDhc, professor och forskningschef vid Fidia Research
Laboratories, Abano Terme, Italien.
Gino Toffano föddes i Monselice, Italien den 5 april 1944. Han avlade doktorsexamen i farmaci vid universitetet i Padua 1967. Han var sedan, till 1994, knuten till Fidia Research Laboratories först som assistent sedan som forskningschef vid avdelningen för biokemi och neurofarmakologi. Under perioden 1983–88 var han adjungerad professor vid universitetet i Padua
och 1997–2000 vid universitetet i Bologna. Sedan 1999 arbetar han som President för PharmaBiotech Consulting Group och han är också konsult vid Wyeth Research, Collegeville,
USA. Hans forskning över nervtillväxtfaktorernas inverkan på nervsystemets läkningsförmåga har fått stor medicinsk betydelse och han är en ledande internationell auktoritet inom området. Som forskningschef stödde han på ett synnerligen aktivt sätt grundforskningen inom
ämnesområdet vid såväl Karolinska institutet som institutionen för psykiatri och neurokemi
vid Göteborgs universitet.
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ÅR 1989
Lördagen den 21 oktober 1989 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Nils G. Kock, professor i kirurgi, för odontologiska
fakulteten Birgit Thilander, professor i ortodonti, för humanistiska fakulteten, Tore Jansson,
professor i latin, för samhällsvetenskapliga fakulteten Lars Nordström, professor i kulturgeografi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Gunnar Bergström, professor i etologisk kemi.
Högtidsföreläsningen hölls av hedersdoktorn vid humanistiska fakulteten antikvarie Rune
Ekre över ämnet Medeltidens Lödöse, Det nya Göteborg.

HEDERSDOKTORER
ARENS, William E. (f. 1940), FDhc, professor i socialantropologi vid State University
of New York at Stony Brook, USA.
William E. Arens föddes i New York den 31 augusti 1940. Han avlade bachelorexamen (BA)
vid Long Island University 1963 och masterexamen (MA) vid University of New Mexiko och
därefter PhD. Efter fältarbeten i bl.a. Tanzania och Sudan var han forskarassistent respektive
docent i socialantropologi vid State University of New York at Stony Brook. 1985 blev han
professor i socialantropologi vid samma universitet. 1989–98 var han också chef för Department of Anthropology vid State University of New York. Fr.o.m. 2003 är han dekanus för
International Academic Programs. Hans forskningsinsatser har väckt stor uppmärksamhet och
han har på ett värdefullt sätt bidragit till den generella antropologiska teoribildningen. Han har
varit gästlärare vid socialantropologiska institutionen vid Göteborgs universitet och haft ett
nära samarbete med institutionen.

EISNER, Thomas (f. 1929), FDhc, professor i biologi vid Cornell University, USA.
Thomas Eisner föddes den 25 juni 1929. Han växte upp i Uruguay men han avlade bachelorexamen (1951) och PhD (1955) vid Harvard University i USA. Efter tjänstgöring vid bl.a.
University of Florida och Stanford University kom han till Cornell University där han blev
innehavare av Jacob Gould Schurmans professur i kemisk ekologi. Fr.o.m. 1993 är han också
chef för Cornell Institute for Research in Chemical Ecology (CIRCE). Han är en världsauktoritet när det gäller djurs beteenden och en pionjär inom området kemisk ekologi. Han har författat sju böcker och över 400 vetenskapliga artiklar. Hans forskning täcker vida områden och
hans engagemang för miljön har präglat många av hans aktiviteter. Han har betytt mycket för
den internationella utvecklingen men också för uppbyggnaden av den kemiska ekologin vid
Göteborgs universitet.
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EKRE, Rune (f. 1924), FDhc, FK, 1:e antikvarie, Svenshögen.
Lennart Rune Fridgott Ekre föddes i Habo, Skaraborgs län den 13 februari 1924. Han blev
filosofie kandidat i konsthistoria och nordiska språk vid Göteborgs universitet 1951 och han
bedrev även studier i litteraturhistoria, historia, nordisk fornkunskap och medeltidsarkeologi.
Under femton års tid, från 1952, var han lärare vid olika realskolor och folkhögskolor. Under
perioden 1961–79 (heltid från 1968) ledde han på Riksantikvarieämbetets uppdrag de arkeologiska undersökningarna i Lödöse. Han var då 1:e antikvarie vid Älvsborgs Länsmuseum.
1979 blev han chef för Lödöse Museum. Resultatet av hans under tre decennier bedrivna arkeologiska undersökningar i Lödöse har på ett avgörande sätt kompletterat bilden av handelsförbindelser och vardagsliv under svensk medeltid.

GRABER, Thomas M. (1917–2007), ODhc, professor vid American Dental Research
Institute, Chicago, USA.
Thomas M. Graber föddes den 27 maj 1917. Han avlade tandläkarexamen 1940 och specialistexamen i ortodonti vid Northwestern University, Chicago 1946 samt doktorsexamen (PhD)
i anatomi vid Northwestern University 1950. 1960–82 var han professor och chef vid avdelningen för ortodonti vid University of Chicago. Därefter var han professor vid American Dental Research Institute. Thomas Graber grundade Kenilworth Dental Research Foundation. Han
var under perioden 1985–2000 editor för American Journal of Orthodontics och från 2000
också editor för World Journal of Orthodontics.
Thomas Graber var en av förgrundsgestalterna inom ortodontin och han publicerade ett
stort antal vetenskapliga arbeten och inte mindre än 28 läroböcker, vilka översatts till ett flertal språk. Hans mest kända lärobok Orthodontics, Current Principles and Techniques utgavs
första gången 1985 och har sedan utkommit i flera upplagor. Den betraktas som ”ortodontistens bibel” Han var en stor vän av skandinavisk ortodonti och han hade ett mycket nära
samarbete med avdelningen för ortodonti vid Göteborgs universitet. Thomas Graber avled den
26 juni 2007.

GREEN, Howard (f. 1925), MDhc, professor i cellbiologi vid Harvard University,
Boston, USA.
Howard Green föddes i Toronto, Kanada den 10 september 1925. Han avlade medicine doktorsexamen vid University of Toronto 1947 och kompletterade med en masterexamen i fysiologi vid Northwestern University 1950. Under 1950-talet innehade han olika forskartjänster
vid University of Chicago, New York University School of Medicine och Walter Reed Army
Institute of Research. Han var 1959–65 docent i patologi och 1965–68 professor i patologi vid
New York University School of Medicine. Efter två år som professor i cellbiologi vid New
York University School of Medicine blev han 1970 professor i cellbiologi vid Massachusetts
Institute of Technology. Därefter var han innehavare av George Higginsons professur i cellbiologi vid Department of Cellular and Molecular Physiology (1980–93) respektive Department
of Cell Biology (från 1993) vid Harvard Medical School. Howard Green har genomfört ett
synnerligen betydelsefullt forskningsarbete i nobelpristagarklass som bl.a. lett fram till nya
och förbättrade metoder för hudtransplantationer. Han har samverkat med flera forskare och
institutioner vid Göteborgs universitets medicinska fakultet.

124

1989

HAGBERG, Gudrun (f. 1924), MDhc, MK, FK, forskningsassistent vid Göteborgs
universitet.
Gudrun Hagberg föddes den 15 mars 1924. Hon avlade medicine kandidatexamen 1945 och
filosofie kandidatexamen, i bl.a. matematik och statistik, år 1971. Hon har genomgått forskarutbildningskurser i medicinsk statistik och epidemiologiska metoder. År 1972 tillträdde hon
en anställning som forskningsassistent vid dåvarande pediatriska institutionen II vid Göteborgs universitet, en anställning hon innehade till sin pensionering. Hennes vetenskapliga
artiklar har rönt internationell uppmärksamhet och hon har på ett avgörande sätt bidragit till
ökad kunskap inom områden som neuropediatrisk epidemiologi, cerebral pares och mental
retardation. År 1988 blev hon, tillsammans med maken professor Bengt Hagberg, utsedd till
årets Folke Bernadotte-stipendiat.

HJORTSTAM, Kurt (f. 1933), FDhc, forskare, Alingsås.
Kurt Egon Hjortstam föddes den 11 juli 1933. Hans enda formella utbildning är 7-årig folkskola. Under ett flertal decennier bedrev han framgångsrik forskningsverksamhet inom området systematisk mykologi. 1980–81 var han anställd vid Botanisk Laboratorium vid Oslo universitet och 1982–88 var han forskningsassistent vid avdelningen för systematisk botanik vid
Göteborgs universitet. År 1988 kallades han till en forskartjänst vid en av världens främsta
botaniska institutioner, Royal Botanic Gardens i Kew, London, en hedersbetygelse som varit
få förunnat.
Kurt Hjortstam började sin vetenskapliga bana på 1960-talet och då i huvudsak på sin fritid. Redan från starten var han en betydelsefull medarbetare i floraverket Corticiaceae of
North Europe (1972–88). Det är det första fullständiga verk som i detalj beskriver de skinnlika, vednedbrytande svamparna och det har därför fått en mycket stor användning bland mykologer världen över. Under 1980-talet ägnade Kurt Hjortstam stort intresse åt vednedbrytande
basidsvampar i tropikerna och han insamlade betydelsefullt material i bl.a. Brasilien. I ett stort
antal publicerade arbeten har han systematiserat den tropiska svampfloran, som till största
delen varit helt okänd för vetenskapen. Hans insatser har rönt stor internationell uppmärksamhet.

KASS, Edward H. (1917–1990), MDhc, f.d. professor i medicin vid Harvard Medical
School och chef för Channing Laboratory, Boston, USA.
Edward Harold Kass föddes i New York den 20 december 1917. Han avlade bachelorexamen
(BA) och masterexamen (MS) vid University of Kentucky 1939 respektive 1941. År 1943
blev han PhD vid University of Wisconsin och 1947 MD vid University of California. Efter
olika anställningar vid Harvard Medical School och Boston City Hospital under 1950-talet var
han 1958–68 docent i bakteriologi och immunologi vid Harvard Medical School samt från
1968 i medicin. 1969–73 var han professor i medicin vid Harvard Medical School och därefter innehavare av William Ellery Channing’s professur i medicin vid samma universitet. Från
1963 var han också chef vid Channing Laboratory i Boston. Han genomförde banbrytande
forskning inom problemområdet urinvägsinfektioner och var en ledande kraft inom infektionsepidemiologisk forskning i USA. Under många år hade han ett fruktbart samarbete med
medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Edward Kass avled den 17 januari 1990.
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KELLY, Hugh P. (1931–1992), FDhc, professor i fysik vid University of Virginia,
USA.
Hugh Padraic Kelly föddes den 3 september 1931. Han avlade masterexamen vid University
of California, Los Angeles, 1954 och PhD vid University of California, Berkeley, 1963. Under 1960-talet tjänstgjorde han som forskarassistent och docent i olika befattningar vid University of California och University of Virginia. 1967–70 var han docent i fysik vid University of Virginia och från 1970 professor i fysik vid samma universitet. Han innehade också
uppdrag som Commonwealth professor (från 1977) och var dekanus vid Faculty of Arts and
Science (från 1986) vid University of Virginia. Han var en av förgrundsgestalterna inom den
teoretiska atomfysiken och han utgav banbrytande arbeten inom den atomnära mångpartikelteorin. Han hade ett nära samarbete med forskare vid fysiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hugh Kelly avled den 29 juni 1992.

MEINWALD, Jerrold (f. 1927), FDhc, professor i kemi vid Cornell University, USA.
Jerrold Meinwald föddes i New York den 16 januari 1927. Han avlade masterexamen (M.A)
vid Harvard University 1950 och blev där PhD 1952. Samma år blev han DuPont Postdoctoral
Fellow vid Cornell University. Han anställdes 1952 vid Cornell University där han var assistent professor (1954–58), associate professor (1958–62) och professor i kemi (1962–72).
Efter en kortare tid som professor vid University of California återvände han till Cornell University och blev på nytt professor i kemi under perioden 1973–80. Från 1980 och till sin pensionering 2005 var han innehavare av Goldwin Smiths professur i kemi.
Hans forskningsområde har främst rört kemisk ekologi, naturproduktkemi och biokemi.
Han har publicerat ett betydande antal vetenskapliga arbeten och anlitats som föreläsare, bedömare, konsult och rådgivare runt om i världen. Han har erhållit många hedersbetygelser;
bl.a. är han sedan 1969 ledamot av National Academy of Sciences.

SAMPE, Astrid (1909–2002), FDhc, designer, professor, Stockholm.
Anna Astrid Sampe föddes i Nacka den 27 maj 1909. Hon utbildades vid Konstfackskolan i
Stockholm 1928–32 och bedrev samtidigt parallellstudier vid Royal College of Art i London.
År 1936 anställdes hon vid Nordiska Kompaniet i Stockholm och var från 1937 till sin pensionering 1972 chef för NK:s Textilkammare. I den egenskapen var hon med om att bl.a. inreda svenska ambassader, Svenska Lloyds Englandsbåtar, FN-biblioteket i New York och
riksdagen.
Hon arbetade förutom med lin, bomull och ull även med glasfiber och plast. Tradition och
förnyelse var hennes måtto. År 1949 utnämndes hon till Honorary Royal Designer av Royal
Society i London, en utmärkelse som endast tilldelats ett fåtal personer. 1989 fick hon av regeringen professors namn. Hon blev som designer och inredare internationellt känd och hon
finns representerad på ett flertal ledande museer i Europa och USA. Astrid Sampe avled den 1
januari 2002.
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SCHWARTZ, Stephen M. (f. 1942), MDhc, professor i patologi vid University of
Washington, USA.
Stephen M. Schwartz föddes i Boston, USA den 1 januari 1942. Han avlade bachelorexamen
(BA) i biologi vid Harvard College 1963 och blev MD vid Boston University School of Medicine 1967. År 1973 blev han PhD i Experimental Pathology vid University of Washington.
Han har under hela sin karriär varit verksam vid Department of Pathology, University of
Washington, först som assistant professor 1973–79 och associate professor 1973–79 och därefter från 1984, som professor i patologi och tillika chef för the Cardiovascular Pathology
Training Program. Han har varit en av portalfigurerna vid introduktionen av den molekylära
medicinen inom forskning om hjärt- och kärlsjukdomar. Han har i sin verksamhet samarbetat
med flera forskargrupper vid Göteborgs universitet.

SCHÅNBERG, Sven (1910–1991), FDhc, journalist, Göteborg.
Sven Lennart Schånberg föddes i Jönköping den 13 december 1910. Han studerade litteraturhistoria med poetik vid Göteborgs högskola då han blev anställd som journalist vid Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning. Därefter var han under nio år chef för länsstyrelsens i Göteborg
psykologiska försvar och undervisade i praktiserandet av psykologiskt försvar. En betydande
insats gjorde han som informationschef vid Göteborgs museer genom sina forskningar och sin
publicering av skilda delar av Göteborgs lokalhistoria och den filologiska uppteckningen och
förklaringen av Göteborgsdialekten. Han författade bl.a. den legendariska Kals odbok (1968).
Han var också radiokåsör och hans språkliga och historiska betraktelser uppskattades inte
minst på grund av det sätt på vilket han tillvaratog en folklig vardagskunskap. Sven Schånberg avled den 18 juni 1991.

THORELLI, Hans B. (f. 1921), EDhc, professor i företagsekonomi vid Indiana
University, Bloomington, USA.
Hans B. Thorelli föddes i Newark, USA den 18 september 1921. Han avlade juris kandidatexamen 1945, blev filosofie licentiat 1950 och filosofie doktor vid Stockholms universitet 1954.
Under perioden 1950–51 var han gästprofessor vid University of Minnesota. 1953–56 var han
VD för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och 1956–59 konsult för General
Electric Co i New York. Han var professor i företagsekonomi vid University of Chicago
1959–64 och från 1964 till sin pensionering 1992 E.W. Kelley Professor of Business Administration vid Indiana University. Han har varit gästprofessor vid institutionen för internationell företagsledarutbildning i Lausanne, Schweiz och gästlärare vid en rad universitet runt om
i världen t.ex. Stanford University, The London Graduate School of Business Studies, the
Schools of Business i St. Gallen, Leipzig och Koblenz och universiteten i Aix-en-Provence,
Helsingfors och Shanghai. I sin forskargärning har han utvecklat metoder för företagssimulering och företagsspel som blivit kända och använda över hela världen. Under flera decennier
hade han många och fruktbara kontakter med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
vilket betytt mycket för kunskaps- och kompetensuppbyggnaden vid Handelshögskolan.
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ÅR 1990
Lördagen den 20 oktober 1990 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion gemen-

samt med en professorsinstallation i Göteborgs konserthus med åtföljande bankett på Börsen.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Lars Svennerholm, professor i neurokemi, för
odontologiska fakulteten Anders Linde, professor i oral biokemi för humanistiska fakulteten,
Bo Ralph, professor i nordiska språk, för samhällsvetenskapliga fakulteten Trevor Archer,
professor i psykologi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Per Ahlberg, professor i organisk kemi.
Regeringen representerades vid detta tillfälle av statsrådet Bengt Göransson. Högtidsföreläsningen hölls av hedersdoktorn vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten universitetslektor Ture Eriksson över ämnet Att se det oväntade – ett föränderligt universum.

HEDERSDOKTORER
ERIKSSON, Ture (f. 1926), FDhc, FL, universitetslektor i teoretisk fysik vid Göteborgs
universitet.
Ture Arnold Eriksson föddes den 30 september 1926. Han avlade filosofie licentiatexamen i
teoretisk fysik. 1965 erhöll han ett ordinarie universitetslektorat vid den för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola gemensamma institutionen för teorisk fysik, en befattning han innehade till sin pensionering 1991. Ture Eriksson har blivit känd genom sin utveckling av undervisningen och genom en slagkraftig och kvalitativt utåtriktad föreläsningsverksamhet som vidgat och fördjupat intresset för naturvetenskapen.

FINNBOGADÓTTIR, Vigdís (f. 1930), FDhc, Islands president, Island.
Vigdís Finnbogadóttir föddes i Reykjavik den 15 april 1930. Hon har arbetat som turistguide
på Island för utländska besökande och hon var varit lärare i franska. Under perioden 1972–80
var hon chef för Reykjavik Theatre Company. Hon undervisade då också i franska vid Reykjaviks universitet och var även engagerad vid Islands Television. 1980 valdes hon till Islands
president och blev världens första demokratiskt valda kvinnliga president. Hon återvaldes
1984 och 1988 och var president till 1992. Därefter har hon arbetat som goodwillambassadör
för UNESCO. Hon har en bred förankring i olika kulturinstitutioner både på Island och utomlands och hon har självständigt hävdat värden som är knutna till nationell särart och på ett
engagerat sätt fört kulturvetenskapernas talan.

GABBIANI, Giulio (f. 1937), MDhc, professor i patologi vid Université de Genève,
Schweiz.
Giulio Gabbiani föddes den 15 mars 1937. Han blev MD vid University of Pavia i Italien
1961 och PhD vid University of Montreal i Kanada 1965. Han var forskarassistent vid University of Montreal 1961–67 och vid institutionen för patologi vid Harvard Medical School i
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Boston 1967–68. Han var därefter docent under två år vid University of Montreal och från
1969 docent vid universitetet i Gèneve där han sedan, under perioden 1975–90 var professor i
patologi. Från 1990 till sin pensionering 2002 var han professor i patologi vid Department of
Pathology & Immunology vid CMU-University of Gèneve. Giulio Gabbiani har intagit en
mycket framskjuten ställning inom den cellulära biologin. Hans forskning har varit fokuserad
på regleringsmekanismer vid olika patologiska tillstånd och sambandet med differentieringsgraden i glatta muskelceller. Han har haft flera anknytningar till olika forskargrupper vid Göteborgs universitet inom ateroskleros och tumörforskningssektorerna.

LARSEN, Helge (1922–2005), FDhc, professor i teknisk biokemi vid Norges Tekniska
Högskola i Trondheim, Norge.
Helge Larsen föddes i Ålesund, Norge den 25 april 1922. Han blev civilingenjör i kemi vid
Norges Tekniska Högskola (NTH) 1944. Efter kriget var han några år med om att återuppbygga den akademiska undervisningen vid NTH. 1947 kom han till Hopkins Marie Station, en
marinbiologisk station som tillhörde Stanford University, där han arbetade tillsammans med
den världsberömde mikrobiologen professor van Niel. Här blev Larsen intresserad av mikrobiologi och 1954 avlade han doktorsexamen i Trondheim med avhandlingen On the Microbiology and Biochemistry of Photosynthetic Green Sulfur Bacteria. År 1955 blev han utnämnd
till professor i teknisk biokemi vid Norges Tekniska Högskola i Trondheim, en befattning han
innehade till sin pensionering 1992. Han var också chef vid institutionen för teknisk biokemi
vid högskolan. I sin vetenskapliga gärning var han starkt internationellt orienterad. Han arbetade med såväl grundläggande som tillämpad forskning inom marin biokemi och mikrobiologi
och bidrog på olika sätt till utvecklandet av verksamheten vid avdelningen för allmän och
marin mikrobiologi vid Göteborgs universitet. Helge Larsen avled den 11 mars 2005.

MESTECKY, Jiri F. (f. 1941), MDhc, professor i oral mikrobiologi vid University of
Alabama, Birmingham, USA.
Jiri F. Mestecky föddes i Prag, Tjeckoslovakien den 3 juni 1941. Han utbildades till läkare vid
Karl-universitetet i Prag och avlade där medicine doktorsexamen 1966. År 1999 blev han PhD
vid Academy of Sciences i dåvarande Tjeckoslovakien. Under 1960-talet innehade han olika
befattningar, bl.a. som forskarassistent vid Karl-universitetet i Prag. Han kom till University
of Alabama i USA som stipendiat 1967 och blev sedan kvar där i olika befattningar; som assistent professor, associate professor (1972) och som professor i mikrobiologi från 1976. Sedan
1988 är han professor i oral mikrobiologi vid University of Alabama och från 1991 också chef
för Immunbiology Vaccine Center.
Han är en av de ledande auktoriteterna inom den viktiga del av immunologin som handlar
om slemhinnornas immunförsvar. Han har en omfattande vetenskaplig produktion som spänner över breda delar av basal och klinisk immunologi. Hans forskning har varit av genombrottsnatur och han har ett fruktbart samarbete med forskare vid Göteborg universitet främst
vad avser lokal immunitet och vaccinutveckling.
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MOURIDSEN, Henning (f. 1939), MDhc, överläkare vid Rikshospitalet i Köpenhamn,
Danmark.
Henning T. Mouridsen föddes den 27 juni 1939. Han utbildades till läkare vid Köpenhamns
universitet där han avlade doktorsexamen i medicin 1964. Han är specialistutbildad i internmedicin 1975 och i onkologi 1993. Under perioden 1976–90 var han chef för institutionen för
onkologi vid Finseninstitutet och därefter, från 1990, överläkare och chef för institutionen för
onkologi vid Rikshospitalet i Köpenhamn. År 2003 blev han professor i onkologi. Han är ledande inom europeisk klinisk cancerforskning inom områdena bröstcancer och sarkom. Han
har varit en drivande kraft vid utvecklingen av det internationella samarbetet inom både
forskning och utbildning. I Danmark har han tagit initiativ till Danish Breast Cancer Cooperation Group, en organisation som omfattar samtliga kliniker i Danmark inom kirurgi och onkologi som driver behandling av dessa cancersjukdomar. Henning Mouridsen är en centralgestalt inom skandinavisk klinisk onkologi.

RUCH, Jean-Victor (1935–2003), ODhc, professor i embryologi och chef för
l`Institute de Biologie Médicale vid Université Louis Pasteur, Strasbourg, Frankrike.
Jean-Victor Ruch föddes den 22 maj 1935. Han utbildades till läkare och avlade såväl MD
som PhD. År 1969 blev han professor i embryologi vid Université Louis Pasteur i Strasbourg
där han var också chef för l`Institute de Biologie Médicale. Han upprätthöll dessa befattningar
till sin pensionering 1997. Han var en världsauktoritet när det gällde forskning om tandutvecklingens embryologi och han hade tandanlag som modellsystem när han studerade mekanismer för det informationsutbyte som äger rum mellan emaljorgan och tandpapill. JeanVictor Ruch publicerade ett stort antal vetenskapliga skrifter. Han medverkade vid olika forskarutbildningskurser vid odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet och han var aktiv
i samarbetet med forskare vid universitetet. Jean-Victor Ruch avled den 3 februari 2003.

SETTERDAHL, Lennart (1928–1995), FDhc, Svenska Emigrantinstitutets ombud, East
Moline, Illinois, USA.
Lennart Setterdahl föddes i Frändefors, Dalsland den 2 april 1928. Tillsammans med sin familj utvandrade han till Cleveland i USA år 1959. I USA kom han att arbeta med insamlandet
av källmaterial om svenska emigranter. Han var bl.a. Svenska Emigrantinstitutets medarbetare i ett stort projekt som mikrofilmade 1 700 svenskamerikanska kyrko- och föreningsarkiv,
ett oerhört betydelsefullt källmaterial för de svenska utvandrarnas historia i USA. Han
genomförde intervjuer med nästan 1 000 svenskar som utvandrade till USA under 1920-talet
och han inventerade svenskamerikanskt källmaterial på bibliotek, arkiv och undervisningsinstitutioner. 1978–79 tjänstgjorde han vid Emigrantinstitutet i Växjö för ordnandet av det
svenskamerikanska materialet. Hans betydelsefulla insatser utgör en ovärderlig bas för svensk
emigrantforskning. Lennart Setterdahl avled i maj 1995.
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SKALAK, Richard (1923–1997), MDhc, professor i bioengineering vid University of
California, San Diego, USA.
Richard Skalak föddes i New York 1923. Han utbildades vid Columbia University där han
avlade bachelorexamen (BS) 1943 och där han blev PhD i civil engineering and engineering
mechanics 1954. Under perioden 1948–54 var han lärare vid Department of Civil Engineering
and Engineering Mechanics vid Columbia University där han blev assistent professor 1954
och professor 1964. År 1976 blev han James Kip Finch Professor of Engineering Mechanics.
Han var chef för Bioengineering Institute 1978–88. Efter 40 år vid Columbia University rekryterades han 1988 till University of California, San Diego, där han blev professor i bioengineering. Han hade en stor talang som lärare och föreläsare. 1967–68 tillbringade han ett sabbatsår vid Per-Ingvar Brånemarks laboratorium vid Göteborgs universitet. Där bidrog han på
ett konstruktivt sätt i arbetet kring förankring av främmande material i skelettet. Hans insatser
var av stor betydelse för forskning och utveckling rörande rekonstruktion av skelett- och ledeffekter. Richard Skalak avled den 17 augusti 1997.
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ÅR 1991
År 1991 firade Göteborgs universitet ett stort jubileum. Det hade då gått 100 år sedan Göte-

borgs högskola grundades. Under jubileumsåret anordnades en rad aktiviteter och ett särskilt
jubileumsprogram togs fram. Den 2 oktober besökte H.M. Konungen universitetet och lördagen den 5 oktober 1991 anordnades en jubileumshögtid i Göteborgs konserthus i närvaro av
bl.a. Prinsessan Christina, Fru Magnusson. Jubileumsbanketten ägde rum på Börsen.
I samband med jubileumshögtiden promoverades 22 hedersdoktorer, vilket är det största
antalet som promoverats vid ett och samman tillfälle. Doktorspromotionen för doktorer efter
avlagda prov och professorsinstallationen ägde rum ett halvår senare, den 29 februari 1992.
Promotorer vid jubileumshögtiden var; för medicinska fakulteten Tore Scherstén, professor i kirurg, för odontologiska fakulteten Anders Linde, professor i oral biokemi, för humanistiska fakulteten, Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria, för samhällsvetenskapliga fakulteten Bo Särlvik, professor i statskunskap och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Sven Lindqvist, professor i naturgeografi.

HEDERSDOKTORER
AAS, Kjell (f. 1924), MDhc, professor i pediatrik och allergologi vid Oslo universitet,
överläkare vid Rikshospitalet i Oslo, Norge.
Kjell Aas föddes i Bærum, Norge den 22 december 1924. Han var befäl för de norska polisstyrkorna i Sverige under andra världskriget och han utbildades i Kanada och England till
flygare vid RNAF (Royal Norwegian Air Force). Han avlade medicine kandidatexamen vid
Oslo universitetet 1953 och tjänstgjorde därefter som läkare vid olika sjukhus, bl.a. på Svalbard. År 1963 blev han medicine doktor och docent i pediatrik vid Oslo universitet och 1990
professor i pediatrik och allergologi. Han blev professor emeritus 1994. Kjell Aas var under
perioden 1963–1980 chef och överläkare för allergiavdelningen vid Rikshospitalets barnavdelning. Under tiden 1971–1990 tjänstgjorde han också som chef och överläkare vid
Voksentoppens Institut för barn med allergi, astma och andra lungsjukdomar.
Kjell Aas vetenskapliga produktion är omfattande med över 300 artiklar och ett 20-tal vetenskapliga skrifter eller fackböcker inom områdena allergi, immunologi, biokemi, miljö och
hälsa. Han är ordförande, styrelseledamot och hedersledamot i en rad vetenskapliga sammanslutningar. Han har gjort betydande vetenskapliga insatser inom det allergologiska fältet,
främst med inriktning mot barn. Hans breda internationella kontaktnät och hans egen forskningsverksamhet har varit utgångspunkt för en betydelsefull forskningssamverkan med flera
av Göteborgs universitets institutioner.

BARNEVIK, Percy (f. 1941), EDhc, VD för ASEA Brown Boveri, Zürich, Schweiz.
Percy Barnevik föddes i Simrishamn den 13 februari 1941. Han växte upp i Uddevalla och
avlade civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg 1964. Under perioden 1965–66
studerade han vid Stanford University i USA. Han arbetade som koncerncontroller vid Sandvik AB 1969–74 och var VD för Sandvik Inc. i USA 1974–79 och vice VD vid Sandvik AB
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1979–80. Han kom sedan till ASEA där han var VD 1980–87 och VD i ABB, Asea Brown
Boveri Ltd 1988–96. Han har ett omfattande internationellt kontaktnät och han har bl.a. varit
rådgivare åt den sydafrikanska regeringen i investeringsfrågor. Han var under många år engagerad i den prestigefyllda Bilderberggruppen och han har erhållit en rad internationella uppdrag och utmärkelser. Han har allt sedan sina studier vid Handelshögskolan upprätthållit kontakten med företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet och medverkat i offentliga föreläsningar. Genom sitt strategiska tänkande har han påverkat många företags organisatoriska utveckling.

BORDWELL, Frederick (f. 1916), FDhc, f.d. professor i kemi vid Northwestern
University, Evanston, USA.
Frederick G. Bordwell föddes i Marmarth, North Dakota, USA den 17 januari 1916. Han blev
PhD vid University of Minnesota 1941 och lärare vid Northwestern University 1942 där han
från 1955 till sin pensionering 1986 var professor i kemi. Han har varit gästlärare vid en rad
olika universitet runt om i världen, bl.a. vid University of California, Irvine, och har erhållit
en rad internationella utmärkelser t.ex. Cope Scholar Awardee (1991). Han var en internationellt ledande forskare inom reaktionsmekanik. Särskilt betydelsefulla har hans undersökningar varit rörande ”borderline-” mekanismer och noggranna kvantitativa bestämningar av surheten hos ett stort antal kolsyror. I sin verksamhet har han samverkat med institutionen för organisk kemi vid Göteborgs universitet.

BRENNAN, Murray (f. 1940), MDhc, professor i kirurgi vid Memorial Sloan-Kettering
Cancer Centre, New York, USA.
Murray F. Brennan föddes i Auckland, Nya Zeeland den 2 april 1940. Han fick sin utbildning
vid University of Auckland, där han avlade bachelorexamen (BS) 1961, och vid University of
Otaga där han 1983 avlade doktorsexamen i medicin och kirurgi efter forskning om intermediär metabolism hos cancerpatienter. 1965–69 var han lärare i kirurgi vid University of Otaga
i Nya Zeeland. Under 1970-talet var han verksam som lärare vid Harvard Medical School och
som kirurg vid Brigham Hospital i Boston. 1975–81 verkade han inom National Cancer Institute, där han var chef för den kirurgiska metaboliska sektionen. År 1981 blev han professor i
kirurgi vid Cornell University och tillika chef för Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre i
New York. År 1984 blev han innehavare av Alfred P. Sloan Chair in Surgery vid Memorial
Sloan-Kettering Cancer Centre. Han är också verksam som kirurg vid New York Hospital.
Hans vetenskapliga insatser har haft stor betydelse för cancervård och endokrin kirurgisk
forskning. Han är en dynamisk person med förmåga att stimulera yngre forskare och han har
ett omfattande samarbete med forskare vid kirurgiska institutionen vid Göteborgs universitet.

BRÅNEMARK, Per-Ingvar (f. 1929), ODhc, professor i anatomi vid Göteborgs
universitet.
Per-Ingvar Brånemark föddes i Karlshamn den 3 maj 1929. Han avlade medicine licentiatexamen 1956 och disputerade 1959 vid anatomiska institutionen i Lund på avhandlingen Vital
Microscopy of bone Marrow in Rabbit. Han blev prosektor i anatomi vid Göteborgs universitet 1963 – en tjänstebenämning som 1969 ändrades till biträdande professor och 1979 till pro-
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fessor. År 1977 etablerade han Institutet för Tillämpad Bioteknologi och 1988 Brånemark Osseointegration Center i Göteborg där han var föreståndare och chefskirurg. Han blev professor
emeritus 1994.
Per-Ingvar Brånemark blev tidigt intresserad av tandlösa patienters speciella problem. Efter omfattande djurexperimentell forskning introducerade han under 1960-talet en ny teknik
för att genom implantat skapa förutsättningar för inkorporerandet av fasta proteser i tandlösa
käkar genom käkbensförankrade titanproteser. Hans insatser inom detta område har varit av
fundamental betydelse och det implantatsystem som bär hans namn har blivit en världsledande produkt som inte bara gjort honom själv utan även Göteborgs universitet känt över världen.
Han har erhållit en rad internationella utmärkelser och rönt stor uppskattning för sin forskargärning. År 1997 tilldelades han Kungliga Tekniska högskolans stora pris på 800 000 kr
för sitt arbete inom protesområdet. En av Nobel Biocare till universitetet skänkt staty av PerIngvar Brånemark pryder i dag entrén till det nybyggda Academicum på Medicinareberget.
Sedan 2004 är Per-Ingvar Brånemark verksam i Brasilien.

FISCHER, Harry (1921–1998), MDhc, f.d. professor i radiologi vid University of
Rochester, New York, USA.
Harry W. Fischer föddes i St Louis, Missouri USA 1921. Han avlade bachelorexamen (BS)
vid University of Chicago 1943 och blev 1945 medicine doktor (MD) vid samma universitet.
Han genomgick specialistutbildning i kirurgi vid Washington University och i radiologi vid St
Louis University (1952–54). Hans karriär som radiolog började egentligen när han 1956 kom
till University of Iowa Hospitals. År 1963 rekryterades han till University of Michigan i Ann
Arbor där han blev chef för Wayne County Hospital och där han byggde upp ett forskningslaboratorium och anställde många kompetenta medarbetare. Han blev 1971 professor i radiologi
och chef för Department of Radiology vid University of Rochester och innehade denna befattning till sin pensionering 1990. Han var en av de ledande inom den radiologiska forskningen och hans förbättring av kontrastmedel har haft stor klinisk betydelse. Han har tilldelats
många internationella utmärkelser (t.ex. Gold Medal 1981 från Association of University Radiologists) och hans samarbete med kollegor vid Göteborgs universitet har varit framgångsrikt. Harry Fischer avled den 1 november 1998.

FRAMME, Gösta (f. 1916), FDhc, FM, historiker, språkman, Strömstad.
Gösta Hilding Valdemar Framme föddes i Tjärnö, Bohuslän den 19 mars 1916. Han avlade
filosofie magisterexamen och tjänstgjorde sedan under sin yrkesverksamma tid som läroverksadjunkt i Nässjö. År 1985 publicerade han boken Ödegårdar i Vätte härad. I den dokumenterade han ett stort kunnande både som historiker och språkman. Han genomförde en väldokumenterad fältforskning och i ett stort antal fall kunde han terrängbestämma läget av medeltida ödegårdar. Hans arbete har bidragit till ökad kunskap om den medeltida ödeläggelsen
och de av denna orsakade förändringarna i kulturlandskapet. Hans forskning har inspirerat
forskare både vid Göteborgs och vid Stockholms universitet i försöken att vidga kunskapen
om kulturlandskapsutvecklingen i Västsverige. År 1999 publicerade han skriften Jordrannsakning och skatteläggning i Bohuslän 1662–1666.
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GRAY, Harry B. (f. 1935), FDhc, professor i kemi vid California Institute of Technology,
Pasadena, USA.
Harry B. Gray föddes i Woodburn, Kentucky, USA 1935. Han avlade bachelorexamen (BS)
vid Western Kentucky University 1957 och blev PhD vid Northwestern University 1960. Efter ett år som forskare vid Köpenhamns universitet (hos Carl Ballhausen) återvände Gray till
USA och blev professor i kemi vid Columbia University. År 1966 erhöll han en befattning
som professor i kemi (från 1981 var han Arnold O. Beckmans Professor of Chemistry) tillika
chef för the Beckman Institute of the California Institute of Technology.
Han anses vara en av världens ledande oorganiska kemister och är en av de mest citerade
vetenskapsmännen inom sitt område. Han har erhållit ett stort antal vetenskapliga belöningar,
bl.a. den amerikanske presidentens Nation Medal of Science och han är ledamot av många
vetenskapliga sammanslutningar bl.a. National Academy of Science. Hans omfattande vetenskapliga produktion är av betydande intresse inom områdena biokemi, organisk kemi och teoretisk kemi även om hans forskning i huvudsak rör spektroskopiska och kinetiska egenskaper
hos metallkomplex. Han har haft en nära anknytning till forskare vid institution för biokemi
och biofysik vid Göteborgs universitet.

HIEU, Nguyen van (f. 1938), FDhc, professor i fysik vid National Centre for Physics,
Hanoi, Vietnam.
Nguyen van Hieu föddes i Ha Son Binh i Vietnam den 21 juli 1938. Han är utbildad vid universitetet i Hanoi i Vietnam och tjänstgjorde också där som lärare 1957–60. Under perioden
1960–65 tjänstgjorde han i dåvarande Sovjetunionen vid Institute for Nuclear Research. År
1969 blev han professor i fysik och chef för National Centre for Physics i Hanoi. Nguyen van
Hieu har ansvarat för uppbyggandet av ett imponerande forskningscentra, vilket producerat
forskningsresultat av högsta internationella klass inom en rad områden av fysiken. Sedan
1983 är van Hieu president för National Centre of Scientific Research i Vietnam. Han och
hans forskningsinstitut har haft ett givande forskningssamarbete med en rad forskare vid Göteborgs universitet.

HINDE, A. Robert (f. 1923), FDhc, professor i biologisk psykologi vid Master of St
John’s College, University of Cambridge, Storbritannien.
Robert Aubrey Hinde föddes i Norwich, England den 26 oktober 1923. Under andra världskriget tjänstgjorde han som pilot i Royal Air Force 1940–45. Han avlade därefter bachelorexamen (BA) vid St. John’s College i Cambridge och vid University of London (B.S). 1948–50
arbetade han som forskarassistent vid Department of Zoology vid Oxford University där han
också avlade doktorsexamen. År 1961 blev han Doctor of Science (D.Sc.) vid University of
Cambridge. Efter tjänstgöring som lärare i olika positioner vid St John’s College blev han
professor i biologisk psykologi vid Master of St. John’s College, University of Cambridge.
Robert Hinde är en synnerligen framstående vetenskapsman vars ämnesområden sträcker
sig från fysiologi och biologi till psykologi och etologi. Han tillhör de i särklass mest betydelsefulla gestalterna inom sitt område och hans enastående insatser inom biologisk psykologi
har förlänat honom ett stort antal hedersutmärkelser bl.a. Commander of the British Empire.
Hans vetenskapliga produktion är synnerligen omfattande och hans bok Animal Behaviour, a
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synthesis of ethology and comparative psychology utgör ett standardverk. Han har vid flera
tillfällen varit gästföreläsare vid Göteborgs universitet.

HUBENDICK, Bengt (f. 1916), FDhc, professor, f.d. chef för Naturhistoriska museet i
Göteborg.
Bengt Ludvig Hubendick föddes i Nacka den 30 maj 1916. Han blev filosofie doktor och docent i zoologi vid Uppsala universitet 1946. Efter tjänstgöring vid Stockholms högskola och
Naturhistoriska riksmuseet kom han 1959 till Göteborg där han blev chef för Naturhistoriska
museet, en position som han sedan innehade till pensioneringen 1981. Han tilldelades professor namn 1980. Han är känd som en framstående biolog och humanekolog. Vid sidan av verksamheten som museiman författade han ett antal vetenskapliga arbeten inom områdena anatomi och biogeografi. Han utgav också flera populärvetenskapliga skrifter. Han har varit
medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och i Göteborgs-Posten och han har
haft ett stort antal internationella uppdrag för WHO i bl.a. Filippinerna, Puerto Rico, USA,
Brasilien, Venezuela, Gambia, Sierra Leone, Egypten, Kuwait, Cuba, Indonesien och Indien.
Genom en stor litterär produktion har han påtagligt visat miljöfrågornas betydelse för samhällsutveckling och överlevnad. Hans verksamhet har stimulerat miljöintresset hos allmänheten och intresset för miljöfrågorna återspeglas i det ökande miljöintresset hos den unga generationens forskare. Hans böcker används som kurslitteratur vid Göteborgs universitet.

JÄRVI, Neeme (f. 1937), FDhc, chefsdirigent för Göteborgssymfonikerna, Göteborg.
Neeme Järvi föddes i Tallinn, Estland den 7 juni 1937. Han studerade vid musikkonservatoriet i dåvarande Leningrad 1955–60. Under 1960-talet dirigerade han alla större orkestrar i
Sovjetunionen och han blev 1963 chef för estniska radions symfoniorkester i Tallinn. Innan
han 1980 utvandrade från Sovjetunionen till USA, där han sedermera blev amerikansk medborgare, konserterade han i länder som Bulgarien, Tjeckoslovakien, Finland, England och
Sverige. Under perioden 1982–2004 var han chefsdirigent för Göteborgs symfoniorkester.
Han hade samma position vid Royal Scottish National Orchestra 1984–88 och vid Detroit
Symphony Orchestra 1990–2005. Hans betydelse för utvecklingen av Göteborgs symfonikers
konstnärliga standard och för spridningen av svensk tonkonst kan knappast överskattas. Genom sina internationella erfarenheter och sin konstnärliga kompetens har hans medverkan i
undervisningen vid musikhögskolan vid Göteborgs universitet haft en stor betydelse och varit
en stimulans för de studerande.

LINDAHL, Tomas (f. 1938), MDhc, professor vid Imperial Cancer Research Fund,
London, Storbritannien.
Tomas Lindahl föddes i Stockholm den 28 januari 1938. Han avlade medicine kandidatexamen vid Karolinska institutet 1958 och blev medicine doktor 1970. Under perioden 1978–82
var han professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs universitet. Han flyttade till
England 1981 och blev där professor vid Imperial Cancer Research Fund i London. Han är en
av världens ledande forskare på området DNA-reparation. Hans forskning har haft stor betydelse både ur molekylärbiologisk och klinisk synvinkel. Genom sina insatser har han på ett
avgörande sätt bidragit till att på molekylär nivå klarlägga de mekanismer varigenom cellen
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reparerar skador som kan åsamkas DNA. Det har bl.a. lett till att den molekylära effekten av
Bloom’s syndrom kunnat identifieras. Tomas Lindahl har också gjort betydelsefulla insatser
rörande Epstein-Barr virusets biologi. Efter övergången till tjänsten i England har han fortsatt
att upprätthålla kontakten med Göteborgs universitet och han har haft ett fortlöpande samarbete med flera av medicinska fakultetens forskare.

LUNDGREN, Arne (f. 1925), FDhc, skönlitterär författare, Lysekil.
Karl Arne Gösta Lundgren föddes i Hovenäset, Bohuslän den 9 juni 1925. Han blev filosofie
magister 1960 och var under perioden 1948–54 verksam som korrespondent. Under 1960-talet
var han lärare i spanska vid Göteborgs universitet. Han är en betydande skönlitterär författare
som har en omfattande produktion bakom sig alltsedan debuten 1948 med Ny lyrik och den
första skriften 1949; Sånger till havet. Bland hans mest kända litterära verk finns Barnens
klockor (1957), Nyckelbarn (1961), Stromfåglar (1963), Att överleva (1964), Kapseln (1966),
Stenriket (1970), Sillbrand (1972), En vagnslast dynamit för riksdagshuset (1975), Simson
(1982), Gloria Deo (1983), Pigan i skolhuset (2003) och Sprickorna i fars händer (2006).
Han har också arbetat som översättare bl.a. av nobelpristagaren Salvatore Quasimodo.

MCCAWLEY, James (1938–1999), FDhc, professor i lingvistik vid University of
Chicago, Illinois, USA.
James D. McCawley föddes i Glasgow, Skottland den 30 mars 1938. Han avlade bachelorexamen (BS) i matematik vid University of Chicago 1958 och blev PhD i lingvistik vid Massachusetts Institute of Technology. År 1964 återvände han till University of Chicago där han
sedan var verksam som professor i lingvistik vid Department of Linguistics till sin bortgång
1999. I sin forskning visade han prov på stor originalitet, självständighet och elegans och han
bidrog till att ge lingvistiken ett betydande internationellt inflytande. Han hade en viktig roll
vid uppbyggandet av lingvistiken vid Göteborgs universitet. James McCawley avled den 10
april 1999.

MODLIN, Irvin M. (f. 1946), MDhc, professor i kirurgi vid Yale University, School of
Medicine, New Haven, USA.
Irvin M. Modlin föddes i Kapstaden, Sydafrika den 14 mars 1946. Han fick sin grundläggande medicinska utbildning vid University of Cape Town där han också blev PhD i molekylär
fysiologi. Under perioden 1975–77 var han chefskirurg vid Hammersmith Hospital i London
och kom sedan till University of California, Los Angeles, som assistent professor. År 1984
tillträdde han en professur i kirurgi vid Department of Surgery vid Yale University, School of
Medicine. Han är också chef för Gastrointestinal Endoscopic Surgery and Gastrointestinal
Pathobiology Research Laboratory vid Yale University. Irvin Modlins forskning rör endokrina problem och han har genom sina insatser väsentligt bidragit till ökad kunskap om endokrina tumörers biologiska karakteristik. Han är ledamot av ett stort antal vetenskapliga sammanslutningar och han har varit mycket aktiv i det internationella samarbetet. Han har genomfört flera forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet.
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SOCRANSKY, Sigmund S. (f. 1934), ODhc, professor i mikrobiologi och parodontologi
vid Forsyth Institute, Boston, USA.
Sigmund S. Socransky föddes den 2 december 1934. Han avlade tandläkarexamen (DDS) vid
University of Toronto, Kanada, 1957. Han erhöll specialistcertifikat i mikrobiologi vid Forsyth Institute 1958 och i parodontologi vid Harvard School of Dental Medicine 1961. Han var
under hela sitt yrkesverksamma liv professor i mikrobiologi och parodontologi vid Forsyth
Institute i Boston. År 2000 erhöll han Yngve Ericsson-priset vid Karolinska institutet och
2006 tilldelades han det prestigefyllda priset Distinguished Scientist av the American Association for Dental Research. Sigmund Socransky har genom sin forskning bidragit till ökad
kunskap om de parodontala sjukdomarna och deras mikrobiologi. Han har analyserat och beskrivit parodontitens infektiösa natur och identifierat de mikroorganismer som orsakar parodontit.

STEINBERG, Daniel (f. 1922), MDhc, professor i medicin vid University of San Diego,
La Jolla, USA.
Daniel Steinberg föddes i Windsor, Ontario, Kanada den 21 juli 1922. Han fick sin grundläggande utbildning i medicin vid Wayne University i Michigan där han blev medicine doktor
(MD) vid College of Medicine 1944. Han avlade PhD vid Department of Biological Chemistry vid Harvard Medical School 1951. Han var gästforskare vid Carlsbergslaboratoriet i Danmark 1952–53. Han började sin karriär som forskare vid National Heart Institute 1951 där han
från 1962 var chef för Laboratory of Metabolism. År 1968 tillträdde han en tjänst som professor i medicin vid University of San Diego i La Jolla. Han var då också, till 1983, chef för Division of Metabolic Disease och därefter, till 1990, chef för Division of Endocrinology and
Metabolism. Efter sin pensionering har han arbetat som research professor vid Department of
Medicin, University of San Diego. Daniel Steinberg har under sin långa forskargärning intagit
en central roll inom den metaboliska forskningen och hans insatser inom området hjärt- och
kärlsjukdomar har varit av mycket stor betydelse. Han har haft ett långt forskningssamarbete
med medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och varit såväl fakultetsopponent som
gästföreläsare vid universitetet.

SÖDERSTRÖM, Herbert (1930–2002), FDhc, redaktör, Enånger.
Nils Herbert Söderström föddes i Enånger, Hälsingland den 3 april 1930. Han avlade filosofie
kandidatexamen 1957 och anställdes året därefter vid Sveriges Radio där han blev inrikesredaktör 1961. Under tiden 1963–66 var han chefredaktör för Örebro-Kuriren. Han återvände
sedan till Sveriges Radio och var redaktionschef vid televisionen 1967–74, informationschef
för Sveriges Radio 1975–79 och producent för tv-programmet Pejling 1980–85. Herbert Söderström betraktas på många sätt som en förnyare av svensk journalistik. Han förenade förmågan till kritisk granskning med ett brinnande folkbildningsideal. Han följde med stort intresse forskningen om medier och han deltog på olika sätt i den vetenskapliga verksamheten
och bidrog därigenom framgångsrikt till att vidareförmedla forskningsresultat ut till den praktiska journalistiken. Herbert Söderström avled den 4 april 2002.
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THEORIN, Maj-Britt (f. 1932), FDhc, ambassadör, ordförande i den svenska
nedrustningsdelegationen, Stockholm.
Karin Maj-Britt Margareta Theorin föddes i Göteborg den 22 december 1932. Hon avlade
realexamen 1949 och arbetade därefter som sekreterare från 1949 och som utredningssekreterare från 1962. Hon engagerade sig politiskt och var ledamot av Sveriges riksdag för socialdemokraterna under perioden 1971–95. Hon var parlamentariker i Europarådet 1995–2004.
Under perioden 1982–91 var hon också ambassadör och ordförande för den svenska nedrustningsdelegationen där hon engagerade sig på ett förtjänstfullt sätt i frågor som rörde fred och
nedrustning.

WHITFIELD, Michael (f. 1940), FDhc, chef för Laboratory of Marine Biological
Association, Plymouth, Storbritannien.
Michael Whitfield föddes den 15 juni 1940. Han blev PhD i kemi vid universitetet i Leeds
och kom därefter till Plymouth där han blev chef för det marinbiologiska laboratoriet – Laboratory of Marine Biological Association. Han efterträdde där Eric Denton, hedersdoktor vid
Göteborgs universitet 1978. Michael Whitfield är en internationellt ledande havsforskare och
specialist inom kemi och elektrokemi. Hans samarbete med Göteborgs universitet har varit
omfattande och av väsentlig betydelse för havsforskningen vid universitetet och särskilt då
undersökningar av Nordsjön.

ÅKERMAN, Alf (1923–1999), MDhc, f.d. VD vid Skandinaviska Enskilda Banken,
Göteborg.
Knut Lennart Alf Åkerman föddes i Lund den 24 februari 1923. Han avlade civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1949 och blev civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm 1954. Under perioden 1954–55 studerade han vid Massachusetts Institute of Technology. 1949–58 var han anställd vid Reymersholms Gamla Industrier AB i Helsingborg där han 1956 blev chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen. Han var överingenjör vid AB Marabou 1959–67 och från 1961 företagets vice verkställande direktör. År
1968 kom han till Skandinaviska Banken. Från 1972 till 1984 var han verkställande direktör i
Skandinaviska Enskilda Banken och chef för centralkontoret i Göteborg. Med sin yrkesverksamma förankring i bankväsende och näringsliv var han en drivande kraft i arbetet med att
skapa ett centrum för de biomedicinskt inriktade naturvetenskapliga institutionerna på Medicinareberget. Resultat blev en nybyggnad med namnet Lundberglaboratoriet. Hans insatser
hade stor betydelse för utvecklingen inom den medicinska forskningen vid Göteborgs universitet. Alf Åkerman avled den 30 januari 1999.
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ÅR 1992
Lördagen den 17 oktober 1992 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion. Man

återgick detta år till den tidigare ordningen med skilda doktorspromotioner och professorsinstallationer. Promotorer var; för medicinska fakulteten Alf Nachemson, professor i ortopedisk
kirurgi, för odontologiska fakulteten Karl-Erik Kahnberg, professor i oral kirurgi, för humanistiska fakulteten Lars Lindvall, professor i romanska språk, för samhällsvetenskapliga fakulteten Lennart Hjalmarsson, professor i nationalekonomi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Christer Sundqvist, professor i fysiologisk botanik.
Regeringen representerades vid detta tillfälle av utbildningsminister Per Unckel som höll
högtidsföreläsningen över ämnet Utbildning skall löna sig.

HEDERSDOKTORER
AFZELIUS, Lars (1936–2001), FDhc, universitetslektor, föreståndare vid Tjärnö
marinbiologiska station, Strömstad.
Lars Fredrik Afzelius föddes i Göteborg den 19 juni 1936. Han avlade filosofie licentiatexamen och var därefter extra universitetslektor vid avdelningen för strukturell och ekologisk
zoologi vid Göteborgs universitet. 1974 blev han chef och föreståndare för Tjärnö marinbiologiska laboratorium och uppehöll denna befattning fram till 1999. Under Lars Afzelius ledning utvecklades Tjärnö marinbiologiska laboratorium till en internationellt slagkraftig marinbiologisk fältstation. Hans insatser var i det sammanhanget av utomordentligt stor betydelse. Han utvecklade utbildningen inom det marinbiologiska området och genom information
och utåtriktad verksamhet svarade han för en viktig kunskapsspridning om vår marina miljö
till det omgivande samhället. Lars Afzelius avled den 7 juni 2001.

ANGERVALL, Lennart (1926–2005), ODhc, professor i patologi vid Göteborgs
universitet.
Lennart Angervall föddes i Göteborg den 17 september 1926. Han avlade medicine licentiatexamen 1954 och disputerade 1959 vid Göteborgs universitet på en avhandling om experimentell diabetes. Han blev docent i patologi 1960. År 1967 blev han utnämnd till prosektor
vid patologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Tjänstebenämningen ändrades 1969
till biträdande professor och 1979 till professor. Han var också överläkare vid Sahlgrenska
sjukhuset. Lennart Angervall blev professor emeritus 1992. Sedan början av 1960-talet ägnade han sig åt kliniskt orienterad tumörforskning, framför allt kring ben- och mjukdelstumörer.
Han blev en världsauktoritet inom det området. I samarbete med ortopedkirurgiska kliniken
byggde han upp ett ledande centrum för diagnostik och behandling av mjukdels- och bentumörer. Han hade ett fruktbart forskningssamarbete med odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet, främst avdelningen för oral patologi. Lennart Angervall avled den 20 januari 2005.
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BJÖRKESON, Ingvar (f. 1927), FDhc, översättare, Bromma.
Sven Göran Ingvar Björkeson föddes i Linköping den 15 september 1927. Han avlade studentexamen 1947 och bedrev sedan konst- och språkstudier i Frankrike, Italien och Spanien
1948–55. Han var 1956–87 anställd som tarifferare vid SAS. Han har gjort sig känd för sina
översättningar av klassisk litteratur från italienska, grekiska, latin och franska till svenska.
Han är en av landets mest framstående översättare. Genom utomordentliga tolkningar bl.a. av
Dantes Gudomliga Komedi och av Vergilius´ Aeneid har han berikat den svenska kulturen
med två av de viktigaste verken inom den europeiska litteraturen. Han erhöll 1989 Natur och
Kulturs kulturpris och han fick 2005 Längmanska kulturfondens stora pris.

CUSHMAN, Samuel W. (f. 1941), MDhc, forskare vid National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland, USA.
Samuel Wright Cushman föddes i Bryn Mawr, Pennsylvania, USA den 2 oktober 1941. Han
avlade bachelorexamen (BS) vid Bowdoin College 1963 och blev PhD i Psychological Chemistry and Cell Biology vid The Rockefeller University i New York 1969. Efter sin utbildning
kom han till National Institutes of Health i Bethesda där han sedan varit verksam som forskare vid Experimental Diabetes, Metabolism and Nutrition Section. Han är känd för att ha utvecklat den s.k. translokationshypotesen. Denna har på ett avgörande sätt ökat förståelsen för
olika hormoners, inklusive insulins, verkningsmekanismer. Han har under flera år bedrivit ett
aktivt och nära samarbete med forskare vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

EHNMARK, Anders (f. 1931), FDhc, författare, Nykvarn.
Anders Jacob Ehnmark föddes i Linköping den 2 juni 1931. Han blev filosofie kandidat vid
Uppsala universitet 1960 och arbetade sedan bl.a. som korrespondent i Rom för tidningen
Expressen 1956–72. Han är verksam som författare och har givit ut en lång rad böcker alltifrån debuten 1962 med boken Angola. Flera av hans böcker utgör sociala reportage med
samhällskritiska inlägg. Under 1980-talet utgav han två betydelsefulla essäer om var sin centralgestalt i den politiska idéhistorien. Maktens hemligheter (1986) handlade om den florentinske renässanstänkaren Machiavelli, den politiska maktutövningens filosof. I Slottet (1990)
porträtterades Tocqueville, den liberale aristokraten, som brottades med frågan om frihetens
förhållande till demokrati och jämlikhet. Anders Ehnmarks arbeten har gett självständiga och
analytiska bidrag till klassiska och alltjämt centrala frågeställningar. Han tilldelades Övralidspriset 2002.

EPKER, Bruce N. (f. 1939), ODhc, chef vid John Peter Smith-sjukhuset, Texas, USA.
Bruce N. Epker föddes i Toledo, Ohio, USA den 19 april 1939. Han avlade tandläkarexamen
vid University of Detroit 1965, masterexamen vid University of Pittsburgh 1966 och doktorsexamen (PhD) vid Health Science Center, University of Texas 1973. Under perioden 1968–73
arbetade han som klinisk professor vid Division of Oral Surgery vid University of Texas. År
1972 blev han chef för den oralkirurgiska verksamheten vid John Peter Smith Hospital i Fort
Worth och från 1983 var han dessutom chef för Fort Worth Cleft Palate Center vid samma
sjukhus. Båda dessa befattningar upprätthöll han till 1994. Han är en föregångare inom ut-
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vecklingen av den ortognata kirurgin. Han har via kurser, symposier och skrifter spritt kunskaper och kirurgiska erfarenheter till oralkirurger över hela världen. Han har en omfattande
vetenskaplig produktion bakom sig, särskilt rörande kirurgi med funktionella aspekter på kirurgisk korrektion och käkställningar och han har haft betydelsefulla kontakter med svensk
forskning.

FREEMAN, Michael A.R. (f. 1931), MDhc, chef vid London Hospital, London,
Storbritannien.
Michael Alexander Reykers Freeman föddes den 17 november 1931. Han fick sin grundläggande medicinska utbildning vid Corpus Christi College i Cambridge 1950–53 och vid
London Hospital Medical College 1953–56. Han blev medicine doktor (MD) 1964. Han har
varit verksam som ortopedkirurg och han har varit chef för den ortopediska kliniken vid London Hospital. Han är en av de mest framstående brittiska ortopedkirurgerna och han introducerade den första totala condylprotesen i knäleden 1970 och opererade de första knäproteserna
i Göteborg. Han har haft ett långvarigt samarbete med forskare vid medicinska fakulteten som
omfattat såväl det kliniskt ortopediska området som bioimplantatområdet. Han har också varit
gästföreläsare och forskningsrådgivare vid Göteborgs universitet.

HOPWOOD, Anthony (f. 1944), EDhc, professor vid London School of Economics and
Political Science, Storbritannien.
Anthony G. Hopwood föddes den 18 maj 1944. Han avlade bachelorexamen (BS) i ekonomi
vid London School of Economics och blev PhD vid the Graduate School of Business, University of Chicago. Han var lärare vid Manchester Business School innan han blev professor vid
London School of Economics and Political Science. År 1995 blev han professor i Management Studies vid University of Oxford. Han är ledande inom europeisk redovisningsforskning
och har skapat ett betydelsefullt nätverk, inte minst genom tidskriften Organizations and Society. Han har varit starkt engagerad i forskning vid den företagsekonomiska institutionen i
Göteborg, som han på olika sätt givit sitt stöd. Han har också medverkat i ett utbyte som möjliggjort för forskare från Göteborgs universitet att verka vid London School of Economics.

HOWELL, Stephen B. (f. 1944), MDhc, professor i medicin vid University of
California, San Diego, USA.
Stephen B. Howell föddes den 29 september 1944. Han fick sin grundutbildning i biologi vid
University of Chicago 1962–66 och han avlade MD vid Harvard Medical School med profilering i immunologi. Han är specialistutbildad inom internmedicin och onkologi och har som
läkare tjänstgjort vid såväl vid Massachusetts General Hospital som vid National Cancer Institute. 1984 blev han chef för Clayton Foundation Drug Resistance Laboratory och 1987 professor i medicin vid University of California i San Diego (UCSD). Han är numera chef för the
Clinical Investigations and Development Therapeutics and Cancer Pharmacology Programs
vid UCSD. Han är en framstående expert inom området ”cancer drug development and drug
delivery” och han har haft ett fruktbart samarbete med kirurgiska institutionen vid Göteborgs
universitet avseende möjligheterna att utveckla regional cancerterapi.
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MÖRCK, Niels-Henry (f. 1923), FDhc, konstnär, f.d. prefekt vid Högskolan för design
och konsthantverk vid Göteborgs universitet.
Niels-Henry Mörck föddes i Oslo den 6 augusti 1923. Han utbildades 1942–48 vid Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Slöjdföreningens skola i Göteborg och Kunstakademin i Köpenhamn. Han har arbetat som tecknare, grafiker och bokkonstnär och han har varit
lärare i illustration och grafik samt teori och historia inom design och konsthantverk vid
Konstindustriskolan i Göteborg. 1978–88 var han prefekt vid Högskolan för design och
konsthantverk inom Göteborgs universitet. Han har ett brett register som konstnär och han
finns representerad på bl.a. Nationalgalleriet i Oslo, konstmuseet i Göteborg och Röhsska
konstslöjdmuseet. Hans engagemang för de konstnärliga områdenas utveckling är omvittnat
och han har varit framstående i uppbyggnaden av det konstnärliga utvecklingsarbetet vid Göteborgs universitet.

NITZELIUS, Tor (1914–1999), FDhc, f.d. intendent vid Göteborgs botaniska trädgård,
Göteborg.
Gustaf Tor Nitzelius föddes i Stockholm den 12 februari 1914. Han skaffade sig grundläggande trädgårdspraktik i Tyskland under 1930-talet och han arbetade sedan under tio år i
Stockholms stads parker innan han 1952 kom till Göteborg som amanuens vid Botaniska
trädgården. Redan som nyanställd deltog han 1952 i en insamlingsresa till Japan och han utvecklade ett stort intresse för Japans växtvärld. Han var särskilt intresserad av barrträd och
rododendron och med åren blev han en expert av internationella mått. Han var utan tvekan en
av landets främsta trädkännare och en utomordentligt skicklig dendrolog (specialist på vedväxter). Han var anställd som intendent vid Göteborgs botaniska trädgård fram till 1976 och
han bidrog starkt till trädgårdens utveckling genom nyintroduktion av växtslag, inte minst
från Japan. Genom sina böcker om trädgårdsväxter spred han kunskap om sitt område i vida
kretsar. Tor Nitzelius avled den 11 augusti 1999.

OMNELL, Karl-Åke (f. 1926), ODhc, professor vid School of Dentistry, University of
Washington, USA.
Karl-Åke Omnell föddes i Luleå den 26 augusti 1926. Han avlade tandläkarexamen vid tandläkarhögskolan i Stockholm 1951 och blev odontologie doktor vid tandläkarhögskolan i
Malmö 1957. Samma år blev han docent i odontologisk röntgendiagnostik. Han utnämndes
till professor i odontologisk röntgendiagnostik vid tandläkarhögskolan i Stockholm 1960 och
erhöll samma befattning vid tandläkarhögskolan i Malmö 1962. Under en period 1961–62 var
han gästprofessor vid National Institute of Health i Bethesda, USA. År 1980 blev han klinikchef vid Clinical Investigations and Patient Care Bransch, National Institute of Dental Research vid National Institute of Health. Från 1981 till 1992 var han professor vid Department of
Oral Medicine, School of Dentistry vid University of Washington i Seattle där han också var
också dekanus. Karl-Åke Omnell är en framstående forskare inom området oral och maxillofacial radiologi och han har varit gästlärare i ett 20-tal länder och deltagit i en rad internationella vetenskapliga kommittéer. Hans verksamhet har haft betydande relevans inte minst för
den odontologiska forskningen vid Göteborgs universitet.
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ÅR 1993
Lördagen den 23 oktober 1993 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion. Pro-

motorer var; för medicinska fakulteten Sören Björkerud, professor i patologi, för odontologiska fakulteten Gunnar Bergenholtz, professor i endodonti och oral diagnostik för humanistiska fakulteten Sture Allén, professor i språkveteskaplig databehandling, för samhällsvetenskapliga fakulteten Lennart Andersson, professor i kulturgeografi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Inger Wallentinus, professor i marin botanik.
Regeringen representerades vid detta tillfälle av utbildningsminister Per Unckel. Gästföreläsningen hölls av generaldirektören Anders Wijkman över ämnet Vetenskap för en bättre
värld

HEDERSDOKTORER
AGUIRRE, Gustavo (f. 1943), FDhc, professor i oftalmologi och chef vid Baker
Institute for Animal Health, Cornell University, New York, USA.
Gustavo Aguirre föddes den 8 september 1943 och emigrerade 1959 från Kuba till USA. Han
utbildades vid University of Pennsylvania där han genomgick veterinärmedicinsk utbildning
(1964–68) och där han 1975 blev PhD. Han blev specialistutbildad i oftalmologi vid Pennsylvania Graduate School of Medicine och School of Veterinary Medicine. Efter anställning som
forskardocent vid Wilmer Ophthalmological Institute vid Johns Hopkins University 1969–71
kom han till Cornell University och Baker Institute for Animal Health som forskare inom området komparativ oftalmologi. Gustavo Aguirre återvände till University of Pennsylvania
1973 först som lektor och senare som professor vid såväl School of Medicine som School of
Veterinary Medicine. År 1993 återvände han till Baker Institute som innehavare av en professur i oftalmologi (the Caspary Professor of Ophthalmology) vid College of Veterinary Medicine. Han har särskilt ägnat sig åt ärftliga ögonsjukdomar hos hundar och i viss mån katter. År
1998 tilldelades han World Small Animal Veterinary Association’s International Award for
Scientific Achievement med motiveringen “outstanding contribution to the advancement of
knowledge concerning disorders of companion animals”. Han har haft ett mångårigt samarbete med forskare vid Göteborgs Universitet.

CARLDÉN, Carl-Erik (1914–2006), FDhc, f.d. skoldirektör i Karlstad.
Carl-Erik Carldén föddes i Linköping den 28 augusti 1914. Han kom 1955 till Karlstad som
folkskolinspektör och var från 1958 till sin pensionering 1980 skoldirektör i Karlstad. Han var
aktiv politiker, bl.a. som ordförande i stadsfullmäktige i Karlstad, och han hade ett stort engagemang för utbildningsfrågor. Han arbetade med kraft i början av 1960-talet för att en akademisk utbildning skulle etableras i Karlstad och han var en av drivkrafterna bakom tillkomsten
år 1967 av den till Göteborgs universitet knutna universitetsfilialen i Karlstad. Han deltog
sedan också aktivt i tillkomsten av Högskolan i Karlstad (1977). Genom författarskap och
musealt arbete gjorde han en stor insats inom området pedagogikhistoria och han har särskilt
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dokumenterat Karlstads utbildningshistoria i en serie böcker. Carl-Erik Carldén avled den 18
februari 2006.

DIBONA, Gerald F. (f. 1939), MDhc, professor vid Department of Medicine,
University of Iowa, USA.
Gerald F. DiBona föddes i Cambridge, Massachusetts den 8 mars 1939. Han utexaminerades
som läkare vid Harvard College och Tufts University School of Medicine där han blev MD
1964. Han genomgick specialistutbildning i internmedicin vid Hospital of the University of
Pennsylvania 1964–67 och tjänstgjorde vid Peter Bent Brigham Hospital i Boston 1967–69.
År 1969 kom han till Department of Internal Medicine vid University of Iowa där han först
var lektor och därefter från 1972 docent och från 1975 professor. 1997 blev han professor i
fysiologi och biofysik vid University of Iowa College of Medicine. Han var år 2000 gästprofessor vid Karolinska institutet i Stockholm.
Gerald DiBona har en omfattande vetenskaplig produktion särskilt inom ”Neural Control
of Renal Function” och han är inom området en av de absolut ledande forskarna i världen.
Han har tilldelats en rad internationella utmärkelser och varit ledamot i flera internationella
medicinska organisationer. 2000–01 var han president i the American Physiological Society
och sedan 1979 är han president vid American Federation of Clinical Research. 1979–80 var
han gästforskare vid fysiologiska institutionen vid Göteborgs universitet och knöt där ett flertal bestående kontakter med experimentellt och kliniskt verksamma forskare.

GOLDHIRSCH, Aron (f. 1946), MDhc, professor i medicinsk onkologi vid Instituto
Europeo di Oncologio, Milano, Italien.
Aron Goldhirsch föddes i Landsberg am Lech, Tyskland den 25 april 1946. Han emigrerade
med sin familj till Israel 1948 där han fick sin grundutbildning. Han blev MD vid universitetet
i Milano, Italien 1972. Han har genomgått specialistutbildning i internmedicin och onkologi i
Schweiz och i USA. Han blev därefter professor i medicinsk onkologi vid Instituto Europeo
di Oncologio i Milano och även professor i medicinsk onkologi vid universitetet i Bern,
Schweiz. Under perioden 1994–2004 var han ordförande i Swiss Group for Clinical Cancer
Research (SAKK). Hans utveckling av metoder vid behandling av bröstcancer har varit banbrytande. Hans vetenskapliga insatser och internationella kontakter har haft stor betydelse inte
minst för klinisk verksamhet och onkologisk forskning vid Göteborgs universitet.

FARBER, B. Debora (f. 1938), FDhc, professor i oftalmologi vid University of
California, USA.
Debora B Farber föddes i Argentina den 19 februari 1938. Hon blev PhD i organisk kemi vid
universitetet i Buenos Aires 1966. Hon fortsatte sedan sin utbildning i kemi och biokemi vid
University of California, Santa Barbara. Hon var forskarassistent vid Department of Anatomy
vid University of California, Los Angeles (UCLA) 1971–77, docent i oftalmologi 1977–84
vid UCLA School of Medicine och från 1984 professor i oftalmologi vid UCLA. Hon har
särskilt intresserat sig för biokemiska processer i samband med sjukdomar på ögats näthinna
och gjort betydande insatser inom detta område. Hon har haft ett mångårigt samarbete med
forskare vid Göteborgs universitet särskilt inom ämnet zoomorfologi.
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JALIL, Fehmida (f. 1933), MDhc, professor i pediatrik och chef för Department of
Social and Preventive Paediatrics, King Edward Medical College, Lahore, Pakistan.
Fehmida Jalil föddes i Pakistan den 3 mars 1933. Hon utbildades till läkare vid University of
Punjab i Pakistan 1956 och University of London 1963. År 1977 blev hon MD vid University
of Punjab i Lahore. Hon har genomgått utbildning i bl.a. epidemiologi (Umeå 1983 och Göteborg 1984), infektionssjukdomar (Vietnam 1988) och forskningsmetodologi (Harvard 1992).
Under perioden 1964–74 tjänstgjorde hon som läkare vid King Edward Medical College i
Lahore. 1974–77 var hon lektor, därefter docent och under tiden 1980–93 professor i pediatrik
och chef vid Department of Social and Preventive Paediatrics vid King Edward Medical College i Lahore. 2003–04 var hon professor i Public Health vid Health Services Academy i Islamabad.
Fehmida Jalil startade redan under 1960-talet de första försöken med en prospektiv uppföljning av barn i fattig miljö för att kunna studera de faktorer som bestämde deras hälsotillstånd. På så sätt klarlades en rad faktorer som var av betydelse för barns hälsa i u-land. Hon
kunde illustrera hur en rad lokala levnadsförhållanden i form av bristande hygien, bristande
näring och bristande omvårdnad ledde till den mycket höga barnadödligheten. Genom hennes
insatser kunde en stor fältstudie, stödd bl.a. av SAREC, genomföras vilket hade stor betydelse
för planering av hälsovård för barn i ett flertal länder. Hon har haft ett mångårigt samarbete
med avdelningen för klinisk immunologi vid Göteborgs universitet.

RENBORG, GRETA (1921–2005), FDhc, f.d. lektor vid bibliotekshögskolan i Borås,
Greta Renborg föddes i Stockholm den 6 oktober 1921. Hon genomgick statens biblioteksskola 1952–53 och studerade 1963 även i USA vid Western Reserve University i Cleveland och
Rutgers State University i New Jersey. År 1963 publicerade hon boken Det uppsökande biblioteket. Hon bedrev studier i sociologi vid Uppsala universitet. 1968–72 var hon PRbibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek och därefter, till 1987, lektor vid bibliotekshögskolan i Borås. Efter sin pensionering följde hon olika doktorandkurser vid Centrum för biblioteks- och informationsvetenskap i Göteborg och hon skrev flera vetenskapliga uppsatser.
Hon gjorde en framstående insats genom att bygga upp svensk biblioteksforskning och hon
var en internationellt känd representant för den svenska folkbiblioteksvärlden. Greta Renborg
avled den 18 september 2005.

SKINNER, Donald G. (f. 1938), MDhc, professor i urologi vid University of Southern
California, Los Angeles, USA.
Donald G. Skinner föddes den 5 augusti 1938. Efter grundutbildning vid Wesleyan University
blev han medicine doktor (MD) vid Yale University School of Medicine 1964. Han genomgick specialistutbildning i både kirurgi och urologi vid Massachusetts General Hospital, där
han också var anställd 1970–71. År 1971 kom han till University of California, Los Angeles
först som lektor och från 1975 som docent i kirurgi. 1980–89 var han professor i kirurgi vid
University of Southern California, Department of Surgery, Division of Urology. 1990 blev
han professor i urologi vid samma universitet. Han är en av de främsta auktoriteterna inom
urogenital cancerkirurgi och rekonstruktion av de nedre urinvägarna och han har haft en stor
betydelse för den snabba utvecklingen inom detta område av kirurgi. Hans forskning inom
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urologisk och onkologisk kirurgi har inneburit stora förbättringar av kliniska metoder. Han
har haft ett nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

SNOW, RICHARD E. (1936–1997), FDhc, professor, School of Education, Stanford
University, USA.
Richard Eric Snow föddes i Newark, New Jersey USA 1936. Han fick sin grundläggande utbildning i psykologi vid University of Virginia (1958) och Purdue University (1960). Han
blev PhD i psykologi vid Purdue University 1963. Under perioden 1963–66 tjänstgjorde han
vid Purdue faculty som lektor och chef för Instructional Media Unit. År 1966 kom han till
Stanford University där han först var lektor (1967) och sedan docent (1971) och från 1971 till
1997 professor vid School of Education. Han arbetade med grundläggande frågor om individuella differenser, inlärning och undervisning och han lämnade mycket viktiga bidrag till förståelsen av intelligensens natur och till frågan om anpassning av undervisning för att ta hänsyn till individuella differenser. Hans vetenskapliga arbete inom det pedagogiskt-psykologiska området hade stort inflytande på forskningen inom detta fält i Europa. Han hade ett
mångårigt och nära samarbete med institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. Richard Snow avled den 5 december 1997.

TAMMISALO, Erkki (f. 1932), ODhc, professor i oral radiologi vid Åbo akademi, Åbo,
Finland.
Erkki Tammisalo föddes den 8 oktober 1932. Under åren 1961–63 tjänstgjorde han som lärare
i oral radiologi vid tandläkarhögskolan i Helsingfors, där han 1963 disputerade för odontologie doktorsgrad. Två år senare förordnades han som tf. professor i oral radiologi vid Åbo akademi där han 1965 blev professor i samma ämne. Han genomgick specialistutbildning i oral
radiologi 1978 och blev 1988 överläkare inom området orala sjukdomar vid Åbo universitetssjukhus. Han har bedrivit omfattande forskning särskilt inom området panoramaradiografi.
Baserad på djup klinisk och radiologisk kunskap har han utvecklat denna teknik så att den ger
detaljerade upplysningar om tänder, käkar och ansiktsskelett. Hans kliniska erfarenhet och
radiologiska kunskaper har varit betydelsefulla i samarbetet med avledningen för oral diagnostik vid Göteborgs universitet.
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ÅR 1994
Lördagen den 29 oktober 1994 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Göte-

borgs konserthus. Promotorer var; för medicinska fakulteten Per Björntorp, professor i medicin, för odontologiska fakulteten Gunnar Dahlén, professor i oral mikrobiologi, för humanistiska fakulteten Aimo Seppänen, professor i engelska, för samhällsvetenskapliga fakulteten
Kurt Grönfors, professor i sjörätt och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Stefan
Nilsson, professor i zoofysiologi.
Högtidsföreläsningen hölls av universitetskansler Stig Hagström över ämnet Vägen mot ett
nytt samhälle – kunskapssamhället.

HEDERSDOKTORER
BENGTSSON, Sixten (1908–2000), FDhc, folklivsskildrare, Skövde.
Sixten Viktor William Bengtsson föddes i Skövde den 12 augusti 1908. Han var till yrket
folkskollärare men gjorde sig känd som folklivsskildrare och han gick allmänt under benämningen ”Västgöta-Bengtsson”. Från 1943 genomförde han intervjuer med gamla västgötar.
Materialet spelades in på 300 magnetofonband och 650 grammofonskivor, som finns förvarade i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Textmassan motsvarar ca 3 000 maskinskrivna
A4-sidor. Han höll över 5 000 föreläsningar och han skrev 21 böcker i sin verksamhet med att
nedteckna folklivshistoria i Västergötland och dokumentera Västergötlands dialekter. Genom
hans entusiastiska folkbildningsarbete har muntliga traditioner och provinsiell särart i Västergötland kunnat bevaras till eftervärlden. Han var en av Sveriges största amatöretnologer och
han var dessutom en god historieberättare. Sixten Bengtsson avled den 5 november 2000.

CORBETT, Keith F. (f. 1941), FDhc, ordförande i Conservation Committee, Societas
Europaea Herpetologica, Dorset, Storbritannien.
Keith Frederick Corbett föddes den 31 december 1941. Han genomgick grundutbildning i
biologi vid Burkbeck College i London och avlade i slutet av 1960-talet en masterexamen.
Han har ägnat i stort sett all sin tid åt arbete i olika naturvårdsföreningar och åt projekt för
bevarandet av hotade arter och viktiga naturmiljöer. Han grundade den första engelska naturvårdskommittén för amfibier och reptiler. Han bidrog starkt till en reformerad engelsk naturvårdslagstiftning 1975 där grodor, ödlor och ormar för första gången fick ett rättsligt skydd.
År 1981 grundade han en internationell herpetologisk naturvårdskommitté Societas Europaea
Herpetologica. Hans insatser belönades 1991 då han av den svenske kungen fick mottaga FNorganet UNEPS utmärkelse ”The Global 500 Awards”. Hans naturvårdsarbete har bedrivits i
nära samarbete med bl.a. zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
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DONATH, Karl (f. 1935), MDhc, professor vid institutionen för oral patologi vid
Universität Hamburg, Tyskland.
Karl Donath föddes i Leipzig, Tyskland den 28 juli 1935. Han fick sin grundläggande utbildning vid universitetet i Münster där han avlade medicine doktorsexamen 1966. Under perioden 1969–75 arbetade han vid institutionen för patologi vid Universität Hamburg där han
också blev PhD 1979 och odontologie doktor 1983. År 1986 anställdes han som professor och
chef vid institutionen för oral patologi vid Universität Hamburg. Han avgick med pension
1999 och har därefter bl.a. varit gästprofessor vid universiteten i Wien och Beijing. Han är
internationellt välkänd för sina studier gällande implantat, biomaterial och vävnadsreaktioner.
Han har samarbetet med flera olika institutioner vid Göteborgs universitet bl.a. institutionen
för handikappforskning.

FEJERSKOV, Ole (f. 1943), ODhc, f.d. professor i tandsjukdomslära vid tandläkarhögskolan i Århus, rektor vid Forskerakademiet i Århus, Danmark.
Ole B. Fejerskov föddes 1943. Han blev tandläkare 1967, odontologie licentiat 1970 och
odontologie doktor 1973. Under perioden 1973–93 var han anställd vid tandläkarhögskolan i
Århus, dels som professor i tandsjukdomslära, dels under en följd av år som rektor. 1993 blev
han rektor vid Forskerakademiet i Århus och sedan 1999 är han direktör vid Danmarks
Grundforskningsfond. Sedan 1999 är han också adjungerad professor i odontologi vid Århus
universitet. Han har varit gästlärare vid olika universitet i bl.a. England, Japan, Frankrike och
Australien. Han har framför allt arbetet med karies- och fluorforskning, experimentellt och
epidemiologiskt, och han har skrivit flera läroböcker inom detta område. Han har också organiserat flera internationella odontologiska forskningsprojekt i bl.a. Tanzania, Kenya och Kina.

JANSON, Rolf G. (f. 1925), FDhc, VD, bokförläggare, Höganäs.
Rolf Gunnar Janson föddes i Göteborg den 21 augusti 1925. Han utbildades 1946–48 vid Rygaards reklamakademi i Stockholm och blev 1949 anställd vid Åhlén & Åkerlunds Förlags
AB där han bl.a. var försäljningschef. Han var sedan under perioden 1959–64 förlagschef vid
Williams förslags AB och 1965–79 VD för Bokförlaget Bra Böcker AB samt 1979–91 VD
vid Förlags AB Viken i Höganäs Genom utgivningen av bl.a. flera uppslagsverk i stora upplagor och utgivandet av nationalencyklopedin har han medverkat till en betydelsefull spridning av fack- och skönlitteratur över hela Sverige.

JONES, E. Peter (f. 1935), FDhc, forskare vid Bedford Institute of Oceanography,
Halifax, Kanada.
E. Peter Jones föddes den 17 januari 1935. Han fick sin grundläggande utbildning vid University of British Colombia där han också avlade doktorsexamen (PhD) år 1963. Under perioden
1963–64 var har gästforskare vid universitetet i Tokyo och 1964–65 var han anställd som
forskarassistent vid Columbia University. Han var docent vid University of Toledo 1966–73
och var då även gästlärare vid McMaster University under ett års tid. År 1973 erhöll han en
anställning som forskare vid Department of Fisheries and Oceans vid Bedford Institute of
Oceanography i Halifax. Han är en av världens ledande forskare vad gäller studiet av de ke-
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miska förhållandena i den Arktiska Oceanen och han har under mer än tio år varit en givande
samarbetspartner för flera forskare vid institutionen för analytisk och marin kemi vid Göteborgs universitet. Han har i detta samarbete bl.a. ställt materiella resurser till förfogande och
flera forskare från Göteborgs universitet har beretts plats på kanadensiska forskningsfartyg.

MALMSTEN, Erik (1920–2004), EDhc, grosshandlare, Djursholm.
R. G. Erik Malmsten föddes i Göteborg den 31 mars 1920. Han genomgick Göteborgs Handelsinstitut 1942 och anställdes därefter i grosshandelsföretaget Malmsten & Bergvall där han
blev en av delägarna. Det ledde i sin förlängning till att blev ledamot av styrelsen för Fortia
AB, sedermera Pharmacia AB. År 1983 upprättade han stiftelsen Richard C. Malmstens Minne i Göteborg (till minne av sin farfar) och Johan Ad. Malmstens minnesfond i Jönköping (till
minne av sin far). I Frankrike bekostade han 1989 återuppbyggnaden av Hôtel Chevillon, som
blev ett gästhem i Frankrike för svenska konstnärer. Under 1990-talet gjorde han stora donationer till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han deltog på olika sätt i utvecklingen
av flera företag, främst inom kemi- och läkemedelssektorn men framför allt engagerade han
sig starkt till förmån för den ekonomiska högre utbildningen och forskningen i Göteborg och
för dess kvalitet och internationella slagkraft. Erik Malmsten avled den 16 juli 2004.

OLSON, David R. (f. 1935), FDhc, professor i tillämpad psykologi vid Ontario
Institute for Studies in Education, University of Toronto, Kanada.
David R Olson föddes 1935. Han fick sin grundläggande utbildning vid University of Saskatchewan i Kanada och han avlade doktorsexamen vid University of Alberta. Därefter blev han
professor i tillämpad psykologi vid Ontario Institute for Studies in Education vid University
of Toronto. Hans forskning rör utvecklingspsykologiska grundfrågor, särskilt skriftspråkets
betydelse för kommunikativa begrepp hos barn. Han har utgivit en rad betydelsefulla vetenskapliga publikationer och hans handbok The World on Paper har översatts till sex språk. Han
är medlem i Royal Society of Canada. Han har medverkat i en stor mängd symposier och
forskarkurser vid Göteborgs universitet.

RÜDIGER, Wolfhart (f. 1933), FDhc, professor i fytokemi vid botaniska institutionen,
Universität München, Tyskland.
Wolfhart Rüdiger föddes i Stolp, Tyskland den 14 juni 1933. Han avlade sin doktorsexamen
vid universitetet i Würzburg 1961 och var därefter anställd som vetenskaplig medarbetare vid
Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung i Heidelberg och som assistent vid Institut
für Biochemie, Universität Saarbrücken. År 1971 blev han professor i fytokemi vid botaniska
institutionen vid Universität München och han innehade denna befattning till sin pensionering. Under perioden 1971–73 var han dekanus och 1984–87 prodekanus vid Fakultät für Biologie vid Universität München. Han är en pionjär inom studierna av växters fotoreceptorer
och han har gjort mycket framstående insatser inom området fotobiologi. Han är en uppskattad föreläsare på internationella kurser och symposier. Han delar sitt intresseområde med
många forskare vid avdelningen för fysiologisk botanik vid Göteborgs universitet, med vilka
han sedan lång tid har haft ett givande samarbete.
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SIMPSON, George M. (f. 1926), MDhc, professor i psykiatri och farmakologi vid
Medical College of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
George Megahy Simpson föddes den 28 september 1926. Han fick sin grundläggande utbildning vid Glasgow University och avlade medicine doktorsexamen vid Liverpool University
1955. Han genomgick specialistutbildning vid Royal Victoria Hospital i Kanada 1956–57 och
vid Rockland Hospital i New York 1957–59. Under perioden 1959–77 arbetade han som Assistent in Psychiatry vid Colombia University, New York. Därefter var han, under perioden
1977–80 professor i psykiatri vid University of Southern California och 1983–94 professor i
psykiatri och farmakologi och chef vid Clinical Psychopharmacology Medical College of
Pennsylvania i Philadelphia. År 1994 blev han professor i psykiatri och chef för den kliniska
forskningen vid Department of Psychiatry and the Behavioural Sciences vid University of
Southern California. George Simpson är en ledande forskare inom amerikansk psykiatri med
huvudsaklig inriktning på biologisk psykiatri och klinisk psykofarmakologi. Han har bl.a.
deltagit aktivt i två stora forskningsprojekt som initierats vid Göteborgs universitet.

WICKHAM, John E.A. (f. 1927), MDhc, forskardocent och kirurg vid Guy’s Hospital i
London, Storbritannien.
John E.A. Wickham föddes 1927. Han utbildades till läkare och urolog och tjänstgjorde under
större delen av sitt yrkesverksamma liv som forskardocent och kirurg vid Guy’s Hospital i
London. Han låg bakom tillkomsten och planeringen 1986 av University of London’s Institute
of Urology. Han är en internationellt framstående forskare inom, njurkirurgi, njursten och
minimal invasiv kirurgi. Under en lång följd av år samverkade han med forskare vid den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet genom publikationer, kurser och seminarier i
både London och Göteborg.
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ÅR 1995
Lördagen den 21 oktober 1995 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion. Pro-

motionen ägde rum i Vasakyrkan och doktorerna samlades vid universitetsbyggnaden i Vasaparken och gick sedan i procession till kyrkan. Det var första gången en promotion ägde rum i
Vasakyrkan. Efter promotionen följde en bankett, denna gång på hotell Sheraton.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Mattias Aurell, professor i medicinska njursjukdomar, för odontologiska fakulteten Doven Birkhed, professor i cariologi, för humanistiska fakulteten Maj-Brit Wadell, professor i konstvetenskap, för samhällsvetenskapliga fakulteten Philip Hwang, professor i psykologi och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Rutger Rosenberg, professor i marin ekologi.

HEDERSDOKTORER
AKESON, Wayne H. (f. 1928), MDhc, professor vid ortopedkliniken i San Diego,
University of California, USA.
Wayne H Akeson föddes 1928. Han utbildades till läkare och ortoped och blev 1970 professor
i ortopedi vid University of California, San Diego. Han innehade denna position till sin pensionering och han har därefter varit verksam som professor emeritus. Han är en internationellt
välkänd och ledande ortoped och hans forskning har på ett avgörande sätt bidragit till förbättrade möjligheter till rehabilitering av bl.a. arbetsskador. Det har t.ex. haft stor betydelse för
flera rygghabiliteringsprojekt i Göteborg. Wayne Akeson har sedan många år tillbaka haft ett
nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

ARENDS, Joop (1934–1998), ODhc, professor vid Department of Materia Technica,
Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna.
Joop Arends föddes 1934. Han erhöll sin grundläggande utbildning i kemi (1958–61) vid
Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna och avlade doktorsexamen 1965. Under perioden
1967–68 var han gästforskare vid University of Princeton i USA och 1969 blev han professor
vid Rijksuniversiteit Groningen och chef för Departement of Materia Technica vid universitetet. Han var en internationellt mycket uppmärksammad forskare, bl.a. känd för sina studier
kring re- och demineralisering i kariesprocessen. Han samarbetade under en följd av år med
forskare vid odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet och han var handledare för ett
flertal doktorander vid fakulteten. Joop Arends avled den 19 april 1998.

FRICK, Matti Henrik (f. 1931), MDhc, professor i kardiologi vid Helsingsfors
universitet, Finland.
Matti Henrik Frick föddes 1931. Han utbildade sig till läkare och kardiolog och var docent vid
Helsingfors universitet 1966–81 och professor i kardiologi vid universitetet och överläkare
vid kardiologkliniken 1981–94. Han är en av pionjärerna inom nordisk kardiologi och han har
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haft ett mycket nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.
Hans engagemang har omfattat både undervisning och forskning och även innefattat betydelsefulla insatser för utvecklingen av forskningssamverkan med läkemedelsindustrin.

GAUDRY, Garth I. (f. 1941), FDhc, professor i matematik vid University of New South
Wales, Sydney, Australien.
Garth I. Gaudry föddes i Rockhampton, Queensland, Australien 1941. Han är till professionen
matematiker och har i den egenskapen innehaft olika positioner vid bl.a. Flinders University,
the Australien National University, Yale University, University of Paris och Warwick University. Under perioden 1993–2003 var han professor i matematik och chef för School of
Mathematics vid University of New South Wales i Sydney. Han var 2003–05 Director vid the
Australian Mathematical Sciences Institute och blev därefter Director vid International Centre
of Excellence for Education in Mathematics (ICE-EM) vid University of Melbourne. Han har
varit gästlärare vid universiteten i Milano, Genève och Göteborg. Hans matematiska analyser
har väckt uppmärksamhet över hela världen och har haft fundamental betydelse för matematikens användningar inom många vetenskaper. Garth Gaudry har också gjort sig känd som en
engagerad förespråkare för kvalitet i forsknings- och utbildningspolitiska sammanhang och
han har många kontakter med matematiker vid Göteborgs universitet.

GIBBINS, Ian L. (f. 1954), FDhc, professor i anatomi och histologi vid Department of
Anatomy and Histology vid Flinders University, Adelaide, Australien.
Ian L. Gibbins föddes den 17 mars 1954. Han genomgick grundläggande utbildning vid University of Melbourne där och också avlade doktorsexamen (PhD). Därefter erhöll han en anställning som professor i anatomi och histologi vid Department of Anatomy & Histology vid
Flinders University i Adelaide. Hans forskning omfattar aspekter på nervsystemets fysiologi
och funktionella anatomi i såväl däggdjur som andra grupper av ryggradsdjur. I detta arbete
har han nära samarbetat med sin kollega Judy L. Morris vid samma universitet. Båda forskarna är världsledande inom sina forskningsfält och flera nya idéer och tekniker inom den neurobiologiska forskningen har kunnat etableras vid Göteborgs universitet tack vare kontakterna
med Ian Gibbins och hans kollegor. Ian Gibbins har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med forskare vid den zoofysiologiska avdelningen vid Göteborgs universitet.

JOHANSSON, Bengt (f. 1920), ODhc, professor emeritus i plastikkirurgi vid Göteborgs
universitet.
Carl Anders Bengt Johansson föddes i Borås den 8 mars 1920. Han avlade medicine licentiatexamen vid Karolinska institutet 1946 och disputerade där 1953 på avhandlingen Reconstruction of the male urethra in strictures. Han blev docent i plastikkirurgi vid Karolinska institutet
1954 och överläkare vid Sahlgrenska sjukhusets plastikkirurgiska klinik 1956. Han utnämndes till professor i plastikkirurgi vid Göteborgs universitet 1970 och blev emeritus 1986. Han
har sedan tillkomsten 1967 av den odontologiska fakulteten aktivt stött och samverkat med
forskare vid fakulteten. Via kraniofacialfonden har han stött flera odontologiska forskningsprojekt och aktivt medverkat vid anskaffning av utrustning till käkcentralen i Göteborg.
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KARLSSON, Hugo (f. 1929), FDhc, f.d. chef för dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.
Gustaf Hugo Karlsson föddes i Borås den 24 maj 1929. Han blev filosofie magister 1956 och
filosofie licentiat i nordiska språk 1967. Han var amanuens vid institutet för ortnamns- och
dialektforskning i Göteborg 1954–65. Han var extra tjänsteman vid landsarkivet i Göteborg
1959–65 och amanuens där 1965–66. Han var arkivarie vid landsarkivet i Härnösand 1966–69
och vid landsarkivet i Uppsala 1969–72. Under perioden 1972–76 var han förste arkivarie vid
riksarkivet och chef för riksarkivets åttonde sektion. Därefter var han till 1994 arkivchef vid
dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Han är en välkänd auktoritet inom
stora delar av den västsvenska ortnamns- och dialektforskningen där han i första hand ägnat
sig åt forskning om språkbruk och namnskick. Han har på olika sätt varit ett viktigt stöd för
forskare vid den humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

KILPATRICK, Jeremy (f. 1935), FDhc, professor vid Mathematics Education
Department, College of Education, University of Georgia, USA.
Jeremy Kilpatrick föddes den 21 september 1935. Han avlade masterexamina vid University
of California, Berkeley, 1956 (MA) och vid Stanford University 1962 (MS) där han också
avlade doktorsexamen (PhD) 1967. Han var forskarassistent vid School Mathematics Study
Group vid Stanford University 1962–67. Därefter var han lektor vid Teachers College vid
Columbia University 1967–70 och docent där 1970–75. År 1973 blev han professor i Mathematics Education vid University of Georgia och 1993 Regents professor i Mathematics Education vid samma universitet. Han har varit gästlärare vid en rad universitet bl.a. Cambridge,
England (1973–74), Perugia, Italien (1988), Barcelona, Spanien (1991), Nashville, USA
(1993), Bogotá, Columbia (1993) och Göteborg (1993). Han har haft ett intensivt samarbete
med institutionen för ämnesdidaktik inom lärarutbildningen och bl.a. varit en mycket uppskattad gästlärare och även handlett forskarstuderande vid den samhällsvetenskapliga fakulteten
vid Göteborgs universitet.

LAMB, Michael (f. 1953), FDhc, chef vid Section for Emotional Development,
National Institute of Health, Bethesda, USA.
Michael Lamb föddes den 22 oktober 1953. Efter genomgången utbildning blev han chef vid
Section for Emotional Development vid National Institute of Health i Bethesda, USA. 2004
kom han till University of Cambridge, Storbritannien, där han blev professor i psykologi och
socialvetenskap. Han är en av världens ledande utvecklingspsykologer. Under en lång följd av
år har han samarbetet med ett flertal forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs
universitet och bl.a. arbetet inom två stora projekt som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Han har varit en flitigt anlitad föreläsare vid universitetet.

LUNDBERG, Ingabritt (1912–1999), MDhc, hedersordförande i Ingabritt och Arne
Lundbergs Forskningsstiftelse, Göteborg.
Ingabritt Lundberg föddes i Åmål den 5 augusti 1912. Han var maka till direktör Arne Lundberg (1910–73) som var en skicklig och framgångsrik affärsman och bl.a. verkställande direk-
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tör i Pharmacia AB. Till minne av sin make instiftade hon 1982 Ingabritt och Arne Lundbergs
Forskningsstiftelse vars ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer och njursjukdomar samt ortopedi. Stiftelsen har en styrelse bestående av
fem personer och styrelsen har sitt säte i Göteborg och står under länsstyrelsens tillsyn. Det
bokförda kapitalet uppgick 2006 till ca 900 miljoner kronor och stiftelsen har t.o.m. 2006 delat ut 481 miljoner kronor i forskningsanslag. Forskningsstiftelsen har givit Göteborgs universitet betydande bidrag till vetenskaplig forskning för uppbyggnad av laboratorier med kompetens i världsklass. Ingabritt Lundberg erhöll 1987 utmärkelsen Socii et Amici av Göteborgs
universitet och tilldelades samma år Göteborgs stads förtjänsttecken. Ingabritt Lundberg avled
den 6 juni 1999.

MAHLEY, Robert W. (f. 1941), MDhc, professor i patologi och medicin vid Gladstone
Institute of Cardiovascular Disease, University of California, San Francisco, USA.
Robert William Mahley föddes i Shelbyville, Indiana, USA den 23 juli 1941. Han fick sin
grundläggande utbildning vid Maryville College och avlade doktorsexamen (PhD) vid Vanderbilt University 1968 där han 1970 också blev medicine doktor (MD). Han genomgick specialistutbildning i patologi 1972. Under perioden 1971–79 var han anställd vid National
Heart, Lung and Blood Institute vid National Institutes of Health (NIH), bl.a. som chef under
några år vid Comparative Atherosclerosis and Arterial Metabolism Section. År 1979 blev han
professor i patologi och medicin och chef för Gladstone Institute of Cardiovascular Disease
vid University of California, San Francisco. Han är sedan 1992 President för The J. Gladstones Institutes och sedan 1998 Senior Investigator vid Gladstones Institutes of Neurological
Disease. Han är chef för ett av världens mest betydelsefulla centra för molekylärt inriktad
kardiovaskulär forskning. Institutet har haft ett mångårigt vetenskapligt utbyte med den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, särskilt inom områdena endokrinologi och medicinsk och fysiologisk kemi.

MORRIS, Judy L. (f. 1952), FDhc, docent vid Department of Anatomy and Histology
vid Flinders University, Adelaide, Australien.
Judy L. Morris föddes den 3 november 1952. Hon genomgick grundläggande utbildning vid
University of Melbourne där och också avlade doktorsexamen (PhD). Därefter erhöll hon en
anställning som docent i anatomi och histologi vid Department of Anatomy & Histology vid
Flinders University i Adelaide. Hennes forskning omfattar aspekter på nervsystemets fysiologi och funktionella anatomi i såväl däggdjur som andra grupper av ryggradsdjur. I detta arbete
har hon nära samarbetat med sin kollega Ian L. Gibbins vid samma universitet. Båda forskarna är världsledande inom sina forskningsfält och flera nya idéer och tekniker inom den neurobiologiska forskningen har kunnat etableras vid Göteborgs universitet tack vare kontakterna
med Judy Morris och hennes kollegor. Judy Morris har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med forskare vid den zoofysiologiska avdelningen vid Göteborgs universitet.

PETERSON, Hans (f. 1922), FDhc, författare, Göteborg.
Hans Karl Axel Peterson föddes i Väring, Skaraborgs län den 26 oktober 1926. Han debuterade som författare 1945 med Stina och Lars på vandring. Under en mer än 50-årig författarba-
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na har han sedan publicerat långt över hundra barn- och ungdomsböcker samt pjäser för scen,
radio och tv. I sin litterära verksamhet och genom föredrag och artiklar har han under en lång
följd av år engagerat sig för barns rättigheter och barns språkliga utveckling. Hans Petersons
insats som opinionsbildare har haft en långsiktig betydelse för kultur, utbildning och forskning. Han har tilldelats en rad priser och utmärkelser bl.a. Svenska Dagbladets litteraturpris
(1955), Deutscher Jugendliteraturpreis (1959) och Astrid Lindgren-priset (1992).

SAMUELSSON, Lennart (1932–1996), FDhc, chef för Sveriges Geologiska Undersökning, filialkontoret i Göteborg.
Axel Lennart Samuelsson föddes i Smögen, Bohuslän den 20 januari 1932. Han avlade folkskollärarexamen i Helsingborg 1954 och disputerade för doktorsexamen vid Lunds universitet
1978 med avhandlingen The Pre-Quaternary Geology of the Göteborg Region, southwestern
Sweden. Större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetade han vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) – filialkontoret i Göteborg, där han var chef från filialens grundande 1969
fram till 1995. Han var en föregångare och pionjär inom den moderna berggrundskarteringen
och där utnyttjade han en ny teknik. Genom hans insatser kunde bl.a. den geologiska kunskapen om mycket komplexa terränger klarläggas. Han hade ett utvecklat och nära samarbete
med forskare inom den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
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ÅR 1996
Lördagen den 19 oktober 1996 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Vasakyrkan åtföljd av en promotionsbankett på Börsen. Promotorer var; för medicinska fakulteten
Silas Pettersson, professor i urologisk kirurgi, för odontologiska fakulteten Hans-Göran
Gröndal, professor i oral diagnostisk radiologi, för humanistiska fakulteten Göran Kjellmer,
professor i engelska, för samhällsvetenskapliga fakulteten Britt Johansson, professor i vårdpedagogik och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Oliver Lindqvist, professor i
oorganisk kemi.
Högtidsföreläsningen hölls av hedersdoktorn, professor Finn Førsund över ämnet Bärekraftig växt i et nordiskt perspektiv.

HEDERSDOKTORER
BECKER, William (f. 1936), ODhc, professor i parodontologi vid University of Texas
och specialisttandläkare inom ämnet parodontologi, Tucson, Arizona, USA.
William Becker föddes i Milwaukee, Wisconsin, USA den 2 juni 1936. Han genomgick
grundläggande utbildning vid Marquette University och avlade tandläkarexamen vid Marquette University School of Dentistry 1961. Efter tjänstgöring vid Beth Israel Hospital i New
York, New York Institute of Oral Pathology och United States Air Force (i Japan) kom han
1964 till Baylor College of Dentistry där han avlade en masterexamen 1966. År 1969 blev han
docent i parodontologi vid University of Southern California, School of Dentistry och 1988
professor i parodontologi vid University of Texas. Som specialist inom ämnet parodontologi
har han sedan 1966 även haft en privatpraktik i Tucson i Arizona. Han är ledamot av en rad
vetenskapliga sammanslutningar och har bl.a. varit President vid American Academy of Periodontology. Han har regelbundet publicerat vetenskapliga uppsatser, relaterade till kliniska
problem, som rönt stor internationell uppmärksamhet. Han har samverkat med flera olika
forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och medverkat i specialistutbildning vid avdelningen för parodontologi.

BERGSTRÖM, Kerstin (f. 1955), MDhc, anaplastolog vid implantatenheten vid
avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborg.
Kerstin Maria Bergström föddes i Stockholm den 28 april 1955. Hon utbildades vid odontologiska kliniken i Göteborg där hon 1980 avlade examen som tandtekniker. Under perioden
1981–84 var hon anställd som sjukhustandtekniker vid odontologiska kliniken tillhörande
Göteborgs universitet. Från 1984 har hon varit knuten till implantatenheten vid Sahlgrenska
universitetssjukhusets avdelning för öron-, näs- och halssjukdomar, först som sjukhustandtekniker och senare som anaplastolog. Hon har utvecklat och förfinat en protesteknik som gjort
henne till en internationell auktoritet på detta område. Hennes arbete har varit av stor betydelse för den kliniska forskningen och utvecklingen. Hon är en flitigt anlitad lärare i såväl Europa som i USA och i Australien men också i Kina.
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BONDESON, Gustaf (1909–2005), FDhc, civilekonom, verksam vid Waldemar
Zachrissons Boktryckeri AB, Göteborg.
Gustaf Bondeson föddes i Torsås, Småland den 22 oktober 1909. Han studerade vid handelsgymnasium i Malmö och avlade civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.
1934 började han en anställning på Waldemar Zachrissons Boktryckeri AB, Wezäta, i Göteborg. Han var företaget trogen hela sitt yrkesverksamma liv och han ansvarade för Wezätas
reklam och byggde upp företagets kundservice med en avdelning för redigering, textproduktion, grafisk formgivning och fotografering. Han var redaktör och utgivare av ett stort antal
skrifter med ekonomisk och grafisk inriktning, inte minst med en ambition att förbättra svenska företags årsredovisningar. Han publicerade även ett flertal uppmärksammade företagshistoriska verk bl.a. om föregångaren i boktryckeribranschen, Waldemar Zackrisson. Gustaf Bondeson avled den 18 december 2005.

DIAZ, J. Robert (f. 1946), FDhc, professor i marin vetenskap vid Virginia Institute of
Marine Science, Virginia, USA.
Robert J. Diaz föddes den 16 oktober 1946. Han avlade bachelorexamen (BA) vid La Salle
College och masterexamen (MS) vid University of Virginia där han också avlade doktorsexamen. Han har därefter varit verksam som professor i marin vetenskap vid Virginia Institute
of Marine Science. Han har haft ett omfattande forskningssamarbete med marina forskare vid
Kristinebergs forskningsstation. Han har lett seminarier och medverkat vid handledning av
doktorander vid Göteborgs universitet och många doktorander har under hans ledning haft
förmånen att kunna vistas vid det marina forskningsinstitutet i Virginia.

EDSKES, Cornelius H. (f. 1925), FDhc, orgelforskare och organist, Groningen,
Nederländerna.
Cornelius H. Edskes föddes 1925. Han har varit verksam som organist vid Doopsgezinde
Kerk i Groningen, Nederländerna. Han är en internationellt känd orgelforskare och organist
vars omfattande och långvariga forskning bidragit till såväl en ny syn på orgelkonsten i vårt
kulturområde som till bevarandet av ett större antal betydelsefulla historiska orglar, vilkas
restaurering han lett. Hans forskning har också varit avgörande för genomförandet av Göteborgs universitets nordtyska orgelforskningsprojekt och han har på ett betydelsefullt sätt
medverkat vid uppbyggnaden av ett centrum för orgelforskning i Göteborg.

EK, Leif (f. 1940), ODhc, f.d. verkställande direktör i Nobelpharma, Saltsjö-Boo.
Leif Valter Ek föddes i Hudiksvall den 4 augusti 1940. Han avlade civilingenjörsexamen vid
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1963 och civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1966. Han var anställd vid Pharmacia AB 1964–66, 1967–71 och 1977–83
varav VD för Pharmacia Diagnostics 1980–83. Han var därefter anställd som VD för Skandigen AB 1984–84 och VD för Nobel Biotech och Nobelpharma 1985–94. Under hans ledning
av Nobelpharma ökades företagets omsättning avsevärt och ett flertal betydelsefulla forskningsprojekt startades i samarbete med den odontologiska fakulteten vid Göteborgs universi-
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tet. Nobelpharma har också rekryterat ett stort antal legitimerade tandläkare, de flesta utbildade vid universitetets odontologiska fakultet.

FØRSUND, Finn R. (f. 1943), FDhc, professor i nationalekonomi vid Oslo universitet,
Norge.
Finn Ragnar Førsund föddes i Oslo den 25 november 1943. Han blev filosofie kandidat vid
Oslo universitet 1975 och filosofie doktor 1983. Under perioden 1968–72 var han anställd
som forskarassistent vid Oslo universitet, därefter till 1976 som lektor och sedan som docent
under perioden 1976–80. Han blev professor i nationalekonomi vid Oslo universitet 1980.
Han har varit gästforskare vid universiteten i Cambridge, Storbritannien och Turin, Italien.
Han är sedan 1992 rådgivare åt det norska miljödepartementet. Hans forskningsområden är
framför allt produktionsteori och miljöekonomi och hans forskning har ett högt internationell
anseende. Han har under många år samarbetet med den nationalekonomiska institutionen vid
Göteborgs universitet och bl.a. medverkat vid handledning av doktorander.

PEARSON, Tomas (f. 1938), FDhc, marin forskare vid Dunstaffnage Marine Research
Laboratory, Skottland.
Tomas Pearson föddes 1938. Han avlade bachelorexamen vid University of Durham 1960 och
doktorsexamen (PhD) 1964. År 1983 blev han Doctor of Science (D.Sc) vid University of
Newcastle upon Tyne. Därefter var han verksam som marin forskare vid Dunstaffnage Marine
Research Laboratory i Skottland. Han är ledamot av British Ecological Society och hedersledamot av Scottish Association for Marie Science. Han har medverkat i forskningen vid Kristinebergs marina forskningsstation samt lett seminarier och föreläsningsserier. Han har också
tagit emot forskare och doktorander vid laboratoriet i Skottland.

RUTHERFORD, Anna (1932–2001), FDhc, lektor i engelskspråkig litteratur vid Århus
universitet, Danmark.
Anna Rutherford föddes i Newcastle, Australien den 27 november 1932. Hon genomgick musikutbildning vid New South Wales Conservatorium och lärarutbildning vid Newcastle
Teachers’ College (1952) samt avlade akademisk examen i engelska, historia och filosofi vid
University of Newcastle, Australien. Under 1950-talet kom hon till Storbritannien där hon på
olika sätt var verksam inom immigrantkretsar. 1966 accepterade hon en anställning som lektor i engelskspråkig litteratur vid Århus universitet i Danmark. Hon upprätthöll den tjänsten i
30 år tills sjukdom gjorde att hon 1996 tvingades avgå med förtidspension. Hennes undervisning omfattade inte bara brittisk litteratur utan också den engelskspråkiga litteratur som hade
sitt ursprung inom det brittiska samväldet. Vid Århus universitet ledde hon en europeiska avdelningen för den internationella forskningsorganisationen om samväldets språk och litteratur.
Hon medverkade också aktivt i forskning och undervisning i postkolonial litteratur vid den
engelska institutionen vid Göteborgs universitet och hon var vid flera tillfällen engagerad i
institutionens konferenser med detta tema. Anna Rutherford avled den 21 februari 2001.
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SACHS, George (f. 1935), MDhc, professor i medicin och fysiologi vid University of
California och chef för Membrane Biology Laboratory, Los Angeles, USA.
Georg Sachs föddes den 26 augusti 1935. Han fick sin grundläggande utbildning vid University of Edinburgh och avlade bachelorexamen i biokemi 1957 (B.S), masterexamen i medicin
1960 och doktorsexamen (D.Sc) 1980. Han var anställd som lärare vid Albert Einstein College 1961–62 och som forskarassistent vid Columbia University 1962–63. År 1963 kom han till
University of Alabama, Birmingham där han först var lektor till 1965 och därefter docent till
1970. Under perioden 1970–82 var han professor i medicin och fysiologi vid University of
Alabama (från 1979 även inom ämnet biofysik). Han var också 1974–82 chef för Membrane
Biology vid universitetet. År 1987 fick han en anställning vid University of California, Los
Angeles, där han blev professor i medicin och fysiologi och chef för Membrane Biology Laboratory. Han är en av de ledande teoretikerna när det gäller forskning om magsaftens produktion av saltsyra och han har medverkat vid utvecklingen av läkemedlet Losec. Han har
haft ett nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och ett flertal
doktorsavhandlingar har haft sin utgångspunkt i forskning vid hans laboratorium.

SJÖSTRAND, Sven Erik (f. 1938), MDhc, adjungerad professor vid Linköpings
universitet och yrkesverksam vid AB Astra i Södertälje.
Sven Erik Sjöstrand föddes den 13 november 1938. Han avlade veterinärexamen 1966, blev
veterinärmedicine doktor 1970 och docent i farmakologi 1970. Han anställdes 1971 som
forskningsfarmakolog vid AB Hässle i Mölndal och innehade sedan olika funktioner inom
företaget, bl.a. som laboratoriechef, sektionschef och senior scientific manager. Han pensionerades från AstraZeneca 2003. Under 1970-talet arbetade han forskningsansvarig vid Astras
mag- och tarmforskning och han hade som projektledare en väsentlig roll vid framtagandet av
läkemedlet Losec. Tillsammans med medarbetare som Ivan Östholm (medicine hedersdoktor
1972) och Lars Olbe arbetade han målinriktat och enträget med visionen om en bättre magsårsmedicin i sikte och 1979 utfärdades patent för Losec som snabbt blev en lysande framgång världen över.
Sven Erik Sjöstrand var under perioden 1994–2003 adjungerad professor vid Linköpings
universitet och är från 2004 gästprofessor vid Linköpings universitet. Han har haft ett nära
samarbete med flera forskare vid Göteborgs universitets medicinska fakultet.

WATSON, Jean (f. 1940), FDhc, professor i Caring Science vid Health Science
Center, University of Colorado, Denver, USA.
Margaret Jean Watson föddes den 21 juli 1940. Hon utbildades till sjuksköterska vid School
of Nursing, Roanoke, Virginia 1958–61 och hon avlade bachelorexamen (BS) i Nursing vid
University of Colorado, Boulder 1964 samt masterexamen (MS) vid University of Colorado,
Medical Center i Denver 1966. Hennes fortsatta universitetsstudier vid University of Colorado ledde 1973 fram till en doktorsexamen (i Educational Psychology and Counselling). Under
perioden 1973–75 var hon lektor vid University of Colorado, School of Nursing och 1974–90
docent vid University of Colorado, School of Education. Därefter var hon Fulbrightstipendiat
i Sverige under ett år och 1992 blev hon distinguished professor i Nursing vid University of
Colorado. Hon uppehåller sedan 1999 en donationsprofessur i Caring Science vid University
of Colorado, Health Science Center. Hon är en internationellt känd omvårdnadsforskare och
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gästföreläsare. Hon har haft en mycket stor betydelse för framväxten av ämnet vårdpedagogik
vid Göteborgs universitet liksom för utvecklingen av omvårdnad till ett akademiskt ämne.
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ÅR 1997
Lördagen den 18 oktober 1997 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Vasa-

kyrkan åtföljd av en promotionsbankett på Börsen. Promotorer var; för medicinska fakulteten
Jan Göthlin, professor i funktionell radiologisk diagnostik, för odontologiska fakulteten Gunnar Dahlén, professor i oral mikrobiologi, för humanistiska fakulteten Lars Lönnroth, professor i litteraturvetenskap, för samhällsvetenskapliga fakulteten Lotta Westerhäll, professor i
offentlig rätt och socialrätt och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Anders Stigebrandt, professor i oceanografi.
Vid detta tillfälle promoverades för första gången en juris hedersdoktor vid Göteborgs
universitet Högtidsföreläsningen hölls av hedersdoktorn Jan Ekberg över ämnet Samverkan
universitet och industri – en framgångsfaktor i den internationella konkurrensen.

HEDERSDOKTORER
EKBERG, Jan (f. 1936), MDhc, ordförande i styrelsen för Pharmacia & Upjohn Inc.,
Stockholm.
Jan Erland Ekberg föddes i Vinslöv den 27 juni 1936. Han utbildades till företagsekonom
1956 och blev reservofficer 1959. Efter anställningar vid Överums bruk, AB Bonnierföretagen och Rockwool AB var han VD vid KabiVitrum AB 1986–90 och vice VD vid Procordia
AB 1987–90. Därefter var han VD för Kabi/Pharmacia 1990–92, för Procordia AB 1992–93
och för Pharmacia AB 1993–95. Under åren 1996–97 var han ordförande för Pharmacia &
Upjohn Inc. Under en lång följd av år innehade Jan Ekberg en ledande roll inom svensk läkemedelsindustri. För den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet har han gjort betydande insatser genom tillkomsten av forskartjänster och initiering av forskningsprojekt. Han
har arbetat aktivt för en kreativ samverkan mellan industri och forskning.

FRANCKE, Wittko (f. 1940), FDhc, professor i organisk kemi vid Institut für
Organische Chemie vid Universität Hamburg, Tyskland.
Wittko Francke föddes i Reinbek, Tyskland den 28 november 1940. Han bedrev studier i
kemi vid Universität Hamburg och avlade där doktorsexamen i organisk kemi 1973. Under
perioden 1968–85 var han forskarassistent respektive docent vid Universität Hamburg och
1985 erhöll han där en professur i organisk kemi vid Institut für Organische Chemie. År 1986
blev han också chef för the Laboratory of Organic Microanalysis vid universitetet. Under perioderna 1992–94 samt 2004–06 var han chef för Institut für Organische Chemie vid Universität Hamburg där han också var dekanus 1994–99 respektive 2003-06. År 2005 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet. Hans verksamhet har inriktats mot kemisk ekologi och han
har drivit forskning om kemisk kommunikation hos insekter. Hans arbeten har även omfattat
miljökemi och marin kemi. Han har i flera projekt samverkat med avdelningen för kemisk
ekologi vid Göteborgs universitet och han har fungerat som fakultetsopponent vid universitetet.
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GARDENER, Edward (f. 1947), EDhc, professor i ”Banking, Accounting and
Finance” vid University of Wales, Bangor, Storbritannien.
Edward (Ted) Gardener föddes den 29 mars 1947. Han avlade doktorsexamen vid University
College of North Wales, Bangor och han har innehaft olika anställningar inom näringslivet
vid t.ex. Shell-Mex och BP Ltd. Hans akademiska verksamhet har varit förlagd till University
of Wales där han är professor i Banking, Accounting and Finance samt Director vid Bangor
Business School och chef för the College of Business, Social Sciences and Law. Han har varit
gästprofessor vid flera olika europeiska universitet. Han är en internationellt framstående expert vad gäller strukturfrågor och kostnadsförhållanden inom finanssektorn, särskilt principerna för bankernas kapitalförsörjning och deras framtida roll inom EU. Han har initierat och
drivit ett stort antal forskningsprojekt i samarbete med forskare vid Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet.

GELBER, Richard (f. 1947), MDhc, professor i biostatistik vid Dana-Farber Cancer
Institute, Boston, USA.
Richard D. Gelber föddes i Philadelphia, USA den 1 maj 1947. Han avlade bachelorexamen
(BS) i Industrial Engineering vid Cornell University 1969, och masterexamen (MS) vid Stanford University 1970 samt doktorsexamen (PhD) vid Cornell University 1975. Under perioden 1975–77 var han lärare vid Statistical Science Division och Statistical Laboratory vid
State University of New York, Buffalo. Därefter var han 1977–83 lektor och 1983–94 docent
vid Department of Biostatistics vid Harvard School of Public Health och vid Division of Biostatistics and Epidemiology vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston. Under perioden 1987–
94 var han också docent vid Department of Paediatrics vid Harvard Medical School. År 1994
erhöll en professur i biostatistik vid Dana-Farber Cancer Institute. Dessutom är han professor
i pediatrik vid Harvard Medical School. Han har under många år haft ett nära samarbete med
de kirurgiska enheterna vid Göteborgs universitet kring bröstcancerverksamheten. Hans specialitet omfattar statistiska bearbetningar i anslutning till internationella studier om bröstcancer. Han har i detta sammanhang varit medarbetare och medförfattare i många betydelsefulla
studier.

GOMETZ, Ulf (f. 1930), JDhc, auktoriserad revisor, adjungerad professor i
revisionsrätt vid Göteborgs universitet.
Ulf Bernhard Gometz föddes i Halmstad den 5 oktober 1930. Han blev diplomerad från Handelshögskolan i Göteborg 1955. Under perioden 1959–98 arbetade han som auktoriserad revisor. Han var delägare i Ernst & Young AB 1962–92 och styrelseordförande i företaget 1983–
86. Under perioden 1991–98 var han adjungerad professor i revisionsrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han är en av landets ledande revisorer och han har medverkat i
ett stort antal studier och författat åtskilliga artiklar. Hans vetenskapliga engagemang, i kombination med yrkesverksamheten som revisor, har medfört att han under ett antal år både undervisat och handlett doktorander vid den rättsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
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GRANBERG, Donald O. (f. 1941), FDhc, professor i socialpsykologi och politisk
opinionsbildning vid University of Missouri-Colombia, USA.
Donald O. Granberg föddes den 13 december 1941. Han avlade doktorsexamen vid Pennsylvania State University. År 1969 kom han till University of Missouri-Columbia där han sedan
var verksam som professor vid Department of Sociology. Han är numera professor emeritus.
Hans forskningsinriktning är socialpsykologi och politisk opinionsbildning. Vid ett flertal
tillfällen har han varit gästforskare och lärare vid statsvetenskapliga respektive sociologiska
institutionen vid Göteborgs universitet. Han har bl.a. medverkat till att genom publicering
göra forskningsresultat från Göteborgs universitet internationellt kända.

GUND, Gordon (f. 1939), FDhc, chef för Gordon Gund Investment Corporation,
Princeton, USA.
Gordon Gund föddes den 15 oktober 1939. Han kom från en prominent familj i Cleveland och
fick sin utbildning vid Harvard College. Han tillbringade mycket av sin ungdomstid med att
flyga, spela ishockey och fotografera. I slutet av 1960-talet började hans syn kraftigt försämras p.g.a. en ärftlig näthinnesjukdom (retinitis pigmentosa) och från 1970 är han totalt blind.
Han har ett stort intresse för sport. Han är ägare till Clevelands Cavaliers basketboll team och
San José Sharks hockey team, men har aldrig kunna se dem i aktion, och han driver flera olika
företag. Sedan 1990 är han chef för Kellogg Company. År 1968 grundade han Gordon Gund
Investment Corporation där han också är chef. År 1971 startade han Foundation Fighting
Blindness som är en av de största privata donationsfonderna för forskning om nedärvd blindhet. Gordon Gund har initierat forskningsprojekt av stor betydelse och genom hans insatser
har forskargrupper vid zoomorfologiska avdelningen vid Göteborgs universitet erhållit ett
aktivt stöd.

HAAS, Linda L. (f. 1950), FDhc, professor i sociologi och adjungerad professor i
kvinnovetenskap vid Indiana University, Indianapolis, USA.
Linda Lee Haas föddes den 18 december 1950. Hon avlade bachelorexamen (BA) vid Indiana
University 1972, masterexamen (MS) vid University of Wisconsin 1973 och doktorsexamen
(PhD) vid University of Wisconsin 1977. I sin akademiska karriär verkar hon som professor i
sociologi och adjungerad professor i kvinnovetenskap vid Indiana University. Hennes huvudsakliga forskningsområde är kopplingen mellan arbete och familj och dess konsekvenser för
jämställdheten mellan könen. Hon har haft ett omfattande forskningssamarbete med både den
psykologiska och den sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet och medverkat vid
forskarutbildning och forskarhandledning.

HALLBERG, Paul (f. 1931), FDhc, FL, f.d. överbibliotekarie vid Göteborgs
universitetsbibliotek, Göteborg.
Paul Thure Hallberg föddes i Göteborg den 10 december 1931. Han blev filosofie licentiat i
Göteborg 1960. Efter tjänstgöring under 1950-talet vid Yale University i USA och vid Göteborgs stadsbibliotek blev han 1961 bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, där han

164

1997
1968 blev 1:e bibliotekarie och där han under perioden 1977–96 var överbibliotekarie. Under
hans tid som chef genomgick universitetsbiblioteket en enorm utveckling och förändrades
starkt genom bl.a. modern informationsteknologi. Paul Hallberg var engagerad i biblioteksutvecklingen både nationellt och internationellt. Dessutom har han publicerat sig, bl.a. genom
utgivandet av Passage to China. Colin Campbell’s Diary of the First Swedish East India
Company Expedition to Canton.

HASSNER, Rune (1928–2003), FDhc, fotograf, Stockholm.
Rune Hassner föddes i Östersund den 13 augusti 1928. År 1949 var han en av de drivande
krafterna bakom utställningen "Unga fotografer" i Stockholm, vilken blev början på en ny
epok inom svensk fotografi. 1958 var han med och grundade "Tio fotografer", vars medlemmar varit inspirationskällor för många svenska fotografer. 1982–83 var han universitetslektor
och chef för den högre fotografutbildningen vid Göteborgs universitet. Under perioden 1988–
94 var han intendent och chef vid Hasselblad Center i Göteborg. Under sin tid på Hasselblad
byggde han upp ett imponerande fotobibliotek, startade uppbyggnaden av en fotografisk samling, drev ett varierat utställningsprogram samt ordnade och ledde seminarieverksamhet med
inbjudna storheter inom fotovärlden. Han var inte bara en av landets främsta fotografer utan
han verkade också som författare och filmproducent. I sin yrkesverksamhet gjorde han sig
bemärkt som fotohistoriker och under sin tid som akademisk lärare främjade han på olika sätt
fotoforskningen i Sverige. Rune Hassner avled den 19 juli 2003.

HIRANO, Tetsuya (f. 1937), FDhc, professor och chef för Ocean Research Institute,
University of Tokyo, Japan.
Tetsuya Hirano föddes den 12 september 1937. Han avlade bachelorexamen (BS) i zoologi
vid University of Tokyo 1961, masterexamen (MS) 1963 och doktorsexamen (PhD) i endokrinologi vid Graduate School, University of Tokyo 1966. I sin akademiska karriär verkade
han först som professor vid Ocean Research Institute, University of Tokyo. Han är numera
Distinguished Professor vid Hawaii Institute of Marine Biology. Han är en banbrytande forskare inom området jämförande endokrinologi och han har under en följd av år nära samarbetet
med fiskendokrinologiska laboratoriet vid zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Han har medverkat till värdefulla kontakter med olika forskargrupper i Japan och han har lett
ett flertal samarbetsprojekt.

KUMBHAKAR, Subal C. (f. 1954), EDhc, assistant professor vid University of Texas,
Austin, USA.
Subal C. Kumbhakar föddes den 2 april 1954. Han arbetade under perioden 1977–81 som
lärare i ekonomi vid the Burdwan University i Indien. 1986 blev PhD i ekonomi vid University of Southern California, USA. Han började samma år arbeta som lärare vid University of
Texas, Austin och blev där professor 2000. År 2001 kom han till Department of Economics
vid State University of New York i Binghamton där han blev professor och 2005 befordrades
till Distinguished Professor i ekonomi. Hans forskningsområde är nationalekonomi och han
har under flera år samarbetet med forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Det har resulterat i ett stort antal internationella tidskriftsartiklar och bidragit till att stärka den
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nationalekonomiska institutionens ställning inom främst produktivitetsforskningen. Under sin
tid som gästforskare i Göteborg medverkade han i handledning av doktorander.

LANG, Niklaus P. (f. 1942), ODhc, professor vid den odontologiska fakulteten vid
universitetet i Bern, Schweiz.
Niklaus P. Lang föddes 1942. Han avlade tandläkarexamen vid universitetet i Bern och odontologie doktorsexamen 1970. År 1975 avlade han masterexamen i parodontologi vid University of Michigan i Ann Arbor. År 1980 blev han professor vid School of Dental Medicine, vid
universitetet i Bern. Han har varit gästprofessor vid många universitet bl.a. i Århus (1994),
Hong Kong (1994), Göteborg (2000) och Singapore (2002, 2004). Han har tilldelats flera internationella utmärkelser t.ex. Basic Science in Periodontal Disease Award från the International Association for Dental Research (1992). Vid det forskningscentrum som han byggt upp
i Bern bedrivs en betydande klinisk forskning inom parodontologi och protetik. Han har haft
ett nära samarbete med forskare vid avdelningen för parodontologi vid Göteborgs universitet
och forskare från Göteborg har deltagit i projekt under Niklaus Langs ledning.

MATTHIAS, Eckart (f. 1930), FDhc, professor i fysik vid Freie Universität i Berlin,
Tyskland.
Eckart Matthias föddes i Quedlinburg, Tyskland den 30 september 1932. Han studerade under
1950-talet vid universiteten i Jena (1950–52), Göttingen (1953-55), Uppsala (1955-56) och
Hamburg (1956-59). Han avlade doktorsexamen vid Uppsala universitet 1963 och blev samma år docent i fysik. Under perioden 1963–65 arbetade han som lärare vid the Miller Institute
for Basic Research in Science vid University of California, Berkeley och 1965–69 som forskarassistent och senior staff member vid the Lawrence Radiation Laboratory i Berkeley. År
1969 erhöll han en professur i fysik vid Freie Universität i Berlin. Den uppehöll han till pensioneringen 2000. Under perioderna 1976–78 och 1979–81 var han också chef för fysiska
institutionen vid Freie Universität. Eckart Mattias var ursprungligen kärnfysiker men har sedan främst ägnat sig åt laserspektroskopi och ytfysik. Han har under många år varit värd för
utbytesstudenter i fysik från Göteborgs universitet och hans inspirerande handledning har givit upphov till ett framgångsrikt samarbete.

TAI, Yao (f. 1938), MDhc, professor i fysiologi vid Shanghai Medical University,
Kina.
Yao Tai föddes i Zhejiang, Kina den 31 januari 1938. Han studerade medicin vid Shanghai
First Medical College och utexaminerades 1959 samt avlade där doktorsexamen 1963. Han
arbetade därefter vid Department of Physiology vid Shanghai First Medical College och var
sedan under perioden 1975–77 verksam i Tibet som Deputy Head of the Shanghai Medical
Team. Åren 1979–81 var han gästforskare vid fysiologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Efter återkomsten till Kina blev han docent (1982) och professor (1986) vid Department of Physiology vid Shanghai Medical University. Under perioden 1994–2000 var han
President vid Shanghai Medical University. Efter det att Shanghai Medical University och
Fudan University sammanslagits (april 2000) är han verksam som professor vid Department
of Physiology and Pathophysiology vid Fudan University. Han har haft ett nära samarbete

166

1997
med forskare vid fysiologiska institutionen vid Göteborgs universitet och flera av hans elever
har studerat och några även disputerat i Göteborg. Efter sin vistelse i Göteborg har han också
deltagit i olika forskningsprojekt inom ämnet fysiologi.

TASKINEN, Marja-Riitta (f. 1940), MDhc, professor i medicin vid Helsingfors
universitet, Finland.
Marja-Riitta Taskinen föddes i Jämsä, Finland den 4 juni 1940. Hon avlade medicine licentiatexamen vid Helsingfors universitet 1966 och blev medicine doktor 1969. Hon genomgick
specialistutbildning i internmedicin och blev docent i internmedicin 1978. Hon har under hela
sitt yrkesverksamma liv i olika positioner varit knuten till institutionen för medicin vid Helsingfors universitet bl.a. som docent 1983–90 och från 1991 som professor i medicin. Under
perioden 2000–04 tjänstgjorde hon som nordisk professor på en av universiteten i Helsingfors
och Göteborg gemensamt inrättad professur. Hon är medlem i en rad nationella och internationella sammanslutningar och har tilldelats flera betydelsefulla utmärkelser. Hon är en internationellt mycket framstående forskare inom områdena lipidmetabolism och diabetes. Under
en följd av år har hon haft ett nära samarbete med forskare vid institutionen för internmedicin
vid Göteborgs universitet och samarbetet har bl.a. resulterat i ett flertal publikationer.

THESLEFF, Irma (f. 1948), ODhc, professor i ortodonti vid Helsingfors universitet,
Finland.
Irma Paula Nathalia Thesleff (f. Saxén) föddes i Helsingfors den 24 juli 1948. Hon avlade
tandläkarexamen vid Helsingfors universitet 1972 och blev där odontologie doktor 1975. Hon
blev docent i Development Biology 1980 och genomgick specialistutbildning i ortodonti
1983. Under perioden 1973–76 arbetade hon som forskare vid Finlands Akademi och 1976–
78 var hon lärare vid institutionen för parodontologi och ortodonti vid Helsingfors universitet,
bortsett från ett år då hon var gästforskare vid Laboratory of Developmental Biology and
Anomalies i Bethesda, USA. 1983–90 var hon ånyo forskare vid Finlands Akademi och 1990
blev hon professor i ortodonti vid Helsingfors universitet, en befattning som hon innehade till
2004. Hon var då också chef vid institutionen för parodontologi och ortodonti. Sedan 1996 är
hon professor och forskningschef vid Institute of Biotechnology vid Helsingfors universitet.
Hon har i sin forskning framför allt ägnat sig åt kontrollmekanismer i tandens bildande. Inom
detta område, odontogenes, är hon en av de internationellt ledande forskarna. I sin forskning
har hon under många år haft ett fruktbart samarbete med den odontologiska fakulteten vid
Göteborgs universitet.
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ÅR 1998
Lördagen

den 17 oktober 1998 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i
Svenska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett på Börsen. Promotorer var;
för medicinska fakulteten Lars Edebo, professor i klinisk bakteriologi, för odontologiska fakulteten Guy Heyden, professor i oral patologi, för humanistiska fakulteten Sven-Gunnar Andersson, professor i tyska, för samhällsvetenskapliga fakulteten Erland Hjelmquist, professor
i handikappforskning med beteendevetenskaplig inriktning och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Sture Nordholm, professor i fysikalisk kemi.
Högtidsföreläsningen hölls av ledamoten av Göteborgs universitets styrelse Per Sörbom
över ämnet Bildning och utbildning.

HEDERSDOKTORER
BIENENSTOCK, John (f. 1936), MDhc, professor i medicin vid McMaster University,
Hamilton, Kanada.
John Bienenstock föddes i Budapest, Ungern den 6 oktober 1936. Han studerade medicin vid
King’s College och Westminster Hospital Medical School i London och avlade läkarexamen
vid Royal College of Physicians i London 1964. Under perioden 1964–66 var han klinisk
forskare vid Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School i Boston och därefter
forskarassistent vid Buffalo General Hospital vid State University of New York. 1968–70 var
han lektor och 1970–74 docent i medicin vid McMaster University i Kanada. År 1974 blev
han professor i såväl medicin som patologi vid McMaster University. Vid McMaster University har han också varit chef vid Department of Pathology (1978–89), Vice-President vid Faculty of Health Sciences (1989–97), dekanus vid Faculty of Health Sciences (1991–97) och
sedan 2001 chef för Brain-Body Institute. Han är världsledande inom den immunologiska
forskningen och han har haft omfattande kontakter med den medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet, bl.a. var han ordförande i den internationella grupp som 1996 utvärderade
fakultetens verksamhet. Till detta kan läggas att John Bienenstock är en uppskattad konstnär,
representerad på ett flertal museer.

BOWDEN, John A. (f. 1945), FDhc, professor i pedagogiskt utvecklingsarbete vid
Royal Melbourne Institute of Technology, Australien.
John A. Bowden föddes i Melbourne, Australien den 15 september 1945. Han avlade doktorsexamen vid University of Melbourne 1972. Han var lärare vid Faculty of Education vid University of Melbourne 1974–88 och därefter, 1988–92, chef för Educational and Development
Unit vid Royal Melbourne Institute of Technology (RMTI). Från 1991 till 2004, då han blev
emeritus, var han professor i pedagogiskt utvecklingsarbete vid RMTI University. Han var
2004–07 adjungerad professor vid Swinburne University of Technology. Han har också varit
adjungerad professor vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm (1998–2001) och vid
Queensland University of Technology (1999–2000). Hans vetenskapliga område var ursprungligen kemi. Han har förenat sin naturvetenskapliga skolning med pedagogisk forskning
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och utvecklingsarbete och han har genomfört flera utredningar om kvalitet och kvalitetssäkring på nationell nivå i Australien. Han har under lång tid haft ett väl utvecklat samarbete med
institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet.

BULL, Hans Jacob (f. 1941), JDhc, professor i sjörätt vid Oslo universitet, Norge.
Hans Jacob Bull föddes 1941. Han har avlagt juris doktorsexamen och han är verksam som
professor i sjörätt vid Oslo universitet. Han är också föreståndare för Nordisk Institutt for
Sjørett. Hans forskning har främst rört sjötransportförsäkringsfrågor. Han har varit en både
sammanhållande och ledande kraft inom den nordiska sjö- och transporträtten. Inte minst har
han haft stor betydelse för utvecklingen av detta forskningsområde vid Göteborgs universitet
som jämte Oslo universitet intar en ledande position i Norden inom området.

ENGSTRÖM, Carl-Gustav (f. 1926), EDhc, f.d. universitetslektor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Göteborg.
Carl-Gustav Engström föddes den 22 april 1926. Han avlade ekonomie licentiatexamen och
var därefter, under perioden 1967–91, anställd som ordinarie universitetslektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under anställningen vid universitetet
tjänstgjorde han också som prefekt vid den företagsekonomiska institutionen och som utbildningsledare vid universitetsförvaltningen. Han var i olika roller engagerad i uppbyggnaden
och utvecklingen av civilekonomutbildningen vid Göteborgs universitet. Bl.a. var han den
drivande kraften bakom införandet av den internationella ekonomlinjen med ekonomi och
språk. Parallellt med sina olika uppdrag upprätthöll han också en nära kontakt med forskningen främst inom områdena distributionsekonomi och ekonomisk geografi.

FREY, Bruno (f. 1941), EDhc, professor i ekonomi vid universitetet i Zürich, Schweiz.
Bruno S. Frey föddes i Basel, Schweiz den 4 maj 1941. Han avlade ekonomexamen vid universitetet i Basel 1964 och han blev där ekonomie doktor (PhD) 1965. År 1969 blev han docent i ekonomi vid universitetet i Basel och under perioden 1970–77 var han professor vid
universitetet i Konstanz i Tyskland. Han kom sedan till universitetet i Zürich där han sedan
1977 innehar en professur i ekonomi vid Institute for Empirical Research in Economics. Han
är också forskningschef vid Center for Research in Economics Management and the Arts
(CREMA). Han är en internationellt ledande forskare inom ekonomi som bl.a. betonar vikten
av icke-finansiella motiv för kulturellt skapande. Han har en omfattande vetenskaplig produktion bakom sig och han är ledande inom European Economics Association. Han har varit innehavare av en gästprofessur vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som finansierades genom en donation av Stiftelsen Richard C. Malmstens minne.

FRITH, Uta (f. 1941), FDhc, professor i psykologi vid University College, London,
Storbritannien.
Uta Frith föddes i Rockenhausen, Tyskland den 25 maj 1941. Hon studerade först experimentell psykologi vid universitetet i Saarbrücken och flyttade sedan, år 1966, till London där hon
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verkade som psykolog och där hon 1968 avlade sin doktorsexamen (om autism) vid Institute
of Psychiatry, University of London. Hon har varit forskare vid Medical Research Council
och blev därefter professor i psykologi vid University College i London. För närvarande verkar hon som professor i Cognitive Development och hon är också chef vid Institute of Cognitive Neuroscience. Hennes forskning om läsning och läsutveckling omfattar såväl normalfunktion som dyslexi. Hennes arbete har under senare år inriktats mot området autism där hon
blivit en världsauktoritet. Sedan lång tid tillbaka har hon ett nära samarbete med forskare vid
Göteborgs universitet och hon har bl.a. medverkar vid ett stort antal föreläsningar och seminarier.

HANSSON, Bertil (f. 1918), FDhc, f.d. statsråd, Göteborg.
Jonas Bertil Hansson föddes i Göteborg den 14 mars 1918. Han utbildades till lärare och var
bl.a. lektor i lågstadiets metodik vid dåvarande lärarhögskolan i Göteborg. Han har verkat
som politiker och var statsråd och chef för kommundepartementet i Ola Ullstens regering
1978–79. Han var därefter, 1979–82, ledamot av riksdagen för folkpartiet. Under perioden
1962–82 var han ledamot av folkpartiets partistyrelse. Han var också ordförande i den statliga
utredning, bibelkommissionen, som mellan 1973 och 2000 fullbordade den nya bibelöversättningen, Bibel 2000. I Göteborg arbetade Bertil Hansson för utbildning och kultur och på riksplanet låg utbildnings-, musik och kyrkofrågor honom närmast.

LÖFMAN, Carl (f. 1938), MDhc, tv-producent, fotograf, Stockholm.
Carl Olof Löfman föddes i Enköping den 27 april 1938. Han har arbetat som pressfotograf vid
Stockholms-Tidningen och Aftonbladet och han har som tv-producent under flera decennier
varit knuten till Sveriges Radio TV och främst dess vetenskapsakademi. Han står bakom
många välkända medicinanknutna produktioner, såsom En resa i människokroppen, Vårt inre
universum och Sagan om livet. Sedan 1997 driver han Promedia Löfman handelsbolag. Han
har haft ett omfattande samarbete med institutionen för obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet och hans innovativa experimentella insatser har haft stor betydelse för forskningen.

MARCH, James G. (f. 1928), EDhc, professor vid Stanford University, California,
USA.
James G. March föddes i Cleveland, Ohio, USA den 15 januari 1928. Han avlade bachelorexamen (BA) vid University of Wisconsin och doktorsexamen (i political science) vid Yale
University 1952. Han arbetade som forskare i industriell administration och psykologi vid
Carnegie Institute of Technology 1953–64 och som professor i psykologi och sociologi och
tillika dekanus vid School of Social Sciences vid University of California i Irvine 1964–70.
År 1970 tillträdde han en professur vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stanford University i San Fransisco där han inriktade sin forskning kring ledarskap och beslutsfattande inom
komplexa organisationer. Han har erhållit en rad internationella utmärkelser bl.a. hedersdoktorat vid universiteten i Köpenhamn, Helsingfors, Bergen, Uppsala och Dublin samt University of Wisconsin. Hans förmåga att bilda teorier om politiska och ekonomiska problem har
utövat inflytande på flera generationer av doktorander, bl.a. vid företagsekonomiska institu-
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tionen vid Göteborgs universitet. Hans vetenskapliga arbeten har gjort honom till en av de
mest refererade och erkända forskarna inom flera samhällsvetenskapliga ämnen.

MILLER, Marilyn (f. 1933), MDhc, professor i oftalmologi vid University of Illinois,
Chicago, USA.
Marilyn T. Miller föddes i Chicago, Illinois, USA den 15 april 1933. Hon avlade bachelorexamen (BA) i mikrobiologi vid Purdue University 1954 och medicine doktorsexamen (MD)
vid University of Illinois 1959. År 1966 avlade hon också en masterexamen (MS) i mikrobiologi vid University of Illinois. Hon genomgick specialistutbildning i oftalmologi vid University of Illinois 1961–63. Hon har sedan 1965 varit knuten till Department of Ophthalmology vid
University of Illinois, som lärare 1965–69, som lektor 1969–73, som docent 1974–87 och sedan 1987 som professor i oftalmologi. Hon var under perioden 1984–2002 klinikchef vid avdelningen för pediatrisk oftalmologi. Hon har också varit ordförande för USA:s största sammanslutning inom området pediatrisk oftalmologi – American Association of Paediatric Ophthalmology and Strabismus. Hon är en av världens ledande forskare inom sitt område och hon
har under en följd av år samarbetet med avdelningen för oftalmiatrik vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes insatser har varit mycket betydelsefulla för utvecklingen av avdelningens forskning.

SINCLAIR, John (1933–2007), FDhc, professor i modern engelska vid University of
Birmingham, Storbritannien.
John McH Sinclair föddes den 14 juni 1933. Han var under hela sin akademiska karriär knuten till University of Birmingham där han var professor i modern engelska vid Department of
English under tiden 1965–2000. Han var en av pionjärerna inom den språkvetenskapliga
forskning som kallas korpuslingvistik och grundar sig på analyser av stora mängder autentiska
texter. Det välkända Cobuild-lexikonet med språkprov från språkdatabanken ”Bank of English” är ett exempel på hans nyskapande verksamhet inom lexikologin. Han hade ett fruktbart
samarbete med språkforskare vid den humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och
han var en av initiativtagarna till skapandet av Språkbanken vid universitetet. John Sinclair
avled den 13 mars 2007.

SWOFFORD, David L. (f. 1954), FDhc, verksam vid Laboratory of Molecular
Systematics, Smithsonian Institute, Washington, USA.
David L. Swofford föddes 1954. Han avlade doktorsexamen vid University of Illinois 1986
och var sedan verksam vid Laboratory of Molecular Systematics vid Smithsonian Institute i
Washington. Han flyttade senare till Department of Biological Science vid Florida State University. Han har haft ett banbrytande inflytande över forskningen inom fylogenetisk systematik (klassificering baserad på släktskap), speciellt vad gäller utvecklingen av program för analys av organismers evolutionära historia. Hans insatser har haft mycket stor betydelse inom
både botanisk och zoologisk systematik. Han har haft nära kontakter med den zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har tagit emot unga forskare från Göteborg vid sitt
laboratorium.
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WINGFIELD, John (f. 1948), FDhc, professor i zoologi vid University of Washington,
Seattle, USA.
John Charteris Wingfield föddes i Ashbourne, Derbyshire, Storbritannien den 21 september
1948. Han avlade bachelorexamen (BS) i zoologi vid University of Sheffield och doktorsexamen i zoologi och komparativ endokrinologi vid University College of North Wales 1973.
Han flyttade till USA och blev forskarassistent vid University of Washington i Seattle 1974–
81 och kom sedan till Rockefeller University som lektor 1981–84 och docent 1984–86. Under
perioden 1986–88 var han docent vid Department of Zoology vid University of Washington
där han 1988 blev professor i zoologi. Han är en av världens mest framstående tvärvetenskapliga ornitologer och hans specialområde är populationsendokrinologi. Han har uppmärksammats bl.a. därför att han genomfört sina studier på frilevande djur. Sedan lång tid tillbaka har
han haft ett mycket nära samarbete med den zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet och varit engagerad i uppbyggandet av institutionens populationsendokrinologiska laboratorium.
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ÅR 1999
Lördagen den 23 oktober 1999 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion. I sam-

band med promotionen firade medicinska fakulteten sitt 50-årsjubileum. Bland dem som då
förärades ett hedersdoktorat fanns H.M. Drottning Silva. Hon deltog i högtidligheterna tillsammans med H.M. Konungen. Promoveringen var förlagd till Svenska Mässan där också
promotionsbanketten ägde rum
Promotorer var; för medicinska fakulteten Ingemar Kjellmer, professor i pediatrik, för
odontologiska fakulteten Dowen Birkhed, professor i cariologi, för humanistiska fakulteten
Robin Hägg, professor i antikens kultur och samhällsliv, för samhällsvetenskapliga fakulteten
Lars Gunnarsson, professor i pedagogik och för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Daniel Jagner, professor i analytisk kemi.
Högtidsföreläsning hölls av professor Birgitta Strandvik över ämnet Barnets århundrade.

HEDERSDOKTORER
ALAUPOVIC, Petar (f. 1923), MDhc, professor, chef för lipoproteinlaboratoriet vid
Oklahoma Medical Research Foundation, USA.
Petar Alaupovic föddes i Prag, Tjeckoslovakien 1923. Han avlade ingenjörsexamen vid universitetet i Zagreb 1946. Han arbetade därefter en kort tid inom ett läkemedelsföretag i
Tjeckoslovakien och var sedan verksam vid Institute for Industrial Research i Zagreb. 1951–
57 var kan knuten till universitetet i Zagreb först vid Institute of Animal Nutrition vid Faculty
of Agriculture och därefter vid Institute of Biochemistry vid Faculty of Medicine. Han avlade
doktorsexamen i organisk kemi vid universitetet i Zagreb 1956. År 1957 flyttade han till USA
där han under tiden 1957–60 var forskare vid Department of Animal Sciences vid University
of Illinois. Han blev 1960 professor och chef för lipoproteinlaboratoriet vid Oklahoma Medical Research Foundation. Han har gjort en internationellt banbrytande insats när det gäller
biokemiska egenskaper hos olika proteiner. Han har erhållit flera internationella utmärkelser
t.ex. hedersdoktorat vid universiteten i Lille, Frankrike och Buenos Aires, Argentina. Han har
under flera decennier haft ett nära samarbete med forskare vid den medicinska fakulteten vid
Göteborgs universitet, med bl.a. ett stort utbyte av gästforskare.

BLOMSTEDT, Herbert (f. 1927), FDhc, professor, chefsdirigent, Leipzig, Tyskland.
Herbert Tson Blomstedt föddes i Springfield, Massachusetts USA den 11 juli 1927. Han flyttade med sin familj till Sverige 1929 och avlade studentexamen i Göteborg 1945. Han utbildades vid Musikhögskolan 1945–50, avlade musiklärarexamen 1948 och högre organist- och
kantorsexamen 1950 samt blev filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1952. Han gjorde
sin dirigentdebut i Stockholm 1954 och var sedan dirigent för Norrköpings orkesterförening
1954–61, för Filharmonisk Selskap i Oslo 1962–68, för Danmarks radios symfoniorkester
1967–77, för Sveriges Radios symfoniorkester 1977–82, för Dresdner Staatskapelle 1975–85,
för San Francisco Symphony Orchestra 1985–95, för Nordtyska radions symfoniorkester i
Hamburg 1996–98 och för Gewandhausorchester i Leipzig 1998–2005. Under perioden
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1965–70 var han också professor i dirigering, partiturstudium och orkesterövning vid Musikhögskolan.
Han har tilldelats en rad olika utmärkelser bl.a. Litteris et Artibus (1979) samt hedersdoktorat vid flera amerikanska universitet. Herbert Blomstedt är en av Sveriges internationellt
mest ansedda dirigenter. Som framgångsrik chefsdirigent har han varit en stark förkämpe för
nordisk musik från skilda epoker och han har varit en nyckelperson för spridandet av den moderna svenska musiken. Han har aktivt medverkat vid uppbyggnaden av musikvetenskap och
musikutbildning vid Göteborgs universitet och varit sin hemstad trogen som gästdirigent för
Göteborgs symfoniorkester.

COCHRAN, Moncrieff (f. 1942), FDhc, professor vid Department of Human
Development and Family Studies, Cornell University, USA.
Moncrieff Cochran föddes den 10 augusti 1942. Han avlade bachelorexamen (BA) i Social
Relations vid Harvard College 1964 samt mastersexamen (M.A) i psykologi vid University of
Michigan 1969. År 1973 avlade han doktorsexamen (PhD) i Education & Psychology vid
University of Michigan. Efter sin utbildning kom han till Cornell University där han varit
verksam i flera decennier och där han innehar en anställning som professor vid Department of
Human Development and Family Studies och är chef för Cornell Early Childhood Program
vid Cornell University College of Human Ecology. Hans forskning har i första hand rört
barns, ungdomars och familjers livsvillkor med internationella jämförelser. En viktig del av
hans arbete har under åren varit kopplad till Cornell Extension, med huvudmålet att sprida
information om forskning och omsätta forskningsresultat i praktisk verksamhet. Under en
lång följd av år har han samverkat med olika forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.

DAUN, Tore (f. 1929), EDhc, f.d. VD för Mölnlycke AB, Askim.
John Tore Daun föddes i Lund den 17 november 1929. Han utexaminerades från Handelshögskolan i Göteborg som civilekonom 1956 och erhöll sedan anställning vid Gevalia 1956–57.
År 1957 kom han till Mölnlycke AB där han var verksam till 1989 bl.a. som vice VD 1970–
77 och som VD 1977–89. Han har en lång och gedigen bana bakom sig inom svenskt näringsliv. Han var varit styrelseordförande i ett flertal svenska företag och han har varit ordförande i
forskningsstiftelsen Gothenburg Research Institute, GRI, som betytt mycket för utvecklingen
av forskningen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

DAWES, Robyn M. (f. 1936), FDhc, professor i psykologi vid Department of Social
and Decision Sciences, Carnegie Mellon University, USA.
Robyn M. Dawes föddes den 23 juli 1936. Han avlade bachelorexamen (BA) i filosofi vid
Harvard University 1958 samt mastersexamen (M.A) i psykologi vid University of Michigan
1960. År 1963 avlade han doktorsexamen (PhD) i matematisk psykologi vid University of
Michigan. Under perioden 1963–67 var han lärare vid University of Michigan. Han kom sedan till University of Oregon där han var docent 1967–71 och professor 1971–85. År 1985
blev han chef vid Department of Social and Decision Sciences vid Carnegie Mellon University och från 1990 också professor i psykologi vid samma universitet. År 1999 var han inneha-
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vare av Olof Palmes gästprofessur vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
Han är en internationellt välkänd forskare inom områdena; mänskligt beslutsfattande och konflikter mellan individuell och kollektiv rationalitet. Han har varit lärare och handledare och
haft ett nära samarbetet med den psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

FOLMER, Henk (f. 1945), EDhc, professor, grundare av the European Association of
Environment Economics, Nederländerna.
Henk Folmer föddes den 14 januari 1945. Han utbildades i Social Sciences vid universitetet i
Nijmegen och avlade doktorsexamen i ekonomi vid universitetet i Groningen. Han blev 1986
professor i Environment Economics vid universitetet i Tilburg och 1997 professor i General
Economics vid Wageningen Universiteit. Han är grundare av the European Association of
Environment Economics. Denna organisation har starkt bidragit till att skapa en internationell
utveckling av miljöekonomin och förbättringar av miljöpolitiken i Europa. Han har gjort viktiga forskningsinsatser inom områdena spelteori och europeisk miljöpolitik. Han har under
flera år undervisat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och handlett doktorander
och varit opponent.

FRANK, Robert (f. 1924), FDhc, fotograf, New York, USA.
Robert Frank föddes i Zürich, Schweiz den 9 november 1924. Med sitt judiska påbrå kunde
han leva i säkerhet i Schweiz men han valde ändå att 1947 emigrera till USA. Där arbetade
han med att fotografera mode men blev snart mer intresserad av människor än kläder. Han
gjorde många och långa resor i Europa och Latinamerika och 1955–56 reste han runt och fotograferade i USA. Resultatet blev boken Les Américains (1958) som inget amerikanskt förlag ville ge ut förrän året efter den franska upplagan. Boken hyllas som en av fotohistoriens
viktigaste böcker. Efter några års arbete som filmare återvände han under 1970-talet till fotografin. Hans då inte alltid lättolkade bilder hänsyftade ofta på hans livs personliga tragedier;
den 22 åriga dotterns död i en flygolycka och den psykiskt sjuke sonens självmord.
Rober Franks konstnärskap inom både fotografi och film har haft ett avgörande inflytande
på generationer av fotografer, målare, filmskapare, kritiker och författare. År 1996 tilldelades
han Hasselbladspriset som är världens mest betydelsefulla fotografiska pris och utdelas till en
fotograf som presterat framstående fotografisk gärning. Priset består av 500 000 kronor och
en guldmedalj jämte diplom. Han har fortlöpande engagerat sig för utvecklingen och utbildningen vid Högskolan för fotografi och film vid Göteborgs universitet. Ett årligt stipendium
vid högskolan bär hans namn.

GÖTHBERG, Gunnar (1912–2005), FDhc, apotekare, Göteborg.
Gunnar Göthberg föddes den 24 februari 1912. Han avlade apotekarexamen 1940 och tjänstgjorde sedan på ett antal apotek i Göteborg innan han 1959 kom till apoteket i Högsäter, Dalsland och 1968 till apoteket Beckasinen i Karlstad. Han pensionerades 1977. Han var flitigt
engagerad i ideella verksamheter med anknytning till yrket. Han var en av initiativtagarna till
grundandet av Farmaceutiska Sällskapet 1972 och han var med om att 1975 bygga upp ett
farmaceutiskt museum. Vid 85 års ålder översatte han från latin till svenska den första upplagan av svenska farmakopén från 1775. Med sina breda kunskaper blev han en synnerligen
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viktig person för farmacihistorisk forskning och dokumentation. Han behöll ingalunda kunskaperna för sig själv som privatlärd utan han bedrev en omfattande föredrags- och publicistisk verksamhet varigenom hans gedigna kunskaper kom till allmän kännedom. Han var en
internationellt anlitad föreläsare och han samarbetade med institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Gunnar Göthberg avled den 23 juli 2005.

H.M. DROTTNING SILVIA (f. 1943), MDhc, Sveriges drottning.
H.M. Drottning Silvia föddes som Silvia Renate Sommerlath i Heidelberg, Tyskland den 23
december 1943. Hon växte upp i Tyskland och i Brasilien där hennes far Walter Sommerlath
arbetade för ett svenskt företag. Hon avlade studentexamen 1963 och utbildade sig därefter till
tolk och utexaminerades med behörighet i spanska. Hon arbetade en tid på Argentinas konsulat i München och var 1971–73 utbildningsvärdinna i organisationskommittén för de olympiska spelen i München. Hon var också biträdande protokollchef i organisationskommittén för
de olympiska vinterspelen i Innsbruck 1976. Vid de olympiska spelen i München 1972 mötte
hon Sveriges kung Carl XVI Gustaf. De förlovade sig i mars 1976 och bröllopet ägde rum i
Storkyrkan i Stockholm den 19 juni 1976.
Drottning Silvia har under många år på ett engagerat sätt arbetat för att förbättra villkoren
för sjuka, handikappade och i övrigt missgynnade barn. Hon har verkat som beskyddare och
garant för barns rättigheter genom en lång rad föreningar och sammanslutningar, även internationellt. Hon är t.ex. ordförande i Kungaparets Bröllopsfond, som stöder forskning inom sport
och idrott för handikappad ungdom, samt i Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om
barn och handikapp. Hon är en av grundarna till World Childhood Foundation, en stiftelse
som arbetar för att förbättra villkor för barn runt om i världen. Barnsjukvården i Göteborg har
sedan länge erhållit stöd från drottningen. Bl.a. har hon personligen invigt den västsvenska
barnonkologavdelningen, det internationella tillväxtcentrat vid Göteborgs barnsjukhus samt
givit namn åt Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, vilket är landets största och mest
kompletta barn- och ungdomssjukhus.

JOHNSON, Ken (f. 1940), FDhc, verksam vid Brookhaven National Laboratory, USA.
Kenneth (Ken) M. Johnson föddes den 30 oktober 1940. Han har varit verksam vid Brookhaven National Laboratory i New York, USA och han har varit forskare vid institutionen för
oceanografi vid universitetet i Kiel i Tyskland. Han har gjort en banbrytande insats inom den
marina koldioxidforskningen genom att introducera en helt ny analysmetod. Detta har inneburit att man med starkt ökad precision kan göra mätningar av jämförbara analyser av jordens
alla oceaner. Ken Jonson, som har svenskt påbrå, har samarbetet med forskare vid avdelningarna för marin mikrobiologi samt marin och analytisk kemi vid Göteborgs universitet och var
i mitten av 1980-talet gästlärare vid institutionen för marin mikrobiologi.

KJELLÉN, Bo (f. 1933), FDhc, ambassadör, chefsförhandlare på miljödepartementet,
Uppsala.
Bo John Kjellén föddes i Stockholm den 8 februari 1933. Han blev pol. mag. 1956 och anställdes som attaché vid utrikesdepartementet 1957. Efter tjänstgöring i bl.a. Rio de Janeiro,
Bryssel och Paris var han 1974–77 ambassadör i Hanoi. Därefter var han departementsråd och
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expeditionschef vid utrikesdepartementet. 1985–91 var han chef för Sveriges förhandlingsdelegation med OECD och UNESCO och 1991–2001 var han chefsförhandlare vid miljödepartementet. Som svensk miljöambassadör har han med stor framgång lett den svenska delegationen vid viktiga internationella miljö- utvecklings- och klimatkonferenser, t.ex. Agenda 21 i
Rio de Janeiro 1972. Han har genom sitt mångåriga arbete med internationella miljöfrågor
förvärvat unika kunskaper om våra stora miljöproblem och vägar till lösning av dessa. Han
har samarbetet med forskare vid institutionen för miljövetenskap vid Göteborgs universitet
och deltagit i seminarier och utvecklingen av forskningsprojekt.

MALMER, Gudrun (f. 1920), FDhc, matematikpedagog och lärarfortbildare, Malmö.
Edith Gudrun Malmer föddes den 17 juli 1920. Hon utbildades till speciallärare och blev metodiklektor i specialpedagogik vid lärarhögskolan i Malmö. Hon har skrivit ett flertal matematikdidaktiska böcker och forskat inom området. Som matematikpedagog och lärarfortbildare
under flera decennier har hennes forskning, fortbildnings- och utvecklingsarbete i matematikdidaktik varit ytterst betydelsefullt. I sin bok Bra matematik för alla (2002) betonar hon vikten av att eleverna ser nyttan av vad de lär sig i skolan och att all kunskap skall vara meningsfull och stimulera barnen till att lära sig mer. Hon är hedersledamot i Sveriges Matematiklärarförening. Hon har under sin yrkesverksamma tid arbetet som lärare, rektor, projektledare
och läroboksförfattare. Under en lång följd av år har hon samarbetet med personer inom Göteborgs kommun och Göteborgs universitet.

MAUCERI, Giancarlo (f. 1947), FDhc, professor i matematisk analys vid universitetet
i Genua, Italien.
Giancarlo Mauceri föddes den 27 november 1947. Han avlade doktorsexamen i matematik
vid universitetet i Genua 1971. Han arbetade som lärare vid Scuola Normale Supperiore di
Pisa 1972–73 och var därefter, 1973–81, ”assistente ordinario” i matematisk analys vid universitetet i Genua där han 1981 blev professor i matematisk analys. Han har varit gästlärare
vid bl.a. University of California, Washington University, Yale University, University of New
South Wales, Flinders University of South Australia och universitetet i Wroclaw, Polen. Han
är en av centralgestalterna inom den gren av matematiken som betecknas som harmonisk analys. Hans ämnesengagemang har gjort att han på olika sätt försökt skapa intresse för matematik utanför fackkretsar. När det gäller den pedagogiska sidan har han under många år framgångsrikt undervisat både på grund- och doktorandnivån. Han har samarbetat med forskare
inom matematikämnet vid Göteborgs universitet och även drivit EU-projekt inom ämnesområdet där forskare från Göteborg medverkat.

PETERS, B. Guy (f. 1944), FDhc, professor vid University of Pittsburgh, USA.
B. Guy Peters föddes i Hopewell, Virginia, USA den 19 november 1944. Han avlade bachelorexamen (BA) vid University of Richmond 1966 och masterexamen (MA) vid Michigan State
University 1967 samt avlade doktorsexamen (PhD) vid University of Michigan 1970. Han var
lektor i statsvetenskap vid Emory University 1969–74 och docent i statskunskap vid University of Delaware 1974–78. Under perioden 1978–83 var han professor i Public Policy Studies
and Political Science vid Tulane University. År 1984 blev han innehavare av Maurice Falks
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professur i American Government vid University of Pittsburgh. Han har varit gästprofessor
vid en lång rad universitet runt om i världen i t.ex. Schweiz, Holland, Österrike, Finland,
Storbritannien, Frankrike, Estland, Japan, Australien, Mexiko, Uruguay och Hong Kong. Han
är en internationellt ledande forskare inom områdena offentlig politik och administrativa reformer. Han har under lång tid varit regelbunden besökare i Sverige och hans första mer betydande publikation kring förvaltningspolitik The Politics of Bureaucracy behandlar utförligt
Sverige och den svenska offentliga förvaltningen. Han har varit gästföreläsare, handledare
samt deltagit i seminarier vid både förvaltningshögskolan och statsvetenskapliga institutionen
vid Göteborgs universitet.

ROTHBLATT, Sheldon (f. 1934), FDhc, professor i historia vid University of
California, USA.
Sheldon Rothblatt föddes i Los Angeles, California, USA den 14 december 1934. Han utbildades vid University of California, Berkeley och King’s College, Cambridge University. Han
avlade doktorsexamen vid University of California, Berkeley, 1965. Under hela sitt yrkesverksamma liv, från 1963 till pensioneringen, undervisade han i modern brittisk och europeisk
historia vid University of California. Under perioden 1989–96 var han chef för Center for
Studies in Higher Education. Han har varit gästlärare vid bl.a. universiteten i Stanford, New
York, Columbia, Oslo, Wien och Monash (Australien). 1996–99 var han gästprofessor vid
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han är en internationellt välkänd auktoritet som
specialiserat sig på den högre utbildningens och universitetens historia och han är författare
till det nya standardverket om anglosaxiska universitet: The Modern University and Its Discontents: The Fate of Newman’s Legacies in Britain and America (1997). Vid flera olika tillfällen har han varit gästföreläsare vid den humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

SEIDEN, Lewis S. (1934–2007), MDhc, professor i farmakologi vid University of
Chicago, USA.
Lewis S. Seiden föddes i Chicago den 1 augusti 1934. Tidigt drabbades han av en muskelsjukdom (dystonia) som gjorde att han fick överge sina planer på att studera medicin. Efter sin
grundutbildning med examen i biologi 1958 kom han i stället att intressera sig för neurobiologi. År 1962 avlade han doktorsexamen i biopsykologi vid University of Chicago. Därefter
vistades en tid hos professor Arvid Carlsson vid Göteborgs universitet som kommenterade
hans insats på följande sätt: ”The remarkable thing about his stay with us, was that he was
able to teach us just as much as we could teach him.” Han återvände sedan till University of
Chicago och arbetade där som lärare vid Department of Pharmacology and Physiology. Han
blev docent 1972 och professor i farmakologi vid University of Chicago 1977. Hans lärargärning och forskning behandlade hjärnan och det centrala nervsystemet. Han producerade en
stor mängd vetenskapliga artiklar i internationella facktidningar och han var chefredaktör för
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Hans bidrag till neurovetenskapen
har varit av utomordentligt stor betydelse. Han hade under en följd av år ett nära vetenskapligt
utbyte med flera institutioner vid Göteborgs universitet. Lewis Seiden avled den 26 juli 2007.
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VAN HOUTE, Johannes (f. 1933), ODhc, professor i oral biologi vid Forsyth Dental
Center, Boston, USA.
Johannes van Houte föddes i Rotterdam, Nederländerna den 20 oktober 1933. Han avlade
tandläkarexamen vid universitetet i Utrecht, Nederländerna, 1960 och blev Doktor of Dental
Medicine (DMD) vid The University School of Dental Medicine i Boston 1963. År 1974 avlade han doktorsexamen (PhD) i oral mikrobiologi vid universitetet i Utrecht. Han var forskarassistent i oral mikrobiologi vid Forsythe Dental Center i Boston 1961–64 och vetenskaplig medarbetare vid institutionen för mikrobiologi vid universitetet i Utrecht 1964–69. Under
perioden 1967–69 var han också lärare i oral mikrobiologi vid universitetet i Amsterdam. År
1969 kom han till Forsyth Dental Center i Boston som lärare och 1976 blev han där professor
i oral biologi och patofysiologi. Han har varit chef för Center for Research on the Oral Biology of Foods. Han är en världsledande forskare inom cariologi och oral mikrobiologi och har
gjort banbrytande studier av såväl intra- som extracellulära polysackarider och deras betydelse
för orala mikroorganismers kariesframkallande effekt. Han har haft ett nära samarbete med
den odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet och varit fakultetsopponent samt tagit
emot gästforskare från Göteborg vid sin institution.
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ÅR 2000
Lördagen den 21 oktober 2000 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Sven-

ska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett. Fr.o.m. detta år promoverades hedersdoktorer även vid konstnärliga fakulteten, vid Handelshögskolan och vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid universitetet.
Promotorer var; för medicinska fakulteten Klas Norrby, professor i cellpatologi, för odontologiska fakulteten Hans Friede, professor i ortodonti, för humanistiska och konstnärliga
fakulteterna Karin Aijmer, professor i engelska, för Handelshögskolan, samhällsvetenskapliga
och utbildningsvetenskapliga fakulteterna Arne Bigsten, professor i utvecklingsekonomi och
för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Peter Sjögren, professor i matematik.
Högtidsföreläsningen hölls av professor Bo Ralph över ämnet Cirkeln sluts.

HEDERSDOKTORER
ANDERSSON, Roy (f. 1943), FDhc, filmregissör, författare, debattör, Stockholm.
Roy Arne Lennart. Andersson föddes i Uddevalla den 31 mars 1943. Han studerande vid
Lunds universitet 1964–67 och utbildades vid Filminstitutets filmskola 1967–69. Han arbetade som ämneslärare 1965–66.
Han var medregissör till den uppmärksammade kollektivfilmen Den vita sporten 1968 och
han debuterade 1970 med En kärlekssaga, som blev en publiksuccé. År 1975 gjorde han Giliap, en existentiell och mångbottnad film. Därefter följde otaliga internationellt och nationellt
prisbelönta reklamfilmer. I slutet av 1980-talet gjorde han den kontroversiella och ofullbordade AIDS-dokumentärfilmen Någonting har hänt och 1991 inledde han Göteborgs Filmfestivals stafettfilmsprojekt med Härlig är jorden, där han med en kompromisslös öppningsscen
blixtbelyser konstens och filmens uppgifter i ett svenskt 1990-tal. Filmen utnämndes av de
franska filmkritikerna till en av de tio viktigaste kortfilmerna i filmens 100-åriga historia. Efter 25 år återkom han med sin tredje långfilm Sånger från andra våningen, som prisbelönades
i Cannes 2000.
Roy Andersson har hela tiden varit verksam som debattör och inspirationskälla för flera
generationer unga filmare. Han har publicerat två böcker Lyckad nedfrysning av herr Moro
(1992), samt Vår tids rädsla för allvar (1995), bägge med stor betydelse för det offentliga
samtalet om vårt samhälle och vår kultur. Han har under åren arbetat fram en personlig filmstil och ett förhållningssätt till filmkonsten som gör honom till en av vår tids stora filmregissörer, nationellt såväl som internationellt. Han har haft en kontinuerlig kontakt med högskolan
för fotografi och film vid Göteborgs universitet, där han förutom att vara mentor ofta också
föreläst.

BRUNET-JAILLY, Jean-Baptiste (f. 1941), FDhc, föreståndare vid avdelningen för
skandinaviska språk vid universitetet Lyon Lumière 2, Frankrike.
Jean-Baptiste Brunet-Jailly föddes 1941. Han har avlagt den franska examen agrégé ès lettres.
Han kom första gången till Sverige som student på ett europeiskt utbytesprogram. År 1967
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utnämndes han till utländsk lektor i franska vid Göteborgs universitet och stannade kvar på
denna tjänst till 1984 då han blev föreståndare vid avdelningen för skandinaviska språk vid
universitetet Lyon Lumière 2. Efter avtal mellan Göteborgs universitet och universitetet i
Lyon har han sedan 1987 tagit emot svenska studerande inom olika program. Studenterna har
vittnat om hans och hans kollegors engagemang långt utöver vad plikten bjuder. Jean-Baptiste
Brunet-Jailly har också översatt en lång rad svenska författare till franska och han har för sina
kulturförmedlande insatser belönats med Svenska Akademiens tolkningspris (1995). Från
latin har han översatt Adam von Bremen och han har bedrivit forskning inriktad på Olaus
Magnus.

BÖDDI, Béla (f. 1950), FDhc, professor i växtfysiologi vid Eötvös Loránd University,
Budapest, Ungern.
Béla Böddi föddes den 11 oktober 1950. Han utbildades vid Eötvös Loránd University i Budapest där han 1985 avlade doktorsexamen. Under perioden 1978–87 var han anställd som
forskarassistent vid Eötvös Loránd University där han sedan blev docent och 2000 professor i
växtfysiologi. Hans forskningsområde berör framförallt utvecklingen av kloroplaster i växternas gröna blad. Han är en framstående forskare inom sitt ämnesområde och har med skicklig
tillämpning av spektroskopiska metoder avsevärt ökat kunskapen om kloroplasternas bildning
och anpassning till miljön. Han har aktivt deltagit i olika internationella organisationer inom
fotobiologin. Förutom ett flertal besök som gästforskare i Japan har han haft ett långvarigt
samarbete med forskare vid avdelningen för fysiologisk botanik vid Göteborgs universitet, där
han också medverkat i forskarutbildningen. Under perioden 1989–90 var han gästforskare vid
Göteborgs universitet.

CLUNIES ROSS, Margaret (f. 1942), FDhc, professor i engelska vid University of
Sydney, Australien.
Margaret Clunies Ross föddes den 24 april 1942. Hon avlade bachelorexamen vid University
of Adelaide. Hon är chef för Centre for Medieval Studies och innehavare av McCaughey Professor of English Language and Early English Literature vid University of Sydney. Hon är
känd som en av världens främsta experter på fornnordisk diktning och mytologi. Dessutom
har hon gjort betydande forskningsinsatser vad gäller studiet av de australiska urinvånarnas
traditionella sånger och myter. Bland hennes skrifter om fornnordiska ämnen kan nämnas
Prolonged Echoes, Old Norse Myths in Medieval Northern Society I-II (1994-98), översatt till
svenska under titeln Hedniska Ekon samt Myt och samhälle i fornnordisk litteratur (1998).
Hon har sedan länge samarbetat med medeltidsforskare vid Göteborgs universitet och flera
gånger gästföreläst vid universitetet.

DAHLIN, Bengt (f. 1930), MDhc, f.d. distriktsläkare, vårdcentralschef och chefsöverläkare, Lerum.
Bengt Reinhold Dahlin föddes den 26 augusti 1930. Han blev legitimerad läkare 1957 och är
specialistkompetent inom allmänmedicin. Han har tjänstgjort som distriktsläkare, vårdcentralschef och chefsöverläkare och varit kliniskt verksam från Korpilombolo till Gråbo och
Lerum. Han har ihärdigt arbetat för att göra allmänmedicin till ett självklart och fullvärdigt
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akademiskt ämne och han har del i de första avhandlingar som presenterades inom allmänmedicin. Han tog mycket tidigt initiativ till provinsialläkares fortbildning och arbetade vidare
med handledning och handledarutbildning på ett sätt som gjort allmänmedicin till ett föredöme inom specialistutbildningen. Vidare har han medverkat och aktivt utvecklat ämnet medicinsk informatik som stöd för diagnosklassificering och informationsbehandling. Genom hans
medverkan har betydande kvalitetsförbättring kunnat ske inom den grundläggande läkarutbildningen vid Göteborgs universitet.

ERIKSSON, Ingegerd (1916–2003), MDhc, f.d. biträdande rektor vid SIHUS,
Göteborg.
Ingegerd Helena Eriksson föddes i Göteborg den 28 augusti 1916. Hon avlade sjuksköterskeexamen 1939 och arbetade sedan inom sjukvården på olika orter i Sverige. 1946 utbildade
hon sig till vårdlärare och 1948–49 var hon Rockefellerstipendiat vid universiteten i Denver,
Toronto och New Haven. 1954 anställdes hon som studieledare vid Svensk Sjuksköterskeförenings Institut för Högre Utbildning av Sjuksköterskor med ansvar för utbildningen i Göteborg. När institutet 1958 blev statligt (SIHUS) blev hon dess biträdande rektor och när SIHUS
införlivades med Göteborgs universitet 1977 blev hon prefekt, en funktion som hon innehade
till 1980.
Hennes stora insats för vårdvetenskapen var hennes idoga och framsynta arbete för att öka
sjuksköterskekårens kunskaper och akademisering i Sverige. Under hennes ledning lades
grunden för ett vetenskapligt förhållningssätt i utbildningen och utifrån omvårdnad och pedagogik formades disciplinen vårdpedagogik. Hennes insatser för att högre tjänster skulle inrättas och forskning knytas till institutionen för vårdlärarutbildning resulterade i att hon 1987
tilldelades medaljen pro Arte et Scientia. Ingegerd Eriksson avled den 4 mars 2003.

FARRELL, Anthony P. (f. 1952), FDhc, professor i zoologi vid Simon Fraser
University, Vancouver, Kanada.
Anthony P. Farrell föddes i Bilston, England 1952 och studerade vid Bath University där han
avlade bachelorexamen (BS) 1974. Han flyttade sedan till Kanada och University of British
Columbia, där han 1979 avlade doktorsexamen. 1984 anställdes han först som lärare och sedermera som professor i zoologi vid avdelningen för Biological Sciences vid Simon Fraser
University i Vancouver. Han har därefter utsetts till professor i Sustainable Aquaculture vid
Faculty of Land and Food Systems vid University of British Colombia.
Anthony Farrells arbete är fokuserat kring jämförande kardiovaskulär fysiologi. Han har
under en lång tid studerat hjärt-kärlregleringen hos olika djurgrupper, främst olika fisk-, amfibie- och reptilarter, beskrivit de regelmekanismer som styr hjärtat och kärlsystemet i vila och
under olika former av påverkan som t.ex. arbete och hypoxi. Hans arbete har varit banbrytande inom området och han har inspirerat många forskare och studenter runt om i världen. Hans
arbete har också uppmärksammats inom det humanmedicinska området och han har bl.a. fått
ekonomiskt stöd från The American Heart Association för sina studier.
Under lång tid har Anthony Farrell haft ett vetenskapligt utbyte med Göteborgs universitet. Hans forskning har stimulerat och inspirerat många doktorander och forskare vid zoologiska institutionen, som under åren har haft möjlighet att arbeta tillsammans med honom vid
Simon Fraser University. Han har också arbetat aktivt för ett utbyte på studentnivå.

182

2000

FOLKMAN, Judah (f. 1933), MDhc, professor i pediatrisk kirurgi vid Harvard
Medical School, Boston, USA.
Judah Folkman föddes i Cleveland, USA den 24 februari 1933. Han fick sin grundläggande
utbildning vid Ohio State University 1953 och fortsatte sedan studierna vid Harvard Medical
School. Efter tjänstgöring vid U.S. Navy och Massachusetts General Hospital (1964–65) utsågs han 1968 till professor i pediatrisk kirurgi vid Harvard Medical School. Under perioden
1967–81 var han chefskirurg vid Children’s Hospital i Boston. Förutom innehavet av Julia
Dyckman Andrus Professur of pediatrisk kirurgi (sedan 1968) är han också professor i cellbiologi vid Harvard Medical School och chef för the Vascular Biology Program vid Children’s
Hospital i Boston.
Han har lagt grunden till forskningsområdet angiogenes – blodkärlsnybildning – genom en
rad originella idéer och exceptionell, experimentell strategi. Han är en ledande auktoritet inom
området och han formulerade tidigt hypotesen att nybildning av blodkärl är en förutsättning
för tillväxt och spridning av cancertumörer. Denna hypotes är numera allmänt accepterad vilket skapat helt nya möjligheter att bekämpa tumörsjukdomar genom specifik antiangiogen
behandling. Den andra sidan av myntet, att med specifik behandling inducera angiogenes vid
kronisk, lokal blodbrist (s.k. terapeutisk angiogenes), t.ex. vid hotande hjärtinfart, har också
sprungit ut Folkmans arbeten. Han har haft ett nära samarbete med forskare vid medicinska
fakulteten vid Göteborgs universitet.

GROSSKOPF, Shawna P. (f. 1950), EDhc, professor i nationalekonomi vid Oregon
State University, USA.
Shawna P. Grosskopf föddes i Detroit, Michigan, USA den 27 februari 1950. Hon utbildades
vid Syracuse University där hon avlade sin doktorsexamen 1977. Samma år anställdes hon
som lärare vid Southern Illinois University där hon 1978 blev lektor och 1983 docent. Under
perioden 1987–98 var hon professor i nationalekonomi vid Southern Illinois University och
från 1998 är hon professor i nationalekonomi vid Oregon State University.
Hon är en internationellt mycket framstående forskare inom såväl teoretisk som tillämpad
nationalekonomi. På den teoretiska sidan har hon gjort mycket uppmärksammade och betydelsefulla insatser, speciellt inom området industriell ekonomi och då, i synnerhet i fråga om
egenskaper hos och metoder för mätning av produktivitet och effektivitet. Hennes tillämpade
forskning täcker ett brett område från offentlig ekonomi över arbetsmarkandsekonomi till
industriell ekonomi. Hon har också varit gästprofessor, handledare och fungerat som sakkunnig vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

HUMPHREY, David B. (f. 1940), EDhc, professor, innehavare av Fannie Wilson Smith
Eminent Scholar Chair in Banking vid Florida State University, USA.
David Burras Humphrey föddes i Chicago, USA den 13 juni 1940. Han utbildades vid San
Diego State University där han avlade bachelorexamen (BA) år 1962 och masterexamen
(MA) år 1963. Han avlade doktorsexamen (PhD) vid University of California, Berkeley 1969.
Han arbetade som lärare vid Department of Economics vid University of California, Berkeley
1964–66 och som lektor vid Department of Economics vid San Francisco State University
1967–71. Han var sedan docent, först vid Tulane University i New Orleans (1971–73) och
därefter vid San Francisco State University (1973–74). Han innehade därefter olika anställ-
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ningar bl.a. var han chef och assistant director vid Division of Research and Statistics, Board
of Governors of the Federal Reserve System i Washington D.C. (1975–85) och VicePresident vid Federal Reserve Bank of Richmond i Virginia (1986–91). Fr.o.m. 1991 är han
innehavare av Fannie Wilson Smith Eminent Scholar Chair in Banking vid Department of
Finance, Florida State University.
David Humphrey bedriver forskning avseende finansiella institutioner, internationell handel, kostnads- och intäktsanalys samt ekonometri. Han har en omfattande vetenskaplig publicering rörande teman som kostnadsbesparing genom elektroniska betalningar, reglering av
finansiella institutioner, instrument och system för betalningsförmedling, sammanslagningar
av storbanker och effektivitetsbedömning av finansiella institutioner.

JENNINGS, S. Gerard (f. 1943), FDhc, professor i fysik vid National University of
Ireland, Galway, Irland.
S. Gerard Jennings föddes den 22 maj 1943. Han avlade bachelorexamen (BS) i experimentell
fysik 1965 och masterexamen (MS) i atmosfärfysik år 1967, båda vid National University of
Ireland. År 1971 avlade han doktorsexamen i Atmospheric Physics vid University of Manchester i Storbritannien. Efter doktorsexamen arbetade han bl.a. vid University of Durham,
Storbritannien och the Atmospheric Sciences Laboratory i White Sands, New Mexico, USA.
År 1980 återvände han till National University of Ireland som lektor vid Department of Experimental Physics och 1990 blev han där professor i fysik.
Hans mest betydande insats för atmosfärvetenskapen är uppbyggnaden av en stor forskningsstation vid Mace Head, i havsbandet på västra Irland. Den har i dag vuxit till en betydande nyckelstation för att följa global luftkvalitet i långtidsstudier som sträcker sig över flera
decennier. Stationen utnyttjas bl.a. av världsmeterologiska sällskapet för att följa och förutsäga ändringar i jordens atmosfär. Forskningen vid Mace Head omfattar laboratorieexperiment,
fältstudier och modellering. Gerad Jennings koordinerar och deltar i flera internationella
forskningsprogram och leder en forskningsgrupp som fokuserar på luftburna partiklars egenskaper och dess betydelse för vårt klimat. Han har haft ett långt samarbete med forskare vid
Göteborgs universitet och har även varit en stimulerande värd för utbytesstudenter.

KATZ, Lilian G. (f. 1932), FDhc, lärare vid University of Illinois, USA.
Lilian G. Katz föddes i London 1932. Hon emigrerade med sin familj till USA 1947 där hon
fick sin grundläggande utbildning och där hon avlade doktorsexamen (PhD) vid Stanford
University 1968. Från 1968 till 2000 var hon lärare vid University of Illinois. Hon har tagit
initiativ till och startat och drivit ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood
Education (en stor databas inom området). Hon har varit gästlärare vid universitet i Australien, Kanada, England, Tyskland, Italien, Israel och USA. År 1997 var hon Nehru Professor vid
University of Baroda i Indien. Hon var vice president i National Association for the Education
of Young Children (NAEYC) 1986–90 och dess president 1992–94.
Hon har ägnat hela sitt liv åt barnomsorgsforskning och frågor som berör små barns lärande och har bl.a. publicerat ett 90-tal artiklar, ett 40-tal kapitel i böcker samt sex mer populärvetenskapliga böcker. Hon har också startat och drivit ett flertal tidskrifter inom området och
hon är en internationellt mycket känd och anlitad föreläsare. Hon har haft ett nära samarbete
med institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.
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MALMGREN, Gert (1916–2002), FDhc, dansare och teaterpedagog, London,
Storbritannien.
Gert Erikson Malmgren föddes i Gävle den 28 mars 1916. Han utbildade sig till skådespelare
vid Kungliga Dramatiska Teatern och fortsatte med dansstudier i Sverige och Tyskland. Som
medlem i Ballets Jooss uppmärksammades han i England 1939 av Rudolf Laban, den europeiska moderna dansens stora teoretiker. Gert Malmgren gjorde sedan en lysande karriär i exil i
Brasilien under kriget och studerade sedan klassisk balett i Paris. År 1949 utvandrade han till
London.
Han var en av världens främsta teaterpedagoger och en av grundarna till Drama Centre i
London. Flera generationer av konstnärer inom teater, film, och tv har av honom fått sin träning, fostran och vägledning i scenisk gestaltning, vilket på ett avgörande sätt bidragit till
deras konstnärliga utveckling och framgång. Även här i Sverige har ett stort antal skådespelare, operasångare, regissörer och pjäsförfattare vittnat om hans betydelse i deras konstnärliga
liv. Hans bidrag när det gäller studiet av estetik är utomordentligt betydelsefullt. Hans pedagogiska arv och gestaltningsimprovisation som metod förvaltas i dag av Högskolan för teater,
opera och musikal vid Göteborgs universitet där han också var gästlärare och regelbundet
undervisade under perioden 1966–73. Gert Malmgren avled 2002.

MARK, Kurt (1929–2002), MDhc, advokat, f.d. ordförande i Ingabritt och Arne
Lundbergs forskningsstiftelse, Paris, Frankrike.
Kurt Sigfrid Mark föddes den 20 maj 1929. Han blev juris kandidat vid Uppsala universitet
1954 och efter tingsmeritering anställdes han vid Karl Axel Vinges Advokatfirma Vingen
KB. Han blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1960 och delägare i advokatfirman 1961.
År 1994 utvandrade han till Frankrike.
Han var den förste styrelseordföranden i Ingabritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
och han agerade i den positionen med konsekvens och framsynthet. Det hade till följd att stiftelsens värde mångdubblades och det möjliggjorde i sin tur ett starkt stöd till forskningen vid
Göteborgs universitet och även andra svenska universitet. Tack vare Lundbergsstiftelsen har
ett antal laboratorier kunnat upprättas vid den medicinska fakulteten för bl.a. cancerforskning
och ortopedisk forskning. Vidare har ett centrum för integrerad forskning mellan medicinska
och naturvetenskapliga forskare vid universitetet kunnat startas. Ett centrum för undersökningar med magnetkamera har kunnat bildas, till stor nytta för flera medicinska discipliner.
Kurt Marks insatser till stöd för forskning vid Göteborgs universitet var av stor betydelse.
Kurt Mark avled den 29 maj 2002.

MILSTREU, Gerhard (f. 1942), FDhc, intendent vid Tanums Hällristningsmuseum,
Lungby, Danmark.
Gerhard Milstreu föddes i Danmark den 23 mars 1942. Han är lärare i Lungby i Danmark
men har under mer än tjugo år frivilligt arbetat med registrering och dokumentation av hällristningar i Bohuslän, främst Tanumsområdet. Han är ordförande i Scandinavian Society for
Prehistoric Art och han är intendent vid Tanums Hällristningsmuseum Underlös. Härifrån
utgår den längst pågående hällristningsdokumentationen i Sverige, vilken de senaste åren resulterat i ett flertal publikationer. Han har utvecklat lyckade metoder för avancerad dokumentation, arkivering och bildbehandling av hällarnas bilder och på senare år också en databas,
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Helios och en rationell fotodigitalisering, som väckt stort internationellt intresse. Hans stora
erfarenhet har också kunnat utnyttjas i olika EU-projekt. Av intresse för Göteborgs universitet
har också varit den fältutbildning av en ny generation studenter som han medverkat i. Hans
dokumentation och forskningsinsats är en angelägen uppgift inte minst därför att hällbilderna
börjas suddas ut av en accelererande vittring.

MINUCHIN, Salvador (f. 1921), FDhc, f.d. professor i barnpsykiatri vid University of
Pennsylvania, USA.
Salvador Minuchin föddes i Argentina 1921. Han var äldst av tre barn i en rysk-judisk immigrantfamilj. Vid 18 års ålder började han studera medicin och han avlade läkarexamen i Cordoba 1946. Då hade han också tillbringat tre månader i fängelse för sin radikala opposition
mot diktatorn Juan Peron. När Israel blev en självständig stat 1948 emigrerade han dit och
tjänstgjorde i den israeliska armén. År 1950 flyttade han till USA för att studera psykiatri.
Han arbetade då också som barnpsykiatriker vid Bellevue Hospital i New York.
År 1951 var han tillbaka i Israel där han samordnade arbetet vid en rad institutioner som
ansvarade för föräldralösa barn och barn med skador efter holocaust. Mellan 1954 och 1958
studerade han vid the William Alanson White Institute of Psychoanalysis i New York och
arbetade sedan som familjeterapeut och barnpsykiatriker. År 1965 flyttade han till Philadelphia där han blev chef för psykiatrienheten vid Children’s Hospital of Philadelphia, chef för
the Philadelphia Child Guidance Clinic och professor i barnpsykiatri vid University of Pennsylvania School of Medicine. Han lämnade chefskapet vid Philadelphia Clinic 1975 och var
Director Emeritus till 1981 då han grundade Family Studies Inc., i New York för utbildning
av familjeterapeuter. Han lämnade University of Pennsylvania 1983 och blev forskningsprofessor vid New York University School of Medicine till 1996 då han avgick med pension.
Salvador Minuchin är en av initiativtagarna till att familjeterapin startade i slutet av 1950talet och han är en av dess pionjärer. Den strukturella familjeterapin blev central i behandlingsarbete med familjer i Sverige, alltsedan Salvador Minuchin för första gången besökte
Sverige (1971). En av hans böcker som översatts till svenska Families and Family therapy
(Familjer i terapi, 1974, 1988) är världens mest sålda familjeterapibok. Han har fortfarande
ett stort inflytande på familjeterapins utveckling och blivit något av en ”chefsideolog”, som
inte heller drar sig för att kritisera familjeterapins utveckling.

ROSENBERG, Göran (f. 1948), FDhc, författare, journalist, Stockholm.
Göran Jakob Rosenberg föddes i Södertälje den 11 oktober 1948. Han bedrev universitetsstudier i Stockholm 1966–68 och studerade vid journalisthögskolan 1968–70. Han har arbetat
som journalist vid A-pressens redaktionstjänst (1970–72), Sveriges Radios ekoredaktion
(1972–75), SVT:s nyhetsprogram Rapport (1975–77), Aftonbladet (1977–79) och som programledare och reporter för Magasinet, TV2 (1979–85). Under perioden 1985–89 var han
korrespondent i Washington och 1990–99 chefredaktör för tidskriften Moderna Tider. Han
har också verkat som författare och bl.a. skrivit två monografier, som båda berör centrala
statsvetenskapliga problem; Friare kan ingen vara – den amerikanska idén från revolution till
Reagan (1991), vilken är en analys av USA:s demokratiska styrelseskick och framför allt dess
ideologiska fundament samt Det förlorade landet (1996), som handlar om den moderna sionismens ideologiska historia. Som publicist och tidskriftsredaktör har han aktivt bidragit till
att analysera och till en bredare allmän debatt föra ut den typ av problemställningar om det
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demokratiska styrelseskickets förutsättningar, som är centrala för stora delar av den forskning
som bedrivs vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

SHAW, William C. (f. 1945), ODhc, professor i Orthodontics and Dentofacial
Development vid University of Manchester, Storbritannien.
William Christie Shaw föddes i Glasgow, Storbritannien den 8 april 1945. Han avlade bachelorexamen i Dental Surgery vid University of Glasgow 1968 och masterexamen i Dental Science vid University of Wales 1976 där han också avlade doktorsexamen (PhD) 1980. Under
perioden 1971–83 arbetade han som lärare i ortodonti vid Welsh National School of Medicine. År 1983 blev han professor i Orthodontics and Dentofacial Development och chef vid
Department of Oral Health and Development vid University of Manchester. Han har vid olika
tillfällen under perioden 1988–98 varit dekanus respektive vice dekanus vid University Dental
Hospital och klinisk chef vid Dental Directorate vid Central Manchester Health Care Trust.
Han har varit en föregångare i forskning om hur bett- och käkavvikelser påverkar oral hälsa, funktion och psykosocialt välbefinnande, bl.a. genom att organisera omfattande longitudinella studier med medverkan av odontologiska och beteendevetenskapliga specialister. Han
har också varit en drivande kraft bakom multicenterstudier av olika defekter, studier där olika
behandlingsmodeller kritiskt kunnat utvärderas. Han har under många år haft ett nära samarbete med den odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

TOENNIES, Jan Peter (f. 1930), FDhc, professor och föreståndare för Max-PlanckInstitut für Strömungsforschung i Göttingen, Tyskland.
Jan Peter Toennies föddes i Philadelphia, USA den 3 maj 1930. Hans föräldrar var tyska immigranter. Han fick sin grundutbildning vid Amherst College 1952 och avlade doktorsexamen
i kemi vid Brown University, Rhode Island, 1952. År 1957 kom han till universitetet i Bonn
där han sedan verkade till 1968 bl.a. som forskarassistent och docent vid fysiska institutionen.
År 1969 anställdes han som vetenskaplig medarbetare vid Max-Planck-Society och han blev
föreståndare för Max-Planck-Institut für Strömungsforschung och var där Acting Director
under perioden 1998–2002. År 1971 blev han professor vid universitetet i Göttingen och samtidigt adjungerad professor vid universitetet i Bonn. Han har arbetat med molekylstråleteknik
för att studera dynamiska processer för atomer, molekyler, kluster och fasta ytor av grundläggande betydelse för kemiska reaktioner. Hans institut har varit ett centrum för reaktionsdynamisk forskning under decennier. Under 1960- och 70-talen vistades Jan Peter Toennies ofta
vid Göteborgs universitet för att som expert och handledare delta i uppbyggnaden av den reaktionsdynamiska verksamheten inom området fysikalisk kemi.

TORESKOG, Sverker (f. 1936), ODhc, tandläkare, Göteborg.
Sverker Toreskog föddes i Göteborg den 31 december 1936. Han avlade tandläkarexamen vid
Umeå universitet 1960. Efter två år som tandläkare vid folktandvården i Alingsås flyttade han
till USA där han avlade en masterexamen i Dental Science vid University of Indianapolis
1964. I USA blev han specialist i protetik, och när han kom tillbaka till Sverige började han
föreläsa om estetisk tandvård med hjälp av metallkeramik. Sedan 1964 har han varit privatpraktiserande tandläkare i Göteborg. Under flera decennier har han också verksam inom Gö-
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teborgs Tandläkare-Sällskap, där han var ordförande under 1993. Han blev hedersledamot i
sällskapet 1994 och i Odontologiska Samfundet i Helsingfors 1997. Sverker Toreskog är en
välkänd ”göteborgsprofil” inom tandvården i Sverige är och sedan många år en av de mest
anlitade kursgivarna. Han har på detta sätt bidragit till att framhäva och stärka den göteborgska odontologiska profilen.
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ÅR 2001
Lördagen den 20 oktober 2001 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Svenska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett. Promotorer var; för medicinska
fakulteten Birgitta Strandvik, professor i pediatrik, för odontologiska fakulteten Hans Göran
Gröndahl, professor i oral diagnostisk radiologi, för humanistiska fakulteten Stina Hansson,
professor i litteraturvetenskap, för Handelshögskolan, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna Tommy Gärling, professor i psykologi och för naturvetenskapliga
fakulteten Gunnar Bjursell, professor i molekylär genetik.
En högtidsbetraktelse hölls av över ämnet Latinet i den akademiska promotionsakten.

HEDERSDOKTORER
ANDERSSON, Bengt (f. 1940), FDhc, lärare vid Flatåsskolan i Göteborg.
Bengt Håkan Andersson föddes i Göteborg den 31 januari 1940. Han avlade filosofie magisterexamen i zoologi, botanik och kemi 1964 och tjänstgjorde därefter som lärare i Kungälv
och vid Ryaskolan i Göteborg. År 1967 erhöll han en fast lärartjänst vid Flatåsskolan i Göteborg, en anställning som han hade till sin pensionering 2003. Därefter har han arbetet inom
Ekocentrum i Göteborg som på olika sätt verkar för att påskynda utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Han har ett stort engagemang i miljövårdsfrågor. Det har bidragit till
att många elever under hans sakkunniga ledning fått goda kunskaper inom miljöområdet. Han
har t.ex. låtit elever utföra mätningar som sedan legat till grund för förbättringar i miljön, både
inom och utanför skolan. Han har med glädje och entusiasm bidragit till att grundlägga ett
ökat intresse för naturvetenskap och teknik bland elever.

ARNBORG, Gunnar (f. 1926), FDhc, författare, f.d. lärare vid Wendelsbergs
folkhögskola, Gråbo.
Hans Gunnar Mattias Arnborg föddes i Falköping den 30 december 1926. Han avlade folkskollärarexamen i Uppsala 1950 och blev filosofie magister i Göteborg 1959. Han har tjänstgjort som lärare i Bjurholm, Fristad, Sandhult och Axevalla och därefter under perioden
1961–79 vid Wendelsbergs folkhögskola. Han har genom sin omfattande forskning och materialsamling lämnat många och betydelsefulla bidrag till kunskapen om Västsveriges kulturhistoria, folklore och dialekt. Han har mycket aktivt och framgångsrikt engagerat sig för att
väcka människors intresse för kunskaper om de egna, vardagliga sammanhangen genom
bokutgivning, radio- och tv-program, en omfattande föreläsningsverksamhet och i sin lärargärning. Han har på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat för kunskapsbildning om den västsvenska regionen, vilket är av stor betydelse för Göteborgs universitet.
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BROWN, Gardner (f. 1935), EDhc, professor i nationalekonomi vid Washington
University, Seattle, USA.
Gardner M. Brown föddes i Boston, USA den 15 december 1935. Han utbildades vid University of California, Berkeley, där han 1964 avlade doktorsexamen (PhD). Han har därefter varit
verksam vid University of Washington i Seattle som lektor 1965–74, som docent 1973–78
och från 1978 som professor i nationalekonomi. Han blev professor emeritus 2001. Under
perioden 1979–84 var han också chef vid Institute of Economic Research vid University of
Washington. Han har varit gästlärare vid flera utländska universitet bl.a. i Göteborg, Cambridge och Marseilles. Han är en av förgrundsgestalterna inom ämnet miljöekonomi och var
den förste som började tillämpa de värderingsmetoder som numera är centrala inom miljöekonomin. Han har gjort betydande teoretiska såväl som praktiska framsteg inom dessa områden. Gardner Brown har varit till stor hjälp för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
genom sin breda erfarenhet och sina djupa teoretiska kunskaper, som bl.a. avspeglar sig i ett
stort antal ofta refererade artiklar publicerade i högt rankade nationalekonomiska tidskrifter.
Han har också visat stort intresse för de studenter som kommer från och arbetar med utvecklingsländer.

DAHLSTRÖM, Gunnar (f. 1939), FDhc, chef för Göteborgs Stadsmuseum, f.d.
akademidirektör vid Göteborgs universitet, Göteborg.
Gunnar Axel Henry Dahlström föddes i Göteborg den 26 november 1939. Han genomgick
konsthantverkutbildning 1955–62 och avlade filosofie kandidatexamen 1968. Han kom till
Göteborgs universitet 1966 och var där informationschef (1969–89), akademisekreterare
(1991–93) och akademidirektör (1993–99). Under perioden 1989–90 var han informationschef i Malmö stad och 2000–05 chef för Göteborgs Stadsmuseum. Han har gjort sig känd som
en värnare om kulturhistoriska och estetiska värden och detta har under ett flertal år satt sin
prägel på Göteborgs universitet och inte minst dess huvudbyggnad i Vasaparken. Den stilfulla
restaurering som detta hus genomgått samtidigt som det inretts med det bästa ur modernismens svenska konsthantverks- och inredningstradition gör universitetsbyggnaden till en av
Sveriges mest intressanta akademiska högtidsmiljöer. Gunnar Dahlström har också medverkat
till att höja den estetiska kvaliteten på såväl trycksaks- och bokproduktion som ceremonielet
vid de akademiska högtiderna. Som museichef har han på kort tid och med stor och generös
energi arbetat för att knyta museet och Göteborgs universitet närmare varandra.

ELIASSON, Jan (f. 1940), EDhc, civilekonom, Sveriges ambassadör i Washington,
USA.
Jan Kenneth Eliasson föddes i Göteborg den 17 september 1940. Han utexaminerades som
civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg 1965 och genomgick utrikesdepartementets
aspirantutbildning 1965–67. Därefter har han varit framgångsrikt verksam inom svensk och
internationell diplomati. Under perioden 1988–92 var han Sveriges ambassadör i FN och då
också personlig rådgivare åt FN:s generalsekreterare i samband med medlingsarbetet i Iran/
Irak-konflikten. Han tjänstgjorde också som vice ordförande i FN:s ekonomiska och sociala
råd och var ordförande för Generalförsamlingens särskilda arbetsgrupp för flyktinghjälp.
År 1992 utnämndes Jan Eliasson till vice generalsekreterare i FN med ansvar för frågor
rörande humanitära operationer. I denna kapacitet var han bl.a. delaktig i FN:s fredsansträng-
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ningar i Somalia, Sudan, Moçambique och på Balkan. Vid återkomsten till Sverige tjänstgjorde kan som kabinettssekreterare vid utrikesdepartementet och 2000 utnämndes han till Sveriges ambassadör i Washington, en befattning som han innehade till 2005. Han var därefter
ordförande i FN:s 60:e Generalförsamling 2005–06 och samtidigt Sveriges utrikesminister
under en kort period 2006. Han blev hedersdoktor vid American University i Washington
1994 och vid Bethany College i Kansas 2005. År 1994 var han gästforskare vid Uppsala universitet och under perioden 1993–94 också OSCE:s medlare i Nagorno-Karabach-konflikten.
Jan Eliasson har skrivit ett stort antal artiklar och medverkat i böcker om svensk och internationell diplomati. Han har under hela sin karriär upprätthållit aktiva kontakter med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har återkommit vid ett flertal tillfällen och hållit
uppskattade föreläsningar kring svensk säkerhetspolitik och internationell politik.

ENBY, Gunnel (f. 1941), MDhc, författare, kulturskribent och översättare.
Gunnel Marika Enby föddes i Göteborg den 9 juni 1941. Hon har avlagt filosofie kandidatexamen. Hon har gjort sig känd som författare, översättare barnboksrecensent och kulturskribent. Hon var en av initiativtagarna till den årliga Bokmässan och grundare av föreningen
Barnboksbildens vänner. Hon debuterade med boken Vi måste få älska (1972). Den följdes av
flera andra bl.a. Att vara handikappad (1977), Sagan (1981), Välklädda barn som fryser i
själen (1982), Vi skall ställa till en roliger dans (1984), Ja visst gör det ont (1985), Att ha en
tro (1986), Från ramsa till poesi (1988), Barnens rätt i världen (1989) och Incest (1990). År
1986 tilldelades hon Gulliverpriset.
Hon har, i personalutbildningar inom vården, delat med sig av sin personliga erfarenhet av
att leva med fysiskt funktionshinder. Från 1978 var hon engagerad i grundutbildningen för
läkarstuderande. Föreläsningarna har genom alla år varit mycket uppskattade i studenternas
kursvärderingar. Genom att dela med sig av sina erfarenheter har hon kunnat fängsla och stimulera till tankar och reflektioner långt utöver vad som är möjligt i en traditionell föreläsning.
Hennes berättelser och medvetna gestaltning har gett studenterna möjlighet att förstå betydelsen av att möta patienten med respekt och som individ och människa. Hennes egen beläsenhet
har också gett framställningen en historisk och kulturell förankring och hon har förvaltat den
muntliga berättelsens tradition och genom både mod och humor lyckats förena det självupplevda med det allmängiltiga.

EWBANK, Inga-Stina (1932–2004), FDhc, f.d. professor i engelsk litteratur vid School
of English, University of Leeds, Storbritannien.
Inga-Stina Ewbank föddes i Baltak, Skaraborgs län den 13 juni 1932. Hon studerade vid
Carleton College i Minnesota 1950 och fullbordade därefter sin filosofie kandidatexamen i
Göteborg. Hon avlade sedan en masterexamen (MA) vid Sheffield University och arbetade
som William Nobel Research Fellow i Liverpool (1955–57) och därefter vid Shakespeare
Institute till 1960 då hon anställdes som lärare vid University of Liverpool. 1972 erhöll hon
den prestigefyllda professuren Hildred Carlisle Chair of English Literature vid Bedford College, University of London där hon också tidvis tjänstgjorde som dekanus och prorektor. Hon
blev sedan professor i engelsk litteratur vid universitetet i Leeds och uppehöll den befattningen till sin pensionering 1997.
Inga-Stina Ewbank var en internationellt erkänd auktoritet inom Shakespeareforskningen
och det elisabetanska dramat. Hon gjorde sig känd för sina översättningar för scenen av skan-
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dinavisk dramatik, framför allt Ibsen och Strindberg. Hon var en osedvanligt framstående
lärare med en eminent administrativ talang. Hon tilldelades en rad utmärkelser exempelvis
hedersdoktorat vid universiteten i Oslo (1997) och Hong Kong (1999). Hon var inviterad som
gästlärare till USA, Kanada, Indien, Japan, Danmark, Frankrike, Tyskland, Holland, Ungern,
Norge, Polen och Sverige. Hon var gästprofessor vid engelska institutionen vid Göteborgs
universitet. Inga-Stina Ewbank avled den 7 juni 2004.

GOLLEDGE, Reginald G. (f. 1937), FDhc, professor i geografi vid University of
California, Santa Barbara, USA.
Reginald G. Golledge föddes den 6 december 1937. Han avlade bachelorexamen (BA) år
1959 och masterexamen (MA) år 1961, båda vid University of New England, Australien och
doktorsexamen (PhD) vid University of Iowa, USA 1966. Efter anställningar som lärare vid
University of Canterbury, Nya Zeeland (1961–63), University of Iowa (1964) och University
of British Colombia i Vancouver, Kanada (1965–66) kom han till Ohio State University där
han var lektor under perioden 1967–71 och där han blev professor i geografi 1971, en befattning som han innehade till 1977. År 1977 blev han professor i geografi vid University of California, Santa Barbara.
Han är en världsledande forskare inom gränsområdet mellan psykologi och geografi (behavioural geography). Hans forskning har bl.a. gällt minne av rumsliga förhållanden och han
har bedrivit sin forskning i nära samarbete med forskare i psykologi vid Göteborgs universitet. Han har skrivit fjorton böcker och därtill ett stort antal vetenskapliga artiklar. Han erhöll
1981 Association of American Geographers Honors Award.
I slutet av 1980-talet blev han gravt synskadad och engagerade sig då i forskning om blindas förflyttningar och han tillhör nu en grupp forskare som har gjort internationellt uppmärksammade insatser. Resultaten av gruppens forskning har omsatts i olika slags tekniska hjälpmedel, bl.a. sådana som använder geografiska informationssystem. Han har också gjort viktiga insatser inom beteendevetenskaplig transportforskning

KANSANEN, Pertti (f. 1940), FDhc, professor vid institutionen för lärarutbildning vid
Helsingfors universitet, Finland.
Pertti Kansanen föddes den 12 juni 1940. Han avlade doktorsexamen (PhD) vid Helsingfors
universitet 1973 och arbetade som assistent vid Helsingfors universitet 1966–77. Han var lektor i didaktik vid institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet 1977–82 och
blev professor (Professor of Education) 1982, en anställning som han innehade till 2003. Under perioden 1983–90 var han också dekanus för lärarutbildningen vid universitetet. Han blev
hedersdoktor vid universitetet i Tallinn 1992 och vid Åbo akademi 1999.
Pertti Kansanen har genom sina bidrag i såväl tyskspråkig som anglosaxisk didaktik skaffat sig ett mycket gott renommé. Han har under lång tid spelat en viktig roll vid uppbyggnaden av didaktiken som en vetenskaplig grund inom lärarutbildningen och han var under läsåret 1992–93 gästprofessor vid institutionen för metodik i lärarutbildningen vid Göteborgs
universitet. Han har på ett generöst sätt medverkat till didaktikens utveckling vid Göteborgs
universitet.

192

2001

KVALE, Steinar (f. 1938), FDhc, professor i pedagogisk psykologi vid Århus
universitet, Danmark.
Steinar Kvale föddes i Norge den 5 februari 1938. Han avlade kandidatexamen i psykologi
vid Oslo universitet 1964 och blev där filosofie doktor 1974. Samma år kom han till Århus
universitet där han 1982 erhöll en befattning som professor i pedagogisk psykologi.
Genom sin verksamhet vid Center for kvalitativ metodeutvikling i Århus har han varit ett
avgörande stöd för utvecklingen från kvantitativa till kvalitativa metoder i svensk empirisk
pedagogisk forskning. Förutom utgivningen av ett antal, numera klassiska, artiklar och ett
antal nyhetsbrev med bevakning av konferenser och nyutkommen metodlitteratur har vid hans
center i Århus arrangerats en mängd spännande seminarier och kurser genom åren. Svenska
pedagogikforskare, inte minst från Göteborg, har här funnit berikande vetande och inspiration.
Steinar Kvale har också ett flertal gånger medverkat vid konferenser, seminarier och kurser
som arrangerats av institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.

LILIENBERG, Per (1931–2002), FDhc, skulptör och f.d. rektor vid Gerlesborgsskolan
i Bohuslän, Tanum.
Per Sune Lilienberg föddes i Finja, Kristianstads län den 20 juni 1931. Han utbildade sig till
skulptör och teckningslärare vid Konstfack i Stockholm under 1950-talet och verkade sedan
som konstnär och pedagog i hela sitt liv. År 1970 kom han till Gerlesborgsskolan i Bohuslän
som lärare och under perioden 1977–94 var han skolans rektor. Han var också verksam som
kalligraf, dockteaterdirektör, filmare och fotograf. Han tilldelades flera utmärkelser bl.a. Bohusläns landstings kulturpris och Tanums kommuns kulturpris.
Som rektor tog han initiativ till en lång rad seminarier i frågor där konstnärer, naturvetare,
humanister och andra kunde mötas i prestigelösa samtal. Han arbetade fram turnerande utställningar, ofta tillsammans med naturvetare, han medverkade i flera stora filmfestivaler och
han utvecklade skolans konsertverksamhet med särskild inriktning på nutida musik.
Genom sitt aktiva, engagerade och fantasifulla sätt och med konstnärens intuitiva form
och färgspråk påbörjade han ett synnerligen inspirerande brobygge mellan naturvetenskapliga/medicinsk forskning och konstens olika uttrycksformer. Han skapade ett betydelsefullt
nätverk mellan skolans konstnärer och forskare i ekologi, vindkraftsteknik, genetik, biologi
och medicin. Per Lilienberg avled den 11 juli 2002.

MADDEN, Dean (f. 1960), FDhc, lärare vid National Centre for Biotechnology
Education, University of Reading, Storbritannien.
Dean Madden föddes den 8 augusti 1960. Han avlade bachelorexamen (BS) examen i biological sciences vid University College of Wales i Aberystwyth 1981 och erhöll Postgraduate
Certificate in Science Education vid University of London 1984. Han arbetade som lärare i
biologi vid St Aidan’s County School i Carlisle 1984–89 och var 1985–86 också verksam vid
University of Newcastle-upon-Tyne. År 1990 blev av co-director vid National Centre for Biotechnology Education (NCBE) vid University of Reading.
Dean Madden har tillsammans med sin kollega John Schollar medverkat i ett flertal laborativa fortbildningskurser för gymnasielärare där de förenat föreläsningar i forskningsfronten
med laborativ verksamhet som varit direkt tillämpbar för lärarna i sina klasser. Vid NCBE har
man under ett stort antal år arbetat fram ett laborativt material som med stor framgång tilläm-
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pas i Sverige. Det har lett till en serie årliga kurser som ges vid naturvetenskapliga fakulteten
vid Göteborgs universitet. Dean Madden och John Schollar har vunnit erkännande dels för sitt
mycket kvalificerade och entusiastiska engagemang i utbildningen av svenska lärare och elever i modern bioteknik, dels för grundandet av den internationella nättidningen Bioscience
explained, som publicerades första gången 2001 och som riktar sig till lärare och elever i
grundskolan.

MARK, Joachim (f. 1935), MDhc, överläkare i patologi vid Kärnsjukhuset i Skövde.
Svante Joachim Turesson Mark föddes den 31 mars 1935. Han blev legitimerad läkare 1963
och han är specialistkompetent inom områdena klinisk patologi och klinisk cytologi. Han har
varit verksam som överläkare i patologi vid Kärnsjukhuset i Skövde. Han blev tidigt en pionjär inom den tumörcytogenetiska forskningen och under en lång följd av år tillhörde han det
ledande skiktet av tumörcytogenetiker i världen. Med stöd av Cancerfonden byggde han upp
ett cytogenetiskt laboratorium av världsklass vid patologiavdelningen på Kärnsjukhuset i
Skövde. Parallellt med det arbetet upprätthöll han en heltidstjänst som kliniskt verksam överläkare.
Joachim Marks forskning har varit fokuserad på studiet av kromosomförändringarnas betydelse för uppkomst och utveckling av tumörsjukdomar. Han har arbetet med såväl experimentella som humana tumörsystem. Han var bland de första i världen som systematiskt undersökte större serier av solida tumörer, främst hjärntumörer, lymfon, thyreoidtumörer, mjukdelstumörer och spottkörteltumörer. Han kunde visa att solida tumörer liksom leukemier har
lagbundna mönster av kromosomförändringar som är tumörspecifika och därmed diagnostiska
för respektive tumörtyp. Hans arbete har haft avgörande betydelse för förståelsen av kromosomförändringarnas betydelse för uppkomst och utveckling av tumörsjukdomar.
Joachim Mark har sedan slutet av 1970-talet haft ett omfattande forskningssamarbete med
ett flertal olika forskare vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Hans insatser
har varit av stor betydelse för det regionala cancerforskningssamarbetet i Västra Götaland.

MJÖR, Ivar A. (f. 1933), ODhc, professor i Operative Dentistry vid University of
Florida, USA.
Ivar A. Mjör föddes i Norge den 18 september 1933. Han utbildades vid University of Alabama Medical Center 1957–58 och vid tandläkarhögskolan i Norge 1961–67 där han också
avlade doktorsexamen. Under perioden 1968–73 var han professor i anatomi vid Oslo universitet och därefter, under perioden 1973–93 chef för Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM) i Oslo. År 1993 tillträdde han en tjänst som Professor of Operative
Dentistry vid College of Dentistry, University of Florida i Gainesville. Han var 1986–87 president för the International Association för Dental Research. År 1983 blev han hedersdoktor
vid Umeå universitet.
Ivar Mjör har under många år haft en framträdande roll som forskare och forskningsledare
inom odontologisk materialforskning. Forskningen har framförallt berört de dentala materialen biologiska effekter och han har därvid genomfört många klassiska studier. I Sverige är han
kanske mest känd för sitt engagemang i debatten om amalgamets farlighet.
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ROGIERS, Xavier (f. 1956), MDhc, professor och chef för avdelningen för
hepatobiliär kirurgi och transplantation vid Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Hamburg, Tyskland.
Xavier Marie Guy Paul Cornelius Rogiers föddes i Ieper, Belgien den 1 november 1956. Han
avlade medicine grundexamen vid Katholieke Universiteit Leuven 1978 och blev medicine
doktor i kirurgi och obstetrik 1982. Han blev specialist i allmänkirurgi 1989 och var 1989–90
verksam vid University of Chicago. 1992 blev han chef vid avdelningen för allmänkirurgi vid
universitetssjukhuset Eppendorf i Hamburg. År 1998 blev han professor och chef för avdelningen för hepatobiliär kirurgi och transplantation vid Universitätsklinikum HamburgEppendorf i Hamburg.
Xavier Rogers har rönt internationell uppskattning för sina insatser inom området leverkirurgi och levertransplantation och han har haft ett givande samarbete med Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Genom kontakterna med Xavier Rodgers genomfördes den första transplantationen i Skandinavien vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med
delad lever från en levande givare. Det skedde i närvaro av Xavier Rodgers. Utvecklingen av
dessa behandlingsmetoder har betytt mycket när det gäller barnlevertransplantationer. Dessutom har samarbetet lett till stöd vid etableringen av levertransplantationer från en vuxen givare
till en vuxen mottagare. Ingreppet är mycket komplicerat och utförs endast vid ett fåtal platser
i världen. Sommaren 2000 gjordes den första operationen av detta slag i Skandinavien. Samarbetet mellan Göteborgs universitet och Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf har haft
ett mycket positivt inflytande för bl.a. utbildningen av yngre kirurger.

SCHOLLAR, John (f. 1950), FDhc, lärare vid National Centre for Biotechnology
Education, University of Reading, Storbritannien.
John Schollar föddes den 7 maj 1950. Han avlade akademisk examen i biologi vid University
of London och arbetade sedan som lärare. 1986 knöts han till ett bioteknologiskt forskningsprojekt vid University of Reading och två år senare anställdes han vid National Centre for
Biotechnology Education (NCBE). År 1991 blev han Assistant Director och 2000 co-director
vid NCBE.
John Schollar har tillsammans med sin kollega Dean Madden medverkat i ett flertal laborativa fortbildningskurser för gymnasielärare där de förenat föreläsningar i forskningsfronten
med laborativ verksamhet som varit direkt tillämpbar för lärarna i sina klasser. Vid NCBE har
man under ett stort antal år arbetat fram ett laborativt material som med stor framgång tillämpas i Sverige. Det har lett till en serie årliga kurser som ges vid naturvetenskapliga fakulteten
vid Göteborgs universitet. John Schollar och Dean Madden har vunnit erkännande dels för sitt
mycket kvalificerade och entusiastiska engagemang i utbildningen av svenska lärare och elever i modern bioteknik, dels för grundandet av den internationella nättidningen Bioscience
explained, som publicerades första gången 2001 och som riktar sig till lärare och elever i
grundskolan.

WEBBER, Richard L. (f. 1935), ODhc, professor vid Wake Forest University School of
Medicine, Winston-Salem, USA.
Richard L. Webber föddes den 2 november 1935. Han avlade examen i fysik vid Albion College och tandläkarexamen vid University of Michigan samt doktorsexamen vid University of
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California. Han var 1973–88 chef för the Diagnostic Systems´ Branch vid National Institute
of Dental Research, National Institutes of Health i Bethesda, USA. Därefter blev han chef vid
Department of Diagnostic Sciences vid School of Dentistry, University of Alabama i Birmingham, USA och senare tillträdde han en befattning som professor vid Departments of
Dentistry and Biomedical Engineering vid Wake Forest University School of Medicine. Han
blev professor emeritus 2002.
Han har under lång tid varit en förgrundsgestalt inom den vetenskapligt inriktade delen av
odontologisk radiologi. Han har haft ett nära samarbete med forskare vid den odontologiska
fakulteten vid Göteborgs universitet bl.a. i ett projekt rörande den odontologiska användningen av TACT (Tuned Aperture Computed Tomography). Hans verksamhet har också fört honom till områden inom medicinsk radiologi. TACT har utvecklats för användning inom
mammografin inom vilket tredimensionella bilder och tomografiska skikt i fritt valda plan och
av fritt vald tjocklek kan skapas med låga stråldoser. Han har tagit emot forskare från Göteborgs universitet vid sin klinik i USA.
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ÅR 2002
Lördagen den 19 oktober 2002 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Sven-

ska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett. För första gången promoverades
hedersdoktorer vid vårdvetenskapliga fakulteten vid universitetet.
Promotorer var; för medicinska och vårdvetenskapliga fakulteterna Hengo Haljamäe, professor i anestesiologi, för humanistiska fakulteten Aant Elzinga, professor i vetenskapsteori,
för Handelshögskolan, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna Göran Lassbo, professor i pedagogik och för naturvetenskapliga fakulteten David Turner, professor i marin kemi.
En högtidsbetraktelse hölls av professor emeritus Sture Allén över ämnet Promotionen
och latinet.

HEDERSDOKTORER
ALLER, Robert (f. 1950), FDhc, professor vid Marine Science Center, State University
of New York at Stony Brook, USA.
Robert C. Aller föddes den 17 maj 1950. Han avlade bachelorexamen i biologi och geologi
(BS) och i kemi (BA) vid University of Rochester 1972 och doktorsexamen (PhD) vid Yale
University 1977. Han var professor i Geophysical Sciences vid University of Chicago 1977–
86 och blev därefter professor vid Marine Science Center vid State University of New York at
Stony Brook.
Robert Aller är en världsauktoritet inom området biogeokemi och han har varit en föregångare vad avser studiet av det komplicerade samspelet mellan sedimentlevande djur och
sedimentens och porvattnets kemi. Flera av hans forskningsinsatser har varit epokgörande.
Genom hans forskning har den marina vetenskapen idag kunskaper som lett till ökad förståelse för den funktion som sedimenten har i de oceana biokemiska kretsloppen för kol, kväve,
fosfor, kisel och andra ämnen.
Göteborgs universitet och Kristinebergs marina forskningsstation har haft ett stimulerande
samarbete med Robert Aller. Inte minst genom de högt uppskattade föreläsningar på en tvärvetenskaplig forskarutbildningskurs om marina sediment som getts på Kristinebergs forskningsstation.

BONAMI, Aline (f. 1944), FDhc, professor vid universitetet i Orléans, Frankrike.
Aline Bonami föddes den 11 juni 1944. Hon studerade vid Ecole Normale Supérieure de
Jeunes Filles i Paris 1963–67 och var forskningsledare vid Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) 1967–73. Därefter blev hon professor vid universitetet i Orléans, en befattning som hon innehade till 2006. Hon var vetenskaplig ledare för ämnesområdet matematik vid Mission Scientifique, Technique et Pédagogique (MSTP) 2003–06.
Aline Bonamis arbetsområde är matematik där hon gjort en gedigen och varierad forskningsinsats. Hon arbetar inom områden som komplex och harmonisk analys och har kombinerat dessa områden på ett fruktbart sätt. Tillsammans med sina medarbetare har hon gjort syn-
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nerligen betydelsefulla insatser och blivit en centralgestalt i Frankrike för kombinationen av
dessa matematikgrenar.
Hennes kontakter med Göteborgs universitet har gällt både forskningsgruppen i harmonisk
analys och i komplex analys. Hon var också en mycket aktiv deltagare i det europeiska nätverket Harmonic Analysis som koordinerades från Göteborg.

CAMPBELL, Jacquelyn C. (f. 1946), FDhc, professor i omvårdnad vid Johns Hopkins
University School of Nursing, USA.
Jacquelyn C. Campbell föddes 1946. Hon fick sin grundläggande utbildning vid Duke University och Wright State University och doktorsexamen vid University of Rochester. Sedan 1980
har hon bedrivit forskning kring våld och övergrepp på kvinnor. År 1992 blev hon innehavare
av Anna D. Wolfs professur i omvårdnad vid Johns Hopkins University School of Nursing.
Hon är ledande i världen genom sin omvårdnadsforskning på kvinnors situation och framförallt på övergrepp och våld mot kvinnor i olika delar av världen. Hennes forskning har i
huvudsak varit fokuserad på omvårdnaden av barn och kvinnor som varit utsatta för våld
inom familjen. Hon har därmed belyst de hälsorisker som hotar de ofödda barnen, gravida och
icke gravida kvinnor, och de barn som blir åskådare till övergreppen. Genom den forskning
Jacquelyn Campbell bedrivit har möjligheten ökat för vårdpersonal att identifiera övergrepp
och våld som orsak till de skador som kvinnor uppvisar, till exempel vid besök på akutmottagningar. Hennes forskningsinsats har varit unik och av utomordentligt stor betydelse för
omvårdnadsvetenskapen vid Göteborgs universitet.

FALCK, Bertil (f. 1941), FDhc, styrelseordförande i Bok och Bibliotek i Norden AB,
Göteborg.
Lars Bertil Falck föddes i Hällevadsholm, Bohuslän den 24 oktober 1941. Han började efter
realexamen 1959 en karriär som polis i Munkedal och senare i Uddevalla och han avancerade
till programmerare vid Rikspolisstyrelsen och blev programmeringsspecialist på Volvo. Efter
en tid som regionchef vid Datema var han 1980–85 administrativ chef vid Göteborgs stadsbibliotek. År 1985 startade han Bok och Bibliotek där han var VD till 2000. Därefter har han
varit verksam som styrelseordförande i Bok och Bibliotek i Norden AB.
Bertil Falcks mest betydande insats är skapandet av Bok- och Biblioteksmässan, som utvecklats till att bli en av Västsveriges främsta folkbildande kulturinstitutioner. Det som kommit att känneteckna denna bokmässa till skillnad från andra i samma bransch är nämligen att
den har ett intellektuellt ambitiöst och även akademiskt välkvalificerat seminarieprogram, där
en lång rad framstående författare, forskare och kulturpersonligheter inbjudits att medverka.
Inte minst har forskare från Göteborgs universitet haft förmånen att delta som föreläsare och
paneldebattörer, vilket medfört att kännedomen om universitetets forskning ökat. Dessutom
har den intellektuella miljön på universitetet stimulerats av mötet med bokmässans många
framstående notabiliteter.
Bertil Falck har med stor skicklighet och entusiasm byggt upp kontakterna med Göteborgs
universitet, kulturlivet och det internationella forskarsamhället. Arbetet har präglats av hans
varma engagemang för folkbildningen och det västsvenska kulturlivet.
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FALSEN, Enevold (f. 1935), MDhc, chefsmikrobiolog vid Culture Collection,
University of Göteborg (CCUG), Göteborg.
Enevold Falsen föddes i Stavanger, Norge den 3 juni 1935. Han avlade studentexamen i
Frankrike 1955 och fortsatte, efter militärtjänstgöring, studierna vid Norges Tekniska Högskola i Trondheim där han blev civilingenjör 1962. Under perioden 1962–65 var han anställd
som forskningsingenjör vid institutionen för medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet. Därefter fortsatte han sin karriär som mikrobiolog under kommunalt huvudmannaskap vid
Sahlgrenska sjukhuset fram till sin pensionering 2004. Under åren 1965–68 organiserade han
en avdelning för framställning och kontroll av odlingsmedier, den s.k. substratavdelningen.
Han tog också initiativet till bildandet av Culture Collection, University of Göteborg (CCUG)
som med sina 55 000 undersökta stammar (2007) är en av världens största och mest väldokumenterade samlingar av bakterier. Stamsamlingen utgör idag, i sin form av mikrobiell biobank, ett centralt vetenskapligt referensmaterial för mikrobiologisk forskning, för kvalitetssäkringsarbete och för klinisk verksamhet som är av utomordentligt stor betydelse.
På ett tidigt stadium införde Enevold Falsen immunologisk metodik och numerisk analys
för karakterisering av nya, tidigare ej kända bakterieisolat. Verksamheten var framgångsrik
och ledde till ett omfattande internationellt samarbete, vilket bl.a. resulterade i ett rikhaltigt
flöde av vetenskapliga publikationer. Falsen har publicerat inemot 300 vetenskapliga arbeten.

HOFSTEDE, Geert (f. 1928), EDhc, professor emeritus vid Maastricht University,
Nederländerna.
Gerard Hendrik (Geert) Hofstede föddes i Haarlem, Nederländerna 1928. Han utexaminerades
som ingenjör vid Delft Technical University 1953. Efter några års arbete inom industrin påbörjade han studier vid Groningen University och avlade där doktorsexamen 1967. Under
åren 1965–71 arbetade han inom IBM-koncernen och efter två år som gästlärare i Lausanne i
Schweiz blev han 1972 professor i Management vid INSEAD (The Business School for the
World) i Fontainebleu, Frankrike. 1980–93 var han chef vid Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRCI) i Nederländerna. År 1985 blev han professor i Organizational
Anthropology and International Management vid Maastricht University och uppehöll denna
tjänst till 1993 då han blev professor emeritus. Sedan 1995 har han också varit knuten (extramural fellow) till University of Tilburg.
Geert Hofstede har sedan publiceringen 1980 av Cultures Consequences uppfattats som en
av de ledande auktoriteterna i världen vad gäller empiriskt grundad kunskap om nationella
kulturer och dessas inverkan på managementfrågor i vid mening. Studien är en av de flitigast
citerade i managementlitteraturen. En ny och uppdaterad version utgavs 2001. Även hans studie The Game of Budget Control har rönt internationell uppmärksamhet. Hans böcker har
översatts till ett flertal språk och några har fått mycket god spridning även som kurslitteratur.
Hans forskning har getts stor uppmärksamhet i flera kurser vid Handelshögskolan och vid
andra delar av Göteborgs universitet. Han har vid flera tillfällen föreläst för både studenter
och fakultet. Genom sina akademiska meriter och sin pedagogiska förmåga har han medverkat till att stärka Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
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HULTIN, Henric (f. 1935), MDhc, överläkare, Onsala.
Per Henric Hultin föddes i Göteborg den 2 maj 1935. Han genomgick läkarutbildning i Göteborg, blev legitimerad läkare 1961 och har sedan varit kliniskt verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Han är specialistkompetent i kirurgi och i anestesi- och intensivvård. Han har också
genomgått utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration.
Sedan 1972 har Henric Hultin huvudsakligen arbetat med sjukvårdens lednings- och utvecklingsfrågor på regionalt, nationellt och internationellt plan. Han har varit sjukvårdschef
och landstingsdirektör i Älvsborgs län och haft en tongivande roll i de västsvenska samarbetsorgan som ledde fram till Västra Götalandsregionen. Han har flitigt utnyttjats av socialstyrelsen, Spri, Landstingsförbundet och varit sakkunnig i flera utredningar Han har även haft
uppdrag för EU och WHO. Han var en av de huvudansvariga i utvecklingen av ett stort ledarskapsprojekt (FAL) och undervisade då läkare på i stort sett Sveriges alla sjukhus i hälso- och
sjukvårdsadministration. Under flera år medverkade han i Nordiska hälsovårdshögskolans
utbildning och under 1990-talet engagerades han till kurserna i socialmedicin och ledarskapsutbildning inom läkarutbildningen vid Göteborgs universitet.
Henrik Hultin har bedrivit utvecklingsarbete och publicerat sig i både svenska och internationella vetenskapliga skrifter. Det har framför allt gällt analys av samarbetsvillkoren mellan
aktörsgrupper i sjukvårdens ledning, hälsoekonomins användning i vardagssjukvården, utvärderingsmetodik och telemedicin. Han har under flera år varit projektledare för utvecklingen av
system för tidigbedömning av nya medicinska metoder och ansvarat för uppbyggnad och
samordning av det regionala EU-stödet in Västra Götaland.

JÖNSSON, Bodil (f. 1942), FDhc, professor i rehabiliteringsteknik vid Lunds
universitet, Lund.
Bodil Agneta Jönsson föddes i Helsingborg den 12 september 1942. Hon blev filosofie doktor
i experimentell fysik vid Lunds universitet 1972. År 1982 blev hon universitetslektor i fysik
vid Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning (CERTEC) vid Lunds universitet och 1997
biträdande professor samt 1999 professor vid CERTEC, där hon också varit styrelseordförande. Hon har haft en rad olika uppdrag. Exempelvis har hon på uppdrag av Svenska
Institutet arbetat med miljöutbildningar i Latinamerika och hon har varit huvudsekretare i
Miljödelegationen Västra Skåne. Hon har tilldelats flera utmärkelser och priser bl.a. Lunds
universitets pedagogiska pris, Telias Stora talarpris (1993) och KTH:s stora pris (1999).
För den stora allmänheten är Bodil Jönsson mest känd genom sin medverkan i tv-programmet Fråga Lund och genom utgivandet av böcker som t.ex. Tio tankar om tid (1999).
Denna bok har översatts till femton språk. Hon har haft ett stimulerande och fruktbart samarbete med forskare inom pedagogik och ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet.

LINDBERG, Sture (f. 1923), MDhc, f.d. överläkare, Göteborg.
Rolf Sture Lindberg föddes den 27 juni 1923. Han blev medicine licentiat vid Lunds universitet 1951. Han är specialistkompetent inom området gynekologisk onkologi. Han var 1956–58
anställd vid radioterapiavdelningen i Malmö och kom därefter, 1958–62, till jubileumskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset. Han var sedan biträdande överläkare i röntgendiagnostik vid
radioterapiklinikerna i Malmö 1962–69 och vid lasarettet i Jönköping 1969–71. År 1971 återvände han som överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset där han till sin pensionering 1988 var
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verksam först inom jubileumskliniken och därefter inom avdelningen för röntgendiagnostik
och senare klinisk fysiologi.
Under hela sin tjänstgöring vid de radioterapeutiska klinikerna har Sture Lindberg haft ett
huvudintresse för nukleärmedicinska frågor. Han har bidragit till att nukleärmedicin utvecklats till en specialitet inom den västsvenska regionen och han har också bidragit till att nukleärmedicinska tekniker kunnat utnyttjas för forskningsändamål. Han har också insett behovet
av att etablera patientmaterial för framtida forskning. På ett generöst sätt har han ställt nukleärmedicinens resurser till forskningens förfogande och medverkat till att skapa goda förutsättningar för forskning inom en rad medicinska områden vid Göteborgs universitet.

MACURDY, Thomas E. (f. 1951), EDhc, professor i nationalekonomi vid Stanford
University och Hoover Institute, USA.
Thomas E. MaCurdy föddes i februari 1951. Han avlade bachelorexamen (BA) vid University
of Washington 1973 och doktorsexamen (PhD) vid University of Chicago 1978. Han har efter
sin doktorsexamen varit lärare vid Stanford University. 1987 erhöll han en kombinationstjänst
som professor i nationalekonomi vid Stanford University och senior fellow vid Hoover Institute. Han är också knuten till National Bureau of Economic Research och Economic Research
Council samt medredaktör för Labor Economics, Journal of Econometrics, Review of Economics and Statistics och Econometrica.
Thomas MaCurdy är en ledande forskare inom området arbetsmarknadsekonomi. Hans
forskningsbidrag handlar om incitamentseffekter av inkomstskatter, utgifter för sjukförsäkringar, socialbidragsberoende bland yngre, minimilöner och effekter av arbetslöshetsförsäkringar. Utöver sitt engagemang i frågor som rör arbetsmarknadsekonomi har han även varit
aktiv inom andra områden t.ex. övergångsproblem inom den ryska kolindustrin.
Han har sedan många år tillbaka bedrivit ett forskningssamarbete med nationalekonomiska
institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Inom ramen för ett gemensamt
forskningsprogram har flera doktorander från Handelshögskolan tillbringat ett år vid Stanford
University. De har där haft möjligheter att läsa avancerade kurser inom arbetsmarknadsekonomi och ekonometri, en del av dem har även varit involverade i forskningsprojekt under
Thomas MaCurdys ledning.

ORLOV, Nikolai (f. 1952), FDhc, forskare vid Zoological Institute, Russian Academy
of Sciences, St. Petersburg, Ryssland.
Nikolai Orlov föddes i Cherkassy, Ryssland den 12 juni 1952. Han utbildades vid Leningrad
State Pedagogical University där han avlade en masterexamen i zoologi. Under perioden
1970–78 var han intendent vid Leningrad Zoo och därefter till 1984 ansvarig för insamlandet
av material vid Department of Herpetology vid Zoological Institute, USSR Academy of Science. År 1984 blev han anställd som forskare vid Zoological Institute, Russian Academy of
Science i Leningrad.
Nikolai Orlov har under hela sitt liv varit en hängiven herpetolog, dvs. ägnat sig åt grodoch kräldjur. Han började sin yrkesbana som fältassistent vid längre expeditioner i okända
delar av Centralasien, och han har successivt själv tagit över ansvaret för allt större herpetologiska insamlingsresor i många delar av Asien. Han är en av världens mest erfarna och kompetenta fältforskare avseende grod- och kräldjur och han har upptäckt och beskrivit mer än 100
nya arter av grod- och kräldjur från Sydostasien. Han har en imponerande kunskap om musei-
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teknik och taxonomi, men också om ekologi och artbevarande. Museer och zoologiska institutioner över hela världen efterfrågar hans tjänster.
Forskare vid zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet har under lång tid haft en
nära kontakt med Nikolai Orlov. Samarbetet har inte bara resulterat i vetenskapliga publikationer utan även gemensamma forskningsresor i Kaukasus, Turkmenistan, Armenien och Kazakstan. Han har varit gästforskare vid zoologiska institutionen och betytt mycket för institutionens herpetologiska forskningsarbete.

PERCY, Alan K. (f. 1938), MDhc, professor i pediatrisk neurologi vid University of
Alabama at Birmingham, USA.
Alan Kenneth Percy föddes den 12 maj 1938. Han avlade medicine doktorsexamen och erhöll
därefter bl.a. en anställning vid Baylor College of Medicine. År 1992 kom han till University
of Alabama at Birmingham som professor i pediatriskt neurologi och klinikchef vid Sparks
Clinics. Han har också varit chef för the Rett Center som var ett forskningsfinansierat projekt
kring den svåra sjukdomen Rett syndrom. Han vistades som gästforskare vid Göteborgs universitet 1964-65 och 1988–89.
Alan Percy intar en ledande internationell position inom barnneurologiskt utvecklingsoch forskningsarbete, särskilt kring Rett syndrom, det svåra handikapp som drabbar flickor
över hela världen i alla åldrar och folkgrupper. Detta syndrom blev internationellt känt 1983
via bl.a. forskning inom Göteborgs universitet. I samband därmed kom en snabb utveckling
igång där Alan Percy hade en sammanhållande roll. Han har också blivit en central medicinsk
koordinator i den världsomspännande sammanslutningen International Rett Syndrome Association (IRSA), som bl.a. hade en världskongress i Göteborg 1996.
I USA har Alan Percy drivit fram forskningsprojekt för att söka klarlägga den komplexa
neurobiologin bakom sjukdomen och kanske få fram metoder för förebyggande insatser. Hans
förmåga att kombinera biokemi och genetik med neurologi och socialmedicin har i det sammanhanget var av stor betydelse i kampen mot den svåra och komplexa sjukdom som Rett
syndrom utgör.

RYVARDEN, Leif (f. 1935), FDhc, professor i mykologi vid Oslo universitet, Norge.
Leif Ryvarden föddes 1935. Han har avlagt civilingenjörsexamen vid Norges Tekniska Högskola i Trondheim och kandidatexamen vid Oslo universitet. Han har haft sin akademiska
position genom en professur i mykologi vid Oslo universitet. Han är numera professor emeritus. Han har alltid varit intresserad av natur och friluftsliv och han har varit ledamot av styrelsen för Den Norske Turistforening och ledamot i redaktionskommittén för tidningen Fjell og
Vidde.
Som professor i mykologi hade han vedlevande svampar, främst tickor, som sin specialitet. Han är en forskare med betydande internationellt renommé och han är ledande inom sitt
forskningsområde. Han är en upptäckare i Linnés anda som genom många expeditioner,
främst till tropiska områden, kunnat finna och beskriva ett stort antal tidigare okända arter.
Sina resultat har han sammanfattat i floror för bl.a. Europa, Nordamerika och Afrika.
I Norge är Leif Ryvarden en väl känd och prisbelönt författare av populärvetenskap. Hans
produktion är omfattande och sträcker sig från barnböcker till breda översikter över Norges
växtvärld. Helst skildrar han norsk fjällvärld och den skyddade naturen i nationalparkerna.
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Den internationella räckvidden gäller inte bara den egna forskningen. Leif Ryvarden har
gjort en ovärderlig insats för att öka kunskapen och intresset för mykologi i många länder inte
minst i Afrika och Latinamerika. Han har hållit kurser för studenter i Kina, Zimbabwe och
Venezuela och han har välkomnat en lång rad utländska doktorander till institutionen i Oslo.
Han har haft en nära kontakt med Göteborgs universitet, ett samarbete som resulterade i en
flora över nordiska skinnsvampar. Med stor generositet har han också möjliggjort för forskare
och studenter från Göteborgs universitet att delta i insamlingsresor, konferenser och kurser
vid norska fältstationer.

STÅHLBERG, Krister (f. 1947), FDhc, professor i offentlig förvaltning vid Åbo
akademi, Finland.
Krister Ståhlberg föddes 1947. Han disputerade för doktorsgraden 1975 och blev docent i
statskunskap vid Åbo akademi 1976. År 1980 erhåll han en professur i offentlig förvaltning
vid Åbo akademi. 2003 blev han direktör vid Svenska kulturfonden i Finland. 1996–2001 var
han forskningsledare för Nordiska Ministerrådets forskningsprogram Norden och Europa.
Krister Ståhlberg har varit initiativtagare till och ledare för ett antal stora forskningsprogram och han har haft en central roll inom forskningen om lokal och regional politik samt
offentlig förvaltning i såväl Finland som Sverige. Han är t.ex. en av initiativtagarna till forskningsprogrammet Svenskt i Finland och Finskt i Sverige. Han har en omfattande vetenskaplig
produktion bakom sig. Han har haft en stor betydelse för den forskning och forskarutbildning
som bedrivs vid institutionen för statsvetenskap och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs
universitet. Under 1992 var han gästforskare vid Förvaltningshögskolan.

SÖDERBERG, Erik (f. 1926), EDhc, f.d. verkställande direktör, ordförande i Torsten
och Ragnar Söderbergs stiftelser, Stockholm.
Erik Axel Olof Ragnarsson Söderberg föddes i Stockholm den 17 november 1926. Han avlade
civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg 1946 och erhöll Degree in Business
Economics (MBS) vid Columbia University i New York 1949. Därefter följde en lång och
framgångsrik karriär inom svenskt näringsliv. Han var vice VD i Söderberg & Haak AB
1954–65 och VD för Förvaltnings AB Ratos 1958–69, för Nordiska Kompaniet 1966–76 och
för NK-Turitzkoncernen 1971–76. Han var också ordförande i styrelsen för Förvaltnings AB
Ratos 1974–93. Förutom uppdrag av traditionellt slag i företag har han också varit verksam
inom organ som främjar god praxis såsom Stockholms Fondbörs (1962–76) och Stockholms
Handelskammare (1974–94).
I egenskap av ordförande i Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, som lämnat stöd till
forskning kring handel och ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och via
ett starkt personligt engagemang i Torsten och Ragnar Söderberg institut för handelsforskning
vid Handelshögskolan har Erik Söderberg intensifierat och fördjupat kontakterna med sitt
gamla lärosäte.
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YERXA, Elizabeth J. (f. 1930), FDhc, professor emerita vid Department of
Occupational Therapy, University of Southern California, Los Angeles, USA.
Elisabeth J. Yerxa föddes i Pasadena, California, USA 1930. Hon avlade bachelorexamen
(BS) i Occupational therapy vid University of Southern California 1952 och masterexamen
(MS) i Educational psychology vid Boston University 1968. Hon disputerade för doktorsexamen i Educational psychology vid Boston University 1971. Under perioden 1971–76 var
hon forskningsledare vid Rancho Los Amigos Hospital samt associate professor vid Community Medicine and Public Health vid University of Southern California. 1976–88 var hon professor vid Department of Occupational Therapy vid University of Southern California. Efter
1980 har hon varit gästprofessor vid flera universitet bl.a. i Sverige, Finland och Australien. I
Sverige var hon gästprofessor vid institutionen för medicinsk rehabilitering vid Göteborgs
universitet.
Elizabeth Yerxa är en internationellt erkänd auktoritet inom området arbetsterapi. Hon har
en rik vetenskaplig produktion bakom sig. Hon har i sin verksamhet framhållit betydelsen av
att arbetsterapi som ämne och klinisk verksamhet utvecklas i samklang med det omgivande
samhällets kultur. Hon har varit mycket framgångsrik i arbetet med att utveckla arbetsterapi
till ett vetenskapligt ämne.
Vid Göteborgs universitet har hon medverkat i undervisning, lett seminarieserier samt hållit forskarutbildningskurser. Hennes inspirerande undervisning och konstruktiva handledning
har varit en inspirationskälla för många medarbetare vid Göteborgs universitet.
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ÅR 2003
Lördagen den 18 oktober 2003 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Sven-

ska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett. Promotorer var; för medicinska,
odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna Gunnar Bergenholtz, professor i endodonti
med oral diagnostik, för humanistiska fakulteten Birgitta Skarin Frykman, professor i etnologi, för konstnärliga fakulteten Anders Wiklund, professor i musikdramatik, för Handelshögskolan, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna Ulf Olsson, professor i ekonomisk historia och för naturvetenskapliga fakulteten Sven Åke Larson, professor i
berggrundsgeologi.
En högtidsbetraktelse hölls av professor emeritus Sture Allén över ämnet Promotionen
och latinet.

HEDERSDOKTORER
BERGMAN, Eva (f. 1945), FDhc, regissör, Göteborg.
Eva J. Bergman föddes i Helsingborg den 5 september 1945. Hon har avlagt filosofie kandidatexamen. Tillsammans med få personer och begränsade resurser startade hon 1978 en barnoch ungdomsteater vid Göteborgs stadsteater. Under hennes ledning har denna teater sedan
successivt byggts ut och är sedan länge, under namnet Backa teater, en självständig enhet vid
Stadsteatern med stor konstnärlig vitalitet och ett nyskapande scenspråk. Hon verkade som
regissör och konstnärlig ledare för Backa teater till 2003. Hon har även varit verksam vid
Dramatiska teatern i Stockholm och Stockholms stadsteater samt arbetat i Moçambique och
Egypten.
Eva Bergman har under lång tid innehaft en internationellt konstnärligt ledande ställning
som stärkts genom många svenska gästspel både i och utanför Europa. Hennes strävan har
varit att möta och gestalta främmande kulturer och hennes insats har varit av stor betydelse
för alla som arbetar med teater och således även för den teaterutbildning som bedrivs vid Göteborgs universitet.

CHADWICK, Whitney (f. 1943), FDhc, professor i konsthistoria vid San Francisco
State University, USA.
Whitney Chadwick föddes den 28 juli 1943. Hon utbildades vid Middlebury College där hon
avlade bachelorexamen (BA) 1966. Hon disputerade för doktorsgraden vid The Pennsylvania
State University 1975. Efter tjänstgöring som lärare vid bl.a. Massachusetts Institute of Technology kom hon till San Francisco State University där hon erhöll en professur i konsthistoria.
Whitney Chadwick räknas till banbrytarna inom den kvinnohistoriska och feministiskt inriktade konstvetenskapen. Hon fick sitt internationella genombrott med översiktsverket
Women, Art and Society som utkom 1990. I detta arbete analyseras villkoren för kvinnliga
konstutövare utifrån bl.a. historiografiska, etniska och klassmässiga perspektiv. Som specialist har hon framför allt ägnat sig åt studiet av surrealismen och de kvinnliga konstnärernas
roll i modernismens genombrottsskede. Arbeten som Myth in Surrealist Painting 1929–1939
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(1980) och Confessions of the Guerrilla Girls (1995) bekräftar både hennes auktoritet och
produktivitet.
Hon har en unik förmåga att engagera såväl forskare som studenter och har på detta sätt
nått ut till en bred publik. Hennes inriktning har väckt påfallande uppskattning inte minst i
Skandinavien där hon har ett väl upparbetat kontaktnät.

EICHENHOFER, Eberhard (f. 1950), JDhc, professor vid Friedrich-SchillerUniversität, Jena, Tyskland.
Eberhard Eichenhofer föddes 1950. Han påbörjade sina studier i Tübingen och avlade doktorsexamen i Saarbrücken 1979. Under perioden 1980–82 var han anställd som vetenskaplig
medarbetare vid Bundessozialgericht och 1982–89 tjänstgjorde han vid Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales Sozialrecht i München. År 1989 erhöll han en professur
i Bürgerliches Recht und Sozialrecht vid universitetet i Osnabrück. Han innehade denna till
1997 då han fick motsvarande lärostol vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena.
Eberhard Eichenhofer har en mycket bred rättsvetenskaplig bas med tonvikt på nationell,
internationell och EG-rättslig socialrätt. Han anses utan tvekan som en av Europas främsta
experter på dessa områden. Under sitt arbete på Max-Planck-Institut sysslade han även med
socialrätt i USA och Kanada. Hans böcker Internationales Sozialrecht (1994) och Sozialrecht
der Europäischen Union (2003) har tilldragit sig stort internationellt intresse. Han är också en
mycket litterärt och filosofiskt intresserad person och har bl.a. skrivit boken Franz Kafka und
die Sozialversicherung.
Han har ett brett socialrättsligt kontaktnät, talar flera språk flytande och är dessutom en
fängslande och engagerad talare. Han har vid flera tillfällen besökt juridiska institutionen vid
Göteborgs universitet och varit föreläsare, speaker vid konferenser och socialrättslig EGexpert. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett förtroendefullt samarbete med
Eberhard Eichenhofer.

FJELLSSON, Sigvard (f. 1943), FDhc, f.d. kamrer, Gullholmen.
Karl Allan Sigvard Fjellsson föddes i Lysekil den 30 november 1943. Han är uppvuxen på
Gullholmen, Bohuslän med rötter i både fraktfart och fiske. Han har under större delen av sitt
yrkesverksamma liv arbetat som bankman bl.a. som kamrer. Han har som amatör i ordets
egentliga och bästa mening gjort en betydande insats inom den västsvenska kulturhistorien
genom ett beundransvärt kartläggnings- och forskningsarbete. Sigvard Fjellsson startade på
1970-talet Föreningen Allmogebåtar där tidskriften Träbiten blivit ett väsentligt inslag. Tidskriften har getts ut i långt över 100 nummer och han har aktivt medverkat med bidrag vars
omfattning snarast kan jämföras med fristående böcker. I ett nummer beskriver han utförligt
omkring 400 av de teckningar och målningar som utfördes av marinmålaren Jacob Hägg. Stor
noggrannhet och kärlek till tradition och historia ligger bakom Sigvard Fjellssons arbete. När
det gäller precision, källkritik och kunskap står hans verk sig gott i jämförelse med den akademiska forskningen. Dessutom är hans presentationer stilkänsliga och hans tidskriftsartiklar
framställda i utsökt tryck. Hans kunskaper och hans kulturhistoriska insats har varit av utomordentligt stor betydelse.
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FRANKLIN, Craig (f. 1961), FDhc, associate professor i zoologi vid University of
Queensland, Brisbane, Australien.
Craig Franklin föddes i Nya Zeeland den 17 september 1961. Han avlade doktorsexamen
(PhD) vid University of Canterbury, Nya Zeeland 1989. Under perioden 1989–92 innehade
han en anställning som post-doctoral fellow först vid Massey University i Nya Zeeland och
sedan vid University of Queensland i Australien. Han var forskarassistent vid University of St
Andrews i Skottland 1992–95. År 1995 erhöll han en lärartjänst vid University of Queensland
och blev där 2001 associate professor i zoologi vid Department of Zoology and Entomology.
Craig Franklin har genom en lång rad vetenskapliga publikationer skapat sig en ledande
position inom den jämförande fysiologin. Han arbetar med integrativ fysiologi, vilket innebär
att han studerar strukturer och funktioner hos organ och organsystem. Hans arbeten är inriktade på evolutionära aspekter där olika djurarters anpassningar till olika miljöer och betingelser
utreds. Han har arbetat med polarlevande fiskar och deras anpassningar till extrema miljöer.
Han har bidragit till kunskapen och förståelsen för dessa arters anpassningar och till hur funktionen hos muskulatur och hjärtkärlsystem fungerar vid en kroppstemperatur på – 1,8◦ C.
Tillsammans med professor Gordon Craig har han haft stor betydelse för utvecklingen av
den jämförande fysiologiska forskningen vid zoofysiologiska avdelningen vid Göteborgs universitet. Under lång tid har ett aktivt forskningssamarbete pågått genom utbyte av idéer och
genom ett aktivt doktorandutbyte. Det har varit stimulerande för doktorander vid universitetet
att få en vetenskaplig träning tillsammans med Craig Franklin och hans medarbetare.

GRIGG, Gordon (f. 1942), FDhc, professor i zoologi vid University of Queensland,
Brisbane, Australien.
Gordon Clifford Grigg föddes i Brisbane, Australien den 15 augusti 1941. Han avlade bachelorexamen (BS) vid University of Queensland i Australien 1963 och doktorsexamen (PhD) i
biologi vid University of Oregon i USA 1968. År 1987 blev han Doctor of Science vid University of Sydney. Efter tjänstgöring i olika befattningar vid University of Queensland och
University of Oregon under 1960-talet kom han 1968 till University of Sydney där han blev
lecturer 1970, senior lecturer 1973 och associate professor 1982. Från 1988 är han professor i
zoologi vid University of Queensland.
Gordon Grigg har framför allt arbetat med krokodiler men också med andra reptiler, kloakdjur, kängurur, kameler, grodor, olika sorters ödlor och lungfisk. Han har ägnat mycket tid
åt studier av exempelvis salt- och vattenbalans och temperaturreglering för att ta reda på hur
djur klarar långa perioder av torka och hög temperatur. Hans arbete har till stora delar bedrivits i fält. Han har varit en pionjär inom området eko-fysiologi och han är en förgrundsgestalt
inom den s.k. bevarandebiologin, inte bara i Australien utan även i övriga delar av världen.
Förutom ett stort antal vetenskapliga publikationer har Gordon Grigg också skrivit en mängd
översikts- och debattartiklar. Han har därigenom väsentligt ökat förståelsen av samspelet mellan djurens ekologi och fysiologi.
Tillsammans med Craig Franklin har han haft stor betydelse för utvecklingen av den jämförande fysiologiska forskningen vid zoofysiologiska avdelningen vid Göteborgs universitet.
Under lång tid har ett aktivt forskningssamarbete pågått genom utbyte av idéer och genom ett
aktivt doktorandutbyte. Det har varit stimulerande för doktorander vid universitetet att få en
vetenskaplig träning tillsammans med Gordon Grigg och hans medarbetare.
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GYLLENHAMMAR, Pehr G. (f. 1935), EDhc, ordförande i försäkringsbolaget Aviva
plc., London, Storbritannien.
Pehr G. Gyllenhammar föddes i Göteborg den 28 april 1935. Han avlade juris kandidatexamen i Lund 1959. Efter ytterligare studier utomlands inledde han en karriär på försäkringsbolaget Skandia, och blev efter några år dess VD och koncernchef. År 1971 blev han
verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo och stannade inom företaget i 23 år.
Under perioden 1983–93 var han också styrelsens ordförande. Därefter har han i London varit
verksam som styrelseordförande för Aviva plc., Storbritanniens största försäkringsbolag och
som rådgivare till familjen Rothschilds investmentbank.
Pehr G. Gyllenhammar har under lång tid varit en av svenskt näringslivs främsta profiler,
både nationellt och internationellt. År 1986 var han en av initiativtagarna till att återskapa en
självständig Handelshögskola inom Göteborgs universitet – ett initiativ som lade grunden till
skolans positiva utveckling. Under decennier har han varit en internationellt pådrivande kraft i
förnyelsen av arbetslivet och därmed bidragit till nydanande akademisk forskning inom företagsekonomi, industriell organisation och arbetsmiljö. Han har också varit involverad i EU:s
arbete kring frågor om företagens samhällsansvar. Han är grundare av The European Round
Table of Industrialists, en sammanslutning av ett fyrtiotal europeiska företagsledare som arbetar för tillväxt och konkurrenskraft inom EU genom förbättrad dialog mellan näringsliv och
politiker.
Han har under åren tilldelats en rad utmärkelser. Han är kommendör av Hederslegionen
och av Ordre National du Mérite i Frankrike och Honorary Master of the Bench of the Inner
Temple i London samt hedersdoktor vid ett antal universitet i Europa och Nordamerika. År
1981 utsågs han för första gången till hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Han blev då
medicine hedersdoktor.

HANSSON, Hans G. (f. 1945), FDhc, intendent vid Tjärnö marinbiologiska
laboratorium, Strömstad.
Hans Gunnar Hansson föddes på Bohus-Malmön den 21 augusti 1945. Efter gymnasieutbildning i Lysekil och universitetsstudier i Göteborg blev han filosofie magister i biologi 1974.
Redan i början av 1970-talet kom han till Tjärnö marinbiologiska laboratorium utanför Strömstad där han efter olika befattningar blev intendent år 1980.
Hans G. Hansson har gått igenom och systematiskt sammanställt uppgifter om alla de ca
6 000 arter av marina ryggradslösa djur som finns i skandinaviska vatten. Det är en insats som
tagit stor tid i anspråk. Han har sammanställt och publicerat en checklista (på Internet) som i
detalj beskriver vad som är känt om majoriteten av dessa 6 000 arter. Han har också varit en
nyckelperson vid bedömning av landets marina arter för ArtDatabanken som bl.a. arbetar med
att bedöma status för Sveriges flora och fauna (s.k. rödlista). Sverige torde vara det första landet i världen som gett sig i kast med att rödlistebedöma ett helt lands marina fauna – en pionjärinsats där Hans G. Hanssons insats varit ovärderlig.

IKSE, Sandra (f. 1945), FDhc, textilkonstnär, Gråbo.
Sandra Ikse föddes i Lübeck, Tyskland den 8 april 1945. Hon kom till Sverige i slutet av
1940-talet och genomgick utbildning vid Slöjdföreningens skola i Göteborg (1964–68) och
vid Valands konsthögskola (1968–73). Sedan 1973 har hon arbetat som textilkonstnär i egen
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ateljé och vid konstepidemin i Göteborg. Hon uppmärksammades 1975 genom utställningen
”Verkligheten sätter spår” på Röhsska museet. Det var en utställning vars tema var förtryck,
kampen mot förtryck och segervilja. Under senare år har hon också arbetat med måleri och
screentryck ofta med motivbilder från barndomsupplevelser och det trolska, väsenslika i naturen. 2002 deltog hon i utställningen Västsvenskt avantgarde på Röda Sten i Göteborg.
Sandra Ikse har i sitt konstnärskap varit en av de textilkonstnärer som bidragit till att forma textilkonstens position i Sverige. Hon har deltagit i ett flertal utställningar i Europa men
även i USA, Kanada och Sydamerika. I hennes konstnärliga gärning finns ett lidelsefullt engagemang i samtida händelser, men också ett sökande efter sammanhang och mening med
livet, en konst med starka uttryck och frågor kring smärtsamma upplevelser.

JOHANSSON, Kjell (f. 1936), FDhc, f.d. rektor och skoldirektör, Mölndal.
Kjell Walter Johansson föddes den 4 september 1936. Han utbildade sig till lärare och innehade från 1960-talet till sin pensionering 1998 olika befattningar som lärare, studierektor och
rektor inom vuxenutbildningen (komvux). Han har varit utredare vid Lärarnas Riksförbund
och skoldirektör i Göteborgs kommun. Han har varit ledamot i Skolöverstyrelsens pedagogiska nämnd och ledamot av styrelsen för Folkuniversitetet i Göteborg och han har medverkat i
flera utredningar och varit svensk företrädare i Nordiska rådet i vuxenutbildningsfrågor.
Kjell Johansson har varit en av de mest drivande och tongivande krafterna när det gäller
utvecklandet av vuxenutbildningen. Han har gjort betydande insatser för att initiera och sprida
erfarenhet från den vuxenpedagogiska forskningen vid Göteborgs universitet till praktiskt
verksamma lärare över hela landet. Redan mot slutet av 1960-talet verkade han för att centrala
forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) skulle förläggas till pedagogiska institutionen vid
Göteborgs universitet, som därigenom under flera decennier kom att spela en central roll inom
FoU rörande svensk vuxenutbildning.

KIELLAND-BRANDT, Morten C. (f. 1944), FDhc, professor i cellbiologi vid
Carlsbergs Laboratorium, Köpenhamn, Danmark.
Morten C. Kielland-Brandt föddes 1944. Efter avlagd licentiatexamen bedrev han studier i
USA och anställdes sedan som forskare vid Carlsberg Laboratorium i Köpenhamn där han
tidigt etablerade en grupp med expertis i såväl klassisk som molekylär genetik. 1987 blev han
chef för laboratoriets nyinrättade jästgenetiska avdelning. Han är numera professor i cellbiologi vid Carlsbergs Laboratorium och tillika adjungerad professor i jästteknik vid institutionen
för molekylärbiologi vid Köpenhamns universitet.
Morten Kielland-Brandts vetenskapliga produktion spänner över vida områden, främst
grundvetenskapligt intressanta aspekter på cellens ämnesomsättning. Under senare år har han
ägnat särskilt intresse åt aminosyraomsättning och reglaget av den genstyrda kontrollen av
cellens aminosyraupptag. Hans vetenskapliga studier och starka engagemang för nordisk jästforskning har gjort honom till en av Skandinaviens mest respekterade jästgenetiker.
Han har hållit en nära kontakt med Göteborgs universitet och bidragit till ett fruktbart och
givande samarbete som bl.a. omfattat forskarutbyte på doktorand- och postdoktorsnivå samt
samverkan inom EU-stödda projekt.
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KIKUCHI, Shinichi (f. 1946), MDhc, professor i ortopedisk kirurgi vid Fukushima
Medical University, Fukushima City, Japan.
Shinichi Kikuchi föddes den 15 december 1946. Han utbildades vid Fukushima Medical University där han blev medicine doktor (MD) år 1971 och PhD 1982. Under perioden 1971–79
var han anställd vid Department of Orthopaedic Surgery vid Fukushima Medical University
och 1980–86 som vice general manager vid Japan Red Cross Medical Center. 1988 blev han
lektor vid Department of Orthopaedic Surgery vid Fukushima Medical University och 1990
professor där i ortopedisk kirurgi. Från 2002 är han också vice director vid Fukushima Medical University Hospital.
Shinichi Kikuchi har i många år aktivt arbetat för ett brett internationellt nätverk för
forskning inom rörelseorganens sjukdomar och skador. Han har, bl.a. i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet, ägnat sig åt grundbiologiska och kliniska studier rörande ryggsmärtor samt funktionsskador och smärttillstånd i rörelseorganen. Hans samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har gällt avdelningen för ortopedi och omfattat
utbyte av lärare och forskare. Utbytet har varit stimulerande och lett till ett långsiktigt forskningssamarbete som också omfattar forskar- och vidareutbildningen.

LUNDEN, Eldrid (f. 1940), FDhc, professor, lyriker, Bø i Telemark, Norge.
Eldrid Lunden föddes i Naustdal, Norge den 5 oktober 1940. Hon avlade kandidatexamen vid
Oslo universitet och arbetade sedan som lärare vid såväl grundskola som högskola. 1966 blev
hon innehavare av Norges första professur i skrivekunst. Hon har varit med och startat
Forfatterstudiet i Bø vid högskolan i Telemark. Som poet debuterade hon 1968 med F.eks juli
och hon har sedan utgivit en rad diktböcker. Ett principiellt viktigt verk var Essays som utkom
1982.
Eldrid Lunden är en av de främsta lyrikerna i Norden och hennes betydelse för den nordiska poesin kan knappast överskattas. Hon har med sitt koncentrerade språk och sin intellektuella skärpa skapat en diktning, som emellanåt har format sig till fragmentariska berättelser
om identitet och språklöshet. Hennes undersökande och kompromisslösa konst har fördjupat
förståelsen för vad diktning kan vara. Hennes poesi är översatt till flera språk – på svenska
utkom 1992 Det omvänt avhängiga.

MOCHMANN, Ekkehard (f. 1944), FDhc, verkställande direktör vid Zentralarchiv für
Empirische Sozialforschung, Köln, Tyskland.
Ekkehard Mochmann föddes den 10 januari 1944. Han avlade 1969 den akademiska examen
Diplom Kaufmann (business administration) och kom 1976 till Zentralarchiv für Empirische
Sozialforschung (ZA), knuten till universitetet i Köln, som geschäftsfürer (arbetsledare). Från
mitten av 1970-talet är han den drivande kraften vid den tyska akademiska datatjänsten ZA.
Som verkställande direktör för ZA har han utvecklat den till en av de ledande i världen. Han
har också medverkat till att skapa en organisation för samordning av resurser och utbyte av
metodologi – Council of European Social Science Data Archives.
Han samverkar med Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) vid Göteborgs universitet
bl.a. genom ett EU-finansierat utvecklingsprojekt där flera länder deltar. Tack vare Ekkehard
Mochmanns insatser har samhällsvetenskaperna blivit erkända som områden för EU-sats-
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ningar av typen Lage Scale Facilities. Hans insatser i dessa sammanhang kan knappast överskattas.

NORBERG, Astrid (f. 1939), FDhc, professor i omvårdnad vid Umeå universitet.
Astrid Norberg föddes den 15 april 1939. Hon avlade sjuksköterskeexamen i Lund 1964 och
disputerade 1978 vid pedagogiska institutionen vid Lunds universitet med en avhandling som
handlade om hur relationen mellan barn och föräldrar påverkats av samtidens religiösa barnuppfostringslitteratur. 1980 blev hon Sveriges första professor i omvårdnad och hon byggde
under 1980-talet upp institutionen för omvårdnadsforskning vid Umeå universitet och startade
där den första forskarutbildningen i omvårdnad. Hon har också haft många nationella uppdrag
som handlat om sjuksköterskeutbildningens kvalitet och omvårdnadsämnets innehåll.
Astrid Norberg är en internationellt erkänd och uppskattad forskare. Hennes forskningsområde har framför allt varit omvårdnaden av äldre, etiska frågor i omvårdnadsarbetet och
utvecklandet av en s.k. hermeneutisk fenomenologisk metodologi. Hennes framgång som professor i omvårdnad har varit inspirerande för både forskare och institutioner och inte minst för
institutionen för omvårdnad vid Göteborgs universitet där hennes stöd och uppmuntran varit
av stor betydelse.

RAGNHULT, Inger (1925–2006), MDhc, f.d. sjukhusfysiker vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Göteborg.
Inger Ragnhult föddes i Västerås den 17 april 1925. Hon avlade filosofie licentiatexamen när
radiofysik infördes som ett examensämne. 1950 anställdes hon vid isotoplaboratoriet på Karolinska sjukhuset i Stockholm. År 1956 flyttade hon till Göteborg och erhöll en anställning vid
radiofysiska laboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset. I Göteborg arbetade hon med strålbehandling fram till pensioneringen 1990, större delen av tiden som sjukhusfysiker och föreståndare
för dosimetriavdelningen. Hon medverkade i en rad vetenskapliga forskningsprojekt och publikationer och deltog i utbildningen av sjukhusfysiker.
Med sitt skarpa intellekt och goda omdöme påverkade hon i allra högsta grad förhållandena vid Jubileumskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Genom sinnrika strålskyddsanordningar lyckades hon minska de höga stråldoserna som personalen utsattes för till en tiondel. Hon medverkade till att stoppa strålbehandling av barn med godartade födelsemärken.
Genom sin kreativa läggning arbetade hon med nya behandlingsformer genom att datorer infördes för planering av stråldosfördelningen. Tack vare hennes insats kunde också manuella
radiumbehandlingar ersättas med andra metoder och för sina insatser tilldelades hon Göteborgs sjukvårds arbetsmiljöpris. Inger Ragnhult avled den 29 januari 2006.

STÄLLDAL, Ewa (f. 1949), FDhc, VD för Vårdalstiftelsen, Bromma.
Ewa Linnéa Helena Ställdal Eriksson föddes den 30 maj 1949. Hon avlade socionomexamen
vid Stockholms universitet 1972. Hon var sedan utredningssekreterare vid Landstingets utbildningsnämnd 1973–79 och departementssekreterare vid utbildningsdepartementet 1979–
87. Hon kom därefter till Karolinska institutet där hon var byråchef inom utbildningsavdelningen till 1994 då hon erhöll befattningen som verkställande direktör för Vårdalstiftelsen,
vars uppgift är att stödja forskning och forskarutbildning med inriktning mot vårdområdet
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samt allergi och annan överkänslighet. Hon har haft ett stort antal utredningsuppdrag, bl.a.
som huvudsekreterare 1992–93 i utredningen om vårdhögskolornas huvudmannaskap och
1994–96 i utredningen om uppföljning av 1993 års universitetsreform.
Ewa Ställdal har med kraft lyft fram vårdforskningens betydelse och hennes insatser har
bidragit till att öka kvaliteten inom vårdforskningen. Hon har också bidragit till att åstadkomma gränsöverskridande forskning genom att bevilja medel till s.k. tematiska områden.
Hon var en pådrivande kraft till att Göteborgs universitet tillsammans med Lunds universitet,
Västra Götalandsregionen och Region Skåne 2002 kunde etablera Vårdalinstitutet som är en
satsning på forskningsområden rörande långtidssjuka, funktionshindrade och äldre.

TANZER, Jason M. (f. 1938), ODhc, professor i Oral Health and Diagnostic Sciences
vid University of Connecticut Health Center, Farmington, USA.
Jason M. Tanzer föddes 1938. Han avlade tandläkarexamen vid Tufts University School of
Dental Medicine och doktorsexamen (PhD) vid Georgetown University. Han kom därefter till
University of Connecticut Health Center i Framington där han under drygt 30 år var verksam
som professor i Oral Health and Diagnostic Sciences.
Jason Tanzer har gjort en banbrytande insats när det gäller studier av kariesframkallande
bakterier. Han har arbetat med s.k. dentala plack och med substanser som hämmar bildningen
av bakterieplack på tänder. Han har haft ett nära samarbete med avdelningen för cariologi vid
Göteborgs universitet. Flera forskare från Göteborg har vistats vid hans laboratorium och
själv har han varit gästforskare vid universitetet.

WILLIAM-OLSSON, Margareta (f. 1943), MDhc, vetenskapsjournalist vid
Göteborgs-Posten, Göteborg.
Cecilia Margareta William-Olsson föddes den 24 maj 1943. Hon avlade journalistexamen vid
Journalisthögskolan i Göteborg 1967 och filosofie kandidatexamen i litteraturhistoria, statskunskap, sociologi och konsthistoria 1968. Under perioden 1967–74 var hon anställd vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (från 1972 som medicinsk reporter). Efter anställning
vid socialförvaltningens informationsavdelning i Göteborg (1973–76) och som informationschef vid Göteborgs museer (1976–79) kom hon till Göteborgs-Posten där hon sedan dess arbetat som medicinreporter och bevakat medicinsk forskning i Sverige och utomlands. Tillsammans med Alvar Svanborg skrev hon den populärvetenskapliga boken Gammal eller ung
på äldre dar (1983). År 1991 tilldelades hon det Söderbergska journalistpriset i medicin. Priset delas ut till ”den som genom framstående journalistiska insatser bidragit till spridandet av
kunskap om medicin, i först hand inom det vetenskapliga området”.
Margareta William-Olsson har i sin egenskap av vetenskapsjournalist med stort personligt
engagemang bidragit till att sprida information om medicinsk forskning vid Göteborgs universitet. Hennes gärning har präglats av vetenskaplig och språklig stringens, integritet och ett
engagerat intresse för medicinska landvinningar. Hennes journalistiska värv har i hög grad
stärkt banden mellan det omgivande samhället och den medicinska forskningen i Göteborg.
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ÅSTRÖM, Håkan (f. 1947), MDhc, Senior Vice President vid Pharmacia Corporation,
Storbritannien.
Håkan Åström föddes i Överluleå, Norrbotten den 17 april 1947. Han utexaminerades som
civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm 1972. Under perioden 1972–79 var han läkemedelskonsulent, försäljningschef och marknadschef vid Astra AB. 1984 tillträdde han en
befattning som VD för Baxter Travernol i Sverige och 1984 kom han tillbaka till Astra AB
som VD för Astra Pharmaceutical Ltd. i Storbritannien. Under perioden 1988–2003 var han
knuten till Pharmacia Corporation bl.a. som VD för KabiVitrum och VD för Kabi Pharmacia.
1994–2003 var han Senior Vice President vid Pharmacia Corporation och medlem av koncernledningen.
Hans Åström har under många år stött den endokrinologiska forskningen i Göteborg och
han har engagerat sig i ett nära forskningssamarbete mellan Pharmacia, Göteborgs universitet
och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han har haft en positiv tro på betydelsen av forskning
och utveckling inom universitetssjukhusets miljö. Genom hans insats har ett gott och förtroendefullt samarbete kunnat utvecklas mellan näringslivet och Göteborgs universitet.
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ÅR 2004
Lördagen den 23 oktober 2004 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Sven-

ska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett. Promotorer var; för medicinska,
odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna Gösta Roupe, professor i dermatologi och
venereologi, för humanistiska fakulteten Magnus Wistrand, professor i latin, för konstnärliga
fakulteten Bengt Olsson, professor i musikpedagogik, för Handelshögskolan, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna Erland Hjelmquist, professor i handikappforskning med beteendevetenskaplig inriktning och för naturvetenskapliga fakulteten Gun
Selldén, professor i skogsträdens fysiologi.
En högtidsbetraktelse hölls av professor emeritus Sture Allén över ämnet Promotionen
och latinet.

HEDERSDOKTORER
ANGMAR-MÅNSSON, Birgit (f. 1939), ODhc, professor i cariologi vid Karolinska
institutet, Stockholm.
Birgit Elisabet Angmar-Månsson föddes i Hammarby den 5 april 1939. Hon avlade tandläkarexamen vid Karolinska institutet i Stockholm 1965 och blev där också odontologie doktor
1970 och docent i cariologi 1972. År 1979 blev hon professor i cariologi vid Karolinska institutet. Hon har varit internationellt verksam bl.a. som president för European Organisation for
Caries Research (ORCA) och för International Association for Dental Research (IADR). Hon
har tilldelats flera internationella forskarpris bl.a. GV Blacks pris 1995 (av Svenska Tandläkare-Sällskapet) och Rolex Prize 1999 (av ORCA) samt Borrow Memorial Award 2001 (av
IADR).
Birgit Angmar-Månsson är en världsauktoritet inom området kariesdiagnostiska metoder.
Hon har bl.a. utvecklat en metod som kallas QLF (Quantitative Light-induced Fluorescence)
som används för att utvärdera olika kariesprofylaktiska metoder och preparat. Hon har ett
mycket gott rykte både som handledare och forskare och hon är en internationellt respekterad
cariolog. Hon bedriver flera samarbetsprojekt med kariesforskare vid Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet.

BLIX, Hans (f. 1928), JDhc, f.d. generaldirektör vid IAEA, Wien, Österrike.
Hans Martin Blix föddes i Uppsala den 28 juni 1928. Han avlade juris kandidatexamen vid
Uppsala universitet 1951, blev PhD vid Cambridge University 1958 och juris doktor vid
Stockholms universitet 1960 då han också blev docent i folkrätt. Han har tjänstgjort vid utrikesdepartementet i olika funktioner som folkrättssakkunnig (1962–63), utrikesråd (1963–76),
statssekreterare (1976–78 och 1979–81) och utrikesminister (1978–79). 1981–97 var han generaldirektör i International Atomic Energy Agency (IAEA) i Wien. 2000 utsågs han till ordförande i den FN-kommission som inspekterade Iraks efterlevnad av förpliktelsen om avrustning av massförstörelsevapen.
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Hans Blix har med stort engagemang arbetat inom IAEA och FN mot spridning av massförstörelsevapen och för en gemensam säkerhet grundad på internationell rätt. Han har i det
sammanhanget visat en stark tilltro till den internationella rättsordningens möjligheter.

HARGREAVES, David J. (f. 1948), FDhc, professor, chef vid Centre for International
Research in Music Education vid Roehampton University, London, Storbritannien.
David J. Hargreaves föddes den 16 augusti 1948. Han har innehaft olika lärarbefattningar vid
i bl.a. psykologi vid universiteten i Leicester (1992–98) och Durham samt vid Open University. Han innehar en professur i Child Development vid Roehampton University och han är
också chef för the Centre for International Research in Music Education. Han har varit gästlärare vid Musikhögskolan vid Göteborgs universitet och vid Inter-University Institute of Macau. Han är Fellow i British Psychological Society och han har varit redaktör för Psychology
of Music (1989–96). Under perioden 1994–96 ledde han the Research Commission of the
International Society for Music Education (ISME).
David Hargreaves har producerat forskning inom många olika områden rörande musikpsykologi och musikutbildning. Han har ett brett internationellt kontaktnät och han har föreläst om sin forskning över hela världen och deltagit i konferenser och möten kring musikutbildning. Han är själv en framstående jazzpianist och kompositör och han är organist i sin
lokala kyrka. Han har ett väl fungerande samarbete med Musikhögskolan vid Göteborgs universitet.

HIRSCHOWITZ, Basil I. (f. 1925), MDhc, f.d. professor och chef vid Division of
Gastroenterology, University of Alabama, Birmingham, USA.
Basil I. Hirschowitz föddes i Bethal, Sydafrika den 29 maj 1925. Han utbildades till läkare i
Sydafrika 1947 och avlade medicine doktorsexamen vid Witwatersrand University i Johannesburg 1954. Efter klinisk tjänstgöring i Sydafrika och England flyttade han till USA där han
1953–56 var lektor vid University of Michigan och 1957–58 vid Temple University. År 1959
kom han till School of Medicine vid University of Alabama, Birmingham där han 1964 blev
professor i medicin, fysiologi och biofysik. Från 1959 och till sin pensionering var han också
chef för Division of Gastroenterology.
Basil Hirschowitz intresserade sig tidigt för sjukdomar i matsmältningskanalen, främst
magsår. Han konstruerade under sina år i USA det första flexibla endoskopet med fiberoptik.
1957 användes en prototyp till det nya gastroskopet för första gången för att undersöka magsäcken hos en patient. Efter detta genombrott följde en snabb acceptans av flexibel fiberendoskopi vid undersökningar av magtarmkanalen, numera en rutinmetod inom sjukvården över
hela världen. Basil Hirschowitz har därefter medverkat till konstruktionen av liknande instrument för undersökning av många andra organ t.ex. tjocktarmen, bukspottskörteln, gallvägarna, lungorna, urinblåsan och leder. Numera kombineras ofta endoskopi med kirurgiska ingrepp i vad som kommit att kallas minimal invasiv kirurgi. Basil Hirschowitz har varit värd
för många svenska gästforskare.
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JACOBSON STOKHOLM, Rut (f. 1927), FDhc, operasångerska, Västra Frölunda.
Rut Maria Ingegärd Jacobson Stokholm föddes i Jokkmokk, Norrbotten den 26 november
1927. Hon påbörjade sin utbildning vid operahögskolan i Stockholm och fortsatte vid Akademie für Musik und darstellende Kunst i Wien 1953–59. Efter utbildningen var hon anställd
vid Volksoper i Wien liksom vid operan i Graz och gästspelade på olika scener i Italien, Österrike och Tyskland. År 1959 kom hon till Stora Teatern i Göteborg där hon sedan stannade
till sin pensionering, med undantag för gästspel i Malmö, Köpenhamn, Reykjavik och Stockholm.
Rut Jacobson Stokholm har sjungit ett femtiotal olika roller och visat prov på stor bredd
och mångsidighet. Hon har också varit en framstående och entusiastisk pedagog och bl.a. undervisat vid Mozarteum i Salzburg (1968–70). Hon har också varit knuten till opera- och
sångutbildningarna vid Göteborgs universitet. Hon har tilldelats er rad utmärkelser bl.a. Vasaorden, Litteris et Artibus och Göteborgs stads förtjänstmedalj.

JOHANSSON, Bengt O. H. (f. 1934), FDhc, FL, f.d. länsarkivarie, forskare och
adjungerad professor, Stockholm.
Bengt Olof Harald Johansson föddes i Stockholm den 8 augusti 1934. Han avlade filosofie
licentiatexamen i Uppsala 1965 och innehade därefter förordnande som byrådirektör vid
byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå. Han var chef för Sveriges Arkitekturmuseum 1966–
77, länsantikvarie i Kalmar län 1977–80 och i Stockholms län 1980–87 samt chef vid Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning 1987–95. Han har därefter varit sakkunnig i kulturdepartementet och bl.a. medverkat i utvecklingen av den statliga arkitekturpolitiken och utformningen av riktlinjer för kulturmiljövården. 1996–2000 var han adjungerad professor i kulturvård vid Göteborgs universitet.
Bengt Johansson har som antikvarie, forskare och debattör haft en stor betydelse för arkitekturhistorisk forskning och svensk kulturvård. Han är en av stiftarna till biståndsorganisationen Kulturarv utan gränser där han är starkt engagerad som ordförande. I många år var han
svensk representant i Europarådets kulturarvskommitté och han har haft internationella uppdrag för UNESCO och FN. För Göteborgs universitet har han varit en tillgång genom sina
insatser att utveckla forskarutbildningen vid avdelningen för kulturvård.

LINDÉN, Lena M. (f. 1949), FDhc, VD för Nordens ark, Kungshamn.
Lena Maria Lindén föddes den 14 januari 1949. Hon genomgick grundläggande utbildning i
biologi och geovetenskap vid Göteborgs universitet. I slutet av 1980-talet ingick hon i en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjligheten att skapa en anläggning för utrotningshotade
djurarter och lantraser på Åby säteri i mellersta Bohuslän. Det ledde fram till bildandet av
Stiftelsen Nordens Ark. Lena Lindén anställdes som verkställande direktör och 1989 kunde
anläggningen invigas.
Lena Lindén har oförtröttligt och skickligt arbetat med att ge hotade djurarter och lantraser
en fristad, från vilken ett medvetet avelsarbete kunnat förstärka djurgruppernas ställning och
framtidsutsikter. Exempel på sådana insatser är Projekt Pilgrimsfalk och Projekt Vitryggig
hackspett som båda bedrivs i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen. Nordens Ark
har inte bara blivit en djurpark utan en världsledande anläggning för studier och arbete med
hotade djurarter. Genom Lena Lindéns engagemang har studenter, lärare och forskare vid
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Göteborgs universitet funnit en plattform för bevarandebiologiskt arbete och Nordens Ark har
kunnat fungera som en betydelsefull forsknings- och utbildningsanläggning.

MUELLER, Dennis (f. 1940), EDhc, professor i nationalekonomi vid universitetet i
Wien, Österrike.
Dennis C. Mueller föddes den 13 juni 1940. Han avlade bachelorexamen (BS) vid Colorado
College 1962 och doktorsexamen i ekonomi (PhD) vid Princeton University 1966. Han var
forskarassistent vid The Brookings Institution 1966–68 och lektor och docent vid Cornell
University 1968–76. Han var professor vid University of Maryland-College Park 1977–94
och tillträdde därefter en befattning som professor i nationalekonomi vid universitetet i Wien,
Österrike. Han var också under några år (1982–83) chef för International Institute of Management/Industrial Policy i Västberlin.
Dennis Mueller är en framstående ekonom med ett ovanligt brett kompetensområde. Hans
avhandling från 1966 anses vara den mest uttömmande boken inom området public choice
och är översatt till många språk bl.a. kinesiska. Han är en ledande forskare inom området industriell organisation och han är författare eller medförfattare till ett stort antal böcker och
vetenskapliga artiklar. 2003 var han gästprofessor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och gav då en kurs i corporate finance vid institutionen för nationalekonomi och statistik.

OLSSON, Gunnar (f. 1953), MDhc, vice president för Global Cardiovascular
Medicine, Cardiovascular Therapy Area vid AstraZeneca, Mölndal.
Gunnar Olof Olsson föddes i Stockholm den 15 december 1953. Han avlade läkarexamen vid
Karolinska institutet 1978 och blev legitimerad läkare 1980. Han avlade doktorsexamen
(PhD) 1984 och blev 1985 specialistkompetent i internmedicin och kardiologi och 1986 docent i kardiologi vid Karolinska institutet. 1998 blev han adjungerad professor vid Karolinska
institutet. Från 1989 har han arbetat inom AstraZeneca och 1999 blev han där vice president
för Global Cardiovascular Medicine, Cardiovascular Therapy Area.
Gunnar Olsson har under lång tid tagit aktiv del i flera kardiovaskulära forskningsprojekt
vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han har haft stor betydelse för forskarutbildningen inom det kardiovaskulära området inte minst genom sitt engagemang i Strategiska Stiftelsens forskarskola i kardiovaskulär forskning som administreras vid Göteborgs universitet.

SIEGEL, Linda (f. 1942), FDhc, professor i Educational Psychology vid University of
British Columbia, Kanada.
Linda Siegel föddes den 5 september 1942. Hon blev PhD 1966 i psykologi vid Yale University, USA och har sedan varit verksam som professor vid bl.a. psykiatriska institutionen vid
Medical School, McMaster University i Kanada. År 1996 blev hon innehavare av en professur
i Educational Psychology vid University of British Colombia, Kanada. Utöver sin verksamhet
som forskare har hon varit tongivande vid införandet av problembaserat lärande i läkarutbildningen.
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Linda Siegel är en internationellt ledande förgrundsgestalt när det gäller forskning om inlärningssvårigheter hos barn. Hennes spektrum av insatser är brett och omfattar bl.a. kognitiv
utveckling, språkutveckling, tvåspråkighet, dyslexi och barndomens historia. Hennes centrala
position i forskarsamhället har kommit till uttryck genom en lång rad utmärkelser, redaktionella insatser i ett dussintal vetenskapliga tidskrifter, ordförande i vetenskapliga sammanslutningar, ledamotskap i forskningsråd och bedömningskommittéer. Hon har bl.a. utvärderat
svensk handikappforskning. Hon har varit gästprofessor vid psykologiska institutionen vid
Göteborgs universitet.

TEICHMANN, Jürgen (f. 1941), FDhc, professor i History of Physics vid LudwigMaximilian-Universität, München, Tyskland.
Jürgen Teichmann föddes i Hindenburg, Tyskland 1941. Efter studier i fysik vid universitetet
i Münster fortsatte han sin akademiska utbildning vid Ludwig-Maximilian-Universität i München 1962–67. Han skrev en doktorsavhandling med titeln The Development of basic concepts of Electricity, especially of Electric Current, up to 1820. Han var klar med sin doktorsexamen 1972. Under perioden 1970–74 arbetade han som forskare vid Research Institute for
History of Science and Technology vid Deutsches Museum i München och därefter var han
vetenskaplig ledare vid utbildningsavdelningen vid museet och 1986–94 museets chef. År
1993 tillträdde han en professur (history of physics) vid Ludwig-Maximilian-Universität. Han
har varit gästprofessor vid universiteten i Hamburg, Pavia och Göttingen.
Jürgen Teichmann har haft ett fruktbart samarbete med Göteborgs universitet bl.a. genom
ett omfattande utbildnings- och fortbildningsprogram för lärare inom naturvetenskap och teknik. Mer än 3 000 studenter, lärare och annan personal har utbildats och bidragit till att göra
institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet känd och respekterad inom
den europeiska universitetsvärlden. Jürgen Teichmanns kompetens har vi det sammanhanget
varit av stor betydelse.

VADDHANAPHUTI, Chayan (f. 1943), FDhc, director vid Regional Centre for Social
Science and Sustainable Development vid Chiang Mai University, Thailand.
Chayan Vaddhanaphuti föddes i Chiang Mai, Thailand 1943. Han avlade doktorsexamen vid
Stanford University i USA 1984. Under perioden 1989–97 var han chef vid Social Research
Institute vid Chiang Mai-universitetet i Thailand. Han har också arbetet inom Northern Development Foundation. Som chef för Regional Centre for Social Science and Sustainable Development vid Chiang Mai-universitetet har han utvecklat det till ett centrum av internationell
klass för studier avseende etniska minoriteter och höglandsbefolkningar i Thailand, Laos, Vietnam och Burma.
Chayan Vaddhanaphuti har gjort sig känd som en engagerad talesman för de etniska minoriteternas mänskliga och medborgerliga rättigheter. Han har under sin akademiska bana byggt
upp ett stort internationellt kontaktnät av forskare. Han har sedan många år samarbetat med
den socialantropologiska institutionen vid Göteborgs universitet
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YOSHINO, Naoyuki (f. 1950), EDhc, professor i nationalekonomi vid Keiouniversitetet, Tokyo, Japan.
Naoyuki Yoshino föddes den 30 januari 1950. Efter grundläggande akademisk utbildning i
ekonomi vid universitetet i Tokyo (1973) avlade han doktorsexamen (PhD) vid Johns Hopkins University som Fulbright Scholar 1979. Han var därefter verksam som lärare och gästforskare vid olika utländska universitet och forskningsinstitut bl.a. Massachusetts Institute of
Technology, State University of New York at Buffalo, New South Wales University i Sydney
och Fondation Nationale des Sciences Politiques i Paris. År 1991 blev han professor i nationalekonomi vid Keio-universitetet i Japan.
Naoyuki Yoshino är en av Japans ledande ekonomer inom området offentlig ekonomi, finansiell ekonomi, makroekonomi och monetärpolitik. Han har i sin forskning bl.a. arbetat
med frågor rörande modernisering av det japanska finansiella systemet t.ex. postbankssparandet, valutapolitik och försäkringsmarknaden. Förutom sina akademiska positioner har
han också haft en lång rad offentliga uppdrag.
År 1993 var han gästprofessor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och han
har spelat en mycket viktig roll i utvecklandet av samarbetet mellan Handelshögskolan och
Keio-universitetet. Inom ramen för detta samarbete sker regelbundet utbyte av studerande och
forskare mellan Göteborgs universitet och Keio-universitetet
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ÅR 2005
Lördagen den 22 oktober 2005 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Sven-

ska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett. Promotorer var; för medicinska,
odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna Per Olof Janson, professor i obstetrik och
gynekologi, för humanistiska fakulteten Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska,
för konstnärliga fakulteten Eva Nässén, professor i sång, för Handelshögskolan, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna Ingrid Pramling Samuelsson, professor
i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren och för naturvetenskapliga fakulteten
Magnus Willander, professor i experimentell fysik.
En högtidsbetraktelse hölls av professor emeritus Sture Allén över ämnet Promotionen
och latinet.

HEDERSDOKTORER
ANDERSSON, Kent (1933–2005), FDhc, skådespelare, författare, Göteborg.
Kent Y. Andersson föddes i Göteborg den 2 december 1933. Han växte upp i Göteborg under
enkla förhållanden vilket kom att prägla mycket av hans dikter och sångtexter. Efter arbete på
pappersbruk och till sjöss kom han i kontakt med Atelierteatern där han debuterade. Han studerade vid Göteborgs stadsteaters elevskola 1958 och gjorde sina första tv-roller 1960. Han
började tidigt skriva pjäser och regissera och tillsammans med Bengt Bratt skrev han den
uppmärksammade Göteborgstrilogin Flotten, Hemmet och Sandlådan.
Under 1970-talet var Kent Andersson knuten till Folkteatern i Göteborg. Han har också
varit engagerad vid Göteborgs stadsteater, Scala-teatern i Stockholm och Dramatiska Teatern
i Stockholm. Mellan 1996 och 2004 skördade han stora framgångar med egna revyer. Han
erhöll Svenska Akademiens teaterpris 1970, Teaterförbundets De Wahl-stipendium 1971 och
den kungliga medaljen Litteris et Artibus 1980. Han svarade för en bred verksamhet inom det
göteborgska kulturlivet som skådespelare, författare, poet, regissör och revyartist. Hans publiktycke var enastående och han gjorde teaterkonsten till ett samspel också med publiken.
Kort efter sin promovering till hedersdoktor avled Kent Andersson den 3 november 2005.

EKLUND, Solweig (f. 1941), FDhc, f.d. 1:e vice ordförande i Sveriges Lärarförbund,
Enköping.
Solweig Harriett Eklund föddes den 25 november 1941. Hon blev metodiklärare vid fritidspedagogutbildningen i Västerås 1970. Tidigt engagerade hon sig fackligt och var under en period ordförande i Sveriges Fritidspedagogers Förbund. Hon blev invald i styrelsen för Svenska
Facklärarförbundet 1974 och blev dess vice ordförande 1980. Därefter blev hon 1:e vice ordförande i Sveriges Lärarförbund 1991, en post som hon innehade till 2004. Hon har sedan
arbetet med särskilda uppdrag för Lärarförbundets ledning framför allt rörande forskningsfrågor och pedagogisk yrkesverksamhet.
Solweig Eklund har varit en drivande kraft för att lärarutbildningen skall bli en kvalificerad högskoleutbildning för alla lärare, inklusive förskollärare och fritidspedagoger. Hon har
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kraftfullt verkat för att all lärarutbildning skall kunna jämställas med andra akademiska yrkesutbildningar, något som hon menar är helt avgörande för läraryrkets ställning och verksamhetens utveckling. I samma anda har hon tagit initiativ till bildandet av lärarförbundets
vetenskapliga råd, vars uppgift är att stimulera forskning i anslutning till lärarutbildning och
pedagogisk yrkesverksamhet.

HERNBORG, Anders (f. 1947), MDhc, distriktsläkare, informations- och utbildningsläkare vid läkemedelskommittén i Halland, Halmstad.
Sven Anders Hernborg föddes den 23 augusti 1947. Han avlade medicine licentiatexamen vid
Lunds universitet 1973 och började sedan arbeta som läkare i Halmstad med tjänstgöring vid
medicin- infektions- barn- och kvinnoklinikerna. Han blev specialistkompetent i såväl internmedicin som allmänmedicin 1980. Under en längre tid var han vårdcentralschef i Hede i
Härjedalen. Åren 1980–86 tjänstgjorde han i ett SIDA-projekt dels som överläkare vid centralsjukhuset i Beira, Moçambique, dels som medicinsk expert för utvärdering av ett tuberkulosprojekt i Indien och dels som medicinsk expert i Luanda, Angola för utbildning inom ett
program för basläkemedel i landets primärvård. Han arbetar numera som allmänläkare vid
vårdcentralen i Hylte och är också informations- och utbildningsläkare vid läkemedelskommittén i Halland.
Anders Hernborg är aktiv i debatten om evidensbaserad läkemedelsbehandling och han
har startat en webbplats där allmänläkare kan diskutera och inspireras. Han har också författat
texter till Infomedica, landstingens gemensamma webbplats för information om hälso- och
sjukvårdsfrågor och han har sedan 1998 besvarat mer än 2 000 frågor inom Infomedicas ”Fråga doktorn”. Han är också en uppskattad föreläsare vid Sahlgrenska akademins läkarprogram
vid Göteborgs universitet.

HILL, Martha N. (f. 1943), MDhc, dekanus, professor i omvårdnad vid Johns Hopkins
University School of Nursing, Baltimore, USA.
Martha N. Hill föddes den 14 april 1943. Hon avlade masterexamen vid School of Nursing,
University of Pennsylvania 1977. Hon doktorerade vid Johns Hopkins University School of
Hygiene and Public Health 1986. Hon har sedan 1983 varit lärare vid Johns Hopkins University bl.a. som lektor (från 1985) och docent (från 1989). År 1997 blev hon professor i omvårdnad vid Johns Hopkins University, School of Nursing. Under perioden 1994–2002 var
hon chef för Center for Nursing Research och från 2002 är hon dekanus vid School of Nursing. Hon har tilldelats en rad olika hedersuppdrag bl.a. som Fellow i The American Academy
of Nursing och medlem i Institute of Medicine inom National Academy of Science. 1997–98
var hon president i American Heart Association.
Internationellt är Martha Hill välkänd för sin forskning rörande prevention och behandling
av högt blodtryck och komplikationer i samband med detta. Målgruppen för forskningen har
främst varit unga afro-amerikanska män. Hon har också gjort undersökningar av blodtrycket
hos underprivilegierade grupper i det amerikanska samhället och i Sydafrika. Hon har genom
sina insatser bidragit till framgång för vårdforskningen internationellt men också i enskilda
länder som Sverige, Australien, Israel, Sydafrika och Kina. Hon har ett nära samarbete med
institutionen för omvårdnad vid Göteborgs universitet och har medverkat vid utvecklingen av
institutionens forskarutbildningsprogram. Hon har också stimulerat utbytet av lärare, forskare
och studenter mellan Johns Hopkins University och Göteborgs universitet.
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HOLMSTRUP, Palle (f. 1945), ODhc, professor i parodontologi vid Köpenhamns
universitet, Danmark.
Palle Holmstrup föddes den 4 november 1945. Han avlade kandidatexamen vid Köpenhamns
Tandläkarhögskola 1971, blev odontologie licentiat och tandläkare 1976 och odontologie
doktor 1985. Han blev specialist i oral kirurgi 1983. 1977–85 var han assistent vid rikshospitalets avdelning för tand- mun- och käksjukdomar. Under perioden 1979–85 var han klinisk
lärare vid avdelningen för patologi och medicin vid Köpenhamns Tandläkarhögskola och
1985–88 lektor vid högskolans avdelning för oral patologi respektive anestesiologi och kirurgi. År 1989 blev han professor i parodontologi vid Tandläkarhögskolan som då blivit Odontologisk institutt vid den hälsovetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet. Han är
avdelningschef vid såväl avdelningen för parodontologi som avdelningen för tand-, mun- och
käkkirurgi. Han var också 1994–2002 privatpraktiserande tandläkare och konsult i oral medicin.
Palle Holmstrups forskning är i huvudsak inriktad på sjukdomar i den orala slemhinnan
och parodontit. Han har framförallt intresserat sig för att kartlägga samspelet mellan allmänsjukdomar och sjukdomstillstånd i de orala vävnaderna. Han har t.ex. studerat sambandet mellan parodontit och tillstånd som diabetes, reumatoid artrit och kardiovaskulära sjukdomar.
Han har väglett ett stort antal nationella och internationella doktorander inom ramen för sin
vetenskapliga gärning och han har haft en rad uppdrag vid odontologiska institutionen vid
Göteborgs universitet som fakultetsopponent, sakkunnig och som lärare.

LEMHAGEN, Ingmar (f. 1942), FDhc, rektor, lärare vid Nordens Biskops-Arnös
författarskola, Uppsala.
Nils Ingmar Lemhagen föddes i Stockholm den 20 oktober 1942. Han debuterade som poet
1968 med en uppmärksammade Det är en råtta. Som litteraturvetare intresserade han sig tidigt för 1960-talets estetiskt radikala poesi i Norden. Han lämnade dock sitt skönlitterära och
akademiska författarskap och utvecklade i stället den dialogiska muntliga essäistik som sedan
blivit en pedagogisk grund för författarkurser. Det har han särskilt gjort inom ramen för anställningen som rektor och lärare vid folkhögskolan Nordens Biskops-Arnös författarskola
utanför Stockholm. För sina insatser har han tilldelat Dansk-svensk Vetenskaps- og Kulturfonds pris (2000), Nordiska ministerrådets kulturjournalistpris (2001) och Skönlitterära
sektionens (av Sveriges Författarförbund) specialpris för sitt arbete med ”att skapa spelplaner
för den nya litteraturen” (2005).
Ingemar Lemhagen har på folkhögskolan Nordens Biskops-Arnö etablerat en nordisk tradition inom skrivarskolornas område, enastående i sitt slag i världen, som på 1980- och 1990talet gjorde Biskops-Arnö till den främsta plantskolan för nya författare i landet. Han är också
en för vår tid unik kännare av samtida nordisk litteratur, vilket han dokumenterat i seminarier,
föreläsningar, artiklar och essäer och han är en levande kunskapskälla som anlitas av många
olika kulturinstitutioner.

NEUHAUS, Stefan (f. 1965), FDhc, professor i litteraturvetenskap vid LeopoldFranzens-Universität, Innsbruck, Österrike.
Stefan Neuhaus föddes i Wimbern, Westfalen i Tyskland 1965. Han påbörjade sina studier i
tyska med inriktning mot journalistik vid Otto-Friedrich-Universität i Bamberg och han stude-
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rade ett år vid universitetet i Leeds innan han 1991 avlade examen i Bamberg. 1994 disputerade han med en avhandling om den tyske författaren Theodor Fontane (Fontane und Großbritannien, utg. 1996). 1994–96 var han ansvarig för staden Bambergs presskontakter. Han
återvände till Otto-Friedrich-Universität i Bamberg och var där forskarassistent 1996–2001.
År 1999 var han gästprofessor vid University of South Tennessee och 2002–03 vid universitetet i Innsbruck. År 2003 tillträdde han en professur vid Carl-von-Ossietsky-Universität i Oldenburg och i oktober 2004 blev han professor i litteraturvetenskap vid Leopold-FranzensUniversität i Innsbruck, Österrike.
Stefan Neuhaus har sedan tiden vid universitetet i Bamberg arbetat intensivt för studentutbyte med bl.a. Göteborgs universitet. Han har fortsatt detta arbete vid universitetet i Innsbruck
eftersom han är övertygad om att utlandsstudier främjar kulturell förståelse och utbildningens
kvalitet. Han har deltagit i seminarier och vetenskapliga konferenser vid Göteborgs universitet.

STENGEL, Werner (f. 1936), FDhc, ingenjör, berg- och dalbanedesigner Tyskland.
Werner Stengel föddes i Bochum, Tyskland den 22 augusti 1936. Han studerade 1959–62 vid
Universität Kassel Bauingenieurwesen och fortsatte vid Universität München där han 1966
avlade ingenjörsexamen. År 1963 började han arbeta hos Anton Schwarzkopf som konstruerade berg- och dalbanor. Werner Stengel besökte Liseberg 1965 i samband med konstruktionen av berg- och dalbanan Super 8, som fanns kvar till 1979. Den ersattes av Lisebergsloopen
som byggdes av Schwarzkopf och Stengel. Den nya Lisebergsbanan, som öppnades 1987, var
ett av deras gemensamma projekt, specialritad för Liseberg. Lisebergs nyare berg- och dalbanor Balder, som under premiäråret 2003 valdes till världens bästa berg- och dalbana i trä, och
Kanonen, som inviges 2005 innehåller båda flera exempel på Werner Stengels innovationer.
Werner Stengel är engagerad i en forskargrupp som bl.a. studerar berg- och dalbanornas
belastning på människokroppen. Han arbetar också aktivt med den europeiska standarden för
tivolianordningar med syfte att bl.a. minska risken för oförutsedda händelser på grund av den
mänskliga faktorn. Sedan 1995 använder den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs
universitet Lisebergs attraktioner i undervisningen inom bl.a. projektet Slagkraft. Flera tusen
elever har experimenterat på Liseberg inom ramen för projektet och universitetet har i samband därmed fått tillgång till data och delar av Stengels ritningar. I det sammanhanget har
hans outtröttliga kreativitet, som kopplat samman fysik och design med kroppens upplevelser,
varit en tillgång.

TUNBÄCK-HANSON, Monika (f. 1936), FDhc, kulturredaktör, filmkritiker, Göteborg.
Märta Lena Monika Tunbäck-Hanson föddes i Göteborg den 3 mars 1936. Hon bedrev universitetsstudier i Göteborg 1956–57 och anställdes 1958 som allmänreporter vid GöteborgsPosten. Hon blev där film- och litteraturkritiker 1965 och redaktionssekreterare 1977 samt var
1981–89 redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare för Göteborgs-Posten. Från
1990 är hon litteratur- och filmkritiker vid tidningens kulturredaktion. Under perioden 1994–
97 var hon ledamot av styrelsen för Göteborgs universitet.
Vid sidan av sitt skrivande har hon också tagit aktiv del i den svenska filmpolitiken. Hon
har varit medlem av Svenska Filminstitutets jury för kvalitetsbidrag till svensk film. 1988
blev hon ordförande för Göteborgs filmfestivals Nordiska Filmpris. År 1987 erhöll hon Film-
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pennan som utdelas av Filmpublicisternas Förening och 1990 tilldelades hon Journaliststipendium av Stipendiefonden för Albert Bonniers 100-års minne.
Som kulturjournalist har Monika Tunbäck-Hanson blivit mest uppskattad i rollen som
filmkritiker. Hon är en hängiven försvarare av filmkonsten, inte minst av den svenska och
nordiska filmen. Hennes analytiska och kunskapsförmedlande framställningskonst har haft
stor betydelse för den svenska filmkritiken. Hon har en unik förmåga att problematisera och
lyfta fram filmens förtjänster. Hon har med entusiasm, nyfikenhet och generositet arbetat för
filmkonsten vilket kommit inte minst Filmhögskolan vid Göteborgs universitet tillgodo.

WILSON, Tom D. (f. 1935), FDhc, f.d. professor i Information Studies vid Sheffield
University, Storbritannien.
Thomas Daniel Wilson föddes i Shincliffe, Durham i Storbritannien 1935. Han avlade bachelorexamen (BS) vid University of London 1970 och doktorerade vid University of Sheffield
1975. Under 1950-talet arbetade han som bibliotekarie i bl.a. Durham. 1961–72 var han biträdande lärare vid Department of Librarianship i Newcastle upon Tyne Polytechnic. Därefter
innehade han olika lärarbefattningar vid University of Sheffield där han 1983 blev professor i
Information Studies. 1982–96 förestod han Department of Information Studies vid University
of Sheffield och utvecklade den till den främsta inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området i Storbritannien. Sedan 2000 är han professor emeritus.
Hans forskning berör ett brett spektrum inom området men är framförallt inriktad på studier av informationsbeteende och Information Management i företag och organisationer. Han
har initierat nya metoder och varit en föregångare i användningen av kvalitativa metoder och
han har på olika sätt stärkt ämnets samband med andra discipliner inom beteende- och samhällsvetenskap. Hans forskning och omfattande publicering har gjort honom till av de mer
citerade inom ämnesområdet.
Han har under lång tid haft nära kontakt med svenska forskare och bidragit till ämnets etablering i Sverige. Sedan slutet av 1990-talet har han varit en nära samarbetspartner med den
vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås gemensamma institutionen för biblioteksoch informationsvetenskap.
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ÅR 2006
Lördagen den 21 oktober 2006 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Sven-

ska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett. Fr.o.m. detta år promoverades
hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin i stället för som tidigare vid medicinska, odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna.
Promotorer var; för Sahlgrenska akademin Karl-Erik Kahnberg, professor i oral kirurgi,
för humanistiska fakulteten Lena Johannesson, professor i konstvetenskap, för konstnärliga
fakulteten Eva Nässén, professor i sång, för Handelshögskolan, samhällsvetenskapliga och
utbildningsvetenskapliga fakulteterna Rolf Wolff, professor i miljömanagement och för naturvetenskapliga fakulteten Thomas Nyström, professor i mikrobiologi.
En högtidsbetraktelse hölls av professor emeritus Sture Allén över ämnet Promotionen
och latinet.

HEDERSDOKTORER
BAUMAN, Zygmunt (f. 1925), FDhc, professor emeritus i sociologi vid universitetet i
Leeds, Storbritannien.
Zygmunt Bauman föddes i Poznan, Polen den 19 november 1925. I samband med Tysklands
ockupation av Polen flydde han tillsammans med sin familj till Sovjetunionen och han engagerade sig i den sovjetkontrollerade polska armén och deltog bl.a. i slaget om Berlin 1945.
Efter kriget arbetade han inom KBW, som var en militär underrättelseorganisation inom det
kommunistiska Polen. Under tiden studerade han sociologi vid Warszawas vetenskapsakademi och filosofi vid universitetet i Warszawa. Han hade nått majors grad inom den militära
underrättelsetjänsten när han 1953 fick problem till följd av faderns förfrågan hos den israeliska ambassaden i Warszawa om möjligheten att emigrera till Israel. Det ledde till att han
blev av med sitt arbete. Han studerade då och avlade en masterexamen (MA) samt erhöll senare (1954) en läraranställning vid universitetet i Warszawa, där han stannade till 1968. Under den antisemitiska våg som då drog igenom Polen, och drabbade många intellektuella, blev
han av med sitt polska medborgarskap och tvingades lämna landet. Han begav sig först till
Israel och fick där en läraranställning vid universitetet i Tel Aviv innan han accepterade en
tjänst som professor i sociologi vid universitetet i Leeds.
Zygmunt Bauman anses vara en av våra viktigaste samtida samhällstänkare. Hans breda
genomslag är inte bara byggt på kreativt tänkande och skarpa analyser utan kännetecknas
även av en enastående bred bildning och en ovanlig stilistisk förmåga. 1990 tilldelades han
det prestigefyllda europeiska Amalfipriset i samhällsvetenskap för sin bok Auschwitz och det
moderna samhället. Han har givit ut 29 titlar på engelska och 13 av dessa finns översatta till
svenska. Hans verk befinner sig i en skärningspunkt mellan sociologi, filosofi och psykologi
och behandlar frågor som rör etik, kultur och politik. Det uttalade syftet är att förstå det sociala på ett sätt som utmanar och provocerar oss alla att hitta lösningar som gör samhället bättre.
Han har givit föreläsningar vid sociologiska institutionen och andra institutioner inom Göteborgs universitet men också inför en stor publik på Stadsteatern och Konstmuseet. Det har
bidragit till att utveckla det intellektuella livet inom universitetet men även till att öka intres-
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set för fördjupad samhällsanalys hos allmänheten i Göteborg, i landet som helhet samt i övriga Skandinavien.

DAVISON, Bill (f. 1952), FDhc, forskare vid University of Canterbury, Christchurch,
Nya Zeeland.
Bill Davison föddes i Newcastle upon Tyne, Storbritannien 1952. Efter grundläggande universitetsstudier vid Sheffield University flyttade han till Hull University där han 1976 avlade
doktorsexamen med en avhandling baserad på studier av effekter av simning på muskeltillväxt hos fisk. Därefter var han under två år postdoc vid University of Birmingham. Han ändrade delvis inriktning och studerade effekter av stress på fisk. 1981 flyttade han till Nya Zeeland där han sedan dess är verksam som forskare och lärare vid University of Canterbury i
Christchurch.
Bill Davisons forskning är uppdelad på ett antal olika projekt med ett gemensamt tema: effekter av temperaturförändring på fysiologiska processer. Forskningen ligger i gränslandet
mellan jämförande integrativ fysiologi och ekofysiologi. Under mer än tjugo år har han drivit
ett projekt om antarktiska fiskars anpassning till extrem kyla. Han är idag världsledande inom
detta område och har genom sitt engagemang och sina stora kunskaper inspirerat och stimulerat många studenter, doktorander och forskare till studier av de fascinerande fysiologisk anpassningar som polarlevande fiskarter uppvisar.
Han har ett omfattande samarbete med zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Det har bl.a. gjort det möjligt för forskare och doktorander från Göteborgs universitet att åka
till Nya Zeelands antarktiska bas och där arbeta tillsammans med Bill Davison och andra
forskare från många länder.

EMANUELSSON, Göran (f. 1938), FDhc, FM, f.d. universitetslektor i matematik vid
Göteborgs universitet, Västra Frölunda.
Sten Göran Emanuelsson föddes i Bäcke den 11 december 1938. Han avlade filosofie magisterexamen och anställdes 1962 vid Göteborgs universitet som assistent vid matematiska institutionen. Efter lärarutbildning och arbete som gymnasielärare började han 1968 vid lärarhögskolan i Göteborg som metodiklektor i matematik. Han var sedan verksam inom detta område
fram till 2005. År 1974 tog han initiativ till tidskriften Nämnaren och under 30 år var han redaktör och ansvarig utgivare. Nämnaren är Nordens största tidskrift för matematiklärare. Han
har också varit verksam som biträdande föreståndare vid det av regeringen 1999 inrättade
NCM – Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet.
Göran Emanuelsson är unik i svensk skolutveckling och en matematikdidaktiker i ordets
bästa bemärkelse. Han har med initiativkraft, kreativitet, uthållighet, skicklighet, omtanke och
omdöme gjort utomordentliga insatser för matematikutbildningen och lärarutbildningen i matematik i vårt land. Hans insatser har också stimulerat utvecklingen internationellt, särskilt i
våra nordiska grannländer.

226

2006

GANGOPADHYAY, Shubhashis (f. 1957), EDhc, professor och chef för India
Development Foundation, Indien.
Shubhashis Gangopadhyay föddes den 25 november 1957. Han avlade bachelorexamen vid
Presidency College i Calcutta 1978 och doktorsexamen (PhD) vid Cornell University i USA
1983. Han arbetade vid Indian Statistical Institute som lektor från 1983 och som docent från
1987 och blev där professor 1991, en anställning han innehade till 2002 då han grundade India Development Foundation (IDF) och blev dess förste chef. Han har varit gästprofessor vid
Rutgers University och University of Southern California i USA.
Shubhashis Gangopadhyay är en internationellt framstående och välrenommerad forskare
med informationsekonomi som specialitet. Han är vida publicerad i vetenskapliga tidskrifter
inom utvecklingsekonomi, regleringsekonomi, industriell organisation och finans. Han har ett
stort engagemang i freds- och utvecklingsfrågor. Han har också varit ansvarig för utformningen av hälsokort som en lösning till Indiens informationsproblem inom den statliga hälso- och
sjukvården. Han är också en tv-profil som agerat programledare och berättare i nationell tv.
Sedan 1992 är han en uppskattad föreläsare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Han har aktivt deltagit i, och själv hållit, ett flertal forskarseminarier och hans återkommande
besök utgör ett mycket värdefullt inslag för många forskare och doktorander vid Handelshögskolan.

GRIMMOND, Sue (f. 1959), FDhc, professor i geografi vid Kings College, University
of London, Storbritannien.
Christine Susan Betham Grimmond föddes i Nya Zeeland den 16 februari 1959. Hon avlade
bachelorexamen (BS) vid University of Otago i Nya Zeeland 1980 och masterexamen (MS)
vid University of British Colombia i Kanada 1984 samt doktorsexamen (PhD) vid University
of British Colombia 1988. Efter anställning som instruktör och hydrolog vid University of
Otago var hon forskarassistent vid Department of Geography, University of British Colombia
1981–88. Hon kom sedan till Indiana University där hon var lektor 1989–95 och docent från
1995 till 2001 då hon blev professor i geografi. År 2006 tillträdde hon en professur i geografi
vid Kings College, University of London.
Sue Grimmond har lett en framgångsrik forskning inom området stadsklimatologi. Hennes
forskning är inriktad på utbytet av värme, luftfuktighet och koldioxid mellan mark och luft.
Hon är ordförande för den internationella organisationen för stadsklimat IAUC (International
Association of Urban Climate) som tillsammans med Göteborgs universitet stod värd för en
internationell konferens i juni 2006. Hon har en stark anknytning till den naturvetenskapliga
fakulteten vid Göteborgs universitet och hon har under många år samarbetat med forskargrupper vid den naturgeografiska institutionen vid universitetet. Hon har bl.a. medverkat i
forskningsprojekt kring stadsklimatet i Göteborg.

GÖRANSSON, Bengt (f. 1932), FDhc, f.d. statsråd, Stockholm.
Bengt Gunnar Ingemar Göransson föddes i Stockholm den 25 juli 1932. Efter studentexamen
1951 studerade han vid Stockholms högskola. Han var anställd vid Reso 1960–71 och VD i
Folkets Husföreningarnas riksorganisation 1971–82. Han var statsråd med ansvar för kulturoch mediefrågor 1982–89 och utbildningsminister 1989–91 samt ledamot (s) av riksdagen
1985–91. Efter 1991 har han varit verksam som organisatör av seminarier och föreläsningar
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inom ABF. Han var ordförande i demokratiutredningen som 2000 publicerade betänkandet En
uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Som underlag genomfördes en inventering av samhällsvetenskaplig forskning om demokratins villkor, vilket resulterade i en
imponerande samling seminarier och forskningsrapporter.
Bengt Göransson är något så ovanligt som en politiker som byggt broar mellan folkrörelse
och akademi. Han har på ett unikt sätt skapat intresse bland allmänheten för akademisk forskning kring demokrati och styrelseskick. Som seminariedeltagare och arrangör av samtal kring
samhällsvetenskapliga debattämnen röner han uppskattning från människor i olika politiska
läger. Som debattör har han konsekvent respekterat forskarsamhällets behov av integritet och
han har inte skyggat tillbaka för obekväma forskningsresultat utan ständigt varit beredd att ta
diskussioner även i politiskt obekväma frågor.

JOHNSSON, Finn (f. 1946), EDhc, direktör, f.d. VD för Mölnlycke Health Care i
Göteborg, Malmö.
Finn Johnsson föddes i Solna den 28 februari 1946. Efter reservofficersutbildning och examen
som civilekonom vid Handelhögskolan i Stockholm 1970 var han anställd vid Svenska lantmännens riksförbund 1972–76 och därefter från 1976 till 1990 vid Swedish Match. I den sistnämnda anställningen var han bl.a. VD för Areno Machine Co i USA (1977–79), regionchef i
Europa (1981–83) och VD för Tarkett AB (1985–90). Under perioden 1998–2005 var han VD
för Mölnlycke Health Care i Göteborg. Han har en omfattande internationell erfarenhet och
han har varit eller är styrelseledamot i en rad bolag och andra organ t.ex. Volvo, Industrivärlden, Skanska, Börssällskapet Göteborg och Västsvenska Handelskammaren.
Finn Johnsson är sedan 2004 vice ordförande i Handelshögskolans Råd och tack vare hans
engagemang har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kunnat öka omfattningen och
kvalitén på sin samverkan med näringslivet. Genom sin aktiva roll har han varit ett värdefullt
stöd för Handelshögskolans ledning.

NILSSON, Jan S. (f. 1932), MDhc, f.d. rektor vid Göteborgs universitet och
verkställande ledamot av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Hindås.
Jan Simon Nilsson föddes i Göteborg den 23 januari 1932. Han avlade civilingenjörsexamen i
elektroteknik 1956 och teknologie doktorsexamen i matematisk fysik vid Chalmers tekniska
högskola 1962. Han blev samma år PhD i teoretisk fysik vid University of Rochester, USA.
Under perioden 1965–1979 var han docent, laborator och biträdande professor i fysik vid
Chalmers. 1979 utnämndes han till professor i matematisk fysik vid Chalmers. Under åren
1986–1992 var han rektor vid Göteborgs universitet och 1992–2001 verkställande ledamot av
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Han är hedersprofessor i Wien och hedersdoktor vid
Bergens universitet och han har varit gästprofessor vid University of Virginia, vid Stanford
University och vid CERN i Genève, samt engagerad i Internationella Centret för Teoretisk
Fysik i Trieste. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), där han var preses
1997–2000, samt ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Vitterhetsakademien i Göteborg.
Jan S. Nilsson har genom sin verksamhet som rektor för Göteborgs universitet och som
ledamot av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse medverkat till en rad vetenskapliga satsningar inom det hälsovetenskapliga området i Göteborg. Han har genom sin integritet och rättrå-
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dighet haft en stor betydelse för det nationella stödet till vetenskapliga satsningar och till uppbyggandet av en väl fungerande infrastruktur i form av avancerad vetenskaplig utrustning.

OLSSON, Hans-Olov (f. 1941), EDhc, VD och koncernchef för Volvo Personvagnar
AB, Göteborg.
Hans-Olov Sören Olsson föddes i Snäcke utanför Åmål, Dalsland den 14 december 1941. Han
avlade pol mag-examen, med företagsekonomi som huvudämne, vid Göteborgs universitet
1966 och fördjupade sina kunskaper i informationsbehandling på Handelshögskolan. Samma
år anställdes han vid Volvo som systemingenjör. Efter ett antal chefsjobb inom materialhantering och produktion i Sverige och USA, bytte han inriktning till försäljning och marknadsföring. Han har haft en rad ansvarsfulla arbeten inom Volvo, i olika delar av världen. 1990–96
var han VD för Volvo Japan. Därefter arbetade han i Bryssel som chef för Volvo Personvagnars Europaförsäljning. Han kallades sedan till USA som chef för Volvo Personvagnars största marknad. År 2000 återvände han till Göteborg och blev då VD och koncernchef för Volvo
Personvagnar. Sedan 2005 är han också Senior Vice President och Chief Marketing Officer
för Ford Motor Company. Han är styrelseordförande i Volvo Personvagnar AB och har därutöver ett antal andra styrelseuppdrag, bl.a. som ordförande i Teknikföretagen samt medlem i
Rothschild’s advisory board.
Som ordförande i Handelshögskolans Råd är Hans-Olov Olsson betydelsefyll för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och dess ledning. Tack vare honom och hans kontakter har samarbetet med näringslivet kunnat utökas och förbättras. Han har arbetat aktivt med
Handelshögskolans strategiarbete och genom hans insatser har skolan kunnat befästa sin ställning som en av de ledande handelshögskolorna i Norden.

OSHER, Barbro (f. 1940), FDhc, generalkonsul, VD för the Barbro Osher Pro Suecia
Foundation, San Francisco, USA
Barbro Osher föddes i Stockholm den 21 maj 1940. Hon avlade filosofie kandidatexamen i
språk och statskunskap vid Stockholms universitet och arbetade sedan som förlagsredaktör
och copywriter inom reklambranschen. Under åren 1967–74 bodde och arbetade hon i Göteborg. År 1983 utvandrade hon till USA där hon gifte sig med Bernhard Osher som genom
affärer byggt upp en stor förmögenhet som delvis gått in i Bernard Osher Foundation, bildad
år 1978. I USA var hon 1995–98 Sveriges generalkonsul i Los Angeles, från 1998 är hon generalkonsul i San Francisco. År 2004 utsågs hon till Årets Svenska Kvinna av SWEA (Swedish Women’s Educational Association). Hon äger och utger tidningen Vestkusten som är en
1886 grundad svensk-amerikansk tidning i USA:
Barbro Osher är ordförande i Bernhard Osher Foundation. Betydande belopp har skänkts
via fonden, exempelvis till Karolinska institutet som 2005 fick 43 miljoner kronor till ett
forskningscentrum för utvärdering av alternativa behandlingsformer. Barbro Osher är också
VD för the Barbro Osher Pro Suecia Foundation som bl.a. ger stöd till kulturell verksamhet i
Nordamerika och Sverige. Genom fonden har svenska kulturinstitutioner som Röhsska museet, Moderna museet, Nationalmuseum, Konsthögskolan Valand, Stockholmsoperan m.fl. fått
finansiellt stöd som varit vikigt för dessa institutioners utveckling och framgång.
Barbro Osher har genom sitt breda engagemang starkt bidragit till att förbättra de kulturella villkoren i Göteborg och i Sverige. Hon utgör ett strålande exempel på den moderna mecenatens betydelse för ett progressivt kulturliv.
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SÖDERBERG, Tomas (f. 1936), FDhc, ordförande i Torsten Söderbergs stiftelse,
Kållered.
Tomas Torsten Olof R Söderberg föddes i Göteborg den 9 september 1936. Han är ordförande
i Torsten Söderbergs stiftelse, som tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse stödjer kunskapsutvecklingen inom främst områdena ekonomi, medicin och juridik. År 1992 instiftade de
båda stiftelserna ett av världens största pris inom området design och konsthantverk, Torsten
och Wanja Söderbergs pris. Priset är på 600 000 kronor och utdelas årligen för framstående
och nyskapande gärning inom området, med syfte att stärka nordiskt konsthantverk och konstindustri.
Tomas Söderberg har djupa kunskaper inom och ett stort personligt intresse för det konstnärliga ämnesområdet, ett intresse som verkat gynnande för det göteborgska kulturlivet. Han
har genom sitt breda engagemang starkt bidragit till att förbättra de kulturella villkoren i Göteborg och i Sverige och han utgör ett strålande exempel på den moderna mecenatens betydelse för ett progressivt kulturliv.

230

2007

ÅR 2007
Lördagen den 20 oktober 2007 anordnade Göteborgs universitet en doktorspromotion i Sven-

ska Mässans kongresshall åtföljd av en promotionsbankett. Promotorer var; för Sahlgrenska
akademin Ernst Nyström, professor i medicin, för humanistiska fakulteten Bo Lindberg, professor i idé- och lärdomshistoria, för konstnärliga fakulteten Anders Wiklund professor i musikdramatik, för Handelshögskolan, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna Helena Lindholm Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning och för naturvetenskapliga fakulteten Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi.
En högtidsbetraktelse hölls av professor emeritus Sture Allén över ämnet Promotionen
och latinet.

HEDERSDOKTORER
BACKSTEIN, Joseph (f. 1945), FDhc, föreståndare och intendent vid the Institute of
Contemporary Art i Moskva, Ryssland.
Joseph Backstein föddes i Moskva 1945. Han avlade examen vid Moscow Institute of Electronics and Mechanical Engineering och doktorerade vid the Institute of Sociology vid universitetet i Moskva. Från 1991 är han föreståndare vid the Institute of Contemporary Art i
Moskva.
Konsthögskolan Valand har ett omfattande samarbete med the Institute of Contemporary
Art som resulterat i student- och lärarutbyte, gemensamma workshops, föreläsningar samt utställningar i Ryssland och i Sverige. Joseph Backstein har hållit flera uppskattade gästföreläsningar vid Konsthögskolan Valand om konsten under och efter Sovjettiden, samt om rollen
som intendent (curator) inom konstvärlden. Samarbetet har betytt mycket för Konsthögskolan
Valands internationella kontakter.

CLINTON, Hillary Rodham (f. 1947), MDhc, senator för delstaten New York, USA.
Hillary Rodham Clinton föddes i Chicago den 26 oktober 1947. Hon utbildades till advokat
vid Yale Law School och avlade examen 1973 med en avhandling om barns rättigheter. Genom sitt giftermål (1975) med Bill Clinton var hon under perioden 1993–2001 First Lady of
the United States. År 2000 ställde hon upp i senatsvalet för staten New York och blev med
överväldigande majoritet vald till senator. Vid senatsvalet i november 2006 blev hon omvald
som senator för delstaten New York med 67 % av rösterna. Hon avser att kandidera för demokraterna i presidentvalet 2008.
Hillary Clinton har på ett mycket förtjänstfullt sätt engagerat sig i viktiga framtidsfrågor
som rör både hälsovård och friskvård. Särskilt betydelsefulla är hennes insatser för de utsatta
barnens situation och hennes arbete för att genom god hälsovård och ett förbättrat hälsovårdssystem kunna ge alla barn en bättre framtid. Hon har också på ett sätt som väcker beundran
engagerat sig i de växande folkhälsoproblemen kring fetma, kost och bristande motion. Av
stor vikt är också hennes aktiva stöd till medicinsk forskning i syfte att kunna bota, lindra och
förebygga sjukdomar.
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COX, David, (f. 1924), FDhc, f.d. professor i statistik vid Nuffield College,
University of Oxford, Storbritannien.
Sir David R. Cox föddes den 15 juli 1924. Han avlade masterexamen (MA) vid St John’s College i Cambridge och doktorsexamen vid University of Leeds (1949). Efter anställning vid
Royal Aircraft Establishment (1944–46) och Wool Industries Research Association (1946–
50) kom han till University of Cambridge där han var lärare under fem års tid. År 1956 blev
han lektor i statistik vid Birkbeck College och 1961 professor i statistik. Under perioden
1966–88 var han professor i statistik och tillika chef (1970–74) för Mathematics Department
vid Imperial College of Science and Technology. Därefter var han, fram till 1994 knuten till
Nuffield College vid University of Oxford.
Sir David Cox enastående bidrag till statistisk teori och praktik har öppnat helt nya forskningsområden och haft ett djupgående inflytande inte bara inom hans egen vetenskap, statistiken, utan inom vetenskapen i stort, särskilt klinisk medicin och beteendevetenskap. Exempelvis har tusentals uppsatser och många monografier i överlevnadsanalys ägnats vad som idag
går under namnet Coxregression.
Han har erhållit en rad utmärkelser och är bl.a. hedersdoktor vid ett 20-tal universitet runt
om i världen. Han är ledamot av många vetenskapliga sammanslutningar och han var 1995–
97 President för ISI – International Statistical Institute. Hans böcker har översatts till många
språk. Han har handlett mer än 60 doktorander. 25 år var han redaktör för Biometrika. Han
har en stark anknytning till Göteborgs universitet och har gästat universitetet många gånger,
alltsedan 1970-talet.

FU, Congbin (f. 1939), FDhc, professor vid Institute of Atmospheric Physics, Chinese
Academy of Science, Beijing, Kina.
Congbin Fu föddes i Shanghai, Kina den 14 oktober 1939. Han fick sin grundläggande utbildning vid Department of Meteorology, Nanjing University, Kina 1957–62 och fortsatte sin
akademiska utbildning vid Chinese Academy of Science i Beijing 1962–67. Han har vid olika
tidpunkter arbetat som forskare i USA bl.a. vid University of Colorado (1981–83). Från 1987
är han professor vid Institute of Atmospheric Physics vid Chinese Academy of Science. Han
är också sedan 2003 ledamot av den kinesiska vetenskapsakademin.
Congbin Fu har arbetat med forskning kring klimatvariationer, inte minst dynamiken mellan atmosfär och hydrosfär, mellan atmosfär och biosfär. Han har forskat kring monsuner och
undersökt monsuners variationer och dess samspel med andra system. För hans ledande roll i
forskningssamfund har han erhållit ett antal viktiga vetenskapliga priser, bl.a. National Natural Science Award från Kinesiska statliga rådet. Han är mycket aktiv i internationella forskningssammanhang och han har lämnat ett viktigt bidrag till ett ökat samarbete mellan kinesiska och svenska forskare och lärare vid Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet.

GELTING, Michael H. (f. 1951), FDhc, arkivarie, seniorforskare vid Rigsarkivet i
Köpenhamn, Danmark.
Michael H. Gelting föddes i Köpenhamn den 13 juli 1951. Han avlade magisterexamen i historia vid Århus universitet 1979 och blev 1980 anställd som arkivarie vid Rigsarkivet i Köpenhamn. Han innehar sedan 1997 en position som seniorforskare vid Rigsarkivet. Under
perioden 1997–2001 tjänstgjorde han som lärare i medeltidshistoria vid historiska institutio-

232

2007
nen vid Köpenhamns universitet. Från 2007 är han också adjungerad professor vid University
of Aberdeen.
Michael Gelting har huvudsakligen varit inriktad på två områden dels digerdöden, dels
Danmarks historia under högmedeltiden (1100–1300-talet). Han har en mycket omfattande
publicering bakom sig, särskilt rörande dansk allmän historia men även rätts- och kyrkohistoria. Han har på ett nydanande sätt ställt nordiska förhållanden i relation till allmäneuropeiska
och visat att det medeltida Norden var en väl integrerad del av Europa. Den forskning som
han bedriver ligger i linje med den medeltidsforskning som bedrivs vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och han har varit en stor inspirationskälla till ett antal doktorsavhandlingar i historia.

GOODSON, Ivor (f. 1943), FDhc, professor i Learing Theory vid University of
Brighton, Storbritannien.
Ivor Goodson föddes den 30 september 1943. Han avlade bachelorexamen vid University
College i London 1965 och lärarexamen vid London Institute of Education 1974. År 1979
doktorerade han vid University of Sussex. Han anställdes vid University of Sussex 1975 som
forskarassistent och blev 1978 chef för The Schools Unit. 1986–96 var han professor vid Faculty of Education vid University of Western Ontario i Kanada och 1996–2004 innehavare av
en professur vid School of Education and Professional Development vid University of East
Anglia i Storbritannien. Från 2004 är han professor i Learning Theory vid Educational Research Centre vid University of Brighton.
Ivor Goodsons forskning fokuserar på samhälliga och historiska förhållanden av stor betydelse för utbildning och forskning. Han har varit sysselsatt med frågor om hur utbildningsreformer och skolämnen formas av sociala och kulturella förhållanden vilket haft stor betydelse
för forskningen inom institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Tillsammans forskare vid Göteborgs universitet har han genomfört ett omfattande europeiskt
komparativt forskningsprojekt med fokus på professionell kunskap under omstrukturering
inom skola och vård.

JOHANSSON, Leif (f. 1951), MDhc, VD och koncernchef för AB Volvo, Göteborg.
Leif Valdemar Johansson föddes i Göteborg den 30 augusti 1951. Han avlade civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola 1977. Efter anställningar som projektkonsult och projektutvecklare blev han 1979 VD vid Husqvarna Motorcyklar. År 1982
blev han VD för Facit och efter anställningar som divisionschef respektive VD för Electrolux
Vitvaror blev han 1988 vice VD och 1991 VD för AB Electrolux. 1994 blev han koncernchef
inom Electroluxkoncernen. Sedan 1997 är han VD och koncernchef för AB Volvo. Han är
styrelseledamot i AB Volvo men också i Bristol-Myers Squibb Company, USA och Svenska
Cellulosa Aktiebolaget, SCB samt ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. År
2006 blev han hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola.
Leif Johansson är en varm förespråkare för samverkan mellan akademi, näringsliv och
samhälle. Han har en djup insikt om de problem vårt samhälle står inför och hans stöd till
forskning och utbildning inom det medicinska området är i det sammanhanget av särskild betydelse. På nationell nivå har han också med intresse engagerat sig för att skapa bättre och
hälsosammare arbetsförhållanden inom näringslivet, där inte minst betydelsen av friskvård
prioriteras.
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MAIN, Mary (f. 1942), FDhc, professor i psykologi, University of California,
Berkeley, USA.
Mary Main föddes 1942. Hon avlade bachelorexamen (BA) vid Johns College i Annapolis,
Maryland 1968 och doktorsexamen (PhD) vid Johns Hopkins University i Baltimore 1973.
Hon kom redan 1973 till Department of Psychology vid University of California i Berkeley
där hon numera innehar en professur i psykologi.
Mary Main är en av de ledande forskarna inom utvecklingspsykologi. Hennes specialområde är anknytningsteori. Hon har studerat barns utveckling av olika former av anknytning,
beroende på hur det tidiga samspelet barn-föräldrar varit. Hon har under de senaste 20 åren,
genom en kombination av teoretiska arbeten och metodutveckling, fört detta forskningsområde framåt på ett sätt som saknar motstycke. Hon har publicerat sig sparsamt genom åren men i
stort sett varje arbete har blivit en klassiker. År 2000 promoverades hon till hedersdoktor vid
Uppsala universitet.
Genom samarbetet med Mary Main har forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten och
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet lärt sig nya undersökningsmetoder. Därigenom har universitetet fått en unik möjlighet att förstärka den anknytningsteoribaserade forskningen och undervisningen och profilera Göteborgs universitet.

MCCLOSKEY, Deirdre (f. 1942), EDhc, professor i Economics, History, English and
Communication, University of Illinois, Chicago, USA.
Deirdre N. McCloskey föddes den 11 september 1942. Hon avlade bachelorexamen (BA) i
ekonomi vid Harvard College 1964 och doktorsexamen (PhD) vid Harvard University i nationalekonomi 1970. Hon anställdes 1968 vid University of Chicago där hon 1973–80 var lektor
i nationalekonomi och 1979–80 också lektor i historia. År 1980 erhöll hon en kombinerad
anställning som professor dels i nationalekonomi, dels i historia vid University of Iowa och
uppehöll denna tjänst till 1999 då hon blev Distinguished Professor of Economics, History,
English and Communication vid University of Illinois i Chicago.
Deirdre McCloskey är en internationellt välkänd nationalekonom, historiker och kritiker
och en av vår tids mest publika intellektuella. Som forskare präglas hon av en sann akademisk
inställning; hon granskar ständigt förutsättningarna för sin egen verksamhet. Hon har bl.a.
gjort sig känd för en kritisk inställning till nationalekonomin och dess grundläggande antaganden. Hon har en unik bredd i sin akademiska gärning och har författat 22 böcker och publicerat ca 360 vetenskapliga artiklar inom ekonomisk teori, ekonomisk historia, filosofi, retorik, feminism, etik och juridik. Hennes bok, Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce (2006) är ett etiskt försvar av kapitalismen. Hon står för åsikten att tekniska och humanistiska aspekter av vetenskap måste förenas för att kunna kontrollera varandra.
Deirdre McCloskey förenar matematik med litteratur. Hon är också känd för att ha lyckats
förena manligt med kvinnligt genom sin existens som "Donald" före 1995 och som "Deirdre"
efteråt. Hon har beskrivit sina erfarenheter i biografin Crossing (1999). Hon har under de senaste åren gästat Handelshögskolan vid Göteborgs universitet vid flera tillfällen.
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MUNAWAR, Mohiuddin (f. 1940), FDhc, forskare Great Lakes Laboratory for
Fisheries and Aquatic Sciences Fisheries & Oceans, Kanada.
Mohiuddin Munawar föddes i Indien den 26 april 1940. Han avlade doktorsexamen inom fykologi-limnologi vid Hydrobiological Laboratory vid Osmania University i Hyderabad i Indien år 1967. Samma år kom han till Southern Illinois University som forskarstipendiat under
ett år. Han var sedan verksam vid University of Saskatchewan och vid National Research
Council i Kanada innan han 1972 kom till Great Lakes Laboratory for Fisheries and Aquatic
Sciences Fisheries & Oceans i Kanada där han sedan dess är verksam som forskare. Sedan
1990 är han president för Aquatic Ecosystem Health and Management Society (AEHMS),
och sedan 1998 Chief Editor for tidskriften Aquatic Ecosystem Health and Management
(JAEH&M).
Från sin specialitet inom fykologi och limnologi har Mohiuddin Munawar utvidgat sitt intresse till studier av stora akvatiska ekosystem, speciellt The Great Lakes mellan Kanada and
USA. Förutom att ha författat mer än 200 vetenskapliga publikationer och deltagit med 300
presentationer vid konferenser och symposier, så har han initierat och arrangerat ett mycket
stort antal symposier över hela världen. Samarbetet med Göteborgs universitet har framför allt
bedrivits i anslutning till Aquatic Ecosystem Health and Management Society, där Mohiuddin
Munawar varit den drivande kraften. Detta har möjliggjort ett utvidgat internationellt samarbete för många av universitetets forskare inom nya forskningsområden med inriktning mot
akvatiska ekosystem och dess miljötillstånd.

NORDHOLM, Lena (f. 1944), MDhc, professor, rektor för Högskolan i Borås.
Lena Anita Nordholm föddes i Falkenberg den 17 augusti 1944. Hon avlade filosofie kandidatexamen vid Göteborgs universitet samt masterexamen och PhD vid University of Maryland, USA. Hennes doktorsavhandling 1972 var en socialpsykologisk avhandling om grupptryck och likriktning. Hon har ägnat sin forskning och undervisning åt vårdvetenskapen, först
13 år i Australien och sedan från 1988, som högskolelektor vid Vårdhögskolan i Göteborg
(från 1998 som universitetslektor vid Göteborgs universitet). Hon blev docent vid Göteborgs
universitet 1994. År 2002 utsågs hon till professor i psykologi med inriktning mot vård och
rehabilitering vid Göteborgs universitet. 2001 tillträdde hon en befattning som prorektor vid
Högskolan i Borås. Efter att under en tid ha tjänstgjort som t.f. rektor utsågs hon av regeringen 2006 till rektor vid Högskolan i Borås.
Lena Nordholm har genom sin yrkesverksamhet gjort betydelsefulla insatser särskilt inom
området vård och rehabilitering. Som rektor för Högskolan i Borås ansvarar hon för en utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och stor samhällsrelevans. Det präglade
också hennes tidigare verksamhet vid Göteborgs universitet där hon bl.a. medverkade till en
framgångsrik integrering av ett antal vårdutbildningar med universitetets medicinska utbildningar. Hon var en av förgrundsgestalterna vid bildandet av Sahlgrenska akademin.

OLSSON ERIKSSON, Madeleine (f. 1945), FDhc, ordförande i styrelsen för Sten A.
Olssons Stiftelse för forskning och kultur, Hovås.
Birgitta Madeleine Olsson Eriksson föddes i Göteborg den 25 augusti 1945. Hon avlade filosofie kandidatexamen i humanistiska ämnen (ekonomisk historia, filosofi) vid Lunds universitet 1969, medicine kandidatexamen vid Göteborgs universitet och läkarexamen vid Karolins-
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ka institutet. Hon blev legitimerad läkare 1981 och är specialistkompetent i obstetrik och gynekologi. Hon har tjänstgjort i olika befattningar som läkare bl.a. vid kvinnoklinikerna på Karolinska sjukhuset och Visby sjukhus. Fr.o.m. 1991 är hon privatpraktiserande läkare i Göteborg. Hon är medlem i insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
Madeleine Olsson Eriksson har vid sidan av sin yrkesverksamhet med stor kompetens
verkat för stöd till individer och institutioner inom kultur- och kunskapsskapande områden.
Hon är sedan bildandet 1996 ordförande i styrelsen för Sten A. Olssons Stiftelse för forskning
och kultur. Stiftelsen har som ändamål att stödja vetenskaplig forskning och utveckling och
har årligen stött kulturpersonligheter inom konst, musik, dans, skulptur etc. Stiftelsen har även
givit bidrag till gästprofessurer vid Göteborgs universitet samt till lokaler och utrustning inom
kultur- och utbildningsområdena bl.a. donationer till Göteborgs konstmuseum och Göteborgsoperan. Madeleine Olsson Eriksson har genom stor insikt och ett omfattande personligt
engagemang väsentligt bidragit till att förbättra de kulturella villkoren i Göteborg och Västsverige på ett sätt som är imponerande.

RESNICK, Lauren B. (f. 1936), FDhc, professor i Psychology and Cognitive Science,
University of Pittsburgh, USA.
Lauren B. Resnick föddes den 14 oktober 1936. Hon avlade doktorsexamen vid Harvard
Graduate School of Education 1962 och arbetade sedan ett år som lärare vid City University
of New York och som konsult och forskare inom Basic Systems Inc. År 1966 kom hon till
School of Education vid University of Pittsburgh där hon var lektor 1966–71, docent 1971–77
och professor 1977–2005. Fr.o.m. 2006 är hon professor i Psychology and Cognitive Science
vid University of Pittsburgh. Sedan 1966 har hon också varit verksam vid Learning Research
and Development Center (LRDC), ett av världens mest framstående institut för forskning om
lärande, och vars förste chef, Robert Glaser, blev hedersdoktor i Göteborg 1985. Hon är sedan
1977 chef för LRDC.
Lauren Resnick har arbetat med skolutvecklingsfrågor på absolut högsta nivå i USA och
som rådgivare och expert åt guvernörer, i olika kommissioner och andra politiska sammanhang. Hon är en internationellt ledande forskare inom området kognitionsforskning med inriktning mot lärande. Hon har fått en mängd utmärkelser och fellowships från olika universitet
och vetenskapliga samfund (t.ex. Award for Distinguished Contributions in Applications of
Psychology to Education and Training från American Psychological Association). Hennes
vetenskapliga publikationer har en intellektuell bredd och ett teoretiskt djup som imponerar.
Hon har skrivit ett stort antal böcker och artiklar i många av de mest framstående tidskrifterna
inom beteendevetenskaperna.
Lauren Resnicks kontakter med Göteborgs universitet inleddes redan under 1970-talet och
hon har varit gästprofessor vid universitetet. Hon har haft en nära kontakt med institutionen
för pedagogik och didaktik och hon har samarbetat med flera generationer av forskare och
varit en flitig gäst vid Göteborgs universitet.

STRANDHEDE, Sven-Olov (f. 1930), MDhc, docent i systematisk botanik och f.d.
universitetslektor vid Göteborgs universitet, Askim.
Sven-Olov Arnold Strandhede föddes i Jonsered den 15 februari 1930. Han avlade doktorsexamen och blev docent vid Lunds universitet 1966 med en avhandling, som med utgångspunkt
i cytologi utmynnade i en taxonomisk bearbetning av växtsläktet Eleocharis. 1969 blev han
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universitetslektor i systematisk botanik vid Göteborgs universitet. Han har vid flera tillfällen
tjänstgjort som t.f. professor, varit studierektor i systematisk botanik, prefekt, haft olika uppdrag i fakultet och sektion och haft sakkunniguppdrag vid UHÄ, skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet. Han har också varit vikarierande prefekt vid Göteborgs botaniska
trädgård under två år. Sven-Olov Strandhede har framgångsrikt bidragit till att föra ut kunskap
och forskning till studenter men också till en bredare allmänhet. Han har tilldelats universitetets prestigefyllda pedagogiska pris.
Tillsammans med läkare startade Sven-Olov Strandhede 1975 analyser av luftburet pollen
i Göteborg och Malmö. Alltsedan 1977 har rapporter och prognoser om pollensituationen tillställts allergimottagningar, läkare, apotek, massmedia etc. Mätstationerna har efter hand blivit
fler och många avhandlingar och läkemedelsstudier har fått mätdata från analyserna. SvenOlov Strandhede har flitigt anlitats som lärare och föredragshållare för bl.a. medicinsk personal och han har producerat såväl tidskriftsartiklar som böcker inom området. Han har, förutom samverkan med Sahlgrenska akademin, även haft samarbete med läkemedelstillverkare,
Astma- och Allergiförbundet och Statens Folkhälsoinstitut. Han är hedersledamot i Läkarsällskapets förening för allergologi.
Sven-Olov Strandhede har genom sina insatser utfört ett mycket betydelsefullt arbete till
gagn för många allergiker. Han har bedrivit en framgångsrik verksamhet av utomordentlig
vikt i gränslandet mellan medicin och botanik och hans samarbete med allergologer har vidgat
och fördjupat kunskaperna om den botaniska bakgrunden till pollenallergier.

SÖDERPALM, Kristina (f. 1940), FDhc, 1:e intendent vid Göteborgs stadsmuseum,
Göteborg.
Anna Ester Kristina Söderpalm föddes i Lidköping den 10 december 1940. Hon bedrev akademiska studier vid Lunds universitet där hon avlade filosofie licentiatexamen 1967 i nordisk
och jämförande folklivsforskning (etnologi). Därefter har hon under närmare 40 års yrkesliv
ägnat sig åt museiverksamhet, först vid Göteborgs historiska museum och därefter som 1:e
intendent vid nuvarande Göteborgs stadsmuseum. Hon har varit engagerad i en rad utställningsprojekt bl.a. knutna till folkliv, västsvensk historia, stadshistoria och samtidsdokumentation samt profilområdet Ostindiska kompaniet.
Kristina Söderpalm har publicerat ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar och skrifter i olika kulturhistoriska ämnen, senast med fokus på Ostindiska kompaniet och 1700-talets
Göteborg. Hon är författare och redaktör för boken Ostindiska Compagniet – affärer och föremål (2000). År 2005 utgav hon linnélärljungen Christopher Tärnströms journal – en resa
mellan Europa och Sydostasien 1746. Vidare har hon varit samordnare av ett viktigt forskningsprojekt om Patrick Alströmer. Projektet redovisas i boken Ekonomi och musik i 1700talets Göteborg (2005).
Under alla år vid Göteborgs stadsmuseum har Kristina Söderpalm haft nära kontakter med
flera institutioner vid Göteborgs universitet, särskilt den etnologiska. Hennes kvalitetsmedvetande och stora lärdom, som genomsyrar hela hennes verksamhet, har gjort henne till
en betydelsefull resursperson för humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.
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FÖRTECKNING ÖVER HEDERSDOKTORER
EFTER FAKULTET OCH ÅR

Filosofie hedersdoktorer
vid
Göteborgs Högskola 1907–1953
Filosofiska fakulteterna vid Göteborgs universitet 1954–1970
Humanistiska fakulteten 1972–
Samhällsvetenskapliga fakulteten 1972–
Naturvetenskapliga fakulteten 1972–
Konstnärliga fakulteten 1999–
Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1999–
Vårdvetenskapliga fakulteten 2002–2003
Ekonomie hedersdoktorer
vid
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1976–
Juris hedersdoktorer
vid
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1997–
Medicine hedersdoktorer
vid
Medicinska högskolan i Göteborg 1953
Medicinska fakulteten 1954–2004
Sahlgrenska akademin 2005–
Odontologie hedersdoktorer
vid
Odontologiska fakulteten 1970–2004
Sahlgrenska akademin 2005–
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Filosofie hedersdoktorer:
Göteborgs Högskola 1907–1953
1907
EKMAN, Gustaf (1852–1930)
1916
AFZELIUS, Arvid (1856–1918)
HALLSTRÖM, Per (1866–1960)
NILSSON, Axel (1872–1924)
NORDENSKIÖLD, Erland (1877–1932)
STENHAMMAR, Wilhelm (1871–1927)
1923
FRÖDING, Hugo (1842–1930)
GOSSE, Edmund (1849–1928)
HEDLUND, Henrik (1851–1932)
JOHNSON, Amandus (1877–1974)
SARAUW, Georg (1862–1928)
1934
SYDOW, Oscar von (1873–1936)
1941
ANDERSEN, Vilhelm (1864–1953)
CASSIRER, Ernst (1874–1945)
HALLBERG, Severin (Seve) (1886–1960)
LAGERKVIST, Pär (1891–1974)
MORGONSTIERNE, Georg von Munthe af (1892–1978)
NORDAL, Sigurdur (1886–1974)
SYLWAN, Anna Sofia (Vivi) (1870–1961)
ZILLIACUS, Emil (1878–1961)
1950
ERICSON, Sigfrid (1879–1958)
JOHANSSON, Sven (1880–1959)
JOLIVET, Alfred (1885–1966)
ODIN, Martin (1890–1960)
SANDKLEF, Albert (1893–1990)
1953
BERNSTRÖM, Gustaf (1877–1966)
JOHNSON, Eyvind (1900–1976)
LARSSON, Per Adolf (1872–1957)
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Filosofiska fakulteterna vid Göteborgs universitet 1954–1970
1954
JENSEN, Holger (1881–1954)
MARTINSSON, Harry (1904–1978)
PIPPING, Rolf (1889–1963)
THURSTONE, Louis Leon (1887–1955)
1958
LILJEHOLM, Adolf Filip (1883–1959)
NYSTROEM, Gösta (1890–1966)
TAYLOR, George (1904–1993)
WIBERG, Åke (1902–1963)
1960
BENGTSSON, Thorsten (1893–1973)
ZANDVOORT, Reinard Willem (1894–1990)
1962
BERGMANN, Gustav (1906–1987)
JUNGEN, Ernst (1890–1981)
1964
HEDBERG, Nils (1903–1965)
LARSSON, Erik (1904–1982)
LINDÄLV, Elof (1887–1987)
RABE, Julius (1890–1969)
STOMMEL, Henry (1920–1992)
1966
FERNHOLM, Tor (1904–1981)
GIGON, Olof (1912–1998)
HÖGBERG, Folke (1884–1972)
TAUBE, Evert (1890–1976)
1968
GARPE, Joakim (1905–1992)
JOHANSSON, Barbro (1912–1999)
LEPIKSAAR, Johannes (1907–2005)
PALM, David (1896–1985)
SWEDBERG, Sven (1888–1972)
1970
BERGGREN, Ali (1897–1973)
EDESTAM, Anders (1898–1977)
WALL, Sixten (1908–1988)
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Humanistiska fakulteten 1972–
1972
EKENVALL, Asta (1913–2001)
KARAGEORGHIS, Vassos (f. 1929)
SMET, Gilbert A.R. de (1921–2003)
1973
MESTERTON, Erik (1903–2004)
1975
BRADBROOK, Muriel (1909–1993)
1976
ENGSTRÖM, Gösta (1913–1995)
1978
BAECKSTRÖM, Tord (1908–1991)
ELLMANN, Richard (1918–1987)
FALK, Valter (1902–1980)
1979
HJERN, Kjell (1916–1984)
HULDT, Åke (1910–1988)
VECCHI, Guido (1910–1997)
1980
ERIKSSON, Sven Arne (1911–1981)
FLYGARE, Arvid (1907–2002),
1981
BROBY-JOHANSEN, Rudolf (1900–1987)
SEGERSTEDT-WIBERG, Ingrid (f. 1911)
1982
ANTOINE, Gérald (f. 1915)
JANSON, Sverker (1908–2005)
KAY, Martin (f. 1935)
1983
BERGGREN, Eric (1911–1983)
KOSTALLARI, Androkli (1902–1988)
NORDQVIST, Nils (1904–1999)
1984
NEMES, Endre (1909–1985)
ÖRNBERG, Sune (1925–2007)
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1985
ROLANDER, Julius (1923–2005)
1986
KIPARSKY, Paul (f. 1941)
1987
ERICSON, Uno Myggan (1926–2001)
HWANG, Tsu-Yü (1912–2005)
MALMSTRÖM, Rosa (1906–1995)
1988
FEILDEN, Bernard M. (f. 1919)
KENNEY, William (f. 1946)
1989
EKRE, Rune (f. 1924)
SCHÅNBERG, Sven (1910–1991)
SAMPE, Astrid (1909–2002)
1990
FINNBOGADÓTTIR, Vigdís (f. 1930)
SETTERDAHL, Lennart (1928–1995)
1991
LUNDGREN, Arne (f. 1925)
JÄRVI, Neeme (f. 1937)
MCCAWLEY, James (1938–1999)
THEORIN, Maj-Britt (f. 1932)
1992
BJÖRKESON, Ingvar (f. 1927)
MÖRCK, Niels-Henry (f. 1923)
1993
RENBORG, GRETA (1921–2005)
1994
BENGTSSON, Sixten (1908–2000)
JANSON, Rolf G. (f. 1925)
1995
KARLSSON, Hugo (f. 1929)
PETERSON, Hans (f. 1922)
1996
EDSKES, Cornelius H. (f. 1925)
RUTHERFORD, Anna (1932–2001)
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1997
HALLBERG, Paul (f. 1931)
HASSNER, Rune (1928–2003)
1998
HANSSON, Bertil (f. 1918)
SINCLAIR, John (1933–2007)
1999
GÖTHBERG, Gunnar (1912–2005)
ROTHBLATT, Sheldon (f. 1934)
2000
BRUNET-JAILLY, Jean-Baptiste (f. 1941)
CLUNIES ROSS, Margaret (f. 1942)
MILSTREU, Gerhard (f. 1942)
2001
ARNBORG, Gunnar (f. 1926)
DAHLSTRÖM, Gunnar (f. 1939)
EWBANK, Inga-Stina (1932–2004)
2002
FALCK, Bertil (f. 1941)
2003
CHADWICK, Whitney (f. 1943)
FJELLSSON, Sigvard (f. 1943)
2005
ANDERSSON, Kent (1933–2005)
NEUHAUS, Stefan (f. 1942)
2007
GELTING, Michael H. (f. 1951)
SÖDERPALM, Kristina (f. 1940)

Samhällsvetenskapliga fakulteten 1972–
1972
CYERT, Richard M. (1921–1998)
HONKO, Jaakko (1922–2006)
MILLER, Warren E. (1924–1999)
1973
PINEUS, Kaj (1905–1986)
WILKENS, Gösta (1900–1990)
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1974
FREDRIKSSON, Viktor (1892–1983)
GLAMANN, Kristof (f. 1923)
ÅSTRÖM, Sven-Erik (1921–1989)
1975
MYRDAL, Alva (1902–1986)
1976
TANNENBAUM, Arnold (f. 1925)
1977
CRONBACH, Lee J. (1916–2001)
1978
ANDERSSON, Arne (1913–1981)
KUPER, Adam (f. 1941)
1979
ROSÉN, Nils Gustav (1907–1993)
1980
BRONFENBRENNER, Urie (1917–2005)
KARPLUS, Robert (1927–1990)
1981
KREISKY, Bruno (1911–1990)
WARIS, Heikki (1901–1989)
1982
ANDERSSON, Erling (1918–1989)
IVRE, Ivar (f. 1918)
1983
BIRREN, James E. (f. 1918)
JOHNSON-LAIRD, Philip (f. 1936)
1985
GLASER, Robert (f. 1921)
TVERSKY, AMOS (1937–1996)
1986
LINDSTRÖM, Alice (f. 1916)
1987
ANDERSON, Norman H. (f. 1925)
LANGEFORS, Börje (f. 1915)
ROSENBLATT, Jay (f. 1923)
THORSSON, Inga (1915–1994)
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1988
ENTWISTLE, Noel (f. 1936)
1989
ARENS, William E. (f. 1940)
1991
FRAMME, Gösta (f. 1916)
HINDE, A. Robert (f. 1923)
SÖDERSTRÖM, Herbert (1930–2002)
1992
EHNMARK, Anders (f. 1931)
1993
CARLDÉN, Carl-Erik (1914–2006)
SNOW, RICHARD E. (1936–1997)
1994
OLSON, David R. (f. 1935)
1995
KILPATRICK, Jeremy (f. 1935)
LAMB, Michael (f. 1953)
1996
BONDESON, Gustaf (1909–2005)
FØRSUND, Finn R. (f. 1943)
WATSON, Jean (f. 1940)
1997
GRANBERG, Donald O. (f. 1941)
HAAS, Linda L. (f. 1950)
1998
BOWDEN, John A. (f. 1945)
FRITH, Uta (f. 1941)
1999
DAWES, Robyn M. (f. 1936)
PETERS, B. Guy (f. 1944)
2000
MINUCHIN, Salvador (f. 1921)
ROSENBERG, Göran (f. 1948)
2001
GOLLEDGE, Reginald G. (f. 1937)
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2002
STÅHLBERG, Krister (f. 1947)
2003
MOCHMANN, Ekkehard (f. 1944)
2004
SIEGEL, Linda (f. 1942)
VADDHANAPHUTI, Chayan (f. 1943)
2005
WILSON, Tom D. (f. 1935)
2006
BAUMAN, Zygmunt (f. 1925)
GÖRANSSON, Bengt (f. 1932)
2007
MAIN, May (f. 1942)

Naturvetenskapliga fakulteten 1972–
(Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 1972-2001)
1972
EDSALL, John T. (1902–2002)
1973
ALIMARIN, Ivan Pavlovich (1903–1989)
1974
EDBERG, Rolf (1912–1997)
FORNANDER, Sven (1913–2005)
FRENCH, C. Stacy (1907–1995)
1975
STEEMANN NIELSEN, Einer (1907–1989)
1978
DENTON, Eric J. (1923–2007)
KOREVAAR, Jacob (f. 1923)
1982
BOLIS, Liana (f. 1926)
LARSON, Sten (1908–1999)
1983
PRANCE, Ghillean (f. 1937)
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1984
FAIRBRIDGE, Rhodes (1914–2006)
ROTHSCHILD, Miriam (1908–2005)
ÖSTLUND, Göte (f. 1923)
1985
SALAM, Abdus (1926–1996)
STRID, Lars (1925–1994)
WALLER, IVAR (1898–1991)
1986
GROVE, David J. (f. 1940)
KLEMM, Alfred (f. 1913)
MONIN, A.S. (1921–2007)
1987
MARCUS, Rudolph A. (f. 1923)
RAVEN, Peter H. (f. 1936)
1988
SUNDELL, Lars-Erik (1925–1993)
1989
EISNER, Thomas (f. 1929)
HJORTSTAM, Kurt (f. 1933)
KELLY, Hugh P. (1931–1992)
MEINWALD, Jerrold (f. 1927)
1990
ERIKSSON, Ture (f. 1926)
LARSEN, Helge (1922–2005)
1991
BORDWELL, Frederick (f. 1916)
GRAY, Harry B. (f. 1935)
HIEU, Nguyen van (f. 1938)
HUBENDICK, Bengt (f. 1916)
WHITFIELD, Michael (f. 1940)
1992
AFZELIUS, Lars (1936–2001)
NITZELIUS, Tor (1914–1999)
1993
AGUIRRE, Gustavo (f. 1943)
FARBER, B. Debora (f. 1938)
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1994
CORBETT, Keith F. (f. 1941)
JONES, E. Peter (f. 1935)
RÜDIGER, Wolfhart (f. 1933)
1995
GAUDRY, Garth I. (f. 1941)
GIBBINS, Ian L. (f. 1954)
MORRIS, Judy L. (f. 1952)
SAMUELSSON, Lennart (1932–1996)
1996
DIAZ, J. Robert (f. 1946)
PEARSON, Tomas (f. 1938)
1997
FRANCKE, Wittko (f. 1940)
GUND, Gordon (f. 1939)
HIRANO, Tetsuya (f. 1937)
MATTHIAS, Eckart (f. 1930)
1998
SWOFFORD, David L. (f. 1954)
WINGFIELD, John (f. 1948)
1999
JOHNSON, Ken (f. 1940)
KJELLÉN, Bo (f. 1933)
MAUCERI, Giancarlo (f. 1947)
2000
BÖDDI, Béla (f. 1950)
FARRELL, Anthony P. (f. 1952)
JENNINGS, S. Gerard (f. 1943)
TOENNIES, Jan Peter (f. 1930)
2001
ANDERSSON, Bengt (f. 1940)
LILIENBERG, Per (1931–2002)
MADDEN, Dean (f. 1960)
SCHOLLAR, John (f. 1950)
2002
ALLER, Robert (f. 1950)
BONAMI, Aline (f. 1944)
ORLOV, Nikolai (f. 1952)
RYVARDEN, Leif (f. 1935)
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2003
FRANKLIN, Craig (f. 1961)
GRIGG, Gordon (f. 1942)
HANSSON, Hans G. (f. 1945)
KIELLAND-BRANDT, Morten C. (f. 1944)
2004
JOHANSSON, Bengt O. H. (f. 1934)
LINDÉN, Lena M. (f. 1949)
2005
STENGEL, Werner (f. 1936)
2006
DAVISON, Bill (f. 1952)
GRIMMOND, Sue (f. 1959)
2007
COX, David, (f. 1924)
FU, Congbin (f. 1939)
MUNAWAR, Mohiuddin (f. 1940)

Konstnärliga fakulteten 1999–
1999
BLOMSTEDT, Herbert (f. 1927)
FRANK, Robert (f. 1924)
2000
ANDERSSON, Roy (f. 1943)
MALMGREN, Gert (1916–2002)
2003
BERGMAN, Eva (f. 1945)
IKSE, Sandra (f. 1945)
LUNDEN, Eldrid (f. 1940)
2004
HARGREAVES, David J. (f. 1948)
JACOBSON STOKHOLM, Rut (f. 1927)
2005
LEMHAGEN, Ingmar (f. 1942)
TUNBÄCK-HANSON, Monika (f. 1936)
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2006
OSHER, Barbro (f. 1940)
SÖDERBERG, Tomas (f. 1936)
2007
BACKSTEIN, Joseph (f. 1945)
OLSSON ERIKSSON, Madeleine (f. 1945)

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1999–
1999
COCHRAN, Moncrieff (f. 1942)
MALMER, Gudrun (f. 1920)
2000
KATZ, Lilian G. (f. 1932)
2001
KANSANEN, Pertti (f. 1940)
KVALE, Steinar (f. 1938)
2002
JÖNSSON, Bodil (f. 1942)
2003
JOHANSSON, Kjell (f. 1936)
2004
TEICHMANN, Jürgen (f. 1941)
2005
EKLUND, Solweig (f. 1941)
2006
EMANUELSSON, Göran (f. 1938)
2007
RESNICK, Lauren B. (f. 1936)
GOODSON, Ivor (f. 1943)

Vårdvetenskapliga fakulteten 2002–2003
2002
CAMPBELL, Jacquelyn C. (f. 1946)
YERXA, Elizabeth J. (f. 1930)
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NORBERG, Astrid (f. 1939)
STÄLLDAL, Ewa (f. 1949)
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Ekonomie hedersdoktorer:
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1976–
1976
BERGLUND, Hadar (1891–1979)
1978
ANDERSSON, Edward (f. 1933)
1979
ENGELLAU, Gunnar (1907–1988)
1980
BROWALDH, Tore (1917–2007)
1984
MADSEN, Vagn (1917–2000)
1987
NEUBERGH, Félix (1896–1995)
1988
MANNE, ALAN, S. (1925–2005)
1989
THORELLI, Hans B. (f. 1921)
1991
BARNEVIK, Percy (f. 1941)
1992
HOPWOOD, Anthony (f. 1944)
1994
MALMSTEN, Erik (1920–2004)
1997
GARDENER, Edward (f. 1947)
KUMBHAKAR, Subal C. (f. 1954)
1998
ENGSTRÖM, Carl-Gustav (f. 1926)
FREY, Bruno (f. 1941)
MARCH, James G. (f. 1928)
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1999
DAUN, Tore (f. 1929)
FOLMER, Henk (f. 1945)
2000
GROSSKOPF, Shawna P. (f. 1950)
HUMPHREY, David B. (f. 1940)
2001
BROWN, Gardner (f. 1935)
ELIASSON, Jan (f. 1940)
2002
HOFSTEDE, Geert (f. 1928)
MACURDY, Thomas E. (f. 1951)
SÖDERBERG, Erik (f. 1926)
2003
GYLLENHAMMAR, Pehr G. (f. 1935)
2004
MUELLER, Dennis (f. 1940)
YOSHINO, Naoyuki (f. 1950)
2006
GANGOPADHYAY, Shubhashis (f. 1957)
JOHNSSON, Finn (f. 1946)
OLSSON, Hans-Olov (f. 1941)
2007
MCCLOSKEY, Deirdre (f. 1942)
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Juris hedersdoktorer:
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1997–
1997
GOMETZ, Ulf (f. 1930)
1998
BULL, Hans Jacob (f. 1941)
2003
EICHENHOFER, Eberhard (f. 1950)
2004
BLIX, Hans (f. 1928)
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Medicine hedersdoktorer:
Medicinska högskolan i Göteborg 1953
1953
JACOBSON, Malte (1885–1966)
KNUTSON, Erik (1882–1959)
TOPELIUS, Georg (Göran) (1893–1985)
WEIBULL, Curt (1886–1991)

Medicinska fakulteten 1954–2004
1954
BJÖRNBERG, Joen (1897–1992)
HAGEDORN, Hans Christian (1888–1971)
MIRSKY, Alfred Ezra (1900–1974)
MONRAD-KROHN, Georg (1884–1964)
1958
BENNER, Sven (1900–1986)
1960
HANSSON, Hild (1899–1967)
STENHAGEN, Stina (1916–1973)
SÖDERBERG, Folke (1899–1981)
1962
NICOLAYSEN, Ragnar (1902–1986)
REGNÉR, Elis (1902–1974)
STRÖM, Folke (1907–1996)
ÖBERG, Lars (1912–1992)
1964
INGELMAN, Björn (1917–2000)
SCHMITT, Francis (1903–1995)
TRUETA, Joseph (1897–1977)
1966
CASTLEMAN, Benjamin (1906–1982)
ERICSSON, Erik (1902–1981)
PENROSE, Lionel (1898–1972)
1968
KASTMAN, Ingeborg (1901–1995)
PULVERTAFT, Guy R. (1907–1986)
WALLMAN, Henry (1915–1992)
WOLF, Stewart G. (1914–2005)
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1970
CRAVIOTO, Joaquín (1922–1998)
KNISELY, Melvin H. (1904–1975)
KUNC, Zdenĕk (1908–1985)
1972
SAARNE, Apollon (1906–1975)
ÖSTHOLM, Ivan (f. 1918)
1973
GALAMBOS, Robert (f. 1914)
LANDERGREN, Sten (1907–1999)
STAHLMAN, Mildred (f. 1922)
1974
COSSLETT, Ellis (1908–1990)
GABINUS, Olof (1907–1999)
SMITH, George F. (f. 1924)
1975
MOORE, Francis (1913–2001)
1976
GOLIGHER, John Cedric (1912–1998)
OLOW, Ingemar (1920–1998)
POUPA, Otakar (1916–1999)
ROBBINS, John B. (f. 1932)
1977
ENZINGER, Franz M. (f. 1923)
KELLAWAY, Peter (1920–2003)
RABO, Erik (1913–2005)
1978
DAWES, Geoffrey S. (1918–1996)
KOSTYO, Jack L. (1931–2007)
THALÉN, Erik (1913–1993)
WOLFF, Joachim R. (f. 1953)
1979
FRESCO, Jacques R. (f. 1928)
HEIJBEL, Carl-Axel (1916–2004)
JULIUS, Stevo (f. 1929)
1980
CONVERSE, John Marquis (1909–1981)
OKAMOTO, Kozo (1908–1993)
SCRIBNER, Belding H. (1921–2003)
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1981
BUTLER, Robert N. (f. 1927)
ERLANDER, Tage (1901–1985)
GYLLENHAMMAR, Pehr G. (f. 1935)
LINDNER, Hans R. (1922–1982)
1982
FARKAS-BARGETON, Edith (f. 1918)
SARNO, Martha Taylor (f. 1927)
WOLLMAN, Seymour H. (f. 1915)
1983
DAHLIN, David (1917–2003)
KALLÓS, Paul (1902–1988)
PETROS-BARVAZIAN, Angèle (1931–2003)
1984
HALONEN, Pekka (1927–2001)
1985
HANEFELD, Folker (f. 1937)
KANNEL, William B. (f. 1923)
1986
BAUM, Michael (f. 1937)
BIRKMAYER, Walther (1910–1996)
LAPORTE, Yves (f. 1920)
MAY, Philip (1920–1986)
1987
JULIAN, Desmond G. (f. 1926)
LEHMAN, Robert (f. 1924)
MILLER, Josef M. (f. 1937)
1988
GHONEIM, Mohamed Ahmed (f. 1939)
GRIFFIN, Beverly E. (f. 1925)
MOHS, Edgar (f. 1939)
TOFFANO, Gino (f. 1944)
1989
GREEN, Howard (f. 1925)
HAGBERG, Gudrun (f. 1924)
KASS, Edward H. (1917–1990)
SCHWARTZ, Stephen M. (f. 1942)
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1990
GABBIANI, Giulio (f. 1937)
MESTECKY, Jiri F. (f. 1941)
MOURIDSEN, Henning (f. 1939)
SKALAK, Richard (1923–1997)
1991
AAS, Kjell (f. 1924)
BRENNAN, Murray (f. 1940)
FISCHER, Harry (1921–1998)
LINDAHL, Tomas (f. 1938)
MODLIN, Irvin M. (f. 1946)
STEINBERG, Daniel (f. 1922)
ÅKERMAN, Alf (1923–1999)
1992
CUSHMAN, Samuel W (f. 1941)
FREEMAN, Michael A.R. (f. 1931)
HOWELL, Stephen B. (f. 1944)
1993
DIBONA, Gerald F. (f. 1939)
GOLDHIRSCH, Aron (f. 1946)
JALIL, Fehmida (f. 1933)
SKINNER, Donald G. (f. 1938)
1994
DONATH, Karl (f. 1935)
SIMPSON, George M. (f. 1926)
WICKHAM, John E.A. (f. 1927)
1995
AKESON, Wayne H. (f. 1928)
FRICK, Matti Henrik (f. 1931)
LUNDBERG, Ingabritt (1912–1999)
MAHLEY, Robert W. (f. 1941)
1996
BERGSTRÖM, Kerstin (f. 1955)
SACHS, George (f. 1935)
SJÖSTRAND, Sven Erik (f. 1938)
1997
EKBERG, Jan (f. 1936)
GELBER, Richard (f. 1947)
TAI, Yao (f. 1938)
TASKINEN, Marja-Riitta (f. 1940)
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MDhc
1998
BIENENSTOCK, John (f. 1936)
LÖFMAN, Carl (f. 1938)
MILLER, Marilyn (f. 1933)
1999
ALAUPOVIC, Petar (f. 1923)
H.M. DROTTNING SILVIA (f. 1943)
SEIDEN, Lewis S. (1934–2007)
2000
DAHLIN, Bengt (f. 1930)
ERIKSSON, Ingegerd (1916–2003)
FOLKMAN, Judah (f. 1933)
MARK, Kurt (1929–2002)
2001
ENBY, Gunnel (f. 1941)
MARK, Joachim (f. 1935)
ROGIERS, Xavier (f. 1956)
2002
FALSEN, Enevold (f. 1935)
HULTIN, Henric (f. 1935)
LINDBERG, Sture (f. 1923)
PERCY, Alan K. (f. 1938)
2003
KIKUCHI, Shinichi (f. 1946)
RAGNHULT, Inger (1925–2006)
WILLIAM-OLSSON, Margareta (f. 1943)
ÅSTRÖM, Håkan (f. 1947)
2004
HIRSCHOWITZ, Basil I. (f. 1925)
OLSSON, Gunnar (f. 1953)

Sahlgrenska akademin 2005–
2005
HERNBORG, Anders (f. 1947)
HILL, Martha N. (f. 1943)
2006
NILSSON, Jan S. (f. 1932)
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MDhc

2007
CLINTON, Hillary Rodham (f. 1947)
JOHANSSON, Leif (f. 1951)
NORDHOLM, Lena (f. 1944)
STRANDHEDE, Sven-Olov (f. 1930)
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ODhc

Odontologie hedersdoktorer
Odontologiska fakulteten 1970–2004
1970
INGELMARK, Bo Eric (1913–1972)
RANSTRÖM, Stig (1914–1996)
1973
HEDLIN, John (f. 1919)
KRESHOVER, Seymour J. (1912–2006)
LØE, Harald (f. 1926)
1974
LÖFGREN, Åke (1908–1988)
REITAN, Kaare (1903–2000)
SLACK, Geoffrey (1912–1991)
1975
BRILL, Niels (1911–1978)
NYGAARD-ØSTBYE, Birger (1904–1977)
1977
GIBBONS, Ronald J. (1932–1996)
1978
ZANDER, Helmut A. (1912–1991)
1979
RAMFJORD, Sigurd P. (1911–1997)
1980
BOWEN, William H. (f. 1933)
1982
GALE, Elliot (1938–2000)
1983
FRANKS, Arnold (f. 1930)
1984
MANDEL, Irwin D. (f. 1922)
1985
GRANÉRUS, Ragnar (1909–1996)
GÖRANSSON, Paul (1907–1995)
JOHANSSON, Gösta (1909–2003)
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ODhc
1986
PINDBORG, Jens Jørgen (1921–1995)
1987
ZARB, George A. (f. 1938)
1988
AMSTERDAM, Morton (f. 1921)
LOESCHE, Walther J. (f. 1935)
1989
GRABER, Thomas M. (1917–2007)
1990
RUCH, Jean-Victor (1935–2003)
1991
BRÅNEMARK, Per-Ingvar (f. 1929)
SOCRANSKY, Sigmund S. (f. 1934)
1992
ANGERVALL, Lennart (1926–2005)
EPKER, Bruce N. (f. 1939)
OMNELL, Karl-Åke (f. 1926)
1993
TAMMISALO, Erkki (f. 1932)
1994
FEJERSKOV, Ole (f. 1943)
1995
ARENDS, Joop (1934–1998)
JOHANSSON, Bengt (f. 1920)
1996
BECKER, William (f. 1936)
EK, Leif (f. 1940)
1997
LANG, Niklaus P. (f. 1942)
THESLEFF, Irma (f. 1948)
1999
VAN HOUTE, Johannes (f. 1933)
2000
SHAW, William C. (f. 1945)
TORESKOG, Sverker (f. 1936)
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ODhc
2001
MJÖR, Ivar A. (f. 1933)
WEBBER, Richard L. (f. 1935)
2003
TANZER, Jason M. (f. 1938)
2004
ANGMAR-MÅNSSON, Birgit (f. 1939)

Sahlgrenska akademin 2005–
2005
HOLMSTRUP, Palle (f. 1945)
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Register

FÖRTECKNING ÖVER HEDERSDOKTORER
UNDER PERIODEN 1907–2007
A

AAS, Kjell (f. 1924), MDhc 1991, professor i pediatrik och allergologi vid Oslo universitet,
överläkare vid Rikshospitalet i Oslo, Norge.
AFZELIUS, Arvid (1856–1918), FDhc 1916, FK, lärare vid Göteborgs Handelsinstitut,
Göteborg.
AFZELIUS, Lars (1936–2001), FDhc 1992, universitetslektor, föreståndare vid Tjärnö
marinbiologiska station, Strömstad.
AGUIRRE, Gustavo (f. 1943), FDhc 1993, professor i oftalmologi och chef vid Baker Institute
for Animal Health, Cornell University, New York, USA.
AKESON, Wayne H. (f. 1928), MDhc 1995, professor vid ortopedkliniken i San Diego,
University of California, USA.
ALAUPOVIC, Petar (f. 1923), MDhc 1999, professor, chef för lipoproteinlaboratoriet vid
Oklahoma Medical Research Foundation, USA.
ALIMARIN, Ivan Pavlovich (1903–1989), FDhc 1973, professor i analytisk kemi vid
universitetet i Moskva, Sovjetunionen.
ALLER, Robert (f. 1950), FDhc 2002, professor vid Marine Science Center, State University
of New York at Stony Brook, USA.
AMSTERDAM, Morton (f. 1921), ODhc 1988, professor i parodontologi och oral protetik vid
School of Dental Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
ANDERSEN, Vilhelm (1864–1953), FDhc 1941, f.d. professor i litteraturhistoria vid
Köpenhamns universitet, Danmark.
ANDERSON, Norman H. (f. 1925), FDhc 1987, professor i psykologi vid University of
California, San Diego, USA.
ANDERSSON, Arne (1913–1981), FDhc 1978, FL, f.d. universitetslektor vid socialhögskolan i
Göteborg.
ANDERSSON, Bengt (f. 1940), FDhc 2001, lärare vid Flatåsskolan i Göteborg.
ANDERSSON, Edward (f. 1933), EDhc 1978, JD, professor i offentlig rätt, prorektor vid
Helsingfors universitet, Finland.
ANDERSSON, Erling (1918–1989), FDhc 1982, FL, universitetslektor i ekonomisk geografi,
Göteborg.
ANDERSSON, Roy (f. 1943), FDhc 2000, filmregissör, författare, debattör, Stockholm.
ANDERSSON, Kent (1933–2005), FDhc 2005, skådespelare, författare, Göteborg.
ANGERVALL, Lennart (1926–2005), ODhc 1992, professor i patologi vid Göteborgs
universitet.
ANGMAR-MÅNSSON, Birgit (f. 1939), ODhc 2004, professor i cariologi vid Karolinska
institutet, Stockholm.
ANTOINE, Gérald (f. 1915), FDhc 1982, professor i franska språkets historia vid Université
Sorbonne i Paris, Frankrike.
ARENDS, Joop (1934–1998), ODhc 1995, professor vid Department of Materia Technica,
Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna.
ARENS, William E. (f. 1940), FDhc 1989, professor i socialantropologi vid State University
of New York at Stony Brook, USA.
ARNBORG, Gunnar (f. 1926), FDhc 2001, författare, f.d. lärare vid Wendelsbergs
folkhögskola, Gråbo.
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Register

B

BACKSTEIN, Joseph (f. 1945), FDhc 2007, föreståndare och intendent vid the Institute of
Contemporary Art i Moskva, Ryssland.
BAECKSTRÖM, Tord (1908–1991), FDhc 1978, FK, konst- och teaterkritiker, Göteborg.
BARNEVIK, Percy (f. 1941), EDhc 1991, VD för ASEA Brown Boveri, Zürich, Schweiz.
BAUM, Michael (f. 1937), MDhc 1986, professor i kirurgi vid Kings College University,
London, Storbritannien.
BAUMAN, Zygmunt (f. 1925), FDhc 2006, professor emeritus i sociologi vid universitetet i
Leeds, Storbritannien.
BECKER, William (f. 1936), ODhc 1996, professor i parodontologi vid University of Texas
och specialisttandläkare inom ämnet parodontologi, Tucson, Arizona, USA.
BENGTSSON, Sixten (1908–2000), FDhc 1994, folklivsskildrare, Skövde.
BENGTSSON, Thorsten (1893–1973), FDhc 1960, FK, JK, f.d. bankdirektör, Göteborg.
BENNER, Sven (1900–1986), MDhc 1958, laborator i medicinsk radiofysik vid Göteborgs
universitet, Göteborg.
BERGGREN, Ali (1897–1973), FDhc 1970, FL, f.d. byråchef vid Socialstyrelsen, Jönköping.
BERGGREN, Eric (1911–1983), FDhc 1983, arkeolog, vicekonsul, Arezzo, Italien.
BERGLUND, Hadar (1891–1979), EDhc 1976, f.d. professor i rättsvetenskap, rektor vid
Handelshögskolan i Göteborg.
BERGMAN, Eva (f. 1945), FDhc 2003, regissör, Göteborg.
BERGMANN, Gustav (1906–1987), FDhc 1962, professor i filosofi och psykologi vid State
University of Iowa, USA.
BERGSTRÖM, Kerstin (f. 1955), MDhc 1996, anaplastolog vid implantatenheten vid avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
BERNSTRÖM, Gustaf (1877–1966), FDhc 1953, apotekare, Göteborg.
BIENENSTOCK, John (f. 1936), MDhc 1998, professor i medicin vid McMaster University,
Hamilton, Kanada.
BIRKMAYER, Walther (1910–1996), MDhc 1986, professor emeritus vid Ludwig Boltzmann
Institut, Wien, Österrike.
BIRREN, James E. (f. 1918), FDhc 1983, chef vid The Andrus Gerontology Center, professor
vid University of Southern California, USA.
BJÖRKESON, Ingvar (f. 1927), FDhc 1992, översättare, Bromma.
BJÖRNBERG, Joen (1897–1992), MDhc 1954, överläkare och sjukhuschef vid S:t Jörgens
sjukhus, Lillhagen, Göteborg.
BLIX, Hans (f. 1928), JDhc 2004, f.d. generaldirektör vid IAEA, Wien, Österrike.
BLOMSTEDT, Herbert (f. 1927), FDhc 1999, professor, chefsdirigent, Leipzig, Tyskland.
BOLIS, Liana (f. 1926), FDhc 1982, professor vid Instituto de Fisiologia Generale,
universitetet i Messina, Italien.
BONAMI, Aline (f. 1944), FDhc 2002, professor vid universitetet i Orléans, Frankrike.
BONDESON, Gustaf (1909–2005), FDhc 1996, civilekonom, verksam vid Waldemar
Zachrissons Boktryckeri AB, Göteborg.
BORDWELL, Frederick (f. 1916), FDhc 1991, f.d. professor i kemi vid Northwestern
University, Evanston, USA.
BOWDEN, John A. (f. 1945), FDhc 1998, professor i pedagogiskt utvecklingsarbete vid Royal
Melbourne Institute of Technology, Australien.
BOWEN, William H. (f. 1933), ODhc 1980, chef vid National Institute of Dental Research,
Bethesda, USA.
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Register
BRADBROOK, Muriel (1909–1993), FDhc 1975, professor i engelsk litteratur vid University
of Cambridge, Storbritannien.
BRENNAN, Murray (f. 1940), MDhc 1991, professor i kirurgi vid Memorial Sloan-Kettering
Cancer Centre, New York, USA.
BRILL, Niels (1911–1978), ODhc 1975, professor i protetik vid tandläkarhögskolan i
Köpenhamn, Danmark.
BROBY-JOHANSEN, Rudolf (1900–1987), FDhc 1981, författare och kulturskribent,
Köpenhamn, Danmark.
BRONFENBRENNER, Urie (1917–2005), FDhc 1980, professor i Human Development and
Psychology vid Cornell University, USA.
BROWALDH, Tore (1917–2007), EDhc 1980, TeknDhc, f.d. verkställande direktör respektive
styrelseordförande för Svenska Handelsbanken, Stockholm.
BROWN, Gardner (f. 1935), EDhc 2001, professor i nationalekonomi vid Washington
University, Seattle, USA.
BRUNET-JAILLY, Jean-Baptiste (f. 1941), FDhc 2000, föreståndare vid avdelningen för
skandinaviska språk vid universitetet Lyon Lumière 2, Frankrike.
BRÅNEMARK, Per-Ingvar (f. 1929), ODhc 1991, professor i anatomi vid Göteborgs
universitet.
BULL, Hans Jacob (f. 1941), JDhc 1998, professor i sjörätt vid Oslo universitet, Norge.
BUTLER, Robert N. (f. 1927), MDhc 1981, chef vid National Institute on Aging, Bethesda,
USA.
BÖDDI, Béla (f. 1950), FDhc 2000, professor i växtfysiologi vid Eötvös Loránd University,
Budapest, Ungern.

C

CAMPBELL, Jacquelyn C. (f. 1946), FDhc 2002, professor i omvårdnad vid Johns Hopkins
University School of Nursing, USA.
CARLDÉN, Carl-Erik (1914–2006), FDhc 1993, f.d. skoldirektör i Karlstad.
CASSIRER, Ernst (1874–1945), FDhc 1941, f.d. professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs
högskola, Göteborg.
CASTLEMAN, Benjamin (1906–1982), MDhc 1966, professor i patologi vid Harvard
University, Boston, USA.
CHADWICK, Whitney (f. 1943), FDhc 2003, professor i konsthistoria vid San Francisco State
University, USA.
CLINTON, Hillary Rodham (f. 1947), MDhc 2007, senator för delstaten New York, USA.
CLUNIES ROSS, Margaret (f. 1942), FDhc 2000, professor i engelska vid University of Sydney, Australien.
COCHRAN, Moncrieff (f. 1942), FDhc 1999, professor vid Department of Human Development and Family Studies, Cornell University, USA.
CONVERSE, John Marquis (1909–1981), MDhc 1980, professor i plastikkirurgi vid New
York University School of Medicine, USA.
CORBETT, Keith F. (f. 1941), FDhc 1994, ordförande i Conservation Committee, Societas
Europaea Herpetologica, Dorset, Storbritannien.
COSSLETT, Ellis (1908–1990), MDhc 1974, PhD, docent i elektronfysik vid Cavendish
Laboratory, University of Cambridge, Storbritannien.
COX, David, (f. 1924), FDhc 2007, f.d. professor i statistik vid Nuffield College, University
of Oxford, Storbritannien.
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Register
CRAVIOTO, Joaquín (1922–1998), MDhc 1970, professor i näringslära och pediatrik vid
Hospital Infantil de Mexico, Mexico City, Mexiko.
CRONBACH, Lee J. (1916–2001), FDhc 1977, professor i pedagogik vid Stanford University,
USA.
CUSHMAN, Samuel W. (f. 1941), MDhc 1992, forskare vid National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland, USA.
CYERT, Richard M. (1921–1998), FDhc 1972, professor i ekonomi och industriell
administration, rektor vid Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA.

D

DAHLIN, Bengt (f. 1930), MDhc 2000, f.d. distriktsläkare, vårdcentralschef och
chefsöverläkare, Lerum.
DAHLIN, David (1917–2003), MDhc 1983, f.d. professor i patologi vid University of
Minnesota, USA.
DAHLSTRÖM, Gunnar (f. 1939), FDhc 2001, chef för Göteborgs Stadsmuseum, f.d.
akademidirektör vid Göteborgs universitet, Göteborg.
DAUN, Tore (f. 1929), EDhc 1999, f.d. VD för Mölnlycke AB, Askim.
DAWES, Geoffrey S. (1918–1996), MDhc 1978, professor, chef för Nuffield Institute for
Medical Research i Oxford, Storbritannien.
DAWES, Robyn M. (f. 1936), FDhc 1999, professor i psykologi vid Department of Social and
Decision Sciences, Carnegie Mellon University, USA.
DAVISON, Bill (f. 1952), FDhc 2006, forskare vid University of Canterbury, Christchurch,
Nya Zeeland.
DENTON, Eric J. (1923–2007), FDhc 1978, professor, chef för Marine Biological Laboratory
i Plymouth, Storbritannien.
DIAZ, J. Robert (f. 1946), FDhc 1996, professor i marin vetenskap vid Virginia Institute of
Marine Science, Virginia, USA.
DIBONA, Gerald F. (f. 1939), MDhc 1993, professor vid Department of Medicine, University
of Iowa, USA.
DONATH, Karl (f. 1935), MDhc 1994, professor vid institutionen för oral patologi vid
Universität Hamburg, Tyskland.

E

EDBERG, Rolf (1912–1997), FDhc 1974, landshövding i Värmlands län, Karlstad.
EDESTAM, Anders (1898–1977), FDhc 1970, FM, f.d. läroverksadjunkt, Karlstad.
EDSALL, John T. (1902–2002), FDhc 1972, professor i biokemi vid Harvard University,
Cambridge, USA.
EDSKES, Cornelius H. (f. 1925), FDhc 1996, orgelforskare och organist, Groningen,
Nederländerna.
EHNMARK, Anders (f. 1931), FDhc 1992, författare, Nykvarn.
EICHENHOFER, Eberhard (f. 1950), JDhc 2003, professor vid Friedrich-Schiller-Universität,
Jena, Tyskland.
EISNER, Thomas (f. 1929), FDhc 1989, professor i biologi vid Cornell University, USA.
EK, Leif (f. 1940), ODhc 1996, f.d. verkställande direktör i Nobelpharma, Saltsjö-Boo.
EKBERG, Jan (f. 1936), MDhc 1997, ordförande i styrelsen för Pharmacia & Upjohn Inc.,
Stockholm.
EKENVALL, Asta (1913–2001), FDhc 1972, FL, 1:e bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i
Göteborg.
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Register
EKLUND, Solweig (f. 1941), FDhc 2005, f.d. 1:e vice ordförande i Sveriges Lärarförbund,
Enköping.
EKMAN, Gustaf (1852–1930), FDhc 1907, industriman, direktör, donator, ledamot av Göteborgs högskolas styrelse, Göteborg.
EKRE, Rune (f. 1924), FDhc 1989, FK, 1:e antikvarie, Svenshögen.
ELIASSON, Jan (f. 1940), EDhc 2001, civilekonom, Sveriges ambassadör i Washington, USA.
ELLMANN, Richard (1918–1987), FDhc 1978, professor i engelsk litteratur vid Oxford
University, Storbritannien.
EMANUELSSON, Göran (f. 1938), FDhc 2006, FM, f.d. universitetslektor i matematik vid
Göteborgs universitet, Västra Frölunda.
ENBY, Gunnel (f. 1941), MDhc 2001, författare, kulturskribent och översättare.
ENGELLAU, Gunnar (1907–1988), EDhc 1979, TeknDhc, f.d. chef för och styrelseordförande
i AB Volvo i Göteborg.
ENGSTRÖM, Carl-Gustav (f. 1926), EDhc 1998, f.d. universitetslektor vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet. Göteborg.
ENGSTRÖM, Gösta (1913–1995), FDhc 1976, FL, f.d. 1:e bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Göteborg.
ENTWISTLE, Noel (f. 1936), FDhc 1988, professor i pedagogisk psykologi vid University of
Edinburgh, Storbritannien.
ENZINGER, Franz M. (f. 1923), MDhc 1977, chef för avdelningen för mjukvävnadspatologi
vid Armed Forces Institute of Pathology i Washington, USA.
EPKER, Bruce N. (f. 1939), ODhc 1992, chef vid John Peter Smith-sjukhuset, Texas, USA.
ERICSON, Sigfrid (1879–1958), FDhc 1950, arkitekt, f.d. rektor vid Slöjdföreningens skola,
Göteborg.
ERICSON, Uno Myggan (1926–2001), FDhc 1987, redaktör, Göteborg.
ERICSSON, Erik (1902–1981), MDhc 1966, ML, överläkare vid Vasa sjukhus, Göteborg.
ERIKSSON, Ingegerd (1916–2003), MDhc 2000, f.d. biträdande rektor vid SIHUS, Göteborg.
ERIKSSON, Sven Arne (1911–1981), FDhc 1980, f.d. polisintendent och chef för
fingeravtryckscentralen vid rikspolisstyrelsen, Stockholm.
ERIKSSON, Ture (f. 1926), FDhc 1990, FL, universitetslektor i teoretisk fysik vid Göteborgs
universitet.
ERLANDER, Tage (1901–1985), MDhc 1981, f.d. statsminister, Stockholm.
EWBANK, Inga-Stina (1932–2004), FDhc 2001, f.d. professor i engelsk litteratur vid School
of English, University of Leeds, Storbritannien.

F

FAIRBRIDGE, Rhodes (1914–2006), FDhc 1984, f.d. professor i geologi vid Columbia
University, New York, USA.
FALCK, Bertil (f. 1941), FDhc 2002, styrelseordförande i Bok och Bibliotek i Norden AB,
Göteborg.
FALK, Valter (1902–1980), FDhc 1978, faktor, Stockholm.
FALSEN, Enevold (f. 1935), MDhc 2002, chefsmikrobiolog vid Culture Collection, University
of Göteborg (CCUG), Göteborg.
FARBER, B. Debora (f. 1938), FDhc 1993, professor i oftalmologi vid University of
California, USA.
FARKAS-BARGETON, Edith (f. 1918), MDhc 1982, forskningschef vid Institut National de la
Santé et de la Recherche Medicale i Paris, Frankrike.
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Register
FARRELL, Anthony P. (f. 1952), FDhc 2000, professor i zoologi vid Simon Fraser University,
Vancouver, Kanada.
FEILDEN, Bernard M. (f. 1919), FDhc 1988, arkitekt, Architectural Conservation
Consultant, Wells Next the Sea, Storbritannien.
FEJERSKOV, Ole (f. 1943), ODhc 1994, f.d. professor i tandsjukdomslära vid tandläkarhögskolan i Århus, rektor vid Forskerakademiet i Århus, Danmark.
FERNHOLM, Tor (1904–1981), FDhc 1966, FL, f.d. docent vid Handelshögskolan i Göteborg.
FINNBOGADÓTTIR, Vigdís (f. 1930), FDhc 1990, Islands president, Island.
FISCHER, Harry (1921–1998), MDhc 1991, f.d. professor i radiologi vid University of Rochester, New York, USA.
FJELLSSON, Sigvard (f. 1943), FDhc 2003, f.d. kamrer, Gullholmen.
FLYGARE, Arvid (1907–2002), FDhc 1980, f.d. museiassistent vid Göteborgs historiska
museum, Göteborg.
FOLKMAN, Judah (f. 1933), MDhc 2000, professor i pediatrisk kirurgi vid Harvard Medical
School, Boston, USA.
FOLMER, Henk (f. 1945), EDhc 1999, professor, grundare av the European Association of
Environment Economics, Nederländerna.
FORNANDER, Sven (1913–2005), FDhc 1974, vice VD vid Surahammars Bruks AB,
Grythyttan.
FRAMME, Gösta (f. 1916), FDhc 1991, FM, historiker, språkman, Strömstad.
FRANCKE, Wittko (f. 1940), FDhc 1997, professor i organisk kemi vid Institut für Organische
Chemie vid Universität Hamburg, Tyskland.
FRANK, Robert (f. 1924), FDhc 1999, fotograf, New York, USA.
FRANKLIN, Craig (f. 1961), FDhc 2003, associate professor i zoologi vid University of
Queensland, Brisbane, Australien.
FRANKS, Arnold (f. 1930), ODhc 1983, PhD, Senior Clinical Lecturer vid Dental School,
University of Birmingham, Storbritannien.
FREDRIKSSON, Viktor (1892–1983), FDhc 1974, f.d. folkskoleinspektör, Göteborg.
FREEMAN, Michael A.R. (f. 1931), MDhc 1992, chef vid London Hospital, London,
Storbritannien.
FRENCH, C. Stacy (1907–1995), FDhc 1974, f.d. professor i biologi, f.d. chef för Department
of Plant Biology vid Carnegie Institution, Stanford, USA.
FRESCO, Jacques R. (f. 1928), MDhc 1979, Pfeiffer Professor in the Life Sciences vid
Princeton University, USA.
FREY, Bruno (f. 1941), EDhc 1998, professor i ekonomi vid universitetet i Zürich, Schweiz.
FRICK, Matti Henrik (f. 1931), MDhc 1995, professor i kardiologi vid Helsingsfors
universitet, Finland.
FRITH, Uta (f. 1941), FDhc 1998, professor i psykologi vid University College, London,
Storbritannien.
FRÖDING, Hugo (1842–1930), FDhc 1923, f.d. överstelöjtnant, Göteborg.
FU, Congbin (f. 1939), FDhc 2007, professor vid Institute of Atmospheric Physics, Chinese
Academy of Science, Beijing, Kina.
FØRSUND, Finn R. (f. 1943), FDhc 1996, professor i nationalekonomi vid Oslo universitet,
Norge.

G

GABBIANI, Giulio (f. 1937), MDhc 1990, professor i patologi vid Université de Genève,
Schweiz.
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Register
GABINUS, Olof (1907–1999), MDhc 1974, ML, överläkare vid lasarettet i Jönköping.
GALAMBOS, Robert (f. 1914), MDhc 1973, professor i neurobiologi vid University of
California, San Diego, USA.
GALE, Elliot (1938–2000), ODhc 1982, professor vid State University of New York i
Buffalo, USA.
GANGOPADHYAY, Shubhashis (f. 1957), EDhc 2006, professor och chef för India
Development Foundation, Indien.
GARDENER, Edward (f. 1947), EDhc 1997, professor i ”Banking, Accounting and Finance”
vid University of Wales, Bangor, Storbritannien.
GARPE, Joakim (1905–1992), FDhc 1968, FM, f.d. borgarråd, Stockholm.
GAUDRY, Garth I. (f. 1941), FDhc 1995, professor i matematik vid University of New South
Wales, Sydney, Australien.
GELBER, Richard (f. 1947), MDhc 1997, professor i biostatistik vid Dana-Farber Cancer
Institute, Boston, USA.
GELTING, Michael H. (f. 1951), FDhc 2007, arkivarie, seniorforskare vid Riksarkivet i
Köpenhamn, Danmark.
GHONEIM, Mohamed Ahmed (f. 1939), MDhc 1988, professor i urologi vid Al-Mansoura
University, Egypten.
GIBBINS, Ian L. (f. 1954), FDhc 1995, professor i anatomi och histologi vid Department of
Anatomy and Histology vid Flinders University, Adelaide, Australien.
GIBBONS, Ronald J. (1932–1996), ODhc 1977, PhD, professor i oral biologi vid Harvard
School of Dental Medicine och chef för avdelningen för bakteriologi vid Forsyth Dental
Center i Boston, USA.
GIGON, Olof (1912–1998), FDhc 1966, professor i klassiska språk och rektor vid universitetet
i Bern, Schweiz.
GLAMANN, Kristof (f. 1923), FDhc 1974, professor i historia vid Köpenhamns universitet,
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OKAMOTO, Kozo (1908–1993), MDhc 1980, rektor, professor i patologi vid Kinki
University, Osaka, Japan.
OLOW, Ingemar (1920–1998), MDhc 1976, överläkare vid habiliteringsinstitutionen Bräcke
Östergård, Göteborg.
OLSON, David R. (f. 1935), FDhc 1994, professor i tillämpad psykologi vid Ontario Institute
for Studies in Education, University of Toronto, Kanada.
OLSSON ERIKSSON, Madeleine (f. 1945), FDhc 2007, ordförande i styrelsen för Sten A. Olssons Stiftelse för forskning och kultur, Hovås.
OLSSON, Gunnar (f. 1953), MDhc 2004, vice president för Global Cardiovascular Medicine,
Cardiovascular Therapy Area vid AztraZeneca, Mölndal.
OLSSON, Hans-Olov (f. 1941), EDhc 2006, VD och koncernchef för Volvo Personvagnar AB,
Göteborg.
OMNELL, Karl-Åke (f. 1926), ODhc 1992, professor vid School of Dentistry, University of
Washington, USA.
ORLOV, Nikolai (f. 1952), FDhc 2002, forskare vid Zoological Institute, Russian Academy of
Sciences, St. Petersburg, Ryssland.
OSHER, Barbro (f. 1940), FDhc 2006, generalkonsul, VD för the Barbro Osher Pro Suecia
Foundation, San Francisco, USA

P

PALM, David (1896–1985), FDhc 1968, FL, f.d. rektor, Västra Frölunda.
PEARSON, Tomas (f. 1938), FDhc 1996, marin forskare vid Dunstaffnage Marine Research
Laboratory, Skottland.
PENROSE, Lionel (1898–1972), MDhc 1966, professor vid University College, London,
Storbritannien.
PERCY, Alan K. (f. 1938), MDhc 2002, professor i pediatrisk neurologi vid University of
Alabama at Birmingham, USA.
PETERS, B. Guy (f. 1944), FDhc 1999, professor vid University of Pittsburgh, USA.
PETERSON, Hans (f. 1922), FDhc 1995, författare, Göteborg.
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PETROS-BARVAZIAN, Angèle (1931–2003), MDhc 1983, chef för Family Health Division
inom WHO, Genève, Schweiz.
PINDBORG, Jens Jørgen (1921–1995), ODhc 1986, professor i oral patologi vid tandläkarhögskolan i Köpenhamn, Danmark.
PINEUS, Kaj (1905–1986), FDhc 1973, JK, dispaschör, Göteborg.
PIPPING, Rolf (1889–1963), FDhc 1954, professor i svenska språket och nordisk filologi vid
Åbo akademi, Åbo, Finland.
POUPA, Otakar (1916–1999), MDhc 1976, f.d. professor i patologisk fysiologi vid Karluniversitetet, forskare vid Göteborgs universitet, Göteborg.
PRANCE, Ghillean (f. 1937), FDhc 1983, chef för Botanical Research vid the New York
Botanical Garden, USA.
PULVERTAFT, Guy R. (1907–1986), MDhc 1968, kirurg vid Orthopaedic and Accident
Service, Derbyshire, Storbritannien.

R

RABE, Julius (1890–1969), FDhc 1964, f.d. programchef vid Sveriges Radio, Stockholm.
RABO, Erik (1913–2005), MDhc 1977, ML, öppenvårdsläkare i barnmedicin vid Västra
Frölunda sjukhus i Göteborg.
RAGNHULT, Inger (1925–2006), MDhc 2003, f.d. sjukhusfysiker vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Göteborg.
RAMFJORD, Sigurd P. (1911–1997), ODhc 1979, professor i parodontologi vid University of
Michigan, Ann Arbor, USA.
RANSTRÖM, Stig (1914–1996), ODhc 1970, professor i patologi, f.d. dekanus vid medicinska
fakulteten, Göteborgs universitet, Göteborg.
RAVEN, Peter H. (f. 1936), FDhc 1987, professor, chef för Missouri Botanical Garden, Saint
Louis, USA.
REGNÉR, Elis (1902–1974), MDhc 1962, överläkare, föreståndare för den psykiatriska
barna- och ungdomsvården i Göteborg.
REITAN, Kaare (1903–2000), ODhc 1974, specialisttandläkare i ortodonti, Oslo, Norge.
RENBORG, GRETA (1921–2005), FDhc 1993, f.d. lektor vid bibliotekshögskolan i Borås,
Uppsala.
RESNICK, Lauren B.(f. 1936), FDhc 2007, f.d. professor, University of Pittsburgh, USA.
ROBBINS, John B. (f. 1932), MDhc 1976, director vid Division of Bacterial Products,
National Institutes of Health (NIH), Bethesda, USA.
ROGIERS, Xavier (f. 1956), MDhc 2001, professor och chef för avdelningen för hepatobiliär
kirurgi och transplantation vid Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg,
Tyskland.
ROLANDER, Julius (1923–2005), FDhc 1985, f.d. länsutbildningskonsulent i Skaraborgs län,
Skara.
ROSÉN, Nils Gustav (1907–1993), FDhc 1979, f.d. universitetskansler, Stockholm.
ROSENBERG, Göran (f. 1948), FDhc 2000, författare, journalist, Stockholm.
ROSENBLATT, Jay (f. 1923), FDhc 1987, professor vid Institute of Animal Behaviour,
Rutgers University, Newark, USA.
ROTHBLATT, Sheldon (f. 1934), FDhc 1999, professor i historia vid University of California,
USA.
ROTHSCHILD, Miriam (1908–2005), FDhc 1984, The Rt hon., Dr(hc.) vid University of
Oxford, Storbritannien.
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RUCH, Jean-Victor (1935–2003), ODhc 1990, professor i embryologi och chef för l`Institute
de Biologie Médicale vid Université Louis Pasteur, Strasbourg, Frankrike.
RUTHERFORD, Anna (1932–2001), FDhc 1996, lektor i engelskspråkig litteratur vid Århus
universitet, Danmark.
RÜDIGER, Wolfhart (f. 1933), FDhc 1994, professor i fytokemi vid botaniska institutionen,
Universität München, Tyskland.
RYVARDEN, Leif (f. 1935), FDhc 2002, professor i mykologi vid Oslo universitet, Norge.

S

SAARNE, Apollon (1906–1975), MDhc 1972, ML, f.d. överläkare vid lasarettet i Vänersborg.
SACHS, George (f. 1935), MDhc 1996, professor i medicin och fysiologi vid University of
California och chef för Membrane Biology Laboratory, Los Angeles, USA.
SALAM, Abdus (1926–1996), FDhc 1985, nobelpristagare i fysik, professor och chef för
International Centre for Theoretical Physics i Trieste, Italien.
SAMPE, Astrid (1909–2002), FDhc 1989, designer, professor, Stockholm.
SAMUELSSON, Lennart (1932–1996), FDhc 1995, chef för Sveriges Geologiska
Undersökning, filialkontoret i Göteborg.
SANDKLEF, Albert (1893–1990), FDhc 1950, intendent för Varbergs museum, Varberg.
SARAUW, Georg (1862–1928), FDhc 1923, FL, intendent vid Göteborgs museum, Göteborg
SARNO, Martha Taylor (f. 1927), MDhc 1982, professor i rehabiliteringsmedicin vid
Institute of Rehabilitation Medicine vid New York University, USA.
SCHMITT, Francis (1903–1995), MDhc 1964, professor i biologi vid Massachusetts Institute
of Technology, Boston, USA.
SCHOLLAR, John (f. 1950), FDhc 2001, lärare vid National Centre for Biotechnology
Education, University of Reading, Storbritannien.
SCHWARTZ, Stephen M. (f. 1942), MDhc 1989, professor i patologi vid University of
Washington, USA.
SCHÅNBERG, Sven (1910–1991), FDhc 1989, journalist, Göteborg.
SCRIBNER, Belding H. (1921–2003), MDhc 1980, chef för Division of Nephrology vid
University of Washington, Seattle, USA.
SEGERSTEDT-WIBERG, Ingrid (f. 1911), FDhc 1981, journalist, Göteborg.
SEIDEN, Lewis S. (1934–2007), MDhc 1999, professor i farmakologi vid University of
Chicago, USA.
SETTERDAHL, Lennart (1928–1995), FDhc 1990, Svenska Emigrantinstitutets ombud, East
Moline, Illinois, USA.
SHAW, William C. (f. 1945), ODhc 2000, professor i Orthodontics and Dentofacial
Development vid University of Manchester, Storbritannien.
SIEGEL, Linda (f. 1942), FDhc 2004, professor i Educational Psychology vid University of
British Columbia, Kanada.
SIMPSON, George M. (f. 1926), MDhc 1994, professor i psykiatri och farmakologi vid
Medical College of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
SINCLAIR, John (1933–2007), FDhc 1998, professor i modern engelska vid University of
Birmingham, Storbritannien.
SJÖSTRAND, Sven Erik (f. 1938), MDhc 1996, adjungerad professor vid Linköpings
universitet och yrkesverksam vid AB Astra i Södertälje.
SKALAK, Richard (1923–1997), MDhc 1990, professor i bioengineering vid University of
California, San Diego, USA.
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SKINNER, Donald G. (f. 1938), MDhc 1993, professor i urologi vid University of Southern
California, Los Angeles, USA.
SLACK, Geoffrey (1912–1991), ODhc 1974, professor i oral kirurgi och chef för Community
Dentistry Unit vid London Hospital Medical College, Dental School, University of
London, Storbritannien.
SMET, Gilbert A.R. de (1921–2003), FDhc 1972, professor i germansk filologi vid
universitetet i Gent, Belgien.
SMITH, George F. (f. 1924), MDhc 1974, professor i pediatrik och cytogenetik vid
Presbyterian St. Luke’s Hospital, Chicago, USA.
SNOW, RICHARD E. (1936–1997), FDhc 1993, professor, School of Education, Stanford
University, USA.
SOCRANSKY, Sigmund S. (f. 1934), ODhc 1991, professor i mikrobiologi och parodontologi
vid Forsyth Institute, Boston, USA.
STAHLMAN, Mildred (f. 1922), MDhc 1973, professor i pediatrik vid Vanderbilt University
School of Medicin, Nashville, USA.
STEEMANN NIELSEN, Einer (1907–1989), FDhc 1975, professor i sötvattensbiologi vid
Köpenhamns universitet, Danmark.
STEINBERG, Daniel (f. 1922), MDhc 1991, professor i medicin vid University of San Diego,
La Jolla, USA.
STENGEL, Werner (f. 1936), FDhc 2005, ingenjör, berg- och dalbanedesigner Tyskland.
STENHAGEN, Stina (1916–1973), MDhc 1960, laborator i medicinsk kemi vid Göteborgs
universitet, Göteborg.
STENHAMMAR, Wilhelm (1871–1927), FDhc 1916, tonsättare, Göteborg.
STOMMEL, Henry (1920–1992), FDhc 1964, professor i oceanografi vid Massachusetts
Institute of Technology, USA.
STRANDHEDE, Sven-Olov (f. 1930), MDhc 2007, docent i systematisk botanik och f.d.
universitetslektor vid Göteborgs universitet, Askim.
STRID, Lars (1925–1994), FDhc 1985, 1:e forskningsingenjör vid institutionen för biokemi
och biofysik vid Göteborgs universitet, Göteborg.
STRÖM, Folke (1907–1996), MDhc 1962, FD, 1:e bibliotekarie vid biomedicinska
biblioteket i Göteborg.
STÅHLBERG, Krister (f. 1947), FDhc 2002, professor i offentlig förvaltning vid a
akademi, Åbo, Finland.
STÄLLDAL, Ewa (f. 1949), FDhc 2003, VD för Vårdalstiftelsen, Bromma.
SUNDELL, Lars-Erik (1925–1993), FDhc 1988, FL, universitetslektor, Göteborg.
SWEDBERG, Sven (1888–1972), FDhc 1968, FL, f.d. lektor, Göteborg.
SWOFFORD, David L. (f. 1954), FDhc 1998, verksam vid Laboratory of Molecular
Systematics, Smithsonian Institute, Washington, USA.
SYDOW, Oscar von (1873–1936), FDhc 1934, f.d. statsminister, landshövding i Göteborgs
och Bohus län, Göteborg.
SYLWAN, Anna Sofia (Vivi) (1870–1961), FDhc 1941, f.d. amanuens vid Röhsska
Konstslöjdmuseet, Göteborg.
SÖDERBERG, Erik (f. 1926), EDhc 2002, f.d. verkställande direktör, ordförande i Torsten och
Ragnar Söderbergs stiftelser, Stockholm.
SÖDERBERG, Folke (1899–1981), MDhc 1960, lasarettsläkare vid öronavdelningen,
centrallasarettet i Borås.
SÖDERBERG, Tomas (f. 1936), FDhc 2006, ordförande i Torsten Söderbergs stiftelse,
Kållered.
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Register
SÖDERPALM, Kristina (f. 1940), FDhc 2007, förste intendent vid Göteborgs stadsmuseum,
Göteborg.
SÖDERSTRÖM, Herbert (1930–2002), FDhc 1991, redaktör, Enånger.

T

TAI, Yao (f. 1938), MDhc 1997, professor i fysiologi vid Shanghai Medical University, Kina.
TAMMISALO, Erkki (f. 1932), ODhc 1993, professor i oral radiologi vid Åbo akademi, Åbo,
Finland.
TANNENBAUM, Arnold (f. 1925), FDhc 1976, professor och forskningschef vid Institute for
Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, USA.
TANZER, Jason M. (f. 1938), ODhc 2003, professor i Oral Health and Diagnostic Sciences
vid University of Connecticut Health Center, Farmington, USA.
TASKINEN, Marja-Riitta (f. 1940), MDhc 1997, professor i medicin vid Helsingfors
universitet, Finland.
TAUBE, Evert (1890–1976), FDhc 1966, författare, kompositör och konstnär, Stockholm.
TAYLOR, George (1904–1993), FDhc 1958, chef för Royal Botanic Gardens, Kew,
Storbritannien.
TEICHMANN, Jürgen (f. 1941), FDhc 2004, professor i History of Physics vid LudwigMaximilian-Universität, München, Tyskland.
THALÉN, Erik (1913–1993), MDhc 1978, f.d. byråchef vid sjukvårdsförvaltningen i
Göteborg.
THEORIN, Maj-Britt (f. 1932), FDhc 1991, ambassadör, ordförande i den svenska nedrustningsdelegationen, Stockholm.
THESLEFF, Irma (f. 1948), ODhc 1997, professor i ortodonti vid Helsingfors universitet,
Finland.
THORELLI, Hans B. (f. 1921), EDhc 1989, professor i företagsekonomi vid Indiana
University, Blomingtoon, USA.
THORSSON, Inga (1915–1994), FDhc 1987, ambassadör, politiker, Stockholm.
THURSTONE, Louis Leon (1887–1955), FDhc 1954, professor vid University of North
Carolina, Chapel Hill, USA.
TOENNIES, Jan Peter (f. 1930), FDhc 2000, professor och föreståndare för Max-PlanckInstitut für Strömungsforschung i Göttingen, Tyskland.
TOFFANO, Gino (f. 1944), MDhc 1988, professor och forskningschef vid Fidia research
Laboratories, Abano Terme, Italien.
TOPELIUS, Georg (Göran) (1893–1985), MDhc 1953, FK, kansliråd, kanslerssekreterare vid
universitetskanslersämbetet, Stockholm.
TORESKOG, Sverker (f. 1936), ODhc 2000, tandläkare, Göteborg.
TRUETA, Joseph (1897–1977), MDhc 1964, professor i ortopedisk kirurgi vid University of
Oxford, Storbritannien.
TUNBÄCK-HANSON, Monika (f. 1936), FDhc 2005, kulturredaktör, filmkritiker, Göteborg.
TVERSKY, AMOS (1937–1996), FDhc 1985, professor i psykologi vid Stanford University,
USA.

V, W

VADDHANAPHUTI, Chayan (f. 1943), FDhc 2004, director vid The Social Research Institute
at Chiang Mai University, Thailand.
WALL, Sixten (1908–1988), FDhc 1970, stadsarkivarie, Karlstad.
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WALLER, IVAR (1898–1991), FDhc 1985, professor emeritus i teoretisk fysik vid Uppsala
universitet.
WALLMAN, Henry (1915–1992), MDhc 1968, professor i tillämpad elektronik vid Chalmers
tekniska högskola, Göteborg.
VAN HOUTE, Johannes (f. 1933), ODhc 1999, professor i oral biologi vid Forsyth Dental
Center, Boston, USA.
WARIS, Heikki (1901–1989), FDhc 1981, f.d. professor i socialpolitik vid Helsingfors
universitet, Finland.
WATSON, Jean (f. 1940), FDhc 1996, professor i Caring Science vid Health Science Center,
University of Colorado, Denver, USA.
WEBBER, Richard L. (f. 1935), ODhc 2001, professor vid Wake Forest University School of
Medicine, Winston-Salem, USA.
VECCHI, Guido (1910–1997), FDhc 1979, violoncellist, lärare vid musikhögskolan i
Göteborg.
WEIBULL, Curt (1886–1991), MDhc 1953, f.d. professor i historia, f.d. rektor vid Göteborgs
högskola, Göteborg.
WHITFIELD, Michael (f. 1940), FDhc 1991, chef för Laboratory of Marine Biological
Association, Plymouth, Storbritannien.
WIBERG, Åke (1902–1963), FDhc 1958, överintendent, företagsledare och donator, Kil,
Värmland.
WICKHAM, John E.A. (f. 1927), MDhc 1994, forskardocent och kirurg vid Guy’s Hospital i
London, Storbritannien.
WILKENS, Gösta (1900–1990), FDhc 1973, JK, f.d. borgmästare i Göteborg.
WILLIAM-OLSSON, Margareta (f. 1943), MDhc 2003, vetenskapsjournalist vid GöteborgsPosten, Göteborg.
WILSON, Tom D. (f. 1935), FDhc 2005, f.d. professor i Information Studies vid Sheffield
University, Storbritannien.
WINGFIELD, John (f. 1948), FDhc 1998, professor i zoologi vid University of Washington,
Seattle, USA.
WOLF, Stewart G. (1914–2005), MDhc 1968, professor vid School of Medicine, University
of Oklahoma, USA.
WOLFF, Joachim R. (f. 1935), MDhc 1978, professor i neuroanatomi vid Max-Planck-Institut
für biophysikalische Chemie i Göttingen, Tyskland.
WOLLMAN, Seymour H. (f. 1915), MDhc 1982, chef för Cell Organization Section vid
National Institutes of Health, Bethesda, USA.

Y

YERXA, Elizabeth J. (f. 1930), FDhc 2002, professor emerita vid Department of
Occupational Therapy, University of Southern California, Los Angeles, USA.
YOSHINO, Naoyuki (f. 1950), EDhc 2004, professor i nationalekonomi vid Keio-universitetet,
Tokyo, Japan.

Z

ZANDER, Helmut A. (1912–1991), ODhc 1978, f.d. professor i Clinical Dentistry and Dental
Research vid University of Rochester, USA.
ZANDVOORT, Reinard Willem (1894–1990), FDhc 1960, professor i engelska språket och
litteraturen vid universitetet i Groningen, Nederländerna.
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ZARB, George A. (f. 1938), ODhc 1987, professor i protetik vid University of Toronto,
Kanada.
ZILLIACUS, Emil (1878–1961), FDhc 1941, författare, docent i litteraturhistoria vid
Helsingfors universitet, Finland.

Å

ÅKERMAN, Alf (1923–1999), MDhc 1991, f.d. VD vid Skandinaviska Enskilda Banken,
Göteborg.
ÅSTRÖM, Håkan (f. 1947), MDhc 2003, Senior Vice President vid Pharmacia Corporation,
Storbritannien.
ÅSTRÖM, Sven-Erik (1921–1989), FDhc 1974, professor i ekonomisk och social historia vid
Helsingfors universitet, Finland.

Ö

ÖBERG, Lars (1912–1992), MDhc 1962, praktiserande läkare i Göteborg, sekreterare i
Göteborgs Läkarsällskap, Göteborg.
ÖRNBERG, Sune (1925–2007), FDhc 1984, chef för Göteborgs-Postens kulturavdelning,
Göteborg.
ÖSTHOLM, Ivan (f. 1918), MDhc 1972, apotekare, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen vid AB Hässle, Göteborg.
ÖSTLUND, Göte (f. 1923), FDhc 1984, professor i Marine and Atmospheric Chemistry vid
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami, USA.
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MATERIAL- OCH KÄLLFÖRTECKNING
Underlag för förteckningen över hedersdoktorer vid Göteborgs universitet under perioden
1907–2007 har utarbetat dels med hjälp av internt material inom universitetet, dels med uppgifter från externa källor.
Göteborgs universitet
När det gäller det interna materialet har Göteborgs universitets kataloger (utgivna mellan
1954 och 2005) varit av stort värde. Katalogerna innehåller uppgifter om organisation, institutioner och anställda och där har också funnits en förteckning över hedersdoktorerna. Katalogerna utgör en viktig informationskälla eftersom de ger aktuell information vid ett och samma
tillfälle, något som inte är möjligt i framtiden med webbaserad information som kontinuerligt
förändras.
En annan viktig källa har varit Doktorspromotion dvs. de av universitetet tryckta presentationerna över jubeldoktorer, hedersdoktorer och doktorer med avlagda examina som ges ut i
samband med en doktorspromotion. Innehållet i dessa har växlat över tid. Under senare år har
hedersdoktorerna getts en utförlig presentation. Så har inte alltid varit fallit. Under 1970-talet
och tidigare presenterades hedersdoktorerna enbart med namn och titel. Information i presentationsskrifterna har vid flera tillfällen kunnat återges in extenso i denna förteckning.
I universitetets arkiv finns material i form av brevväxling och skrivelser med förslag till
hedersdoktorer. Över tid finns stora skillnader i vad som bevarats och arkiverats. För perioden
före 1993 finns materialet hos landsarkivet i Göteborg (serie B9:A). De olika fakultetskanslierna har arkiverat en del material från senare tid. Kansliet för naturvetenskap har i detta sammanhang varit till stor hjälp med snabb och relevant information.
Under arbetets gång har många uppgifter inhämtats direkt från berörda hedersdoktorer.
Det gäller främst meritförteckningar eller curriculum vitae. Detta material finns i dag, tillsammans med annan information såsom brevväxling med anhöriga till avlidna hedersdoktorer, tidningsurklipp, anteckningar, kopior av information från Internet och liknande samlat i
ett 20-tal pärmar. Materialet är av betydelse för den som vill införskaffa ytterligare information om en hedersdoktor utöver det som finns i föreliggande förteckning.
Tryckt material
Bland tryckt material som varit av särskilt värde kan nämnas:
Akademiska högtider och traditioner. Göteborg 2000.
Göteborgs högskolas årsskrift (60 bd).
Lindberg, Bo och Nilsson, Ingemar; Göteborgs universitets historia I–II. Göteborg 1996.
Nationalencyklopedin.
Nilsson, Ingemar; Göteborgs universitet 1891–1995. Data över professorer, docenter, avhandlingar och befordringsärenden. 1–3. Göteborg 1996.
Norskt Biografiskt Leksikon.
Göteborgs Läkarsällskap 160 år. 1845–2005. Göteborg 2005.
Professurer och professorer. Medicinska och odontologiska fakulteterna vid Göteborgs
universitet 1948–1993. Göteborg 1994.
Svenskt biografiskt lexikon (band 1–31).

286

Register
Vem är det (olika årgångar).
Who Was Who in America.
Öberg, Lars; Göteborgs Läkarsällskap. En historik. Göteborg 1983.
Öberg, Lars; Göteborgsläkare. Levnadsbeskrivningar i Göteborgs Läkarsällskap. 1961.
Annat material
Många av universitetets hedersdoktorer innehar någon form av akademisk tjänst. Vid utländska universitet är det då inte ovanligt att vederbörandes meritförteckning finns publicerad antingen på respektive universitets hemsida eller på en privat hemsida. Om sådant material har
funnits tillgängligt har jag använt mig av detsamma. Det gäller också artiklar eller annan information via Internet om i utlandet avlidna hedersdoktorer. Beträffande svenska hedersdoktorer har uppgifter hämtats från den officiella folkbokföring och från Sveriges släktforskarförbund.

FÖRKORTNINGAR
Nedan anges några i texten vanligt förekommande förkortningar
BA
BS
DMD
DDS
ED
EDhc
FK
FL
FD
FDhc
FM
JD
JDhc
JK
LittD
MA
MD
MDhc
ML
MS
MSN
OD
ODhc
PhD
ScD
TeknDhc

Bachelor of arts
Bachelor of science
Doctor of Dental Medicine
Doctor of Dental Surgery
Ekonomie doktor
Ekonomie hedersdoktor
Filosofie kandidat
Filosofie licentiat
Filosofie doktor
Filosofie hedersdoktor
Filosofie magister
Juris doktor
Juris hedersdoktor
Juris kandidat
Doctor of literature
Master of arts
Medicine doktor
Medicine hedersdoktor
Medicine licentiat
Master of science
Master of science in Nursing
Odontologie doktor
Odontologie hedersdoktor
Doctor of Philosophy
Doctor of Science
Teknologie hedersdoktor
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