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Professor Lennart Hjalmarson omkom tra-
giskt den 21 februari 2012 i en olycka i samband
med att han avverkade skog på sin gård i Vänga
utanför Fristad. Han sörjs närmast av sin hustru
Margareta och barnen Anders och Erik med fa-
miljer. Han var ledamot av Kungl. Samhällets

sjätte klass sedan 1987.
Lennart Hjalmarsson föddes 1944 i Bredared. Efter studentexamen i

Borås började han sina studier vid Göteborgs universitet. Han var en
mycket framgångsrik student och började snart på forskarutbildningen
i nationalekonomi. Större delen av sitt avhandlingsarbete gjorde han
dock i Oslo, under handledning av den berömde professorn Leif Johan-
sen. Han disputerade vid Göteborgs universitet 1976 på en avhandling
med titeln ”Studies in a Dynamic Theory of Production and its Appli-
cations”. Efter att ha lyckats publicera en serie uppmärksammade ar-
tiklar i prestigefyllda tidskrifter blev han tre år efter disputationen och
vid 35 års ålder professor vid Göteborgs universitet 1979, då han till-
trädde den så kallade Röhsska professuren i nationalekonomi.
Hjalmarssons specialområden var industriell ekonomi, produktivi-

tetsanalys, produktionsteori, energiekonomi, bland annat den svenska
elindustrins effektivitet, offentlig ekonomi och beskattning. Han var spe-
ciellt intresserad av tillverkningsindustri men även av till exempel tjäns-
tesektorns produktivitet. Han var mycket produktiv, och hans CV bara
i energiekonomi innehåller 162 verk.
I stort sett hela sitt yrkesverksamma liv ägnade Lennart Hjalmarsson

åt Göteborgs universitet. Han var mer än någon annan den drivande kraft
som sett till att den nationalekonomiska institutionen har blivit vad den
är i dag. Nästan samtliga på institutionen har honom att tacka för något.
Hans otroliga engagemang för alla på institutionen var helt remarkabel.
Han arbetade ständigt, mer än någon annan, och var hela tiden entusi-
astisk och intresserad av ämnets utveckling. I personliga diskussioner
kunde Hjalmarsson hävda, att disciplinen nationalekonomi var den enda

Lennart Hjalmarsson
1944–2012
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vetenskapen värd namnet. För andra ämnen och för det som inte gick
att mäta hade han mindre förståelse. Han var dock själv medveten om
denna bristande generositet och kunde se sig på sig själv med viss dis-
tans. Lennart Hjalmarsson var snabb i omdömet om såväl forskare i sitt
eget ämne som kollegor i andra discipliner, och han tvivlade aldrig på
att han hade rätt – men även i dessa frågor ofta med en ironisk kom-
mentar om sig själv.
Lennart Hjalmarsson var inte bara nationalekonomiska institutionens

främste företrädare. Han var också djupt engagerad i Handelshögskolans
och hela universitetets utveckling. Han har haft otaliga akademiska upp-
drag. Han har varit prefekt vid nationalekonomiska institutionen, deka-
nus vid samhällsvetenskapliga fakulteten, rektorsråd vid universitetet,
medlem i universitetets styrelse, etc. Hans uppfattningar om att det
mesta gick att påverka med hjälp av kvantifiering, konkurrens och inci-
tamentsstruktur – Lennarts favorituttryck – gjorde att han fick åtskilliga
motståndare. När jag vid något tillfälle tog upp frågan med honom som
möjlig rektor för Handelshögskolan svarade han tveklöst nej – han
insåg, att han uppfattades som alltför kontroversiell för många vid sko-
lans övriga institutioner. 
Förutom allt förtjänstfullt arbete inom universitetet har han varit med

i ett stort antal kommittéer och akademiska utredningar och varit med-
lem i en lång rad forskningsråd. Han har haft många redaktörsuppdrag,
till exempel för Ekonomisk debatt, Scandinavian Journal of Economics
och Journal of Productivity Analysis. Han var medlem i en rad styrelser,
bland annat Vattenfall och Akademiska hus.
Lennart Hjalmarsson var medlem eller ordförande i åtminstone 15

statliga utredningar. Oftast handlade det om energifrågor eller skatte -
frågor. Han var också internationellt engagerad i olika utredningar – ofta
om energi. Han var till exempel medlem i EUs Chernobyl-kommission.
Han var rådgivare till den rumänska regeringen på 1990-talet och etable-
rade mycket täta kontakter med Rumänien. Han var gästforskare runt
om i världen och sedan 1983 ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsaka-
demin. Han fick en lång rad utmärkelser för sin vetenskapliga produk-
tion, och 2007 fick han Handelshögskolans främsta utmärkelse, Pro Stu-
dio et Scientia, för sina insatser för skolan. 
Lennart Hjalmarssons vetenskapliga produktion var mycket omfat-

tande med fokus på produktivitets- och effektivitetsfrågor, klart påver-
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kad av sin norske handledare Leif Johansen och ofta publicerad i fram-
stående internationella tidskrifter som European Economic Review, Eco-
nometrica, Economical Journal, Journal of Public Economies. Många
var de avhandlingar vid institutionen i Göteborg som tog sin utgångs-
punkt i de arbeten om produktivitet som Lennart Hjalmarsson genomfört
tillsammans med professor Finn R. Försund vid Oslo universitet.
Lennart Hjalmarsson var också djupt involverad i ett flerårigt Världs-

banksprojekt för analys av tillverkningsindustrin i Kenya. Även detta
arbete var grunden för många avhandlingar vid institutionen i Göteborg.
Denna otroliga arbetskapacitet var hans främsta kännetecken. Han var

också mångsidigt begåvad. Han forskade vid den internationella forsk-
ningsfronten, samtidigt som han bedrev skogsbruk hemma på gården
(vilket till slut kostade honom livet). När det var praktiska problem på
institutionen kom Lennart rusande med en skruvmejsel eller hammare
för att fixa det. Han var aldrig rädd eller för fin för att hugga i. 
Lennart Hjalmarsson deltog inte särskilt ofta i vår akademis samman-

träden – kanske hans stora arbetsinsats medförde att han prioriterade
andra områden. Men de uppgifter han pålades av vår sekreterare och
nämnd fullgjorde han med sedvanlig skärpa och noggrannhet.
Vännerna på den nationalekonomiska institutionen har uttryckt sin

beundran för Lennart Hjalmarsson och för hans enastående och mycket
betydelsefulla arbetsinsats. Hans aldrig sinande energi och entusiasm
kunde försätta berg. Han kastade sig in i debatter med liv och lust och
slogs för forskningen. Hans betydelse för den nationalekonomiska in-
stitutionen och Handelshögskolan i Göteborg kan inte överskattas.

Martin Fritz
Värdefulla bidrag till denna minnesteckning har lämnats av
Hjalmarssons kollegor Arne Bigsten och Finn Försund.
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Professor emeritus Magnus Mörner avled 88
år gammal den 12 april 2012. Han var ledamot
av Kungl. Samhället sedan 1982.
Magnus Mörner föddes 31 mars 1924 i Mel-

lösa i Sörmland som son till författaren, greve
Birger Mörner och hans maka Gertrud f. Niss-

vandt. Hans far, som dog tidigt, skall ha sagt att han gärna sett den greve -
titel han ärvt kompletterad med ett slott. Magnus växte i verkligheten
upp i en familj som levde under mycket begränsade ekonomiska villkor.
Det kompenserades dock av en stor släkt som tillsammans med famil-
jens vänner och bekanta utgjorde vad man i dag skulle kalla ett stöd-
jande och inflytelserikt nätverk. Släkt och härkomst betydde mycket för
Magnus Mörner, och under sina senare år bedrev han släktforskning och
publikationsverksamhet bl.a. om Carl Otto Mörner, känd i den svenska
historien som den som 1810 inviterade Karl Johan Bernadotte till den
svenska tronen. Magnus Mörner tjänstgjorde också som kammarherre
hos dennes sentida ättlingar den förre och den nuvarande kungen.
Efter studentexamen läste han historia vid Stockholms högskola för

Nils Ahnlund, en av de sista i generationen av nationalhistoriker, empi-
ristiskt inriktad på Sveriges s.k. ärorika historia. Mörners val av område
för avhandlingen inom Latinamerikas historia var enligt Mörner själv
ett ämne som hans lärare inte visste något om och än mindre brydde sig
om. Mörner presenterar sig själv också som en autodidakt. Det var dock
ämnesvalet som gjorde att Magnus Mörner skulle komma att utvecklas
till en betydande forskare med en bred tvärvetenskaplig inriktning. Att
han kom in på sitt ämne berodde på ett stipendium till Argentina som
han fick 1947. Under en nästan årslång resa började den 23 årige Mörner
samla in material till sin avhandling om jesuiterna i La Plata-regionen.
Nästa stora resa i Latinamerika var tillsammans med hustrun Aare; först
efter 1950 besökte han de stora europeiska arkiven i Madrid och Sevilla.
Avhandlingen 1954 var metodiskt i överensstämmelse med traditio-

nen i Stockholm, strikt kronologisk och empirisk. Den överordnade

Magnus Mörner
1924–2012
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värder ingen borde vara att försöka förhålla sig objektiv vid behandlingen
av kontroversiella ämnen. ”Man kunde inte ens se om jag var katolik
eller protestant” har Mörner sagt.
Under större delen av 1960- och 1970-talen förde Mörner en ambu-

lerande tillvaro mellan olika universitet i USA, dit han första gången
kommit som Rockefellerstipendiat 1958. Samtidigt var han föreståndare
för Ibero-amerikanska biblioteket och institutet på Handelshögskolan i
Stockholm och kallades 1969 av institutets styrelseordförande Gunnar
Myrdal att vara föreståndare för det omorganiserade Latinamerikanska
Institutet, vilket efter Mörners avgång1975 två år senare knöts till uni-
versitetet. De sista åren i USA var han ”Mellon Professor of History”
vid universitetet i Pittsburg, liksom tidigare vid Queens College vid City
University New York, en miljö som gav riklig utdelning både materiellt
och vetenskapligt. Att Mörner återvände till Sverige berodde på att han
ville uppnå det erkännande som en professur i hemlandet innebar för
honom men främst på svårigheten, inte minst för familjen, att vara en
internationell forskare utan fast hemland. Han kom därför oväntat in på
professuren i modern historia i Göteborg efter Åke Holmberg 1982.
Magnus och Aare Mörner hade knappast varit i Göteborg tidigare.
Magnus Mörner hade två latinamerikanska föregångare i Göteborg.

En var Sverker Arnoldsson, som gick bort 1959 endast 51 år gammal.
Han skrev en avhandling om hur den spanska erövringen av Sydamerika
framställts i historieskrivningen, La Legenda Negra. Dessutom skrev
han essäer och översatte latinamerikansk lyrik. Efter Arnoldsson hade
Åke Wedin 1966 skrivit en källkritisk avhandling om källorna till span-
jorernas erövring av Peru och liksom Arnoldsson blivit docent vid insti-
tutionen. Han och Mörner kände och uppskattade varandra. Båda stod i
ett vetenskapligt motsatsförhållande till latinamerikanisterna i USA på
grund av dessas okritiska hållning till källmaterialet. När Magnus Mör-
ner kom till institutionen hade Wedin dock för länge sedan lämnat den.
Att inkluderas i det akademiska svenska systemet var en kulturchock

för Mörner. Jämfört med de tidigare amerikanska miljöerna upplevde
han den svenska som torftig. Mörner slapp visserligen administration
som Jörgen Weibull, hans kollega, tog hand om med varm hand, men
han upptäckte att professorstjänster i historia i Sverige i allmänhet är
ospecificerade. Från att som rent nöje veta något om andra historiska
områden än det egna, blev detta nu ett utbildningsåliggande som Mörner
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fann i grunden omöjligt och därför frustrerande. Samtidigt såg han po-
sitiva sidor i sin undervisning och i kontakten med den göteborgska his-
toriska forskningen om lokalsamhällen och människors levnadsförhål-
landen, där han fann intressanta paralleller med Latinamerikanska
bonde samhällen, Cuzco och Peru, om vilka han själv skrivit uppmärk-
sammade böcker. Redan innan Mörner tillträdde professuren hade han
en omfattande produktion och hade bl.a. 1968 publicerat en bok om
rasblandningen i Latinamerikas historia som översatts till engelska,
spanska, svenska, franska och ryska. Den bok han satte mest värde på
skulle med svensk titel ungefär ha hetat ”Spanska kronan och främling-
arna i Amerikas indianbyar” (La corona española y los foraneos en los
pueblos de indios de America, 1970, ny upplaga 1999), men den är inte
översatt.
Under göteborgstiden publicerade Magnus Mörner flera större arbeten

på amerikanska förlag bl.a. ett om immigrationen till Latinamerika från
erövringen till 1980-talet med tonvikt på massinvandringen efter 1850,
”Adventurers and Proletarians: The Story of Migrants in Latin Ame-
rica”, 1985. Den är byggd på ett imponerande sekundärt källmaterial
på ett antal olika språk.
Magnus Mörner engagerade sig i forskarutbildningen och metodkur-

sen och arrangerade ambitiösa studieresor till bl.a. Spanien och Estland.
Jag tror att Magnus var omtyckt, en stor vänlig man med ett bullrande
skratt. Magnus Mörner avgick 1989 vid 65 års ålder. Han lämnade Göte -
borg och slog sig tillsammans med Aare ned i Mariefred, den del av Sve-
rige som han ursprungligen kommit ifrån.
Som forskare var Magnus Mörner oerhört produktiv, inte minst efter

sin pensionering. I universitetsbibliotekets katalog GUNDA finns 91 tit-
lar för Magnus Mörner, varav ungefär 30 är efter hans pensionering.
Även om en del av detta är översättningar, nya upplagor, förord och lik-
nande visar det på en ovanligt stor produktion och aktivitet.
En av mina källor till minnesorden är en intervju som tre av Mörners

kollegor gjorde med honom i Leyden 1992. Han var då 72 år och på väg
in på ett nytt forskningsområde om sociala strukturer och förändring
från 1780 till mitten av 1800-talet i några Atlantiska länder, bland annat
Belgien och Nederländerna. Året efter gav han ut Region and State in
Latin America’s Past, om hur olika regioner och samhällsklasser i La-
tinamerika påverkats av regeringarnas politik från kolonialtiden till
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1930-talet. 2001 gav Mörner ut Människor, landskap, varor och vägar.
Essäer från svenskt 16- och 1700-tal, en bok på ca 300 sidor. Det är
Sörmland som står i centrum liksom dåtidens invandrare.
Det komparativa intresset för lokalsamhället i Sverige jämfört med

Latinamerika fick en aktuell och dramatisk tillämpning när Magnus
Mörner ombads av samernas ombudsman att inför Högsta domstolen
vittna för samernas räkning i tvisten med svenska staten om mark -
användningen i det samiska området i Norrland. Han fann, trots alla stora
skillnader för övrigt, slående likheter med Latinamerika. Samerna för-
lorade, men argumentet om den koloniala naturen i den svenska domi-
nansen av samerna var kanske inte utan betydelse trodde Mörner.
Mörner har förklarat att funktionalistiska och marxistiska perspektiv

var honom främmande. Det senare på grund av sin determinism. För stu-
dier av tredje världen måste olika historiska ansatser vara en nödvän-
dighet. I hans lokalhistoriska studier framträder hans intresse för den
franska Annales-skolan, för la longue duré och l´histoire totale. Han såg
historien som en kamp om makten. Han kom fram till att objektivitet är
en omöjlighet och han ansåg att forskaren måste utveckla empati och
solidaritet med dem hon eller han studerar. Det är det som gör arbetet
mödan värt.
Mörner var också aktiv i internationella vetenskapliga organisationer

som The Association of European and American Historians och i sam-
manhang med de internationella historikerkongresserna. Som ordförande
organiserade han den 48:e internationella kongressen av amerikanister i
Stockholm-Uppsala 1994 med temat ”Threatened peoples and environ-
ments in the Americas”, ett tvärvetenskapligt tema med antropologer,
ekologer, demografer och ekonomer, där Mörner ansåg tidsperspektivet,
d.v.s. historia, ha en naturlig funktion som i alla tvärvetenskapliga sam-
manhang. Han var dock först och främst historiker, en disciplin som han
såg som en unik förening av samhällsvetenskap och humaniora (Mörners
lunchtal vid en konferens för latinamerikanister i Washington D.C. 1992).
För att citera den nuvarande ledaren för Latinamerikainstitutet var Mag-
nus Mörner kanske ”en av Sveriges mest internationellt kända och er-
kända historiker. Hans forskning spände över sekel och kontinenter”.

Bernt Schiller
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Lars Orrhage
1931–2012

Professor Lars Orrhage, ledamot av Kungl. Ve-
tenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg
sedan 1984, avled den 25 april 2012 i en ålder av
81 år. Han föddes i Göteborg den 24 mars 1931
som son till Axel och Karin Orrhage (f. Weiden-
borg).

Lars Orrhage, eller Lasse Orr som vi nära kollegor gärna kallade
honom, skrev in sig vid Uppsala universitet 1951, där han genomgick
en lång utbildning i zoologi. Han disputerade 1964 på en av doktorsav-
handling med titeln ”Beiträge zur Kenntnis der spiomorphen Polychae-
ten” och blev därefter förordnad som docent i zoologi under två år. Han
återvände till sin barndomsstad 1967 för att arbeta som universitets -
lektor i zoologi vid Göteborgs universitet fram till 1975. I Göteborg fort-
satte han sin forskningsmässiga meritering, och 1975 blev han av Re-
geringen utnämnd till innehavare av professuren i evertebratzoologi (de
”ryggradslösa djurens” zoologi) vid Naturhistoriska riksmuseet i Stock-
holm. Denna befattning innebar bl.a. att han var chef för den evertebrat-
zoologiska sektionen på museets forskningsavdelning. Sex år senare
sökte han sig åter tillbaka till Västkusten och tillträdde 1981 tjänsten
som chef för Naturhistoriska museet i Göteborg (GNM). Han var an-
ställd på GNM fram till sin pensionering 1996 men valde redan 1989
att överge det formella ledarskapet för museet för att istället ägna sig åt
samlingsvård och egen forskning.
Lars Orrhage var en i ordets bästa mening klassisk jämförande morfo -

logisk zoolog. Han var starkt påverkad av sin lärare, Gösta Jägersten,
vilken särskilt under Orrhages yngre år var en profilerad inspiratör för
svenska zoologer med intresse för de flercelliga djurens evolutionshis-
toria. Jägersten vidareutvecklade den välkände tyske zoologen Ernst
Haeckels idéer om att individens utveckling återspeglar artens ursprung,
den s.k. rekapitulationsteorin. Detta var ju under en tid långt innan da-
gens eleganta DNA-metoder hade blivit tillgängliga, och zoologerna var
hänvisade till att basera sina hypoteser om djurrikets utveckling på jäm-
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förande anatomiska studier av de olika djurgrupperna och deras livscyk-
ler. Modern forskning har egentligen idag kraftigt ifrågasatt Haeckels
och Jägerstens teorier.
Lars Orrhage kom att främst fokusera på morfologi och systematik

hos Polychaeta (havsborstmaskar), en stor och viktig grupp bland de
djur vi kallar ringmaskar. Han var en skicklig histolog och ljusmikro-
skopist, och kom i flera omfattande arbeten att presentera minutiöst ge-
nomförda undersökningar och beskrivningar av de komplicerade nerv-
systemen hos olika polychaetfamiljer. Dessa publikationer är fortfarande
idag unika i sitt slag och frekvent citerade. Orrhage hade dock en ge-
nerellt kritisk inställning till de ganska förenklade, och intuitivt fram-
tagna, teorierna om djurens evolution som var förhärskande för 30-50
år sedan. Han visade i flera publikationer hur fel man kan hamna i sina
slutsatser om man inte studerar tillräckligt många representanter för
olika djurgrupper. I ett exempel demonstrerade han att borststrukturer,
som hade ansetts vara unika egenskaper för ringmaskarna, också före-
kommer hos blötdjur och armfotingar. Denna kritiska hållning var ge-
nomgående för Lars Orrhages vetenskapliga produktion. Med dagens
mått mätt var den senare kanske inte särskild stor, d.v.s. om man bara
räknar antalet publikationer. Han producerade sammanlagt ett drygt 20-
tal artiklar i inter nationella tidskrifter. Arbetena var emellertid av myc-
ket hög kvalitet, och de var omfattande avseende både text och illustra-
tioner. Han sysslade med en forskning som riktade sig till en liten,
ganska exklusiv grupp av kollegor i världen, men i den vetenskapliga
nisch han tidigt valde har han blivit ett namn som kommer att leva kvar
i många år.
Lars Orrhage var inte en person som reste runt i världen på olika sym-

posier och konferenser. Han var som forskare ganska solitär och tycktes
inte ha behov av stor social uppmärksamhet. Han accepterade dock en
inbjudan att delta och framträda i ett större internationellt symposium
tillägnat ringmaskarnas systematik i Osnabrück, Tyskland, 2002. Han
var då i 70-årsåldern med en redan vacklande hälsa, men han höll vid
detta tillfälle ett mycket uppskattat föredrag om havsborstmaskarnas
nervsystem. Den röda tråden i framförandet var ett 40-årigt, delvis själv -
ironiskt och underhållande perspektiv på sin egen forskarkarriär. De
flesta åhörarna kände mycket väl till hans namn och vetenskap, men de
hade aldrig hade sett honom förut. Därför blev det för många en upple-
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velse av att ha mött något av en levande legend. Jag vet att han själv
mådde bra av den respons han fick den gången.
För många av oss som var universitetsstudenter i zoologi på 1960-70-

talen är det nog ändå på Lars Orrhages gärning som pedagog vi först
tänker. Själv hade jag förmånen att ha honom som lärare och handledare
på kurser i zoologisk morfologi och systematik under åren 1971-72,
något som inom parentes blev avgörande för mitt eget framtida yrkesliv.
Han kunde sina evertebrater så väl, han var så strukturerad och förberedd
i sina föreläsningar, och han lärde oss att alltid se med kritiska ögon på
vetenskapliga hypoteser och teorier. Dessutom var hans entusiasm över
de små krypen, framför allt de som lever i havet, så smittande. Även
under åren som museiman ägnade han mycket tid åt pedagogik, men då
på ett mer populärt plan. Han utarbetade t.ex. en permanent utställning,
Liv i havet, som än idag kan skådas på Naturhistoriska museet i Göte-
borg. Han skrev också flera populärvetenskapliga artiklar i tidskriften
Fauna och Flora, och utarbetade många kompendier för universitetsut-
bildningen.
Som yrkesperson var Lars Orrhage seriös, noggrann och ansvarsfull.

Han levde ett anspråkslöst, ibland nästan spartanskt liv och kunde upp-
fattas som lite strikt och formell. I mindre grupper och bland nära kol-
legor och vänner var han dock en man med stor värme, tillgivenhet, och
framför allt mycket humor. Han kunde överraska med galna upptåg, som
t.ex. när han på en institutionsfest, utformad som en maskerad, kom ut-
klädd till telefonkiosk. Kiosken vilade som ett slags ok på hans axlar,
och damer fick öppna och gå in genom dörren till kiosken för att kunna
dansa med honom. Han var också en utmärkt sångare och trakterade
flera musikinstrument. Hans musiksmak var specifik: han ville helst
lyssna till italiensk sen 1800-talsopera. I övrigt älskade han havet och
bohusländska allmogebåtar.
Vi är många som saknar Lars Orrhage som vän och kollega. Hans fina

forskningsarbeten finns kvar, inte bara i minnet utan som konkret kun-
skap för kommande generationer zoologer. Men Lasse Orr är borta. Det
är tråkigt.

Christer Erséus
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Docent Arne Brändström avled den 7 juni
2012 i en ålder av 87 år. Han var sedan 1988 le-
damot i Kungl. Samhällets tredje klass.
Arne Elof Brändström föddes den 26 juli 1925

i Luleå där fadern var apotekare. Efter 1,5 år på
gymnasiet i Luleå slutade han för att ta student-

examen som privatist på Norra Real i Stockholm. Vid 17 års ålder på-
började han sina studier i kemi vid Uppsala universitet. Studierna fick
dock avbrytas under ett par år för militärtjänstgöring; detta var ju mitt
under andra världskriget. Efter sin fil. kand. i kemi från Uppsala uni-
versitet fortsatte han sina kemistudier och disputerade 1954 för filosofie
doktorsgrad i organisk kemi vid samma lärosäte. Han lämnade sedan
universitetsvärlden och var under resten av sitt arbetsliv knuten till
svensk läkemedelsindustri, först till AB Pharmacia i Uppsala, och från
mars 1959 till AB Hässle i Mölndal. Han blev docent i organisk kemi
vid Göteborgs universitet 1962.
Arne Brändström rekryterades till AB Hässle av forskningschefen

Ivan Östholm som beskrivit sitt möte med Brändström som en ”fasci-
nerande upplevelse”. Arne Brändström var en mycket kreativ kemist
med många idéer till nya projekt och som ”senior scientist” hade han
stor frihet att själv identifiera och lösa problem som han fann intressanta.
Det första projektet han initierade syftade till att utveckla ett nytt smärt-
stillande medel utan narkotisk effekt. Medlet skulle t.ex. inte ge risk för
tillvänjning på det sätt som morfin och andra starka smärtstillande medel
ger. Projektet pågick under en 10-årsperiod, bl.a. i samarbete med det
schweiziska företaget Geigy, och det genererade en serie patent med
Brändström som uppfinnare. Brändström arbetade samtidigt med flera
andra projekt men det som han kom att ägna mesta tiden åt var AB Häss-
les nya linje med substanser som skulle ha effekt mot hjärtsjukdomar
och högt blodtryck. Detta var startpunkten på det som senare skulle leda
till utvecklingen av metoprolol, alltså läkemedlet Seloken®. Det god-
kändes för marknadsföring i Sverige 1975 och blev ett av världens mest

Arne Brändström
1925–2012
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sålda läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar. Även i detta projekt gene -
rerades ett stort antal patent med Brändström som en av uppfinnarna.
I slutet av 60-talet påbörjades vid Hässle försök att utveckla läkemedel

som kunde minska, eller ännu hellre helt stänga av, saltsyresekretionen
i magsäcken. På sommaren 1972 startades så det projekt som skulle leda
fram till utvecklingen av omeprazol, alltså läkemedlet Losec®. Även i
detta projekt var Brändström en av huvudpersonerna. Hans gedigna ar-
bete med utredningen av verkningsmekanismen för omeprazol är omvitt-
nad, liksom hans tolkning av kinetiken för omeprazols reaktioner i krop-
pen. Dessa reaktioner förklarar omeprazols unika påverkan på den s.k.
protonpumpen i magslemhinnans parietalceller. Losec blev ett ”block-
buster-läkemedel”, alltså ett läkemedel som säljer för mer än en miljard
dollar per år; under flera år var det världens mest sålda läkemedel.
Arne Brändström har belönats för sitt framgångsrika arbete inom lä-

kemedelsindustrin och för sina bidrag till utvecklingen av metoprolol
och omeprazol. Han mottog IVAs guldmedalj 1988 för ”sina insatser
inom organisk kemi och svensk läkemedelsforskning” och Nautapriset
från The European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) 1992,
den första gång detta pris delades ut. 1990 utsågs han till hedersdoktor
vid Chalmers. År 1999 tilldelades Arne Brändström det Läkemedelske-
miska priset från Apotekarsocieteten för sina ”stora bidrag inom den or-
ganisk-fysikaliska kemin och för dess tillämpningar inom läkemedels-
kemi”.
Som industrianknuten kemist var Brändström fortfarande intresserad

av den akademiska forskningen. Han var ju organisk kemist i grunden
och arbetade aktivt som läkemedelskemist i industrin, men han var också
intresserad av analytisk separationsteknik och av fysikalisk-kemiska
samband som jämvikter och kinetik. Han är en av pionjärerna bakom den
s.k. jonparsextraktionsmetoden inom analys och syntes. Under sin tid vid
AB Hässle handledde Brändström doktorander inom detta område och
var även tillförordnad som professor i organisk kemi vid Göteborgs uni-
versitet under ett år då ordinarie professorn Lars Melander var tjänstledig.
Förutom ett stort antal vetenskapliga artiklar inom jonparskromatografi
så publicerade Brändström 1974 också en lärobok med titeln ”Prepar-
ative ion pair extraction: An introduction to theory and practice”.
Trots att Arne Brändström var så utomordentligt framstående med lä-

kemedelsutveckling i industrin, bland annat dokumenterat i ett otal pa-
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tent, ägnade han sig åt en omfattande publicering i vetenskapliga tid-
skrifter. Man kan exempelvis inhämta att han under tidsperioden 1947-
1999 ensam eller i samarbete med medarbetare offentliggjorde 47
engelsk språkiga artiklar i Acta Chemica Scandinavica, ett vittnesbörd
om hans stora kapacitet.
Efter pensioneringen flyttade Brändström till Ystad där han blev kvar

fram till 2004 då flytten gick till Funäsdalen i Härjedalen. Familjen hade
haft ett fritidshus i närliggande Tänndalen under ett 40-tal år. Under tiden
i Funäsdalen var han frisk och verksam. Han var mycket intresserad av
botanik och anordnade ofta exkursioner med erfarna botaniker för att
studera den rikhaltiga floran runt Funäsdalen. Efter några år drabbades
han dock av ”Lisa Welanders sjukdom”, en sällsynt och degenerativ
muskelsjukdom. Den hindrade dock inte att han fortfarande var aktiv.
Så sent som i januari i år publicerade han en omfattande artikel i Kemisk
Tidskrift med titeln ”Varför lär vi ut förlegad teknik i kemi?”, där han
ger en känga åt den utbildning som ges i ämnet reaktionskinetik.
Som person var Arne Brändström känd för att vara rak och välformu-

lerad, och för att ha ett humoristiskt sinnelag. Han kommer också att bli
ihågkommen för sina stora forskningsinsatser och för sina bidrag till de
största forskningsframgångarna vi sett inom svensk läkemedelsindustri.

Kristina Luthman
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F.d. chefen för Röhsska konstslöjdmuseet i Gö-
teborg, fil.dr Christian Axel-Nilsson, avled
den 18 juni 2012. Han var ledamot av Kungl.
Samhället sedan 1985.
Christian Axel-Nilsson var född i Lund den 20

juni 1934. Hans föräldrar var fil.dr Göran Axel-
Nilsson och dennes hustru Ellen, född Lundberg. 1946 blev hans far
chef för det Röhsska museet och han blev därmed göteborgare. Efter
studentexamen läste han arkeologi och konsthistoria i Lund. Studierna
ledde till anställningen som amanuens vid Nordiska Museet 1960. Där
fick han ansvar för verksamheten vid Julita gård. Han kom därefter
under sju år att verka som Sörmlands landsantikvarie och länsmuseichef
med säte i Nyköping. 1984 återvände han till Göteborg som chef för
Göteborgs Historiska museum (nuv. Göteborgs stadsmuseum). 1988 tog
han steget över till Röhsska museet, där han stannade som chef till 1994.
Man kan med fog hävda att Christian Axel-Nilsson i ovanligt hög

grad hade museiyrket i blodet. Hans farfar Axel Nilsson var Röhsska
museets skapare och hans far från 1946 fram till 1972 dess chef. Båda
kan sägas ha varit legendariska företrädare för museiyrket, båda till yt-
terlighet professionella. Det var alltså ett förpliktande arv att bära med
sig och som kunde vara nog så tungt. Men han förvaltade det väl. Redan
som barn och ung blev han väl hemmastadd i det stora tegelhuset vid
Vasagatan. Han kom genom sina föräldrars omfattande umgänge i kon-
takt med många företrädare för det intellektuella livet såväl i Göteborg
som i landet i övrigt. Han hade tidigt i livet träffat flera av de museimän
som senare skulle bli hans chefer eller kollegor.
Att Christian Axel-Nilsson valde Lund som studieort var följdriktigt

med tanke på hans skånska rötter. Hans farmor var född Cavallin, en
släkt med många företrädare för klassisk lärdom. Hans farfar, likaledes
skåning, började sin framgångsrika yrkesbana som amanuens vid Kul-
turhistoriska museet i Lund 1893.
Hans yrkesval var en naturlig följd av hans bakgrund, och hans ve-

Christian Axel-Nilsson
1934–2012
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tenskapliga inriktning sammanföll med hans fars. Båda var fängslade av
den medeltida konsten och konsthantverket, säkerligen med utgångs-
punkt från det Röhsska museets samlingar. Ett exempel på det är hans
uppsats om den medeltida, hästformade akvamanilen från Vä. (Akva-
manile är en kanna av metall som användes av prästen i den katolska
mässan till händernas vattenbegjutning.) Den blev föremål för en intres-
sant vetenskaplig studie 1960.
Hans stora vetenskapliga bedrift blev emellertid avhandlingen med

titeln Type Studies: The Norstedt Collection of Matrices in Typefoundry
of the Royal Printing Office. A history and catalogue från 1983. På upp-
maning av sin äldre kollega vid Nordiska Museet och tillika tryckeri -
expert Bengt Bengtsson tog sig Christian Axel-Nilsson 1961 an den stora
uppgiften att inventera och katalogisera närmare 20 000 handgjorda
typer av metall från tiden omkring 1500 till 1850. Det äldre materialet
kom till största delen ursprungligen från J P Lindhs boktryckeri och stil-
gjuteri, som 1821 uppgick i Norstedt. Samlingen tillhör idag Nordiska
Museet. I och med detta arbete beträdde han ett specialområde inom vil-
ket han blev en erkänd expert. Hans arbete är i dag synnerligen eftersökt,
i synnerhet katalogdelen, inte minst av utländska forskare. Han fortsatte
sin forskning och publicerade olika uppsatser i ämnet, t.ex. Studier i
Norstedts stilgjuteri: Johan Lindhs danska stilgjuteri 1967, Berlings stil-
gjuteri i Lund 1995.
Men Christian Axel-Nilsson var också en praktisk museiman. Han

ledde utgrävningarna efter det medeltida cistercienserklostret i Julita och
uppbyggnaden av Nordiska Museets magasin.
Med viss tvekan hade han sökt sig till Göteborg och tillträtt tjänsten

som chef för Historiska museet. Museernas situation där var inte opro-
blematisk. Det gällde såväl ekonomi som organisation. Ostindiska huset,
där tre museer inhystes, var inte i det skick som en modern verksamhet
fordrade. Att en förändring måste ske stod klart för honom. Ett ökat en-
gagemang från såväl allmänheten som från de styrandes sida var av
nöden. Ett led i dessa hans strävanden att rikta blickarna mot museet
blev utställningen Vid Sidenvägen 1986, som han kunde organisera och
genomföra tack vare sitt stora kontaktnät. Den väckte stort intresse blev
en verklig publikframgång.
Som museichef hade han också ansvar för byggnadsvården – en käns-

lig uppgift i en storstad som Göteborg med många hotade äldre bygg-
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nader. Genom sin omvittnade övertalningsförmåga och entusiasm kunde
han få många byggherrar mindre rivningsbenägna, ja t.o.m. helt om-
vända.
En viktig insats under hans chefstid vid Historiska museet bör också

nämnas här: förvärvet av Colin Campbells dagbok 1732-33. Denna för
det Ostindiska Kompaniets historia så betydelsefulla källa kunde 1986
köpas från H.P. Kraus antikvariat i New York tack vare dr Erik Malm-
stens generositet. Handskriften är deponerad i universitetsbiblioteket.
1996 publicerades en vetenskaplig utgåva (Humaniora nr. 37 i Kungl.
Samhällets Publikationer).
1988 lämnade Christian Göteborgs Historiska museum och blev den

tredje museichefen för Röhsska museet med namnet Axel-Nilsson. För
honom framstod farfadern som den store föregångsmannen, som han
ville efterlikna. Trots att han kände museet inifrån var det inte en alldeles
lätt uppgift. Det gällde att upprätthålla den känsliga balansen mellan de
tre museala komponenterna samla, vårda och levandegöra. Carl West-
mans storartade byggnad och de utsökta interiörerna och de rika sam-
lingarna, till stor del skapade av hans farfar och far, måste få komma till
sin rätt samtidigt som tendenser i nutidens konst och konsthantverk
måste få sin givna plats. För honom var det Röhsska museet i första hand
ett konstmuseum. Det var kvalitet och professionalism som var riktmär-
ket. Under hans sex chefsår var utställningsverksamheten synnerligen
livlig. Nämnas kan Den blå draken som visade kinesiskt konsthantverk
från Shanghais museum 1995, Boken under 500 år 2001, Bohusslöjd
100 år.
Genom ett lyckosamt samarbete med museets anrika vänförening,

stiftad 1917 och en av landets äldsta och mest betydelsefulla i sitt slag,
kunde samlingarna kompletteras med åtskilliga förnämliga föremål. För
att ge museet ökade ekonomiska resurser för inköp stiftade vänför-
eningen 1992 vid sitt 75-årsjubileum en jubileumsfond.
En stor och viktig händelse som han tog stor del i var inrättandet 1992

av Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris för nyskapande och fram-
stående gärning inom konsthantverk och design. Priset, f.n.1.000.000
svenska kronor, är det största i sitt slag i Norden. Pristagaren utses av
en nämnd med representanter från de nordiska länderna. Denna nämnd
tillsättes av chefen för Röhsska museet. Den första pristagaren, kerami-
kern Jane Reumert, utsågs 1994.
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Efter pensioneringen kom Christian Axel-Nilsson att under några år
fungera som ordförande i Nämnden för hemslöjdsfrågor. Det var ett upp-
drag som han fann stort nöje i. Under sina sista år var han livligt enga-
gerad i det researcharbete som hans syster Louise Brodin bedrev och
som resulterade i det vackra verket Axel Nilsson: Museiman och före-
gångare (2012).
Christian Axel-Nilssons sociala begåvning var påfallande. Han hade

lätt att knyta kontakter. Genom sin verbala förmåga kunde han fram-
gångsrikt argumentera för sin sak, en tillgång inte minst i umgänget med
anslagsansvariga politiker. Han visade stor entusiasm inför olika projekt.
Många kunde han också förverkliga. Han var en vän av snabba beslut,
ett drag som dock inte alltid uppskattades. Mot sina kollegor och med-
arbetare var han generös och positiv. Han kom att omges av ett stort nät-
verk av vänner som uppskattade hans charm och spiritualitet. In i det
sista upprätthöll han kontakten med dem.

Henrik Ahnlund
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Björn Folkow, professor i fysiologi vid Göte-
borgs universitet, avled den 23 juli 2012 vid en
ålder av 90 år. Han invaldes i KVVS 1972 och
var ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
samt utländsk ledamot av akademier i Danmark
och Ryssland.

Björn Folkow föddes i Halmstad 1921. Han erhöll sin medicinska
grundutbildning vid Lunds universitet mellan åren 1940 och 1948.
Lunds universitet vid slutet av andra världskriget har av Börje Uvnäs,
sedermera professor i farmakologi vid Karolinska institutet, beskrivits
på följande sätt: ”Lund var en liten provinsiell universitetsstad och så
var också universitetet med en i stort sett sovande medicinsk fakultet
med konservativa professorer som ägnade sig mer åt akademiska intri-
ger än forskning”.
Men sakernas tillstånd skulle snabbt ändras, åtminstone vid den fy-

siologiska institutionen i Lund under 40- och 50-talen, där det fostrades
ett stort antal unga forskare som inte sällan blev professorer i fysiologi,
farmakologi eller klinisk fysiologi. Den entusiastiska och karismatiska
drivkraften bakom denna explosion av professorer var Georg Kahlson,
professor i fysiologi och en av grundarna av det medicinska forsknings-
rådet. Han var också Björn Folkows vetenskaplige ”far”. Två ytterligare
personer var handledare i Folkows avhandlingsarbete: den tidigare
nämnde Börje Uvnäs samt Fritz Buchtal, en dansk forskare med judiska
rötter, som liksom många andra danska judar hade flytt över Öresund
en oktobernatt 1943. Buchtal lärde Folkow den glatta muskelns fysio-
logi. Folkows avhandling, försvarad 1949, berörde de s.k. myogena
egenskaperna hos den glatta muskulaturen i blodkärl och dess nervösa
kontroll. Mer om detta senare. 
Folkows avsikt var att efter avhandlingen i fysiologi bli psykiater.

Georg Kahlson övertygade emellertid Folkow att söka den laboratur (bi-
trädande professur) i fysiologi som utlysts vid den nyligen etablerade
medicinska högskolan i Göteborg. Denna medicinska utbildning hade

Björn Folkow
1921–2012
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sitt ursprung i en utbildning av norska medicinare vid Sahlgrenska sjuk-
huset efter andra världskriget.  Den ökade satsningen på högre utbildning
och forskning, som den dåvarande regeringen gjorde efter kriget, inne-
fattade också en preklinisk och klinisk utbildning vid högskolan i Göte-
borg. Björn Folkow utnämndes 1950 till laborator i fysiologi vid 29 års
ålder. Det fanns ingen tradition för medicinsk fysiologisk utbildning vid
den dåvarande högskolan i Göteborg och Folkow började således sin
långa period som framgångsrik forskare/lärare från ”scratch”.
Folkow publicerade nästan 400 vetenskapliga artiklar i internationella

tidskrifter. Artiklarna täckte de flesta aspekterna av kärlfysiologi. Till-
sammans med en engelsk fysiolog, Eric Neil, skrev han en mycket upp-
skattad bok, Circulation, som på ett lättillgängligt sätt beskrev hjärtats
och kärlens fysiologi och patofysiologi. Han handledde ett fyrtiotal ele-
ver till disputation. Han skrev tre översiktsartiklar i Physiological Re-
views i så olika områden som den nervösa kontrollen av blodkärlen, fy-
siologiska aspekter på högt blodtryck och åldrandets fysiologi.
Folkows vetenskapliga produktion kommer att sammanfattas i dis-

kussioner av tre områden: kärlens glatta muskulatur, nervös kontroll av
denna muskulatur och arteriell hypertoni. Muskler finns av flera typer i
kroppen. Skelettmuskulaturen och hjärtats muskulatur ger ett tvärstrim-
migt intryck på grund av muskelfibrernas optiska egenskaper. Denna
tvärstrimmighet saknas hos glatt muskulatur men de cellbiologiska me-
kanismerna bakom själva kontraktionen är i princip desamma. Den glatta
muskulaturen i blodkärl är lokaliserad till den mellersta delen av kärl-
väggen, den s.k. median. Sammandragningar av denna muskulatur mins-
kar blodflödet (vasokonstriktion), medan vidgning ökar blodflödet (vaso -
dilatation). Blodkärlens glatta muskulatur kan påverkas av signalsub-
stanser frisatta från nerver eller de celler som utkläder kärlen (endotelet),
av hormoner i blodet eller av den kemiska miljö som omger kärlen.
Folkow påtalade att även i frånvaro av inflytande från dessa faktorer så
kan man visa att den glatta muskulaturen i kärlen under in vivo-beting-
elser inte är helt avslappade (relaxerade). Detta förklaras av kärlens myo-
gena egenskaper, d.v.s. det tryck i kärlsystemet som framkallas av hjär-
tats arbete kommer att framkalla en kontraktion av kärlen. Denna egen-
skap förklarar enligt Folkow i stor utsträckning också den s.k. auto -
regleringen av blodflödet, vilket innebär att blodflödet i de flesta kärl-
bäddar förblir relativt konstant trots att det drivande trycket (skillnaden



111

mellan arteriellt och venöst tryck (perfusionstryck) varierar. Detta gäller
åtminstone vid normalt förekommande perfusionstryck mellan 90 och
180 mm Hg.
Allt sedan början av sin vetenskapliga karriär var Folkow intresserad

av den nervösa kontrollen av kärl. Denna kontroll utövas av det auto-
noma nervsystemet, som består av en sympatisk och en parasympatisk
del och som bl.a. kännetecknas av att det inte står under viljans infly-
tande. Läroboksuppfattningen om det autonoma nervsystemet var på 40-
talet att det autonoma nervsystemet antingen var aktiverat eller tyst till
skillnad från den nervösa styrningen av skelettmuskulaturen, som gör
det möjligt för oss att utföra avancerade viljemässiga rörelser. När
Folkow under 40- och 50-talen studerade den nervösa kontrollen av
blodkärl underlättades detta av tillgången på nya farmakologiska sub-
stanser som gjorde det möjligt att t.ex. blockera effekten av vissa av de
signalsubstanser som frisattes från de autonoma nervändarna. Han kunde
då visa i ett stort antal studier, delvis tillsammans med Börje Uvnäs och
ofta tillsammans med doktorander, att den centralnervösa och reflex-
ogena kontrollen av kärl var mycket differentierad. En av dessa under-
sökningar blev särskilt betydelsefull för Folkows uppfattning om upp-
komsten av högt blodtryck. I denna studie visade man att vid elektrisk
stimulering av den s.k. flykt-attack-arean i främre delen av hypothalamus
(en del av vår gamla reptilhjärna) ökar blodtrycket p.g.a. minskat
blodflöde (vasokonstriktion) i de flesta kärlbäddar utom tre: hjärna,
hjärta och skelettmuskulatur.
Folkows intresse för uppkomstmekanismerna vid högt blodtryck bör-

jade redan på 50-talet. Vid den tidpunkten var det en allmän uppfattning
att högt blodtryck orsakades av ett ökat flödesmotstånd framkallat av ett
ökat nervöst inflytande på blodkärlen och/eller av någon cirkulerande
substans som framkallade en sammandragning av kärlen. Folkow och
medarbetare belyste denna frågeställning i enkla men mycket intressanta
undersökningar av normala försökspersoner och patienter som nyss dia-
gnostiserats med arteriell hypertoni. Genom att åstadkomma en maximal
vidgning av kärlen i underarmarnas muskulatur fann man då att trots ett
högre blodtryck hos patienterna så var den maximala genomblödningen
i de två grupperna i stort sett densamma när kärlmuskulaturen var full-
ständigt relaxerad, d.v.s. i avsaknad av yttre inflytande (nerver eller blod-
burna substanser) på kärlmuskulaturen. Slutsatsen blev att den förhöjda



112

flödesresistensen hos patienterna framkallades av en strukturell skillnad
mellan hypertonipatienterna och kontrollgruppen. Uttryckt på annat sätt:
kärlväggen var tjockare hos patienterna än hos kontrollerna.
En uppenbar fråga inställer sig då: hur framkallas denna förtjockning

av kärlmuskulturen? Enligt Folkow sker det på samma sätt som hos dem
som försöker öka sin muskelmassa på ”Friskis och Svettis”, d.v.s. genom
ökad belastning på muskulturen. När det gäller kärlmuskulaturen så be-
lastas den då blodtrycket stiger och här anknyter Folkow sin hypertoni-
hypotes till de studier han gjort av flykt-attack-centrat i hypothalamus.
Namnet antyder att denna del av hjärnan endast aktiveras i ”farliga”
situa tioner. Det finns emellertid experimentella belägg för att denna del
av reptilhjärnan kan stimuleras även i situationer som inte nödvändigtvis
förknippas med begreppet flykt-attack, t.ex. en fotbollsentusiasts enga-
gemang i fotbollsutsändningar på TV. Uttryckt på ett annat sätt: patienter
som så småningom utvecklar högt blodtryck svarar på en given engage-
rande situation med en högre blodtrycksstegring än en individ med nor-
malt blodtryck. En alternativ förklaring är att patienten har glatta kärl-
muskelceller som är känsligare för en tryckökning än personer med nor-
malt blodtryck. 
Folkow började sin vetenskapliga karriär innan man var helt säker på

att DNA var den molekyl som förmedlade arvet mellan generationer.
Det var innan molekylär- och cellbiologi kom att dominera biomedicinsk
forskning. Optimismen var inledningsvis stor inom biomedicinsk grund-
forskning att många sjukdomar skulle kunna förklaras av förändringar i
få gener, men även de flesta molekylärbiologer har numera övergivit
denna uppfattning. Folkow brukade påpeka att över de reduktionistiska,
cellbiologiska mekanismerna finns det åtminstone fyra ytterligare inte -
grationsnivåer. Folkows hypotes rörande uppkomsten av högt blodtryck
utgör ett exempel på ett sådant samspel mellan olika integrationsnivåer
hos homo från den glatta muskelcellen till centralnervösa strukturer. I
en av de många översiktartiklar han skrev varnade han för den övertro
på de reduktionistiska lösningar som ofta kännetecknar dagens biome-
dicinska forskning. För att citera honom: “It is more important than ever
to deal with all levels of biological organization in an integrated manner
to understand completely what is happening”. “This calls for an incre-
asingly rare talent among today´s scientists, namely to be able to deal
experimentally with intact organisms in an integrative fashion”.
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Björn Folkow var en framgångsrik forskare med en ovanlig veten-
skaplig intuition. I en vetenskaplig värld som allt mer håller på att inva-
deras av vetenskapsmän med stora egon, var Folkow briljant och mycket
framgångsrik, men trots detta anspråkslös och blygsam med hög integ-
ritet. Han fostrade många fysiologer och blev livslång vän med flera av
sina elever. Hans inflytande på svensk medicinsk forskning var större än
det omedelbara inflytandet av hans egen vetenskapliga produktion ef-
tersom Folkows elever ofta blev professorer vid kliniska eller prekliniska
institutioner.
Det faktum att den nya medicinska högskolan i Göteborg var ny när

Folkow blev professor innebar att han inte tyngdes av de akademiska
traditioner som fanns vid andra svenska universitet. Folkows ”öppna”
personlighet visade sig i Folkows inställning till studenter. Förhör med
Folkow ägde ofta rum med professorns fötter på skrivbordet och studen-
ten tilltalad med förnamn. Björns öppenhet avspeglades också i att man
lätt kunde få direkt kontakt med honom. Dörren till hans tjänsterum var
nästan alltid öppen.
Under 90-talet försökte en av Folkows tidigare laboratorieassistenter

lära honom att använda en ordbehandlare. Det föreföll som att detta
skulle passa Björn perfekt, eftersom han hela tiden flyttade stycken från
en sida till en annan eller ändrade enstaka ord. Det visade sig vara helt
omöjligt. Fram till den sista dagen på institutionen, omkring en månad
före sin död, skrev han alla sina brev på en gammal elektrisk skrivma-
skin, gjorde ändringar i brevet med kulspetspenna och skickade oftast
brevet med ”vanlig” post till sina amerikanska vänner.
Eftersom Björn var närvarande vid institutionen i 62 år märks hans

frånvaro på ett påtagligt och sorgligt sätt.

Ove Lundgren
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Professor emeritus Bengt Hubendick, Saltsjö-
baden, avled den 14 augusti 2012 i en ålder av
96 år. Närmaste anhöriga är sönerna Ulf, Björn
och Bo med familjer samt systern Agneta med
barn. Bengt Hubendick var ledamot av Kungl.
Samhällets 4:e klass sedan 1962, akademiens

äldste ledamot och dess ordförande år 1984.
Bengt Ludvig Hubendick föddes i Nacka den 30 maj 1916. Han var

son till professorn vid KTH, Edvard Hubendick och Ketty, f. Nettelblad.
Hubendick gifte sig 1943 med Ulla Stengård (död 2010). Han erhöll
professors namn 1980.
Hubendick fick tidigt ett intresse för biologi. Möjligen var en resa till

Lysekil viktig eftersom han där på stranden fick se krabbor, sjöstjärnor,
maneter och mycket annat. Han hade gläntat på dörren till marinbiolo-
gins värld. Viktigare ändå var ett besök i Göteborg där pappa Edvard
tog honom med upp på en knalle varifrån man kunde se det vida havet.
Där fantiserade Bengt om allt som fanns bortom horisonten, om palmer,
koraller och sjörövare. Efter ett besök på Naturhistoriska riksmuseet
någon gång på 1920-talet bestämde sig Bengt definitivt för att studera
zoologi när han blev stor.
Bengt tog studenten 1936 och började samma år på det Zootomiska

institutet vid Stockholms högskola. Efter en tid flyttade han till Uppsala
för att helt kunna ägna sig åt snäckor (malakologi). Där dissekerade han,
studerade i mikroskop, antecknade och ritade. Han blev snart mycket
skicklig till att preparera fram och på mikrotom seriesnitta olika organ-
system på dessa centimeterstora snäckor. Hubendick disputerade för fi-
losofie doktorsgraden 1946. Titeln på avhandlingen var Phylogenie und
Tiergeographie der Siphonaridae. Zur Kenntnis der Phylogenie in der
Ordnung Basommatophora und des Ursprungs der Pulmonaten-
Gruppe. Under perioden 1946 till 1959 verkade Hubendick som docent
i zoologi dels vid Uppsala universitet och dels vid Stockholms högskola.
Samtidigt var han också assistent och sedermera intendent vid Natur-

Bengt Hubendick
1916–2012
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historiska riksmuseet i Stockholm. Flera stora verk utkom under denna
produktiva tid t.ex. Systematic Monograph of the Patelliformia (1946),
Die Verbreitungsverhältnisse der limnischen Gastropoden in Südschwe-
den (1947) och Phylogeny of the Planorbidae (1955). Böckerna illustre-
rades genomgående med ypperliga anatomiska planscher. I en stor mo-
nografi över världens alla dammsnäckor, Recent Lymnaeidae (1951), re-
ducerades 1 300 beskrivna taxa till ca 40 arter. Deras morfologi, anatomi,
taxonomi, fylogeni, nomenklatur och utbredning klarlades men artslak-
ten var nog i häftigaste laget. I sina memoarer konstaterar han att sane-
ringen behövdes, ”… men antagligen gick jag för långt.” Detta är troli-
gen ett understatement och Hubendick får när det gäller artsystematik
betecknas som en utpräglad ”lumper”, en som tillåter en stor inomarts -
variation och slår samman arter. 
Hubendick har producerat långt över hundra vetenskapliga skrifter

varav tre arbeten över tropiska gastropoder har utkommit i Kungl. Sam-
hällets publikationsserie ZOOLOGICA. En behändig populärvetenskap-
lig guide över svenska förhållanden är Våra snäckor i sött och bräckt
vatten (1949). Som specialist på sötvattenssnäckor kom Bengt också att
arbeta med tropiska arter i ett tillämpat sammanhang. Hans kunskap kom
nämligen att utnyttjas när det gäller dessa snäckors funktion som mel-
lanvärdar för sugmaskar som sprider snäckfeber eller bilharzia (schis-
tosomiasis). Bengt hade under 1950- och 60-talen en rad uppdrag för
WHO i olika tropiska länder i Afrika, Asien, Syd- och Mellanamerika i
kampen mot denna plågsamma sjukdom. Släktet Hubendickia (sötvat-
tenlevande lungsnäckor från Asien) är namnsatt efter honom liksom lus-
tigt nog även en spårvagn i Göteborg.
År 1959 blev Bengt Hubendick chef för Naturhistoriska museet i

Göte borg, en tjänst som han innehade fram till pensioneringen 1981. Så
fort han tillträtt satte han igång med en modernisering av de ganska be-
dagade utställningarna. Oändliga rader med glasburkar innehållande
sprit- eller formalinfixerat material byttes ut mot några få typexempel.
Latinet kompletterades med svenska namn och korta beskrivande texter,
kartor och modeller lättade upp framställningen. Geologi, ekologi och
evolution introducerades också. Det sistnämnda bland annat i form av
ett pedagogiskt och ofta studerat stamträd över djurriket.
Bengt låg också bakom Naturhistoriska museets tillbyggnad som stod

färdig 1980 och som invigdes 1981 – samma år som han gick i pension.
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I och med detta tillskott fick museet en modern föreläsningssal, utrym-
men för tillfälliga utställningar, en ny entré samt diverse tekniska lokaler
som frysrum, snickeri, fotolabb, klassrum, ateljé, dissektionsrum och
inte minst ett café. En viktig del av utställningarna var den av honom
skapade ”Rapport från Världen”. Här presenterades människans förut-
sättningar samt dagsaktuella händelser inom ekologi och miljövård.
Text erna var föredömligt korta och väl illustrerade. Utställningen var
naturligtvis internationell och i hög grad dynamisk. Aktuella händelser
kunde snabbt lyftas in och belysas.
Ett område som särskilt intresserade Bengt Hubendick var naturvår-

den i Göteborg. Han menade att Naturhistoriska museet skulle synas i
debatten och kunna påverka stadens utveckling i en miljövänlig riktning.
Bland annat satt han i ledningsgruppen för framtagande av ett Natur-
och kulturvårdsprogram för Göteborg (1979). Där kom han att särskilt
lyfta fram de grunda havsbottnarnas ekologiska betydelse. Han skrev
talrika remissvar och försåg museinämndens politiker med tjänsteutlå-
tanden i alla de planfrågor som var uppe till behandling. Mycket av ar-
betet skedde inom ramen för museernas Natur- och kulturskyddsråd där
även arkeologi och byggnadsvård ingick. Till en början skötte Huben-
dick biologin själv men verksamheten växte och det behövdes assistans
i arbetet. Så småningom skapades en särskild naturvårdsintendenttjänst
som på heltid skulle ägnas dessa frågor. Författaren till dessa rader blev
den förste innehavaren av befattningen. Jag fick även ett visdomsord på
vägen från Bengt H: ”Du skall inte överskatta människors kunskaper
men inte heller underskatta deras förstånd.” 
Väl installerad i Göteborg blev Bengt Hubendick också en oförtröttlig

medarbetare och debattör i stadens tidningar. Han utnyttjade media för
att göra reklam för museet men också för att få ut sitt miljöbudskap.
Detta skedde först i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1959 – 1973
och sedan på Göteborgs-Postens kultursida från och med 1974. Sam-
manlagt publicerade han i pressen drygt 2000 artiklar om de mest skif-
tande ämnen. Det handlade förstås ofta om biologi, ekologi, resursslö-
seri, kärnkraft eller ryaslam.
Naturen behöver inte vårdas. Den klarar sig alldeles utmärkt själv.

Vad den behöver är bara skydd mot oss människor. Detta var en av kärn-
punkterna i Bengt Hubendicks förkunnelse. Ett annat område för hans
intresse var den ohejdade befolkningstillväxten som tillsammans med
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vår aningslösa resursförbrukning inte är hållbar i längden. Om vi inte
underordnar oss naturens lagar blir vår tids kultur bara en kort episod i
historien.
En ofta citerad artikel i GHT kännetecknar hans kärnfulla och torro-

liga sätt att berätta. Under rubriken ”Kunskapshungrande plattmaskar”
refererades några experiment som påstods visa att om plattmaskar ma-
tades med bitar av artfränder, vilka tränats för någonting, fick de del av
sina hädangångna kamraters erfarenheter. I anslutning till detta fram-
förde Hubendick ett enkelt förslag för att reformera den högre utbild-
ningen. Man skulle helt enkelt göra köttfärs av de pensionerade profes-
sorerna och servera dem till studenter och på så sätt överföra kunskapen
snabbt och effektivt. Sådana vilda hugskott skaffade honom många lä-
sare.
Hubendick var noga med två saker i sitt författande: Att skriva korta

meningar och att inte använda krångliga ord. Därför skrev han ständigt
om och förenklade sina texter. En 12-åring skulle kunna förstå vad han
menade. I en artikel i Kungl. Samhällets Årsbok 1985 kan man ta del av
hans vida kunskaper och hans lediga sätt att skriva. Arbetet har titeln
Den goda sinuskurvan och den onda spiralen. Men Hubendick var inte
bara en framgångsrik skribent utan också en mycket efterfrågad förelä-
sare och debattör. Han kunde hålla 40-50 föredrag årligen och efter pen-
sioneringen upp till 70 per år. Hans betydelse som opinionsbildare och
inspiratör på miljöområdet kan inte överskattas. Hubendick har kallats
”en grön eminens” i samhällsdebatten och han har självfallet engagerats
i otaliga föreningssammanhang, styrelser och statliga utredningar. 
Hubendick var under hela sin levnad mycket produktiv och har bland

annat publicerat 27 böcker (vetenskapliga verk inom ämnet malakologi
oräknade). Han arbetade energiskt och lät ingen tid gå förlorad. ”Far
hade sju skrivbord, själv nöjer jag mig med tre” konstaterar han i sina
memoarer. ”Han skriver för livet”, som Bernt Eklundh så träffande ru-
bricerade sin hyllningsartikel i G-P då Bengt fyllde 75 år. Men det är
som populärvetenskaplig författare som han blivit känd för en större lä-
sekrets. Bland omtalade boktitlar med allmänbiologiskt eller human -
ekologiskt innehåll kan nämnas: Klot vatten och liv (1956), Den sömniga
hajen (1964), Civilisation till döds (1970), Läsebok för politiker – och
alla andra (1972), En liten bok om människan på jorden (1974), Åter
till verkligheten. Om ramen för vår handlingsfrihet (1976), Stryk naturen
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medhårs (1978), Godnattbitar. Ut- och inblickar rörande naturen och
oss själva att sova på (1980), Den vilsekomna stenåldersmänniskan
(1981), Vi på vår jord (1989), Mot en ljusnande framtid!? (1991) och
Försök till verklighetsbeskrivning (1994). Kronan på verket är naturligt-
vis boken Människoekologi (1985), en prisbelönt författarbragd på 623
sidor. En förkortad studieutgåva av nämnda arbete utkom 1987. Till detta
kommer flera böcker om segelsjöfart, en reseskildring samt slutligen
några skönlitterära verk – pikareskromaner – som han kallade dem. Det
ligger 70 år av flitigt publicerande mellan Våra viviparider (1941) och
Sumprunkarens son och hans vedermödor (2011).
Bengt Hubendick är en av de få naturvetare, och ännu färre biologer,

som skrivit sina memoarer. Under den vitsiga titeln Återanvänt hjärn -
skrot – ur en biologs minnen utgav han sin självbiografi 1989. Här får
vi följa Bengt från barndomen i den högborgerliga Stockholmsmiljön
via Uppsala till åren i Göteborg samt uppbrottet och återkomsten till
ungdomens trakter. Här möter vi också människan Bengt, hans tankar,
svårigheter och drömmar. Men det framskymtar faktiskt här och där (och
med all rätt) att han är rätt så nöjd med sin insats.
Bengt var en respektingivande person som ansågs ganska kärv och

ogärna släppte någon inpå livet. Han säger själv i sina memoarer att han
är bra på att ta reda på fakta och att sätta in dem i sitt sammanhang. Men
han är ingen diplomat. Detta var förvisso en korrekt analys, vilket många
kan intyga. Kafferasterna på museet var till exempel reglementerade till
12 minuter. När denna tid förrunnit reste sig Bengt med orden: ”Drick
gärna kaffe men etablera er inte”, varefter han försvann. Hubendick var
fordrande och resultatinriktad. Men de största kraven ställde denne spar-
tanske sanningssökare alltid på sig själv. Och som zoolog, museiman,
miljövårdare, folkbildare, författare och humanbiolog är han värd den
allra största respekt. 
Hubendick började nästan alltid sin dag med att gå runt och hälsa på

alla medarbetarna. Han ville ha en enkel och direkt kontakt. Många pro-
blem kunde då lösas snabbt och informellt. Man fick en omedelbar feed-
back på det man gjorde. Hans tidsdisciplin tvingade naturligtvis också
personalen att infinna sig i tid på museet.
Men denne rationelle vetenskapare kunde också tillåta sig att skämta

med besökarna på Naturhistoriska museet. Mest känt är väl det märkliga
djuret Lirpa lirpa (Münch), av Hubendick döpt till vitrysk strandmudd-
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lare. Denna varelse är en skvader skickligt ihopsatt av framdelen av en
vildsvinsunge, bakdelen av en ekorre, ett par ankfötter och några alli-
gatortänder. Exemplaret visas en gång om året – den 1 april – men alltid
utan någon närmare förklaring. Det fingerade latinska namnet kan med
fördel läsas baklänges.
Bengt bibehöll sin vitalitet högt upp i åren och var aktiv med före-

drag, skrivande, segling och måleri till strax före sin död. Ända till år
2012 åkte han varje torsdag med 7.28-tåget för att som volontär arbeta
på Riksmuseets evertebratavdelning. I maj samma år – 31 år efter sin
pensionering! – besökte han för sista gången Naturhistoriska museet i
Göteborg för att informera sig om läget, se vilka utställningar som vi-
sades och träffa de personer som nu var aktiva. Samt om möjligt också
sälja några böcker av egen fatabur. Frampå eftermiddagen konstaterade
han att det faktiskt inte var mer än någon timme kvar innan tåget skulle
gå tillbaka till Stockholm. En av medarbetarna undrade om hon skulle
ringa efter en bil – det är närmare 3 km till stationen. Men den 96-årige
Hubendick, som gärna levde som han lärde, utbrast något förnärmad:
”Taxi!? – jag går!”
Döden, säger Hubendick, är just ingenting och vi skall inte uppmanas

att tänka på den. Att slösa bort liv på död fann han meningslöst. Döden
är bara en övergång från liv till icke-liv – ett litet ögonblick i naturens
eviga och obevekliga kretslopp. Om han själv fick bestämma skulle det
i dödsannonsen efter denne ordkarge och galghumoristiske forskare stå:
”Härmed meddelas att Bengt Hubendick upphört. All uppståndelse un-
danbedes”.

Lars Arvidsson
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Professor emeritus Håkan Ahlman avled efter
en tids sjukdom den 21 september 2012 i en ålder
av 65 år. Han var professor i endokrin kirurgi vid
Göteborgs universitet sedan 1994 och ledamot av
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets 5:e
klass sedan 2005.

Håkan Ahlman föddes den 6 januari 1947 i Hedemora. Han studerade
medicin vid Göteborgs universitet och blev legitimerad läkare. Han in-
tresserade sig tidigt för forskning rörande innervering och endokrina
funktioner hos tunntarmen. Han blev medicine licentiat 1972, och år
1976 disputerade han i kirurgi med avhandlingen ”Fluorescence histo-
chemical studies on serotonin in the small intestine and the influence of
vagal nerve stimulation”, under handledning av Annica Dahlström (pro-
fessor i neurobiologi) och Lennart Enerbäck (professor i patologi). Under
sin doktorandperiod började han arbeta i en tvärvetenskaplig miljö som
innefattade både preklinisk och klinisk forskning, den typ av miljö som
han fortsatte att verka inom under återstoden av sin forskargärning.
Efter disputationen fick han möjlighet till postdoktoral verksamhet

som NIH-forskare hos professor Nyhus i Chicago 1978-1979, och som
forskarstipendiat från Kungl. Vetenskapsakademin hos professor Jaffe
i SUNY Downstate Medical Center i New York 1980-1981. Där fortsatte
han sina studier av tunntarmsfysiologi och publicerade bland annat en
uppmärksammad artikel i Science om serotoninsekretion till tarmlumen
efter stimulering från vagusnerven. Forskning kring tunntarmens funk-
tioner fann han ofta anledning att återvända till.
Som utbildad endokrinkirurg kom dock Håkan Ahlmans största in-

tresse att rikta sig mot studier av olika typer av endokrina tumörer. Han
huvudsakliga fokus var neuroendokrina tumörer med ursprung från
tunntarmen. Målet för denna forskning var att nå en ökad förståelse av
de grundläggande mekanismerna för utvecklingen av dessa tumörformer
och för olika behandlingsprinciper. Till att börja med inriktades arbetet
mot monoaminer, sekretoriska processer och hantering av signalsub-

Håkan Ahlman
1947–2012
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stanser. Detta ledde fram till ett långvarigt intresse för peptidreceptorer,
där framför allt kunskapen om att dessa tumörer ofta överuttrycker so-
matostatinreceptorer kunde utnyttjas för förbättrad diagnostik och terapi.
Somatostatinanaloger visade sig hämma sekretoriska funktioner. Avbild-
ning av tumörutbredning i kroppen liksom målsökande strålbehandling
kan utföras med radioaktiva somatostatinanaloger. Under de senare åren
arbetade han också med att studera tillväxtfaktorer och signalvägar i tu-
mörceller, där syftet bland annat var att erhålla synergieffekter vid ny
kombinationsbehandling.
Håkan Ahlman var tongivande när det gällt att förbättra det kliniska

omhändertagandet av patienter med neuroendokrina tumörer, alltifrån
utredning till moderna behandlingsformer. Han utvecklade kirurgin, och
kompletterade den med leverembolisering och på senare tid även lever-
transplantation för att öka möjligheten att bota patienter. Utöver att vara
en duktig kirurg, uppvisade han en briljans att snabbt och korrekt ana-
lysera uppkomna situationer. Han fångade tidigt upp nya idéer som han
sedan omsatte direkt i kliniken.
Det som särskilt utmärkte hans forskning var det translationella ar-

betssättet, där frågeställningar hämtades från den kliniska vardagen och
studerades mer detaljerat experimentellt för att resultaten sedan skulle
kunna tillämpas kliniskt. Många av dem som haft Håkan Ahlman som
handledare har därför berikats kompetensmässigt genom erfarenhet av
både klinisk och experimentell forskning. Flera av dem har också ut-
vecklats till självständiga och framgångsrika forskare. Samtidigt var
Håkan Ahlman en duktig nätverksbyggare, där samarbetet präglades av
öppenhet, ärlighet och rättvisa, liksom av respekt och förståelse för varje
kollega och olika ämnesområden. Han var idérik och entusiasmerande
med god social kompetens.
Vetenskapligt sett präglades Ahlmans arbeten av hög originalitet. Han

påverkades inte av modenycker inom forskningen men hade känsla för
vad som var nytt och viktigt. Han var alltid väl påläst och hade ett ovan-
ligt gott minne av det han sett och hört. Med en enastående förmåga att
följa forskningsutvecklingen inom både basal biokemi, fysiologi, och
farmakologi, liksom inom olika kliniska discipliner som nuklearmedicin
och medicinsk strålningsfysik, kunde han överföra rön från andra ämnes -
områden till den egna forskningen. Han hade förmågan till både bredd
och djup, vilket är få förunnat.
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Håkan Ahlman var ofta anlitad som sakkunnig expert i olika samman-
hang. Det handlade bland annat om tjänstetillsättningar, opponentskap
vid disputationer, redaktionella styrelser i olika vetenskapliga tidskrifter,
och granskning av ansökningar om forskningsmedel, exempelvis för
Cancerfonden. Dessa uppdrag utförde han samvetsgrant och med stor
integritet. Han var språkligt begåvad och därför efterfrågad som läro-
boksförfattare, både inom landet och i andra, främst europeiska, länder.
Han värnade starkt den fria forskningen, utan kommersiella bindningar.
Hans nyfikenhet och vetgirighet innebar också att han prioriterade att
pröva nya idéer för att sedan överlåta till andra att bedriva större kliniska
studier.
Håkan Ahlman var en av de drivande för att nå samsyn inom Europa

vad gäller forskning rörande diagnostik och terapi av neuroendokrina
tumörer. Han var en av grundarna av ENETS (European Neuroendocrine
Tumor Society), varifrån han fick stort erkännande för sitt arbete.
ENETS pionjärarbete blev sedan förebild för den amerikanska motsva-
righeten NANETS (North American Neuroendocrine Tumor Society)
som bildades några år senare.
Under den sista tiden fick Håkan Ahlman möjlighet att stimulera den

fortsatta forskningen inom området neuroendokrina tumörer. I januari
2012 anordnade han det mycket välbesökta mötet ”Molecular aspects
of potential new therapy of neuroendocrine tumours” i Göteborg, och
de visionära idéerna som då presenterades finns sammanfattade i ett spe-
cialnummer av tidskriften Neuroendocrinology med honom själv som
en av redaktörerna. Dessutom var han en av föreläsarna vid ett sympo-
sium i april i Lund med anledning av 50-årsjubileet av publikationen om
Falck-Hillarp-metoden, som bland annat lett till ökad kunskap om krop-
pens amin- och peptidhormon-producerande endokrina celler i magtarm-
kanalen. Hans föredrag med titeln ”Från enterokromaffin cell till carci-
noidtumör” kan betraktas som en sammanfattning av hans vetenskapliga
livsgärning.
För oss som hade förmånen att samarbeta med Håkan Ahlman kvar -

står minnet av en briljant forskare med god allmänbildning och med
många intressen även utanför arbetet. Vi är många som saknar honom,
både som kollega och god vän.

Eva Forssell-Aronsson
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