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Gunnar Wennerberg, litografi från 1860-talets början. Uppsala universitetsbibliotek.

Gunnar Wennerberg – en 200-årig kulturman
Av Christer Åsberg

Utgångspunkter
Jag tjenat ut. Se här mitt lifs register:
I lefnadsår jag räknar sextifem
Och – såsom lektor, byråchef, minister
Och landshöfding – i tjenstår trettifem;
En af de Aderton och med kraschan
Och plats i riksdag, hedersplats i sta’n …
Är jag som sådan då ej bene meritus?
		
(Eko) … ej bene meritus –
			
… emeritus.
Så sammanfattar han själv sin karriär i en självbiografisk dikt till sextiofemårsdagen –
ministern, guvernören, serafimerriddaren, landshövdingen, tonsättaren, filosofen, skalden
med mera Gunnar Wennerberg; det är inte så litet det. Hans intressen var så mångfaldiga
och hans livsgärning så mångsidig ”att ingen annan beteckning räcker än kulturmannens”,
skrev en levnadstecknare för 100 år sedan, då ordet kulturman ännu var en hedersbeteckning. (Sigfrid Almquist, Om Gunnar Wennerberg, hans tid och hans gärning, 1917, s. 11.)
Kanske kan mer läggas till listan, kanske går att finna en minsta gemensam nämnare,
någonting bortom eller ovan alla titlar och epitet. Nathan Söderblom försökte sig på det:

9

Ett av de berömda ögonblicken från hans tid som kårordförande var, då studentkåren
uppvaktade Gunnar Wennerberg valborgsmässoaftonen 1893 i universitetets vestibul,
och Söderblom talade. ”Gunnar! Jag nämner dig icke med alla dina titlar och värdigheter”,
började den unge studenten sitt tal och duade den 75-årige pensionerade ecklesiastikministern. Det vill mycket till för att lyckligt genomföra ett sådant retoriskt vågstycke.
Den gamle Wennerberg stod stel och outgrundlig, men plötsligt när Söderblom kallade
honom ”urstudenten”, vände han sig till den bredvidstående övermarskalken […] tog studentmössan från hans huvud och satte den på sitt eget huvud. Det måste ha varit en
triumf för Söderbloms talekonst. Man skulle kunna säga att urstudenten och idealstudenten där möttes. (Olle Nystedt, Nathan Söderblom, 1931, s. 55 f.)

Vad nu Söderblom kan ha menat med ”urstudenten”. Faktum är att Wennerberg nätt
och jämnt kunde kallas student, trots att han ”låg” vid universitetet i många år tills han
1847 kunde avsluta studierna med en magisterexamen i filosofi och 1849 lämna staden
som docent. Men vid inskrivningen 1837 vägrade han att avlägga den studented från
1600-t alet på latin som hörde till, och som alla andra rabblade upp utan att ta på allvar.
Wennerberg, som kunde sitt latin, fann där löjligt otidsenliga förbud mot att gå med
draget svärd på gatorna eller att spatsera i staden på gudstjänsttid och välmenta men
onödiga anmaningar om att bevista föreläsningar och göra noggranna anteckningar.
Men Wennerbergs vägran mot edgång var i grunden religiös. Han kunde inte lägga handen på något av de nya testamenten som låg utlagda på den generade rektor Atterboms
bord i konsistoriehuset och svära en ed, vilket stred mot skriftord som: ”Öfwer all ting,
mine bröder, swärjer icke, hwarken wid himmelen eller wid jorden, eller någon annan
ed: men edra ord skola wara, ja, ja, nej, nej: på det I icke skolen falla uti skrymteri” (Jak
5:12). Saken ordnades genom att Västgöta nations kurator tog ansvar för Wennerbergs
vandel. Pikant nog blev han själv Västgötas kurator efter några år och därefter curator
curatorum. Han blev till och med under en termin sånganförare för Allmänna Sången,
så nog måste han räknas som student.
Det är intressant att Gunnars far, kyrkoherden i Lidköping, fullt ut stödde sin son i
denna konflikt, trots att det innebar att ynglingen stack upp mot överheten. Sonens förhållande till föräldrar och syskon var för övrigt gott och tämligen konfliktfritt livet igenom,
bortsett från oron i hemmet när studieresultaten uteblev och när sonen visade intresse för
”gudsförnekaren” Spinoza.
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Gunnar Wennerberg, tecknad av Emily Nonnen 1843. Uppsala universitetsbibliotek.

Denna edsvägran var Wennerbergs första offentliga framträdande. Ett av hans sista var när han i kyrkomötet 1893 ville få bort den edgång blivande präster måste underkasta sig vid sin vigning. Wennerberg
figurerade alltså även i den gren av den statliga förvaltningen som hette kyrkomötet; han var lekmannarepresentant för Växjö stift. Det gick som han ville;
prästeden ersattes samma år med prästlöfte. I båda
fallen spåras en konstant som lever från den unge till
den gamle Wennerberg: tilltron till den enskildes –
särskilt hans egen – förmåga och ansvar att följa det
egna samvetet. Den enda ed han villigt både avlade,
förestavade och besjöng var eden vid Juvenalernas inträdesceremoni.

Gammal och ung
Det finns i Uppsala två utsökta avbildningar av
Gunnar Wennerberg gjorda av två ungefär jämnåriga konstnärer. På Musicum hänger Axel Jungstedts
oljemålning från 1901, avbildad på denna skrifts omslag. Vid vårfesten det året hade Wennerberg talat
till studenterna i Botaniska trädgården, lutad mot en
pelare. Några veckor senare var han död. Jungstedt
Teodor Lundbergs staty över Gunnar Wennerberg invigdes
skildrar detaljskarpt denne dödsmärkte Wennerberg,
18 maj 1912. Uppsala universitetsbibliotek.
det verkar som om hans blå ögon ilsket stirrar mot
konstnären eller in i evigheten, han tycks förgrämd
och hotfull och bär serafimerbandet om livet som skyddande harnesk och väl synlig maktsymbol. Kanske grubblar urstudenten över varför studentkåren vid sin hyllningskonsert
med Wennerbergsmusik tidigare under dagen inte framfört en enda gluntsång, trots att
firandet avsåg femtioårsjubileet av Gluntarnes utgivning. Porträttet är ett vördnadsfullt
och undersåtligt minnesmärke över en stor, nyligen avliden, man, minister, landshövding,
ledamot av tre akademier med mera. Det är den ene Wennerberg.
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Hur annorlunda är då inte den andre Wennerberg, Teodor Lundbergs staty i Carolina
backen från 1912, numera en överraskande pendang till en östtysk muralmålning tvärs över
gatan. Lundberg hade kanske sett den gamle Wennerberg men aldrig upplevt den unge,
den som han skulle fånga i bild. Det verkar nästan som om han formade bilden av Gluntarnes skald efter ett samtida ögonvittnes beskrivning:
Gunnar, med det långa benade håret nedfallande till axlarna, pannan med de fint tecknade ögonbrynen öfver de klara ljusblå ögonen, den manliga profilen och det genialiska
sjelfsvåldet i ton och åtbörder. Reser han sig så ser du att det är en lång, vacker figur och
den mörkgröna rocken, kedjan som hänger öfver bröstet passar honom, men är ej likt
någon annans drägt. Han för ordet och framlockar yr munterhet, hjertliga skratt, men
äfven ibland en beundrande uppmärksamhet hos de unga.

Det är den blivande poeten Thekla Knös som beskriver den unge charmören Gunnar Wennerberg vid hans ankomst till Uppsala. Thekla var en av de båda flickor, Ava Wrangel var
den andra, som en tredje, Ulla von Heland, Geijers systerdotter och senare gift med F. A.
Dahlgren, skrev om i sin dagbok:
Gunnar tycker jag om – det intressantaste utseende på karl jag sett i Uppsala. Vi ha kommit öfverens, Agnes och jag, att han är farlig – icke för oss förstås; men i allmänhet talat.
Också vet jag redan två unga flickor hvilkas lugn han har stört – säges det. Sjelf ser han så
öfvermåttan lugn ut, men högst genialisk.

Den klarsynta flickan kunde ändå genomskåda det teatrala småstadsgeniet:
Herr Wennerberg med sitt långa hår föreföll mig högst besynnerlig. Äfven sade han så
många litet kuriösa saker, hvilket allt gjorde, att jag betraktade honom som en kuriositet
och inte visste rätt, om han var en narr eller ett genie. Vi hade ganska muntert, synnerligast åt Wennerberg, som talade om galvanismen och med stor förtjusning trefvade på
Morbrors hufvud, hvilket fanns aftaget i gips. Vi lärde oss åtskilligt om organernas läge
och fingo höra litet hvar om våra anlag.

Thekla Knös, fotografi från
1850-talets mitt. Uppsala
universitetsbibliotek.

Ett annat utslag av Wennerbergs ”kuriositet” under de första Uppsalaåren var, enligt
Wilhelm Erik Svedelius, att han kunde gå klädd i ”människofärgade sommarkläder”, så att
han tedde sig naken. (Gubben Sveds syn var dock inte den bästa.) Men Wennerbergs vän
sedan skoltiden, Johan Georg Arsenius, noterar i sina minnen (s. 255): ”Sedan han fått upp13

märksamheten fästad på sig, lade han bort sina egenheter i uppträdande och klädsel och
blev till och med mycket omsorgsfull i sin toalett. [Då ] gick han ofta till hårfrisören och
lät bränna sitt hår, så att han vid sina samkväm hos Carl XV (då kronprins) icke stod efter
någon av hovets övriga gunstlingar i elegans.”
Wennerberg och Thekla Knös förblev nära vänner, men hos henne var vänskapen alltid
några grader hetare än hos honom. På senare år, när hon levde ensam, försvagad till kropp
och själ, fick hon ibland en fristad i Wennerbergs lektorshem i Skara. De sista mötena ägde
rum ännu senare, då Thekla vårdades på sinnessjukhuset i Växjö. Efter att Wennerberg
tillträtt som landshövding där sökte han upp henne, men det var omöjligt för henne att
förstå att den gamla allvarliga ämbetsmannen framför henne skulle vara Gunnar Wennerberg. Hon visste bättre. ”Ja, Gunnar, han kommer ofta och hälsar på mig. Det är solstrålen,
som kommer in om morgnarne där uppe på dörrposten.” Det var den Lundbergska, inte
den Jungstedtska gestalten som var hennes Gunnar Wennerberg.

Glunten och Magistern
”Urstudenten” var den bild av Uppsalastudenten som Wennerberg, särskilt i Gluntarne och
triosamlingen De tre, hade fångat och format, en bild av studenten som levde från 1840-talet
och ännu in på 1960-talet, ständigt kritiserad för att den idealiserar grabbig världsfrånvändhet och bravur. August Strindberg reserverade sig i Tjänstekvinnans son gentemot Uppsala
som ”ideallandet”: ”Vem hade lärt honom det? Gluntarne, som han sjöng med sin bror. Men
han visste nu ej, att Gluntarne voro överklassvyer på saken.”
År 2004 skildrade Torgny Nevéus i en bok 1840-talets verkliga uppsalastudent, det vill
säga den student som levde på Wennerbergs tid och hade saker för sig som saknas bland
sångerna; ordet verklig i boktiteln markerar motsatsen till fiktionens glunttillvaro. Nuförtiden kritiseras Gluntarne gärna för bristande verklighetsförankring. Det finns ju ingen
glunt som heter till exempel ”Magistern får lungsot” eller ”Glunten på bordell”, trots att
1840-talets verkliga studenter ofta kunde redovisa sådana erfarenheter. Gluntarne var inte
menade som något socialreportage, men den detaljsäkra precisionen i de scenerier som
finns där har fått somliga att inbilla sig det.
Det Uppsala som träder fram i sångerna, och med väl så stor livfullhet i Wennerbergs
företal som skrevs en mansålder senare, utvecklades under 1840-talet från landsortshåla
till småstad och växer i sångerna till en betydande kulturhuvudstad, ”maken till den sta’n,
14

finns ej ta mig fan, letar du också från ekvatorn och
till polen”. Men storheten beror främst på att man
där kan leva rövare dygnet om, ”just som turkar och
få heta folk ändå”. Efter en lång svacka hade staden
återhämtat sig och nådde på Gluntarnes tid samma
invånarantal, 5 000, som det varit vid föregående
sekelskifte. Det är mycket och många som förblir
obesjunget, bland annat är det ganska oklart vad de
båda huvudpersonerna har för sig i studieväg, förutom Gluntens misslyckade besök på en föreläsning
i vem vet vad för ämne. Oklar är också den något
äldre ”magisterns” akademiska status och eventuella verksamhet, oklart också vad de båda ansåg om
skandinavismen eller om 1840-talets nya ideologiska
strömningar i Sverige och på kontinenten. Att ”ett
nytt, kraftigt och egendomligt liv då började röra
sig och där visa sig verksamt nästan på alla, såväl det
borgerliga som akademiska samhällets, områden”,
som Wennerberg hävdar i förordet till Gluntarne,
märks inte mycket av i sångerna.
Med de givna begränsningarna får vi ändå möta
Magistern och Glunten i en rad situationer och re- Gunnar Wennerberg porträtterad av John Arsenius 1836.
Uppsala universitetsbibliotek.
lationer längs en diskret tecknad kronologisk linje
som sammantagna ger en varierad och övertygande
bild av två Uppsalastudenters liv och leverne under ett decennium i mitten av 1800-talet.
Staden själv med dess närmaste omgivningar skildras med kärleksfull och topografisk
noggrannhet, ibland från Slottsbacken, ibland från Eklundshof. Vi får uppleva det första
sammanträffandets lättväckta glädje och det sista avskedets sega vemod, det romantiska
svärmeriet och de plumpa flirtationerna, det uppsluppna ruset och den tröga baksmällan, den vårliga optimismen och de dystra dödstankarna, den tyska damorkestern och
den uppländska bondspelmannen, hökar Liljegren och Mälar-Banken, salongens höjd och
rännstenens djup, den allmänna sången och den misslyckade serenaden, en professor och
en faster, men någon annan individ än Magistern och Glunten kommer vi aldrig riktigt
15

Gunnar Wennerberg flankerad av sina elever prinsarna Oscar och Carl på ett fotografi från 1882.
Stående i bakgrunden syns adjutanten Ernst von Krusenstjerna. Uppsala universitetsbibliotek.

nära. Sångerna började skrivas 1847, och utgavs häftesvis fram till 1851. De sista sångerna
(av trettio) skrevs i Skara, bland annat ”Upsala är bäst”, som enligt legenden fick sin raska
rytm av knirkandet i hästskjutsen den sista biten av resan från Uppsala.

Karriär och musik
Gunnar Wennerberg föddes 2 oktober 1817 och dog 24 augusti 1901. Han är ett gott val för
den som vill ha en gestalt som representerar ett helt sekels svensk samhälls- och kulturhistoria. Han genomlöper den för 1800-talet typiska karriären, som nästan alltid inbegrep
en klassresa, antingen en enkel sådan i endera riktningen, eller en tur och retur. Han är
prästsonen från Lidköping, laddad med konstnärliga gener, de flesta från morssidan, som
går sina åtta år i Skara katedralskola, prövar på informatorslivet och ligger i Uppsala med
dess vin (måttfullt), kvinnor (måttligt) och sång (måttlöst). Gunnar Wennerberg hörde till
den generation av studenter som var färdigutbildad när det moderna Sverige började sätta
fart och pojkarna från universiteten trängdes framför nationens köttgrytor: läroverken,
ämbetsverken, inklusive statskyrkan, regementena, diplomatkåren, så småningom också
industrier och kommunikationer:
Men vad säkerhet ges att vi ej bli förmögna män till slut
och så statsråd på köpet? – Slikt har hänt rätt mången gång förut.
I Gunnar Wennerbergs fall stämde dessa gluntrader in tämligen väl. Han gifte sig fint
(med grevedottern Hedda Cronstedt), fick goda arvoden för sina gluntar och blev om inte
förmögen så dock hyfsat välbeställd, fast ekonomiskt oberoende var han knappast innan
han fick statspension mot slutet av sitt liv. Han blev statsråd, efter att dessförinnan ha varit lektor vid Skara läroverk, och kungens troman både som landshövding och akademiledamot. Den kungliga gunsten tog sig uttryck i att han under studietiden umgicks med
Oscar I:s musikaliska söner under studietiden och var studiehandledare för Oscar II:s pojkar på 1880-talet, därav titeln guvernör.
Denna Wennerbergs curriculum vitae kan få en att tro att han följde det råd han fick i
C. F. Bergstedts nedlåtande recension av Gluntarne i Tidskrift för litteratur 1851. Han avråds
från att fortsätta som ”musikförfattare”: ”Vi skulle snarare glädja oss att se hr W. stanna
inom det praktiska lifvet, der han säges hafva en lycklig och gagnande verksamhet.”
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Recensionen förtörnade Wennerberg men han stannade faktiskt inom ”det praktiska
livet”. Varje ledig stund var han dock en flitig skald och tonsättare, en av de få från hans tid
som fortfarande sjungs och spelas, låt vara att tidens vågor sköljt bort det allra mesta och
tidens tand obarmhärtigt knaprat på resten. Jag har i en programkommitté upplevt att
en ung trubadur stolt presenterade en okänd folkvisa som kunde passa vår seniora publik.
”Vad heter den?”, frågades. ”Här är gudagott att vara”, svarade trubaduren. Att den skrevs
av Gunnar Wennerberg och ursprungligen sjöngs av två studenter som känner att det vattnas i munnen inför en examenssexa på Eklundshof, var obekant. Men visan var ju bra och
publiken var med på noterna.
I Svenska Akademien invaldes Wennerberg 1866 (”Sådana ska de se ut”, lär Carl XV ha
sagt när den ståtlige urstudenten steg in för att hålla inträdestalet.) Han var ledamot både
i Kungl. Musikaliska akademien och Kungl. Akademien för de sköna konsterna (Konst
akademien) och därtill i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Hans
viktigaste insatser låg kanske ändå inom utbildningspolitiken, två gånger var han ecklesiastikminister (1870–75 och 1888–91) och även som ledamot av riksdagens första kammare drev han frågor om en mer tidsenlig organisation av läroverken. Han ansåg att latinet i gymnasiet kunde introduceras några år senare och förordade en modest nystavning.
Han pläderade upprepade gånger för inrättandet av flickskolor och försökte 1883 övertyga
riksdagen om att ”kvinnan vore hvarken kvantitativt eller kvalitativt underlägsen mannen,
att påstå något sådant skulle påminna om sekler, under hvilka kvinnan icke ens erkändes
som en förnuftig varelse”.
Ett ganska blygsamt förslag 1889 om kvinnors rätt att ta plats i skolråd och fattigvårdsstyrelser motiverades med ett principuttalande: ”Vi kunna icke vara utaf med kvinnan,
lika litet i det allmänna, medborgerliga, kommunala och sociala lifvet som i det enskilda
och familjelifvet. Hon spelar en allt större och större roll och ser med allt mer och mer
längtande blickar till den tid, då man fullt skall erkänna hennes rättigheter som människa.”
Wennerberg var angelägen om kvinnornas plats i den högre utbildningen; enligt dottern
Signes vittnesbörd stödde han aktivt Betty Petterssons kamp för att bli den första kvinnliga studenten och för att som första kvinna gå vidare till universitetet.
Skulle Wennerberg tillskrivas något yrke, förutom byråkratens, så var han efter lektorstiden snarast konsthistoriker med ansvar bland annat för Nationalmuseum och uppbyggnaden av dess samlingar, men han skulle nog själv ha föredragit att få kalla sig tonsättare.
I egenskap av landshövding i Växjö, mellan ministerposterna, tillägnade han sig ett mer
18

än pliktskyldigt intresse för jordbruksfrågor och imponerade vid hushållningssällskapets
möten genom att tala till bönder på bönders sätt. På köpet blev han under tullstriderna
på 1870- och 1880-talen protektionistiskt lagd, det vill säga tullvänlig, och finslipade på så
sätt sin med tiden allt tydligare konservativa profil. Av urstudenten hade blivit en fullödig
representant för ämbetsmanna-Sverige.

En hemlig sjukdom
Gunnar Wennerberg kom till Uppsala 1837, men det dröjde till 1843 innan han lade märke
till ett så ryktesomsusat inslag i studentlivet som det juvenaliska sällskapets övningar. Han
var aktiv i andra kretsar, i landshövding Robert von Kraemers och Malla Silfverstolpes salonger och inom det kvalificerade musiklivet, men han var vissa perioder passiv och sängliggande. Det ena såväl som det andra påverkade studierna. Hans första tre Uppsalaår beskrevs av hans efterträdare i Svenska Akademien, Claes Annerstedt (s. 15): ”Krafterna voro
medtagna af en våldsam, nyss genomgången febersjukdom. Fysiskt afmattad, hemsökt af
tunga själsgrubbel, kännande sig nästan som en främling i det glada ungdomslif hvaraf han
omgavs, stängde han sig inom sig själf och sågs föga ute i kamratlifvet. I den stilla studentkammaren tillbragte han sin mesta tid ensam med sitt klaver, sina böcker och sina tvifvel.”
Det spred sig en oro bland släkt och vänner. Vad var det för fel på Wennerberg? Inom
familjen valde man att i stället för lättja konstatera ”nervfeber”, en av tidevarvets diffusa
men socialt accepterade diagnoser. Annat var det med lungsot, tbc. Den ansågs som en
skamlig sjukdom som hörde de lägre klasserna till. Det har nu visat sig att Wennerberg
faktiskt led av lungsot, han frikallades från studentbeväringen på grund av detta, men det
var ingenting familjen kunde vara öppen med. Det blev, enligt barnbarnsbarnet Adam
Taube, en väl bevarad familjehemlighet. (Adam Taube, Fjärran från Fyris, s. 16–18). Men
någon misstanke fanns kanske ändå. Den tillämnade makans mor ville att den blivande
svärsonen skulle ge sitt ord på att han hade ”en sund, frisk kropp” och antydde något om
”olyckan af en lungsiktig generation”, och hans svar var: ”jag har av naturen en ganska god
kropp; tre svåra nervfebrar ha tid efter annan hårdt anfallit den; efter den sista hade jag
i många år kramp i bröstet”. Men sedan fyra år, det vill säga sedan 1847, har han varit helt
symtomfri. (Signe Taube, 315 f.) Till vännen Arsenius sade han dock att han haft en envis
frossa hösten 1849 med den sinnesstämning som präglar den nittonde glunten, ”En kväll
på kyrkogården”, en dödsanande pessimism som gjorde juvenalerna i Uppsala så beklämda
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Eklundshof vid början av
1840-talet. Litografi av
Johan Way. Uppsala universitetsbibliotek.

att de beslöt att aldrig sjunga den (s. 164). Oavsett det oklara läget i fråga om diagnos och
omfattning s tämmer Wennerbergs egen kortfattade sjukdomshistorik till den blivande
svärmodern väl in på hans beteende under den första Uppsalatiden.

Juvenalerna
Wennerberg räddades till en roligare tillvaro och musikalisk produktivitet genom mötet
med Juvenalerna, som han beskriver i företalet till Gluntarne. Juvenalerna, som inte ska
förväxlas med deras senare avläggare och arvtagare JuvenalOrden, var en löst sammanhållen grupp om cirka tjugofem studenter som ägnade sig åt sång och musik och muntra
eskapader. De beskrivs av Annerstedt som ”hvarken mer eller mindre än ett vanligt gladt
studentkotteri, kanske med mer än vanlig kvickhet till sin disposition och utprägladt sinne för musik, men ock med liten lust för studier och arbete i allmänhet.” (s. 20 f.) Den sista
kommentaren är missvisande: när juvenalerna till sist mötte vardagslivets tråk och tvång
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blev de minst lika framgångsrika som sina omusikaliska
och mindre kvicka studentkamrater.
Vid karnevalen 1 maj 1843 hade juvenalerna samlats
iförda röda filtmössor och röda skärp vid en skogsdunge
intill Brunnssalongen på Eklundshof och sedan följt nationerna upp till Polacksbacken med många instrument
och sjungande juvenalsången:
Samloms Bröder Juvenaler,
morlach, morlach, tralala lalala.
Därefter gick juvenalerna runt bland nationernas baracker under marsch och sång. ”Överallt mottogos de med
’fröjd i hjärtan och pokaler’. De fortsatte intill sena morgonen, ett lustigt liv, med skålar, tal och sång.” Så skildras
detta juvenalernas enda offentliga framträdande av Arsenius, som var juvenal men som inte själv var med den
Otto Beronius och Gunnar Wennerberg. Teckning av
här gången (s. 20 f.). Wennerbergs framställning däremot
John Arsenius omkring 1850. Uppsala universitetsbibvittnar om den oinvigdes fascination. Han finner juvenaliotek.
lerna samlade kring en flammande brylå i en skogsdunge
och identifierar melodin till deras sång som hämtad ur
Carl Maria von Webers opera Preciosa, för övrigt nog den första opera Wennerberg upplevde; han såg den på operan i Stockholm när han passerade på väg till Uppsala. Juvenalernas framträdande bevittnades av ytterligare en blivande musikprofil i Uppsala, den elvaårige Carl Rupert Nyblom, som tydligen fick vara sent uppe denna karnevalsnatt, iakttog i
aftonskymningen gänget i röda toppmössor kring sin flammande brylå och skriver sextio
år senare: ”För mitt minne står den lifliga scenen i den dunkla talldungen vid Eklundshof
som en av de egendomligaste bilder jag skådat i mina pojkår.”
Samma tjusning drabbade Wennerberg. Några veckor senare bjöds han in till en mer
ordinarie juvenalsittning på Åkerstens schweizeri vid Stora torget. Mycket snart skrev han
juvenaliska visor och tog ledningen i kretsen. De dugliga sångarnas antal krympte raskt i
takt med att de rätt gamla juvenalstudenterna efterhand lämnade staden. Snart återstod
bara tre och för dessa stämmor skrev Wennerberg samlingen De Tre. När så Daniel Hwas21

Richard Ringmar och
Carl-Olof Jacobson i
rollerna som Magistern
och Glunten.
Fotografi i privat ägo.

ser också försvann fanns endast basen Otto Beronius och barytonen Wennerberg kvar. Då
började han skriva de duetter som blev Gluntarne. ’Glunt’ var ett uppländskt ord för ’grabb’,
’glytt’, ’pojkvasker’ och förekom i de folkliga visor Beronius brukade framträda med. En
rest av trio-formatet var att pianot i några gluntar övertog den så kallade rullbasstämman
och ibland fick en självständig roll. Originalpianist var Eugène von Stedingk.
Gluntarne är det mest levande i Wennerbergs litterärt-musikaliska författarskap men
värderingen av duetterna har skiftat. Arsenius upplevde redan vid sekelskiftet 1900 att
Gluntarne höll på att glömmas bort. De har senare återupplivats då och då beroende på
om det funnits något bra sångarpar. Richard Ringmar och Carl-Olof Jacobson upprätthöll
traditionen under 1900-talets andra halva. Nu, i början på nästa sekel, är det svårt att hitta
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sångare i den yngre generationen i Uppsala som ägnar sig åt gluntsång, och troligen är det
endast ett fåtal som kan några sånger utantill. Dock pågår upplivningsförsök.

Den självsvåldige
Tidigt uppmärksammades Gunnar Wennerberg i Mallas salong – en drivbänk för huvudsakligen oförlöst erotik – dels för sin skönhet, trots Mallas första intryck: ”Han vore vacker,
tror jag, om han såg friskare ut och hade tänder”, dels för sitt excentriska, teatrala beteende
och sitt intresse för tidens modevetenskaper, elektricitet och frenologi. Det är påfallande
att Thekla Knös väljer att karakterisera honom med ett ord som ’självsvåld’. Som Sven G.
Svenson noterar i sin briljanta biografi är det ett epitet som Wennerberg förses med i olika sammanhang livet igenom. Det var åtskilliga som irriterade sig på detta drag hos Wennerberg, men ”självsvåldet” kan noga besett många gånger tolkas som något positivt: självständighet och civilkurage.
Självständigheten märks till exempel i hans anteckningar från stipendieresan till Tyskland och Italien 1861–63, där han inte drar sig för skarpa och kritiska omdömen om hallstämplade berömdheter som tyska symfoniker och målningar av Rafael eller Rubens; ”hans
karlar se oftast ut som Goliat och hans skönheters särskilda behag väga väl sällan mindre
än pundet” […] ”då jag stått en stund blir jag rasande då det börjar vimla för mina ögon af
brunt kött, rödt kött, gult kött, blått kött, hvitt kött, ja, jag tror grönt kött med.” (Signe
Taube, II, s. 30). Wennerberg undvek alltid att falla i någon farstu. Civilkurage visade han
flera gånger i sin relation till Oscar II, vars dryga och dolska maktfullkomlighet var både
sakligt och moraliskt irriterande och ledde till att Wennerberg lämnade regeringen under
uppmärksammade former.
Reseminnena var ursprungligen dagboksanteckningar avsedda för fästmön men blev
underlag för verser i Samlade skrifter femton år senare. Det är påfallande att Wennerberg
sällan skrev något direkt för marknaden, till och med försäljningssuccén Gluntarne var ju
primärt avsedd för en begränsad sällskapskrets. Han var till typen en gammaldags ämbetsmannaförfattare som utan vinstintresse överlämnade delar av sin produktion till trycket
när det passade honom själv. Dessutom såg han tonsättning som sin främsta gren.
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Kvinnor och serenader
Wennerberg och hans gelikar hade förmånen att i motsats till studenter i gemen, sådana
som Glunten och Magistern, få umgås med unga kvinnor av samma sociala snitt. I salongerna flammade ofta en svärmisk kärlek upp. Gunnar fäste sig vid den duktiga sångerskan
Ava Wrangel, som också hans vän J. A. Josephson slog lovar kring. I en helt annan krets,
Lilla sällskapet, var deltagarna fria från Mallas vakande ögon. Sällskapet var en blandad kör
som snart blev mycket skicklig, den kanske kan betecknas som en Josephsons kammarkör,
och det var i den kretsen Wennerbergs första kompositioner framfördes. Här fanns maskerade kärleksförklaringar till Ava, som dock gifte sig med en officer från Stockholm och
avled i barnsäng efter ett par år. Gunnar söker sin tröst i tonerna:
Sväfven höga toner,
himlaburna väsen
ifrån ljusets rymder
ned!
Stämmen rena alla
mina harposträngar,
att de ljuda
klart!
Då vill jag försöka
jaga Sauls mörka
orofulla ande
ur min själ och vinna
ro!
Det här elegiska tonfallet som känns igen från tidens romanser återkommer i många av
Wennerbergs dikter som ibland är skrivna för soloröster, ibland för kör. Efteråt minns han
inte alltid hur han hade skrivit. Om ett av sina stora slagnummer i en annan genre, ”Jätten”,

24

måste han fråga i ett brev sedan han hört att den hade framförts i Uppsala: ”Sjöngs Jätten
för kör? – Min sättning är alldeles förkommen.” Självklart kunde många av de här kärleksfulla sångerna nyttjas som serenader:
Tindrande stjerna,
Högst på min himmel satt,
Strålande tärna,
ännu ett långt god natt! –
God natt!
Eller som kärlekskranka lamentationer i Gluntarne:
Tindrande stjerna,
strålande tärna,
varför, varför fick jag ej bli kvar?
Flera serenader är samlade under rubriken ”Till H” (Hedda). Denna kärlek på avstånd passade erotikern Wennerberg, den försynte svärmarens roll intog han gärna. Gunnar Jeanson
sammanfattar: ”Han ville icke skriva någon självpsykologiserande kärlekslyrik, han formade densamma till enkla små hyllningar, fyllda av fin innerlighet och ömhet om än icke
genomgående av betydande konstnärligt värde.”
Trots detta drog sig inte Wennerberg för att i Glunt nr 12 (”Magisterns misslyckade serenad”) skoja med både genren och företeelsen serenad:
O hulda tärna, om du vaknar
vid mina toner, vredgas ej!
Du känner icke än, hur trogen kärlek saknar,
och hur den hoppas jämt, förstår du ej, ack nej!
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Visor
Gunnar Wennerberg hade en annan ådra också, den folkliga dikten. I Samlade Skrifter
finns en avdelning kallad Trollrunor, dikter som enligt företalet var avsedda att överbrygga
klyftan mellan ”en folkpoesi för de lägre och en konstpoesi för de högre samhällsklasserna” som ”den fosterländska vitterheten” varit drabbad av sedan några århundraden. Det är
en spännande tanke, men de sju nätt och jämnt versifierade trollrunorna är snarast ett antal folksagomotiv (Bergakungen, Näcken, Havsfrun och så vidare) i en förkonstlad konstpoetisk form som i sina bästa stunder, som är få, kan ge en nutida läsare associationer till
Frödings Mattoidens sånger eller Ekelöfs En Mölna-elegi, som när nattskärorrna avlyssnas
i ”Runan om skogsråt”:
Irr, virr!
Irr, virr!
Svirr!
Urr, surr!
Urr, surr!
Snurr!
Luften svalkas,
Natten nalkas.
Tst …
Pass på!
De gamle vi binda
Och basta så blå;
De unga vi linda
Från topp och till tå.
I surrande
Snurrande
Garn.
Låt gå!
osv.
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Runorna var ett projekt som följde Wennerberg från ungdomen och långt framöver. Tanken var att de skulle tonsättas, och det är naturligtvis orättvist att bedöma dem utan musikaliskt stöd; de var alla tänkta som duetter. Men någon ny fosterländsk vitterhet uppstod
inte i detta möte mellan folk- och konstpoesi som Wennerberg aldrig fullföljde.
Andra visor samlades i Smärre Dikter. Egendomligt populär blev en visa på västgötska,
”Tösa på Svältera”, som till och med föredrogs av en italiensk sångare, Francesco Ciaffei,
vid en musiksoaré i Stockholm:
Ja vånnar ’a vure så långt härifrå
Långt, långt bort i markera hos kräka!
För far han ä full,
Så faseli full
Å snaglar
Å saglar
Å raglar;
Å mor krar ull,
Så uschlier ull,
Å äter
Betäter
Å träter.
Tvi, tåcka vulninger, tvi!
Och sen fortsätter den hemska torpinteriören med att den berusade fadern kör ner fingrarna i en filbunke avsedd för den sjungande flickan och välter ut den på golvet:
Fölla kunne ja la unt’en
Den gamle lee gubbastrunten;
Men mjölka dän sulle la ja velat ha,
Sum inte har fått nåt på hele Guss da.
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Detta skulle man ju vilja höra på italienska. Det är svårt att veta om det rör sig om ett
medkännande socialreportage från de fattiga västgötska skogsbygderna, ”svältorna”, eller om ett enkelt stycke lågkomik som driver med småfolket. Hur som helst vittnar det
om bredden i Gunnar Wennerbergs produktion. Vittnar gör det också om att han kunde
skriva västgötska, inte bara tala. Han lär ha slagit om från rikssvenska så fort han passerade landskapsgränsen.
Denna Wennerbergska sångrepertoar blev mycket populär. Alla visor trycktes inte,
många var, som hans juvenalsånger, följden av ”en poetisk utgjutelse som då ohämmad fick
flöda öfver de justerade måttens bräddar”. Och alla kom inte med när han under landshövdingetiden gav ut sina Samlade skrifter. Och det behövdes inte. Carl Rupert Nyblom,
som lärde känna Wennerberg redan som skolpojke och länge satt i Svenska Akademien
tillsammans med honom, skriver om en komposition,
”Gondolieren”, som ger ett slags exotisk praktbild från Venedig. Den var tidigt ute i
världen i afskrifter – den tiden skref man af noter! – och jag minns huru jag var med och
sjöng den redan 1851 och kände naiva rysningar, när stycket i midten gick öfver från f-dur
till dess-dur och b-moll.

Dikter
Ytterligare en aspekt på Wennerbergs skaldskap ges i Romerska minnen. Ett smakprov:
I dikten ”Samtal med Paulus” ställer diktjaget en fråga till Paulusstatyn på en kolonn vid
Petersplatsen som Paulus ger ett kort och kärvt svar på:
När påfven satte dig i luften, högt upp
På spetsen af colonna Antonina,
Var meningen att ej du skulle störas?
		
– Nej, att ej höras.
I förordet i Samlade skrifter medger Wennerberg att det är protestantens och svenskens
”antipapistiska och frifolkliga stämning” som givit sig luft i dessa minnen. På ett intressant
sätt kommer denna stämning till tals i dikten ”Under en aftonsång i Trinità dei Monti” i
Rom där ”en ståtlig monsignore”, skön som Lucifer, leder gudstjänsten:
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Nästan midt framför mig
Hade jag Volterras
Korsnedtagning, ensam
Gallerier värd,
Och se’n hela raden
Af kapell, som stråla
Utaf prakt och fägring
Förra tiders gärd.
Bedövad av denna skönhet och prakt kommer han att tänka på kyrkan ”i min barndoms
bygd”, där han satt i den kända, grova, blåmålade slitna bänken, tätt invid pelaren ”uti nummertaflans skygd”, med en altartavla föreställande ”Herrens nattvard, målad på ett sätt,
som konst ej funnit på”. Runtomkring bara kala vita väggar och ödsligt stora fönster. Jag
vet inte om Wennerberg beskriver en faktisk Lidköpingskyrka eller en idealtypisk representant för den svenska landsorten.
I Västgötakyrkan syns inte som i Rom ”vackra signorinor med mjuka knän och nackar”
utan ”skrumpna backstugummor” som niger fromt när prästen nämner Jesu namn. Och
prästen själv är ingen Lucifer utan:
Uppå predikstolen
Stod en mager gubbe;
Fåradt var hans anlet’
Snäf hans svarta drägt;
”Fader vår” han läste,
Eftersagdt med sakta
Mummel, likt ett brus i
Skog vid vindens flägt.
Den inkännande skildringen av gudstjänsten i en torftig protestantisk svensk landskyrka,
i alla yttre avseenden så underlägsen den berömda katolska helgedomen, belyser Wennerbergs instinkt, vilja och förmåga att i evangeliets anda och Luthers efterföljd se det vackra
i det fula, det stora i det småttiga, rikedomen i det fattiga, i väntan på den slutliga uppenbarelsen:
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Hoppas helre med mig
Att en gång få skåda
Sanningen som drottning
Utaf skönhet krönt!
Med dagens genusperspektiv står kanske Gluntarne inte högt i kurs. Dock bör erinras om
Wennerbergs insatser för kvinnosaken. Han var därtill inspirerad av sin rosenianskt radikala hustru. Han har dessutom skrivit duetter för kvinnoröster. En av dem är en vad man
kan kalla en kvinnlig glunt-duett som heter ”Flickorna”.
Anna och Eva kommer från sin älsklings möte. Anna kan meddela att Han sagt: ”För
evigt blir jag din”, men Eva ler överseende, det var till henne Han sagt det. Och så gnabbas
de livligt tills de, precis som i Gluntarne, sjunger unisont:
Men om han mig bedrager,
Han som var mig så kär,
O, då är allt mig intet …
		Intet …
”O, låt mig döda” sjunger båda och brister i gråt. Vad sade du till honom frågar de varandra,
och båda svarar: ”Jag sade: Älskade Al-” och Anna fortsätter: ”-rik” medan Eva samtidigt
sjunger ”-fred!” ”Alrik?” undrar den ena, ”Alfred”? undrar den andra. Det visar sig alltså
handla om två karlar och missförståndet är uppklarat:
Men hur kunde du inbilla dig, att han för
Någon annan uti hela vida världen
Hyste någon sådan – ha-ha-ha-ha-ha-ha! –
Kärlek – ha-ha-ha-ha! – än för mig? – ha-ha-ha!
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Dramatiskt
Upplägget i ”Flickorna” låter fånigt men det blir effektiv komik när musiken och aktionen
på en scen kommer till. Gunnar Wennerberg hade en naturlig fallenhet för att skapa scenerier, vilket märks i Gluntarne, som lämpar sig väl för att dramatiseras även om författaren
själv värjde sig mot den tanken. Han tänkte nog då på smaklösa, teatraliska utföranden av
enskilda gluntsånger. Men intressantare är det med självständiga dramatiseringar av samlingen som helhet, som gjorts till exempel av de norska bröderna Knut Jørgen och Trond
Hallstein Moe för teatern i Drammen och norsk television. Regissören Ulf Fredriksson
skrev för Uppsala stadsteater ett spänstigt manus i stil med hans uppskattade pjäser om
Ferlin, Bellman, Cornelis Vreeswijk och Evert Taube, med inslag även av annat Wennerbergmaterial än Gluntarne, men av olika skäl kom det aldrig till utförande. Dramaforskaren Gunnar Syréhn har i en innehållsrik bok, Sparka mot porten och storma! (2009), kartlagt
de dramatiska möjligheterna i samlingen och hos de enskilda aktörerna och redovisat de
uppsättningar som veterligen förekommit och som Syréhn själv i många fall bidragit till
både som författare, skådespelare och musiker. Den Bellmanska dramatraditionen skildras av Stenström (s. 420–429).

Gluntarne, Bellman och humor
När Gunnar Wennerberg valdes in i Svenska Akademien 1866 var Gluntarne, som då sedan
femton år funnits i tryck, den främsta meriten. När samlingen utkom i början på 1850-talet
blev den en succé som närmast kan jämföras med Birger Sjöbergs Fridas bok i början på
1920-talet eller med Ulf Peder Olrogs visor från 1940-talet, Samling vid pumpen, också de,
som Gluntarne, utgivna häftesvis och först testade i en inre krets av juvenaler. H. C. Andersen hörde Wennerberg sjunga gluntar i samband med en välgörenhetsföreställning för
Lidköping, som brunnit 1849: ”Docenten Wennerberg […] sang sine Duetter med en anden
Herre (Beronius), det er en slags Bellmans Digtning, men Scenen er Upsala, og bevæger sig
noget højere i Udtrykket.”
Andersens värdering avspeglar samtidens. När professor Gustaf Ljunggren som Akademiens direktör hälsar Gunnar Wennerberg välkommen i kretsen är det just likheterna
mellan Bellman och Wennerberg som han understryker (jämför Stenström s. 410–420):
”Det lyriskt-musikaliska i Bellmans humoristiska skapelser är icke främmande för Er, Ni,
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den ende som visat Er ega del i mästarens hemlighetsfulla konst att till ett oskiljaktigt
helt förena ord och melodisk ton, genom båda gifvande en åskådlig bild av lifvets brokiga
spel.” Ljunggren sätter dock Bellman i rummet före Wennerberg: ”Om än den tafla, Ni
upprullat, icke eger den Bellmanska verldsbildens djupa perspektiv, är hon dock målad
med färger, som blandats på ett liknande sätt, och öfver de sinsemellan så olika scenerna
hvälfver sig samma nordiskt sköna himmel.” Ljunggren försäkrade också, med syftning
på Wennerbergs psalmer och ”nationalsånger”, ”att den svenska humorn står i ett dunkelt,
ursprungskraftigt sammanhang med sinnet för religion och kärleken till fosterlandet. För
båda dessa höga ämnen har eder lyra rena toner”.
Ljunggren var lite av akademisk specialist på humor och har skrivit ett intressant verk
om det ämnet. Humorn hade en anmärkningsvärd aktualitet vid mitten av 1800-talet, såväl Carl Rupert Nyblom som Carl David af Wirsén skrev avhandlingar om humorns väsen
och det fanns till och med en akademisk Humoristisk förening i Uppsala. Wennerberg
gjorde själv i sitt inträdestal i Svenska Akademien över den som humorist mindre lyckligt
lottade biskop Fahlcrantz, en intressant koppling mellan humor och kristen tro. Det kan
misstänkas att han ger en beskrivning av sig själv och sin diktning, av vilken Gluntarne för
samtiden liksom för oss var det mest kända. Det är spännande att se i vilket sammanhang
han sätter sådana yttringar av humor:
Under det humoristen liksom njuter af att framställa det enskilda i all dess sinnliga ytterlighet, tappar han dock aldrig medvetandet af att öfver och inom allt rör sig idén, och
detta medvetande gör honom allomfattande. Med snabb och säker blick ser han det förvrängda, förderfvade eller förvridna hos hvarje enskildt; men lika snabbt och säkert anar
han ock bakom dem de oförstörbara och eviga urbilderna.

Den aningen gör att humoristen inte drar någon skarp linje mellan högt och lågt:
Palatset och fängelset, kyrkan och krogen äro för honom inga skärande kontraster; de
ligga för hans åskådning, liksom ofta nog i verkligheten, helt nära hvarandra […] För
honom gifves derföre ingen ”profanum vulgus”, […] tvärtom äro alla, den högste som den
lägste, den bäste som den sämste, ”käraste bröder, systrar och vänner”.
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Den stora humorn med sin Bellmanska jämlikhetsideologi är därför också kristendomens
språk:
Ty det är det språket humoristen talar, om ock med främmande brytning, och hela hans
verldsåskådning är i grunden ingen annan än just den kristna. Fall och försoning, nöd och
nåd, liksom sorg och glädje, alvar och skämt, äro blott olika namn på de ena och samma
hjertblad, som omsluta lifsbrodden hos båda.

Det är i en sådan trygg förvissning han inte behöver ta avstånd från Gluntarne när småskurenheten tyckte att de inte gick ihop med den rosenianske läsaren Wennerberg. Hans
dotter Signe har i sitt stora, lätt glättade, verk om fadern betonat att han i Luthers anda
höll på den kristna människans frihet, mer så än hans puritanska hustru. Han menade att
det gott gick att sjunga en Bellmansvisa direkt efter en psalm. Och med den tolkning av
Bellman som redovisats ovan är det inte så konstigt.
Detta betyder inte, snarare tvärtom, att Gluntarne skulle vara genomsyrad av något
kristet budskap. Det är deras verkan på den enskilda människan, den känsla som spirar ur
själva sjungandet, som – om man så vill – kan sättas i ett kristet perspektiv, eller med Wennerbergs egna ord, det mänskligt ofullkomliga ger en aning om de oförstörbara urbilderna.
Så hanteras gluntarna av Torgny Lindgren i hans roman Pölsan (2002):
Också duetter kan skänka avsevärd tillfredsställelse, sade Robert Maser. Man ska inte
förakta duetter. Då öppnade Lars Högström sin trenchcoat och slet upp två häften i
kvartoformat ur innerfickan. Av en ren tillfällighet, herr Maser, sade han, har jag här
en samling sånger för två mansröster, rent händelsevis. Och han räckte Wennerbergs
Gluntarne till Robert Maser, som genast började bläddra, läsa och nynna. […] Och snart
sjöng de, först en aning trevande och återhållet, sedan med full kraft och stark inlevelse,
exempelvis ”Ingenstäds i vida världen finns en vrå, där man hela dygnet om kan leva så
utan risk och bara immerbadd gå på just som turkar och få heta folk ändå” och ”Jag är
orolig i själ och sinne. Vart skall det väl taga vägen till slut?” När de äntligen unnade sig
en andhämtningspaus var deras samtalston en helt annan än den varit före sången. […]
Sedan fortsatte de att sjunga i ett par timmar, de lämnade Gluntarne och utförde flera
psaltarpsalmer och ett par nationalsånger. […] När de äntligen gav upp var de båda en
aning svettiga och deras käkmuskler och strupar värkte. […]
Bertil stod på vägen framför huset. Jag har inte vetat, sade han när Lars Högström kom
ut, att människor kunde sjunga på det sättet! Inte ens i radio har jag hört någonting så
mäktigt och gripande! (Torgny Lindgren, Pölsan, s. 91 f.)
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Lars Lönnroth har i en uppsats om gluntarna menat att gluntsångens popularitet bygger på
föreningen av unga studenters förväntningar på Uppsalalivet och äldre akademikers sentimentala ungdomsminnen. Sven G. Svenson instämmer i sin biografi (s. 125). De utgår då
från slutscenen i Markurells i Wadköping, där ”de oförnekliga gluntsångarna lektor Barfoth och adjunkten Leontin” stämmer upp ”Minns du hur ödet oss förde tillhopa”. Sådana
Uppsalaromantiska gluntsångare har vi väl alla stött på. Men det finns nog något annat och
mer med tanke på att gluntar sjungits i många icke-akademiska kretsar, inte bara i Sverige
utan också utomlands. Det uppstår en ren fysisk sångarglädje när de båda stämmorna flätas
samman och blir till en hymn om gränsöverskridande vänskap i en stad som för de flesta
inte alls är den okända Fyrisstaden utan har samma fiktiva karaktär som Jerusalem i frälsningssånger. Adam Taube citerar en musikkunnig bordsgranne: ”Jaså, dom där duetterna
som är mycket roligare att sjunga än att lyssna till!” (Adam Taube, s. 12.) Arsenius förklarar
framgången med att Gluntarne är en av få sångsamlingar som utnyttjar de hos svenska män
mest frekventa låga röstlägena, (även om, tillägger han, damerna likafullt föredrar tenorer).
Det finns kanske ytterligare en anledning till att Gluntarne hållit sin ställning. Uppsalaprofessorn Lars König Königsson gjorde den här reflexionen på ett skivomslag:
Det har ibland slagit mig att Gluntarna har detta gemensamt med barnvisorna: De kräver
en viss kunskap om sitt innehåll hos åhöraren för att rätt kunna uppskattas, och de blir
därför allt populärare ju oftare de framförs. Man känner igen sig i de situationer som
skildras, man kan fylla i repliker eller rim, man väntar med spänning på de dramatiska
inslagen och man ler åt upplösningen av ”intrigen”. Det fordras att man skall ha hört en
Glunt åtskilliga gånger för att man skall ”kunna” den. Uppskatta den kan man kanske redan vid första försöket, men älska den, så som vi älskar ”våra” Gluntar, det kommer efter
hand. (En Glunt-kväll på Kalmar nation, LP, 1979.)

Fosterländska sånger
Minst lika populära som Gluntarne – eller rentav mer – var de samtidigt tillkomna fosterländska körer som Torgny Lindgren kallade ”nationalsånger. För vår tids smak är de i
motsats till Gluntarne fullständigt passé och när någon av dem framförs är det antingen
som parodi eller som inslag i ett jubileum. Redan på 1870-talet hade en av dem degraderats till snapsvisa. ”Hur länge skall i Norden den döda fred bestå” förvandlades till ”Hur
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länge skall på borden den lilla halvan stå”, som ännu sjungs på fullt allvar till exempel vid
OD:s fester. Första gången Wennerberg hörde travestin sjungas, vid en sexa efter en konsert i Uppsala 1881, väckte den hans vrede. Den bara ökades av att Oscar II, som var på
plats eftersom hans söner Carl och Oscar just valts in i OD, applåderade och två gånger
ropade: ”Bravo! Da capo. Inte bli ond, Wennerberg, inte bli ond.” Detta enligt Alfred ”Fader” Bergs Minnen. Till och med den liberale rektorn Henrik Schück blev misslynt när
Hugo Alfvén inte kunde motstå frestelsen att citera den i sin Uppsalarapsodi till Linnéminnet 1907. Det hade alltså gått så långt att till och med den ordlösa musiken nu uppfattades som snapsvisemelodin.
När den och de andra fosterländska hymnerna tillkom på 1840-talet var det annorlunda.
Carl Rupert Nyblom, som själv är starkt misstänkt för att ha åstadkommit den parodiska
snapsviseversionen, vittnar om betydelsen av Wennerbergs ”allvarliga tondiktning för det
stora allmänna studentlifvets patriotiska och frihetstörstande stämningar under de år, som
förgingo och efterföljde revolutionsåret 1848, då Wennerberg och Nybom med flammande
dikter och toner gåfvo uttryck och lyftning åt ungdomens förhoppningsfulla drömmar”.
Nyblom minns till exempel hur det var att sjunga ”Frihet bor i Norden” i femstämmig
kör på Gustavianum:
O, hvilka känslor af hänförelse och dådlust dessa toner väckte, och hvilket musikaliskt
frosseri det var, när man en gång själf fick vara med och sjunga sången, och framför allt
fick deltaga i tredje tenorstämman, som i de stora breda ackorderna näst före slutet
gjorde susen vid orden: Mannamod i nöd, / frihet eller död!

Slag i slag kom de stora styckena: ”Stå stark du ljusets riddarvakt”, ”Framåt, framåt på ljusets bana”, ”Hur länge skall i Norden den döda fred bestå?”, ”O Gud, som styrer folkens
öden” och ”Trummarschen”. Nyblom fortsätter i sina minnen från 1908:
Det var i sanning upplyftande att se och höra den hänförelse, hvarmed dessa studentkörer mottogos, när de öfvades och först utfördes af Allmänna Sången. Det var som ett
nytt lif inom studentvärlden hade begynt, som om nya ideal blifvit upställda att lefva för,
och denna hänförelse [ …] har ännu i den dag, som är, knappt förlorat något af sin gamla
kraft, då vi få tillfälle att höra de unga rösterna med öfvertygelsens eld i föredraget sjunga
Wennerbergs stolta, så äkta svenska och i alldeles särskild mening uppsaliensiska körer.
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Några av de minst svulstiga fick väl en renässans under beredskapstiden när allsköns
manskörer gjorde sig hörda ute i landet, men nu ges sällan tillfälle att njuta av till exempel
”Frihets-hymn”. Tanken förskräcker att världsläge och tidsanda kan göra den aktuell igen:
O Gud, som styrer folkens öden
Allsmäktigt uti alla land,
Som håller lifvet, håller döden
Uti din starkhets högra hand!
Hvad än för straff Du Svea ämnar
För hvad hon fordom brutit har,
Hon bär det nöjd, om blott Du lemnar
Dess sekelgamla frihet qvar.
Den är vårt skydd i mulna faror,
Vår tröst i hvarje bleklagd sorg,
Vårt värn mot öfvermaktens skaror
Och starkare än Sveaborg
Kom, armod! Kommen, österns slafvar!
Kom, tvedräkt, kasta ut din brand! –
Åt eder alla gräfvas gravar
Af friheten på Svithjods strand.

Davids psalmer
Gluntarna kan leva som turkar och få heta folk ändå, studenterna sjöng om fosterlandet
tills struparna värkte och måste svalkas med läskande drycker. Det är lätt att uppfatta
privatmannen Wennerberg på samma sätt, en glad student och inbiten punschpatriot. I
själva verket var han redan i ungdomsåren en from och bara sparsamt smuttande person.
Barnatron fanns där, den sviktade, det kom en mer eller mindre allvarlig religiös kris och
sedan, särskilt med den samstämda hustrun, en anslutning till den pietistiska fromhetstyp som formades av Carl Olof Rosenius, den dominerande inomkyrkliga väckelserörelsen
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under andra halvan av 1800-talet. Rosenianerna kallades med all rätt för ”läsare”, och de
läste med samma iver både bibeln och Rosenius egna skrifter. Rosenius var, enligt Henrik
Schück, den mest läste svenske författaren under 1800-talet. Men rosenianerna skulle med
lika stor rätt kunna kallas ”sångare”. Att ge uttryck åt den kristnes fröjd och tacksamhet
var ett viktigt inslag och sången var det bästa sättet att åstadkomma detta säger Rosenius:
Hvilket välsignelserikt nådemedel är icke sången, till att väcka, upplyfta och stämma det
förströdda sinnet, att lugna och fröjda hjertat under jemmerdalens mångahanda vedervärdigheter! […] Huru mången hård och kall själ har icke af en ljuflig sång blifvit uppvärmd och bevekt till besinning! Huru har icke sången ofta på det djupaste fästat i minne
och hjerta de dyrbara lärdomar, som efter en predikan snart glömdes. (Gustaf Brandt,
C. O. Rosenii förkunnelse. En studie i svensk lekmannapredikan, 1918, s. 139.)

I den svenska psalmboken (1986) återfinns ännu Wennerbergs psalmmelodier ”Tillkomme
ditt rike” (nr 100) och ”Herren är min herde god” (nr 558). När jag för några år sen var på en
konferens om bibelöversättning i södra Brasilien och kom ner till sessionslokalen tidigt på
morgonen för att förbereda mitt föredrag, satt pianisten, en amerikansk missionärsfru, och
övade inför morgonandakten. Plötsligt märkte jag att hon kommit in på något välbekant.
En pregnant melodi som jag kände igen eftersom den har en pianosättning som är så pass
enkel att även jag själv kan spela den ibland. Ja, det var Gunnar Wennerberg, det var hans
psaltarkomposition ur Davids psalmer, nummer 13, ”Herre, huru länge vill du så platt förgäta mig”. På vilka vägar den kommit ut i världen vet jag inte. Kanske har svenska missionärer spritt psalmerna till utländska kolleger. Är de helt enkelt så bra att de kommit att ingå
i den internationella psaltarmusiklitteraturen? Samlingen översattes i USA redan 1882.
Vi kan tycka att det låg nära till hands att tonsätta just Psaltaren. I dag är sådana försök
legio. Men på 1800-talet var det ännu inte så. Psaltarcitat kunde dyka upp i oratorieverk,
som till exempel Händels Messias och Mendelsohns Paulus, för att nämna två verk som
även i andra avseenden påverkade Wennerberg. Men dessa psalmer har ett helt annat format än de sånger för solo, kör och pianoackompanjemang som utgör Wennerbergs Davids
psalmer som han började ge ut i början av 1860-talet.
Davids psalmer utkom samtidigt som den stora vågen av anglosaxisk väckelsesång nådde Sverige. Sambandet är inte primärt musikaliskt utan kanske snarare musiksociologiskt.
Det uppstod ett behov av den här typen av sång både i den inom- och den utomkyrkliga
väckelsen. Och det finns en likhet mellan Gluntarne och Davids psalmer som bör noteras.
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Båda skrevs eller kom i alla fall att användas för musicerande på privata scener, i herrgårdar, prästhem och föreningar när det gäller gluntar, i prästgårdar och andaktsmöten för
psalmernas del. Psalmerna är skrivna så att det inte ställs orimligt hårda, men tillräckligt
svåra, krav på exekutörerna. Texten följer troget bibeln, däremot är psalmerna givetvis
förkortade och en del ändelser och hjälpverb bortputsade.
Psaltarpsalmen 137 är intensiv och dramatisk, till och med sceniskt gestaltad. Den
skulle kunna ingå i ett musikdramatiskt verk av oratorietyp. Wennerberg tar i sin tonsättning bara med inledningen och dess klagan över hur omöjligt och otänkbart det är sjunga
sånger till Herrens ära i den babyloniska fångenskapen (v. 1–4). Sedan följer i bibeltexten
ett parti som är för inskränkt israelitiskt för att fungera i svensk andaktssång (v. 5–6) Och
avslutningen (v. 7–9), då sångaren vill slunga de babylonska spädbarnen mot klippan, har
allmänt ansetts okristlig och i alla tider vållat fromma exegeter huvudbry. Som Folke Bohlin påpekat väljer Wennerberg bot- och lovpsalmer ur Psaltaren, aldrig sådana som talar
om hämnd. Naturligt nog med tanke på samlingens Sitz im Leben.
På motsvarande sätt förkortas Ps 103, den psalm som Wennerberg under sina sista dagar hos dotter och svärson på Läckö gång på gång ville lyssna till. Av de tjugotvå verserna
ingår bara de fyra första i tonsättningen:
Lofva Herran, min själ, och allt det uti mig är, hans helga Namn! Lofva Herran, min själ,
och förgät icke, hvad godt han dig gjort [hafwer]. Den dig alla [dina] synder förlåter, och
helar alla dina brister. [Den ditt lif förlöser ifrå förderf,] och kröner dig med [nåd och…]
barmhertighet.

Gunnar Jeanson, som skrivit det grundläggande verket om Gunnar Wennerberg som musiker, ställer frågan ”om det inte i dessa allvarliga, religiösa tonsättningar finns drag av den
världslige uppsalastudenten. […] Har Wennerberg verkligen i dessa kompositioner kunnat avkasta studentrocken och hålla stilen väsentligt skild från profana uttrycksmedel?”
Hans slutsats är att Wennerberg ”med en förvånansvärt säker stilkänsla” håller sig borta
”från studentikost-musikaliska vändningar”. Jeanson menar att det är den andliga musiken som hela tiden stått hans hjärta närmast, glunteriet var snarast en tillfällig förvillelse.
Men här och där kan man även i Davids psalmer finna tonfall ”som icke motsvara kravet på
religiös värdighet utan mera höra hemma i Gluntarnes miljö” (s. 210). Rudolf Kjellén har
avlyssnat samma tonfall, men i sitt tal i OD vid hundraårsminnet av Wennerbergs födelse
1917 värderar han dem annorlunda och ansluter därmed till Wennerbergs humoruppfatt38

ning; stilblandningen får honom att tänka på Verdi (som Wennerberg uppmärksammade
redan under Italienresan 1862). Detta världsliga drag i Wennerbergs kyrkokompositioner
”ger dem just den allmängiltighet som höves en religiös sång. Det är det harmoniskt mänskliga – jag frestas säga det objektiva – i Wennerbergs diktning, som här kommer alldeles
särskilt till sin rätt” (s. 76.)

Oratorier
Oratorieformen arbetade Wennerberg med hela sitt liv. Redan mycket tidigt tycks han ha
haft planer på att skildra evangeliernas berättelse om Jesus i dess helhet. Det finns textsamlingar till Jesus i öknen, Jesus i Galileen och Jesus i Judeen men det som kom till musikaliskt utförande var Jesu födelse som han arbetade med under hela 1850-talet och som
framfördes första gången 1861. Två andra skisser utarbetades mot slutet av hans liv och
blev till två självständiga verk, Jesu dom och Jesu död, även om det sista inte blev fullbordat.
Ett verk av liknande slag var Stabat mater, mer ett mässtycke i katolsk stil än ett regelrätt oratorium. Det hade Wennerberg börjat skriva redan på tidigt 1840-tal men det blev
inte avslutat förrän femtio år senare, 1893. Jag frågade en gång ett par äldre OD:ister om de
sjungit några av Wennerbergs oratorier och en av dem kom ihåg Stabat mater för att, som
han sade, ibland lät det som Gluntarne, alltså samma drag som glimtvis kunde framträda
i Davids psalmer. Det var kanske en inte alldeles orättvis kritik, för som kritik får man väl
fatta det. Wennerberg själv skrev till sin vän J. A. Josephson under arbetet (Jeanson, s. 219):
Nu skriver jag ibland på ett Stabat Mater, som du vet att jag började lite på redan under
Lilla Sällskapets tider. Men det händer ofta, att melodien böjer sig oförmärkt ifrån Gudsmoder och ser efter Glunten. Det är som tittade en Satyr fram mellan tempelpelare och
vinkade mig ut åt Flottsund och Liljeconvaljeholmen.

Gunnar Wennerberg var ingen professionell tonsättare. Han måste ha begått flera tekniska
fel som musiksakkunniga kan ha retat sig på och som kommer till uttryck i många av de
första Glunt-recensionerna, särskilt påpekade man gärna avvikelser från en strikt harmonilära, som dock aldrig besvärat exekutörer och eftervärld. Abraham Mankell (i Sveriges
Tonkonst, 1852), blandade som många kritiker ris och ros:
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Rytmus, melos och harmoni samverka hos honom oftast i högeligen lyckad förening.
Endast harmonien är stundom litet krank. – Det hade varit lätt att bortrensa vissa, den
rena satsen vanställande, illalåtande ackordföljder och ersätta dem genom något skönare.

A. F. Lindblad, som hade hjälpt till att harmonisera Gluntarne, hittade även han i efterhand en del kompositionsmässiga misstag men tillfogade att han å andra sidan inte hade
förmågan att skriva några gluntar. En del av dessa missar, särskilt stilblandningar, kan väl
också bero på att Wennerberg i så hög grad var publikmedveten. Liksom Davids psalmer
var anpassade till deltagarna i andaktsmötena och deras musikaliska möjligheter lät han i
oratorierna musiktekniska detaljer stå tillbaka för uttryck och anklang.
Wennerberg tar upp saken i ett brev till Josephson när denne satte upp Jesu födelse i
Uppsala 1861 med Filharmoniska sällskapet (Jeanson, s. 217). Josephson hade på ett ställe
reagerat mot att Wennerberg ville att partiet skulle framföras som recitativ men denne
svarar: ”jag menar dermed ej något postulat utan fastmer en from önskan, att i den mån en
chör förmår deklamera orden fritt, utan att bringa oreda i accorderna, bör den göra det.”
Ett annat stycke i oratoriet gillade Josephson inte. ”Ja, men det gör jag”, svarar Wennerberg.
”Detta är ju helt naivt sagt? Jag må undra om du ej tager den lite för långsamt. Jag menar
den kraftig, nästan hård och taktbestämd utan återvändo ända till largot.”
I partiet ”Ära vare Gud” ville Josephson ha en musikalisk mellansats. Wennerberg
skulle ha kunnat hålla med, ”om jag ej inbillade mig, att en kör, som så hastigt kommer att
gå öfver, borde hålla sig fast i tonen och försöka i stället åstadkomma effect genom sina
massor – den ena homogena öfversköljningen efter den andra. Jag ville, att den skulle förefalla som en musikalisk apparition, plötsligt komma, plötsligt försvinna, icke lemna något bestämdt melodiskt eller harmoniskt minne utan blott en accorderande genklang af
en 50–60-tusen eolsharpor”.
Wennerberg förstår att Josephson kan ha svårt att förstå: ”En sån galning – hör jag dig
säga och dra på mun; ja visst! – men man blir så der fjantig, när man sitter instängd i sin
kammare och ej får knuffas med praktiskt folk.” (Jeanson, s. 215 f.)
Jag undrar om inte en del av olikheterna här kan förklaras av att Gunnar Wennerberg
inte bara var musiker, låt vara dilettant eller amatör, utan också poet. För den som arbetar med ordens innebörder och nyanser kan inte det musikaliska intrycket behandlas som
något avskilt, medan för musikern och kompositören texten många gånger blir sekundär,
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en tonernas tjänarinna. Och därtill kom alltså att Wennerberg levde sig in i hur en publik
skulle förmås att reagera.

Opera
Det flitiga arbetet med oratorier under hela mannaåldern bidrog väl till att Wennerberg
aldrig på allvar försökte sig på att skriva någon opera. Det fanns dock tankar på att göra
en opera av Faust, men det enda som kom ut av detta är tonsättningen av den inledande
scenen ”In Auerbachs Keller” för soloröster, kör och orkester. Verket tillägnades Orphei
Drängar och framfördes första gången i april 1877 men sedan inte förrän 1959 vid en välgörenhetskonsert i universitetsaulan med Richard Ringmar som ”en Mefistoteles som var
förträffligt full i fan”, enligt Upsala Nya Tidnings Carl Godin. Trots den tyska titeln och dedikationen till OD från ”författaren” utgörs operafragmentet av Viktor Rydbergs översättning av Goethes text som Wennerberg tonsatt med samma beundransvärda ordagrannhet
som han ägnade Carl XII-bibeln i Davids psalmer.

Vid vårfesten i Botaniska trädgården i maj 1901 hyllades Gluntarnes skapare
Gunnar Wennerberg av Uppsala studentkår. I augusti samma år avled Wennerberg. Biljetten tillhör Upplandsmuseet.
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Till slut
Gunnar Wennerberg kunde se tillbaka på en lysande karriär. Han var som han skrev i sin
dikt på sextiofemårsdagen sällsynt väl meriterad, han var en kulturman i tidens mening.
När ekot svarar att han var en föredetting, en emeritus, var det kanske menat som en kokett krumelur av falsk blygsamhet, men den kom att besannas. Vad ämbetsmannen, guvernören, ecklesiastikministern och landshövdingen åstadkom föll i glömska. Kvar fanns
den trettioåriga urstudentens lyckokast då han i Gluntarne förmådde fånga och fixera det
flyende ögonblicket i en stad av evig ungdom:
Jag tjenat ut. Jag skrifvit vers och sånger
I femti år och än ej skrifvit ut,
Och marscher, psalmer, gluntar, många gånger
Upplagda om igen, när det tog slut;
Jag sjungen är i alla nordens land
Och kanske också utanför ibland …
Är jag som sådan då ej bene meritus?
		
(Eko) … ej bene meritus –
			
… emeritus.
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mera i tre delar. Det är en skickligt utförd sammanställning som ger en livfull bild av Wennerbergs person och de miljöer han vistades i. Johan Georg Arsenius Minnesanteckningar
från en livslång vänskap, inklusive en insiderrapport om Juvenalerna, gavs ut 1924. Carl
Rupert Nyblom skrev en initerad artikel, ”Gunnar Wennerberg. Ungdomens tonsättare
och skald”, i Ord och Bild 1899, s. 1–14. Den första biografin över Wennerberg är Claes Annerstedts tal i Svenska Akademiens Handlingar från 1886, XVII 1902 (1906). Wennerbergs
hälsotillstånd under de första Uppsalaåren beskrivs i ett kapitel i Adam Taubes Fjärran
från Fyris (2017). Skolmannen Wennerberg har skildrats av Sigfrid Almquist i Om Gunnar
Wennerberg, hans tid och hans gärning (1917). Wennerbergs musikaliska produktion har
utretts av Gunnar Jeanson i Gunnar Wennerberg som musiker (1929). Rudolf Kjelléns tal
vid hundraårsjubileet återfinns i Knut Nyblom, Hör, I Orphei Drängar!, II (1928), s. 73-80.
Lars Lönnroth har i Den dubbla scenen, (1978; ny utgåva 2008) ägnat ett kapitel åt Glunt
nr 1. Gluntarnes dramatiska potential har analyserats av Gunnar Syréhn i Sparka mot porten
och storma! (2009). Infallsrika jämförelser mellan Bellmansdikten och Gluntarne gör Johan
Stenström i Bellman levde på 1800-talet (2009). Folke Bohlin presenterar Davids psalmer i
texthäftet till Musica Sveciaes inspelning, Proprius PRCD 9112.
En innehållsrik, populärt hållen presentation av Wennerberg och särskilt av Gluntarne ger författartrion Karl G. och Lilian Fredriksson och Lars-Åke Skagegård i Ett tioårigt
dundrande kalas (2010).
Ett nybildat litterärt sällskap, Gluntarnas Vänner, presenterar fortlöpande gammal och
ny Wennerbergiana på sin hemsida www.gluntarna.se.
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Rektors inbjudan

År 2017 installeras tjugofyra nya professorer vid Uppsala universitet. Enligt beslut 2002
installeras alla professorer vid ett tillfälle under året.
Flertalet installandi håller sina föreläsningar under den föregående veckan enligt särskilt
program. Vid installationshögtiden i universitetsaulan fredag 17 november hålls, sedan de
nya professorerna presenterats fakultetsvis, föreläsningar i följande ordning:
Professorn i statskunskap Sven Oskarsson.
Föreläsning: Familjesammanhang och politiskt engagemang.
Professorn i hematopatologi Rose-Marie Amini.
Föreläsning: Malignt lymfom – diagnos med många utmaningar.
Professorn i molekylär biomimetik Johannes Messinger.
Föreläsning: Hur bakterier löste energiproblemet.
I anslutning till installationsakten utdelas Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet och Pedagogiska priset för 2017.
Universitetet hälsar de nya professorerna varmt välkomna och önskar dem tillfredsställelse och framgång i deras kommande verksamhet som forskare och lärare.
45

Alla vetenskapens idkare, vårdare, gynnare och vänner inbjuds till installationsakten.
Den äger rum i universitetets aula och börjar klockan 15.15. Platserna intas senast klockan
15.00. Klädseln är valfri. För dem som önskar delta i processionen sker samling i trapphallens övre galleri till höger klockan 14.50. Klädseln är därvid frack med svart väst och vit
rosett, alternativt lång klänning, samt eventuella dekorationer. Deltagande i processionen
begränsas till universitetets inbjudna gäster, emeriti, fakulteternas lärare och tjänstemän
samt de i aktens genomförande engagerade. Installationsakten beräknas ta drygt två timmar i anspråk.
Till installationsakten får jag härmed på universitetets vägnar särskilt inbjuda: Statsrådet
och chefen för Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, statsrådet, ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, ärkebiskopen i Uppsala Antje
Jackelén, landshövdingen i Uppsala län Göran Enander, konsistoriets ordförande, professor Gudmund Hernes, generaldirektören för universitetskanslersämbetet, professor
Anders Söderholm, rektorn för Sveriges lantbruksuniversitet, professor Peter Högberg, förutvarande innehavare av ämbetena som utbildningsminister, ärkebiskop, landshövding i
Uppsala län samt universitetskansler, universitetets förutvarande rektorer, professorerna
Stig Strömholm, Bo Sundqvist och Anders Hallberg, samt cheferna och företrädarna för de
myndigheter, förband, styrelser och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter.
Vidare inbjuds till akten forna och nuvarande lärare och tjänstemän vid berörda fakulteter och sektioner. Personliga inbjudningskort kommer inte att utsändas.
Uppsala i oktober 2017
Eva Åkesson
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Program
Tid:

Fredag 17 november 15.15.
Platserna i aulan skall ha intagits senast en kvart tidigare.

Lokal:

Universitetets aula.

Installator: Rector magnifica, professor Eva Åkesson.
Musik:

Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av
director musices, professor Stefan Karpe. De framför till processionen
Marche pour la cérémonie turque av Jean Baptiste Lully samt mellan
föreläsningarna musik av Leroy Anderson, Luciano Berio och Pjotr
Tjajkovskij.

Processionsordning
Avd. 3–6 tar vid uppställningen plats i och ovanför vänster trappa.
1. Studenternas övermarskalk.
2. Studenternas fanborg.
3. Ordförandena vid studentkårerna och Curator curatorum med flera.
4. Installationens övermarskalk och två biträdande övermarskalkar.
5. Dekanerna för berörda fakulteter.
6. Installandi och pristagare.
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Avd. 7–21 tar vid uppställningen plats i galleriet ovanför höger trappa.
7. Pedellen.
8. Cursorerna.
9. Rektor, prorektor och honoratiores.
10. Biträdande övermarskalkar.
11. Övriga inbjudna gäster.
12. Professores emeriti.
13. Teologiska fakultetens lärare.
14. Juridiska fakultetens lärare.
15. Medicinska fakultetens lärare.
16. Farmaceutiska fakultetens lärare.
17. Historisk-filosofiska fakultetens lärare.
18. Språkvetenskapliga fakultetens lärare.
19. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare.
20. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare.
21. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare.
22. Ceremonimästaren.
Vidare deltar funktionärer och ett antal studentmarskalkar.
Uttåget ur aulan äger rum på sätt som anges i särskild agenda till medverkande.

Installationsarrangemang
Ceremonimästare Per Ström, installationsövermarskalk Johan Sjöberg, biträdande övermarskalkar Gabriella Almqvist, Anna Hamberg, Annika Windahl Pontén och Sarah Havrén
Schütz. Övriga funktionärer är Uppsalastudenternas övermarskalk Anders Lindqvist,
pedell Sten Andersson, cursorer Claes Andersson och Martin Andersson, pressansvarig
Anneli Waara, ansvarig för universitetshuset Maurice Hart och Hermon Tesfai, administration Gabriella Almqvist, Jakob Piehl och Ella Stensson.
Stora domkyrkoklockan ringer klockan 8 installationsdagen.
Blomsterarrangemang: Botaniska trädgården.
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Professorernas installationsföreläsningar 2017
Lokal: Universitetshuset, sal IV
Måndag 13 november
09.15

10.20
10.40

Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu
Janson
Örjan Carlborg: Hur mycket står egentligen skrivet i våra gener?
Mia Wadelius: Genvägen till rätt medicin – om riskfaktorer för biverkningar.
Tobias Sjöblom: Klonernas återkomst: Om cancer i det 21:a århundradet.
Paus
Claes Wadelius: DNA-tråden – vad säger den om vår hälsa?
Andrei Malinovschi: Astma och KOL. Vad berättar dina andetag?
Åsa Melhus: Antimikrobiella substanser – bot eller hot?

Tisdag 14 november
09.15

10.45

11.20

Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Kerstin
Rydbeck
Jens Johansson: Individens utbytbarhet i samtida filosofi.
Helene Martinsson-Wallin: Och tiden är tunn och rumslig som en fin flätad
pandanusmatta (i’toga) – Arkeologi på Samoaöarna i Oceanien.
Ann Öhrberg: “Hwar fogel bör siunga efter sin näbb”. Kommunikation och kön
i tidig svensk offentlighet.
Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Coco
Norén
László Károly: The Turkic Runiform Writing System and Its Variants.
Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg
Sanna Wolk: Upphovsrättens påfrestningar på den digitala utvecklingen.
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Onsdag 15 november
09.15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor
Mats Edenius
Miguel Martínez: Social Movements as City Makers: Contesting Global
Capitalism and Liberal Democracy.
Linda Wedlin: Tävling i den högre skolan? Universitet och idén om en
global kunskapsmarknad.
Don Mitchell: Cultural Geography, or: Dead Labor – Literally.
Josef Pallas: Med löpsedel som uppdrag – om organisationer och
organisering i nyhetssamhället.
10.40 Paus
11.00 Isak Svensson: Internationell medling i inbördeskrig – effekten av partiska
och opartiska medlare.
Hedvig Söderlund: Var har jag varit och vad gjorde jag där? Om
människans minne och hjärna.
Agneta Yngve: Säg mej vem du äter med … – om måltidsgemenskapens
betydelse i fest och vardag.

Torsdag 16 november
09.15
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Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor
Johan Tysk
Jan Sundberg: Förnybar energi – hållbart. Eller hur?
Lynn Kamerlin: Capturing Evolution with Computers.
Christian Rohner: Mot ett batterilöst Internet of Things.

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredag 17 november kl. 15.00 i universitetsaulan. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:
Sven Oskarsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten: Familjesammanhang och politiskt
engagemang.
Rose-Marie Amini. Medicinska fakulteten: Malignt lymfom – diagnos med många
utmaningar.
Johannes Messinger, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Hur bakterier löste
energiproblemet.
Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till föreläsningarna behövs
inga biljetter. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och
med kl. 10.00 torsdag 16 november till och med kl. 15.00 fredag 17 november. För mer information se www.uu.se
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Juridiska fakulteten

Sanna Wolk.

Sanna Wolk
Civilrätt
Anställdes 21 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i civilrätt.
Sanna Wolk är född 24 augusti 1970 i Uppsala. Föräldrar: Professor Danuta Wasserman
och professor Jerzy Wasserman.
Studentexamen vid Lundsbergs skola 1989. Jur. dr 2006, docent 2011, båda i civilrätt vid
Stockholms universitet.
Post doc-befattning vid Stockholms universitet 2008–11. Lektor i allmän förmögenhetsrätt
vid Lunds universitet 2011–12. Lektor i civilrätt vid Uppsala universitet 2012–17.
Barn: David (f. 2005) och Sophie (f. 2009).
Jag är professor i civilrätt med särskild inriktning på immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Jag är närmare bestämt specialiserad på upphovsrätt. Nu
forskar jag om upphovsrättsliga avtal för den digitala europeiska marknaden. Tidigare
har jag studerat de upphovsrättsliga och patenträttsliga skydden för datorprogram. I min
forskning har jag vidare berört upphovsrättsliga aspekter vid e-lärande och utbildning i
digitala miljöer.
Jag arbetar aktivt i olika immaterialrättsliga föreningar och är bland annat president för
AIPPI Sverige inom International Association for the Protection of Intellectual Property
(AIPPI) samt vice ordförande i internationella AIPPI:s upphovsrättskommitté. Jag är vidare ordförande i Reklamombudsmannens vetenskapliga råd, styrelseledamot i Svenska
Föreningen mot Piratkopiering (SACG) och är också medlem av Internationella handelskammarens (ICC) referensgrupper Immaterialrätt, Marknadsrätt jämte skiljedom. Vidare är jag utsedd av EU-kommissionen som expert i upphovsrätt samt medlem av EU-
kommissionens referensgrupp IP in the Digital World inom The Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights vid EUIPO.
År 2012 grundade jag Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. IMK:s uppgift är att befordra
vetenskapligt studium av immaterialrätten, marknadsföringsrätten och konkurrensrätten.
Det sker bland annat genom forskning, seminarier och konferenser, universitetsutbildning
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och dokumentation samt publiceringsverksamhet. Genom IMK:s verksamhet finns en
plattform för forskare, praktiker och domare med flera att diskutera aktuella frågor. Det
ska gynna den akademiska kreativiteten och gör forskningen mer relevant för samhället.
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Medicinska fakulteten

Rose-Marie Amini.

Rose-Marie Amini
Hematopatologi
Anställdes 21 mars 2017 att från 1 april samma år vara professor i hematopatologi.
Rose-Marie Amini är född 18 november 1969 i Sydkorea, uppväxt i Stora Skedvi. Föräldrar:
Arne och Hjördis Gustavsson, född Olsson.
Studentexamen vid gymnasieskolan i Hedemora (sedermera Martin Koch-gymnasiet) 1988.
Läkarexamen 1994, med. dr 2002, docent i klinisk patologi 2008, allt vid Uppsala universitet.
AT-läkare vid Avesta lasarett 1994–96. Underläkare i onkologi 1996–99, ST-läkare i
patologi 1999–2005, specialistläkare i klinisk patologi 2006–07, allt vid Akademiska sjuk
huset. Biträdande överläkare/överläkare i patologi och hematopatologi vid Karolinska sjukhuset 2007–11. Adjungerad lektor vid Karolinska Institutet 2011. Överläkare i hematopatologi
vid Akademiska sjukhuset 2011.
Gift med överläkare, med. dr Hashem Amini. Barn: Jacob (f. 1998), Maria (f. 2000), Sofia
(f. 2003).
Tillhör Västmanlands-Dala nation.
I dag finns det närmare hundra olika undergrupper av maligna lymfom och leukemier. De
klassificeras i olika kategorier beroende bland annat på i vilket utvecklingsstadium som
cellen spårat ur och vilka genetiska förändringar som varit drivande. Att ställa en specifik
lymfom- eller leukemidiagnos kräver numera omfattande och noggranna undersökningar.
Min forskning inom hematopatologi syftar till att ytterligare karakterisera dessa sjukdomar. Målet är att förstå vilka olika processer som kan gå fel och var urspårningen inträffade när den normala lymfocyten blev en tumörcell.
Jag studerar olika faktorer och markörer som har betydelse för diagnostik av och prognosen för sjukdomen, vilket i förlängningen kan komma att innebära att olika typer av behandling skall ges beroende på tumörtyp. Vidare undersöker jag vad de övriga cellerna i
immunsystemet spelar för roll för uppkomsten av lymfom i lymfomcellernas omedelbara
närhet i mikromiljön och hur lymfomsjukdomen avspeglas i blodet hos dem som drabbats.
Lärostolen är nyinrättad.
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Örjan Carlborg.

Örjan Carlborg
Beräkningsbaserad genomik
Anställdes 26 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i beräkningsbaserad genomik.
Örjan Carlborg är född 7 april 1972 i Knutby. Föräldrar: Per-Erik Carlborg och Agneta
Swedling Carlborg.
Agronomexamen 1998, Agr. dr i molekylär genetik 2002, båda vid Sveriges lantbruksuniversitet. Docent i bioinformatik vid Uppsala universitet 2005.
Post doc-befattning vid The Roslin Institute, Edinburgh, Storbritannien, 2002–04. Forskare
vid Centrum för Bioinformatik vid Uppsala universitet 2004–07. Forskare 2007–08, universitetslektor 2008–09, professor i beräkningsbaserad genetik 2009–16, allt vid Sveriges lantbruksuniversitet. Universitetslektor i beräkningsbaserad genomik vid Uppsala universitet 2016–17.
Tillhör Norrlands nation.
Jag letar efter gener i arvsmassan som gör att individer inom en art skiljer sig åt. I varje cell
i kroppen finns en komplett uppsättning av vår arvsmassa – vårt genom. Den är uppdelad
i ett antal kromosomer – DNA-molekyler – som innehåller ungefär 25 000 gener. Individerna inom en art skiljer sig ofta åt på miljontals ställen i arvsmassan. Därför finns det
nästan oändliga sätt som de tillsammans kan påverka, till exempel risken för att en viss
individ blir sjuk. Storskaliga experiment krävs för att kartlägga genernas bidrag till olika
egenskaper och de statistiska analyserna är krävande.
Jag utvecklar nya statistiska metoder för att förstå hur genetiska skillnader tillsammans bidrar till olika egenskaper. Arbetet gör att vi på ett bättre sätt utnyttjar de enorma
mängder genetiska data som samlas in i dag och att vi i framtiden kommer att kunna få
genetisk information på bättre sätt inom medicinen.
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Andrei Malinovschi.

Andrei Malinovschi
Klinisk fysiologi
Anställdes 26 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i klinisk fysiologi, förenad med
befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.
Andrei Malinovschi är född 1 maj 1978 i S:t Petersburg, Ryssland. Föräldrar: Viorel Malinovschi och Anna Malinovschi, född Ovcearenko.
Med. kand. vid Carol Davila-universitetet i Bukarest, Rumänien, 2002. Med. dr i fysiologi
2008, docent i experimentell fysiologi 2012, båda vid Uppsala universitet.
Universitetslektor i klinisk fysiologi vid Uppsala universitet 2016–17.
Sambo med Anna Eriksson. Dotter: Klara (f. 2009).
Tillhör Norrlands nation.
Två av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige är astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Trots nya behandlingar och ökade behandlingskostnader uppnås sjukdomskontroll bara hos en del av patienterna med dessa sjukdomar. Att tidigt och korrekt
hitta patienter som löper risk att bli sämre – och att adekvat behandla dem – kan spara
både lidande och pengar.
Jag har tidigare studerat hur olika typer av lungfunktionspåverkan, såsom diffusionsstörningar hos KOL-patienter eller påverkan på små luftvägar vid astma, kan ge information om prognos och sjukdomssvårighet. För att kunna ge adekvat behandling måste man
dessutom förstå vilka inflammationsmekanismer som är inblandade. I min forskning har
jag studerat hur en enkel markör i utandad luft, utandad kvävemonoxid, kan användas för
att förutsäga svar vid astmabehandling. Jag har visat att informationen från denna markör med fördel kan kombineras med en annan enkel markör, mängden av en viss typ av
blodceller (eosinofila granulocyter), för att studera sambandet med sjukdomsbörda hos
patienter med astma.
En fördjupad kunskap inom dessa områden kan hjälpa oss att förstå sjukdomsmekanismer bättre och på det sättet individanpassa uppföljning och behandling av patienter med
lungsjukdomar. Utvecklingen och utvärderingen av enkla metoder för att karakterisera
lungfunktionspåverkan, samt bättre förståelse av vilka blodprov och utandningstest som
ska användas vid patientuppföljning, är två viktiga steg på vägen dit.
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Åsa Melhus.

Åsa Melhus
Klinisk bakteriologi
Anställdes 24 maj 2016 att från 1 juni samma år vara professor i klinisk bakteriologi, förenat
med befattning som överläkare vid Akademiska sjukhuset.
Åsa Melhus är född 2 juli 1961 i Karlskoga. Föräldrar: Ulf Melhus och Elsie Melhus, född
Jansson.
Gymnasieexamen vid Bregårdsskolan i Karlskoga 1981. Läkarexamen vid Göteborgs universitet 1987. Med. dr 1997, docent i klinisk bakteriologi 2000, båda vid Lunds universitet.
Universitetslektor i klinisk bakteriologi, förenat med befattning som överläkare vid Akademiska sjukhuset, 2007–16.
Vår jord tros ha existerat i 4,6 miljarder år. Efter mindre än en miljard år dök det första livet upp i form av bakterieliknande celler. Bakterier har sedan dess lyckats sprida sig över
hela jordklotet, även i de mest extrema miljöer, och anpassat sig till en rad giftiga ämnen
som få andra organismer. Under 1900-talet började människan använda sig av antibiotika
för att bekämpa bakteriella infektioner. Även här skedde en anpassning, och i nuläget finns
det inget kommersiellt tillgängligt antibiotikum som bakterier inte har utvecklat motståndskraft eller resistens mot.
I min forskning har jag studerat hur resistenta bakterier sprids inom sjukvården och i
samhället, samt vilka metoder man kan använda för att fastställa att ett utbrott föreligger.
Jag har även studerat hur olika kemiska substanser med en antibakteriell effekt eventuellt
kan påverka resistensläget och utgöra en medverkande faktor vid spridning av gener som
kodar för antibiotikaresistens.
Multiresistenta bakterier har i dag blivit ett av de största hoten mot vår hälsa. Enbart i
Europa dör cirka 25 000 människor årligen i infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. En fördjupad kunskap inom området är nödvändig för att hitta nya behandlingsformer samt förhindra smittspridning och en återgång till det läge som rådde innan vi hade
tillgång till antibiotika.
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Tobias Sjöblom.

Tobias Sjöblom
Tumörgenetik
Anställdes 26 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i tumörgenetik.
Tobias Sjöblom är född 26 april 1973 i Örnsköldsvik. Föräldrar: Bo Sjöblom och Birgitta
Berggren.
Studentexamen vid Nolaskolan i Örnsköldsvik 1993. Läkarexamen 1997, dr med. vet.
2002, docent i tumörbiologi 2007, allt vid Uppsala universitet.
Post doc-befattning vid Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, USA, 2003–07.
Forskare 2007–14, universitetslektor 2014–17, båda vid Uppsala universitet.
Gift med ekonomie magister Sofia Sjöblom Spolander. Dotter: Elvira (f. 2013).
Tillhör Norrlands nation.
En tredjedel av alla svenskar drabbas av cancer någon gång under livet. Gemensamt för cancersjukdomarna är att de framför allt orsakas av förvärvade genskador som aktiverar eller
slår ut viktiga system som styr tillväxten i våra celler. Dessa genskador är i dag måltavlor för
riktade och immunsystemaktiverande cancerbehandlingar som används i cancervården.
I min forskning har jag kartlagt mutationer som orsakar tjocktarmscancer och bröstcancer. Genom att använda cellmodellsystem har jag studerat mekanismerna för hur mutationerna styr tumörens tillväxt och spridning i kroppen. Utgående från de sjukdomsorsakande mutationerna utvecklar jag nya metoder för diagnostik och läkemedelsbehandling
av cancer. Ett särskilt viktigt framtida tillämpningsområde för kunskapen är tidig upptäckt av cancer. Jag har därför drivit uppbyggnaden av stora provsamlingar från cancerpatienter för att möjliggöra språnget från forskningsresultat till kliniskt användbara verktyg.
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Claes Wadelius.

Claes Wadelius
Medicinsk genetik
Anställdes 10 oktober 2000 att från 1 november samma år vara professor i medicinsk genetik
Claes Wadelius är född 2 april 1955 i Stockholm. Föräldrar: Evert Olsson och Sonja
Wadelius.
Gymnasieexamen vid Västergårdgymnasiet i Södertälje 1975. Läkarexamen 1981, legitimerad läkare 1985, dr med. vet. 1992, allt vid Uppsala universitet, specialist i klinisk genetik
vid Akademiska sjukhuset 1993, docent vid Uppsala universitet 1995.
Lektor i medicinsk genetik vid Uppsala universitet 1999–2000. Forskarassistent och forskare vid Medicinska forskningsrådet/Vetenskapsrådet 1995–2004. Sabbatical vid Wellcome
Trust Sanger Institute i England 2003.
Gift med Mia Wadelius, professor i klinisk farmakogenetik vid Uppsala universitet. Barn:
Jonathan (f. 1983), Agnes (f. 1986), Martha (f. 1988) och Siri (f. 1990).
Tillhör Södermanlands-Nerikes nation.
Risken att drabbas av vanliga sjukdomar påverkas av de genvarianter vi råkat ärva och den
miljö vi lever i och skapar åt oss. De genetiska riskvarianterna sitter vanligen i styrelement
som likt en dimmer ökar eller minskar geners aktivitet. Vi har utvecklat metoder för att i
stor skala hitta sådana och tillämpar det på sjukdomar i ämnesomsättningen, i första hand
i levern. Vi studerar även effekterna det har i vävnadsprover genom storskaliga analyser
av ämnesomsättning och geners aktivitet. Målet är att förstå detaljerna av sjukdomsprocesser för att veta hur vi bäst kan påverka sjukdomsrisk, till exempel via kosten eller via
nyutvecklade målinriktade läkemedel. Förhoppningen är att minska konsekvenserna av
rubbade blodfetter och diabetes.
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Mia Wadelius.

Mia Wadelius
Klinisk farmakogenetik
Anställdes 26 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i klinisk farmakogenetik, förenat
med befattning som överläkare vid Akademiska sjukhuset.
Mia Wadelius är född 16 november 1956 i Stockholm. Föräldrar: Bertil Brundin och AnnaLisa Brundin, född Bratell.
Gymnasieexamen vid Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk 1975. Läkarexamen vid
Uppsala universitet 1981, legitimerad läkare i Nyköping 1985, specialist i klinisk farmakologi
1997, dr med. vet. 1999, docent 2006, allt vid Uppsala universitet.
Post doc-befattning vid Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, England 2003, klinisk
forskare vid Vetenskapsrådet 2009–14. Lektor i klinisk farmakogenetik vid Uppsala universitet 2013–17.
Gift med Claes Wadelius, professor i medicinsk genetik vid Uppsala universitet. Barn:
Jonathan (f. 1983), Agnes (f. 1986), Martha (f. 1988) och Siri (f. 1990).
Vi människor reagerar alla olika på läkemedel och några får biverkningar. Hur vi reagerar
påverkas av ärftlighet och miljö, men i de flesta fall finns inget bra sätt att förutsäga vem
som kommer att drabbas av svåra biverkningar.
Inom klinisk farmakogenetik studerar vi om ärftliga faktorer påverkar risken för läkemedelsbiverkningar. Vi samlar personer som drabbats i en nationell biobank, Swedegene.
Vi undersöker om gener hos dessa personer skiljer sig från gener hos kontrollpersoner som
tål samma behandling.
Med fördjupad kunskap om läkemedelsbiverkningar kan vi förklara mekanismer och
utveckla gentester för optimerad behandling. Målsättningen är att dessa tester införs i
hälso- och sjukvård i stor skala så att svåra och livshotande biverkningar kan undvikas.
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Historisk-filosofiska fakulteten

Jens Johansson.

Jens Johansson
Praktisk filosofi
Anställdes 26 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i praktisk filosofi.
Jens Johansson är född 4 juli 1974 i Stockholm. Föräldrar: Kjell Johansson och Solweig
Johansson, född Wijkander.
Gymnasieexamen vid Södra Latins gymnasium 1993. Fil. kand. 1996, fil. mag. 1999, fil. dr
i praktisk filosofi 2005, docent i samma ämne 2010, allt vid Stockholms universitet.
Vikarierande universitetslektor vid Örebro universitet 2006–07. Postdoctoral Research
Fellow vid University of Oxford, Storbritannien, 2007–09. Forskarassistent vid Stockholms
universitet 2009–11. Universitetslektor vid Uppsala universitet 2011–17.
Mina främsta forskningsintressen gäller vår – människans – status som dödlig varelse, i
såväl etiska som metafysiska avseenden. En naturlig tanke är att döden är bland det värsta
som kan hända en person, särskilt om den drabbar en lycklig och någorlunda ung individ.
Samtidigt är det förvånansvärt besvärligt att försvara denna tanke – och ännu mer besvärligt att förklara varför den är sann, om den nu är det. Till skillnad från andra tragedier så
innebär exempelvis inte min död att jag har det sämre vid någon viss tidpunkt än jag annars skulle ha haft det: ”Där jag är, är inte döden; och där döden är, är inte jag”, som den antike filosofen Epikuros uttryckte det. Min död uppvisar också slående likheter med den
till synes harmlösa period av icke-existens som föregick min födelse.
En viktig uppgift när det gäller att ta itu med dessa och närliggande problem är att fastställa vad det betyder rent allmänt att någonting skadar eller är dåligt för en individ, en fråga som jag ägnat mig allt mer åt under de senaste åren. Jag har även bland annat intresserat
mig för personlig identitet, i synnerhet den så kallade ”animalistiska” tesen att vi människor
är djur – en på ytan trivial och knappt nämnvärd uppfattning, som vid närmare påseende
visar sig komma i konflikt med några av de mest grundläggande idéerna om oss själva.
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Helene Martinsson-Wallin.

Helene Martinsson-Wallin
Arkeologi
Anställdes 26 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i arkeologi.
Helene Martinsson-Wallin är född 19 mars 1959 i Norrköping. Föräldrar: Arne Martinsson
och Margret Martinsson född Johansson
Gymnasieexamen vid Gripenskolan i Nyköping 1978. Fil. kand. vid Uppsala och Stockholms universitet 1985. Fil. dr 1994, docent 2008, båda vid Uppsala universitet.
Første Amanuensis vid Kon-Tiki Museets Institutt for stillehavsarkeologi og kulturhistorie
i Oslo 1999–2007. Universitetslektor vid Högskolan på Gotland 2006–13. Universitetslektor
vid Uppsala universitet 2013–17. Adjungerad professor vid The National University of Samoa
sedan 2011.
Gift med docent Paul Wallin. Barn: Thor (f. 1995) och Erik (f. 2000).
Tillhör Södermanlands-Nerikes nation.
Ursprung, identitet och hur människor har befolkat världen är grundläggande frågor som
berör hela mänskligheten. Arkeologiska lämningar är tidsdokument som berättar en mångfald av historier om hur människor levde och verkade förr i tiden men speglar också nutida värderingar kring frågor om ursprung och identitet. Syftet med min forskning är att
genom materiella lämningar förstå människors dåtida och nutida relationer till varandra,
olika kulturers framväxt och deras relationer till omgivande miljö. Min forskning fokuserar på att analysera och tolka arkeologiska monumentala lämningar på olika öar i Stilla
havet, främst Samoa och Rapa Nui (Påskön) men också på öar i Östersjöområdet. Jag har
visat att användande och återanvändande av monumenten ofta är dynamiska och nära förknippad med de kontaktytor, relationer och nätverk som skapats och återskapas innanför och utanför den egna samhällssfären. Min forskning om monumentens biografi visar i
tillägg att vissa teman och värderingar kopplade till rituella praktiker kan leva kvar under
lång tid i ett samhälle.
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Ann Öhrberg.

Ann Öhrberg
Litteraturvetenskap
Anställdes 26 juni 2017 att från 1 juli samma år vara professor i litteraturvetenskap.
Ann Öhrberg är född 17 maj 1955 i Stockholm. Föräldrar: Gunvor Nordström Öhrberg och
Kjell Öhrberg.
Gymnasieexamen vid Sveaplans vuxengymnasium i Stockholm 1976. Leg. sjuksköterska
vid Grantorpsskolan i Huddinge 1979. Fil. kand. i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 1987. Fil. lic. 1998, fil. dr 2001, docent 2008, allt i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
Vikarierande lektor 2001–02, externfinansierad forskare och lärare 2002–04, lektor
2005–17, prefekt 2011–16, allt i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
Gift med leg. psykoterapeut Claes Göran Aurell. Dotter: Johanna (f. 1980).
Vad skrev kvinnliga författare i äldre tid? Vilka möjligheter hade människor under 1700talet att uttrycka egna trosuppfattningar? Hur uppstod den moderna offentligheten? Detta är några av de frågor som jag arbetat med. I min forskning har jag främst undersökt litteratur ur ett retorik- och genusperspektiv. Ofta har det handlat om olika former av texter från 1700-talet som förbisetts i litteraturhistorisk forskning: dikter som skrevs till särskilda tillfällen (som bröllop och begravningar), politiska och religiösa texter. Genom att
kartlägga kvinnliga författare under 1700-talet och den religiösa väckelsens litteratur och
medlemmar har jag visat att även om dessa författare och denna litteratur är bortglömd
i dag spelade de en stor roll i sin samtid. Under senare år har jag undersökt den moderna
offentlighetens framväxt under 1700-talet, men även hur det offentliga fungerar i dag, till
exempel genom att studera den kommunikation och de medier som präglade den tidiga
offentligheten, eller hur författare med psykisk funktionsvariation i dag skriver om sina
erfarenheter. En gemensam nämnare för mina studier är att de berör frågor om makt och
litteratur där litteraturen sätts in i sociala, kulturella och historiska sammanhang.
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Språkvetenskapliga fakulteten

László Károly.

László Károly
Turkiska språk
Anställdes 23 februari 2016 att från 1 augusti samma år vara professor i turkiska språk.
László Károly är född 10 juni 1974 i Pécs, Ungern. Föräldrar: László Károly och Julianna
Kósa.
M.A. i altaistik 2002, Ph. D. i lingvistik (med inriktning mot turkiska språk) 2009, båda
vid Szegeds universitet, Ungern.
Alexander von Humboldt Research Fellow 2009–11, Associate Professor 2011–16, båda i
turkologi vid Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Tyskland.
Gift med Ph. D. Andrea Károly, född Lakatos. Barn: Péter (f. 2001), Barnabás (f. 2004)
och Laura (f. 2012).
Turkiska språk utgör en egen språkfamilj som talas över ett vidsträckt område från Balkanhalvön genom Centralasien ända till nordöstra Sibirien. Det finns ungefär tjugo turkiska språk med en standardiserad skrift och en betydande litterär tradition, varav turkiska,
tatariska, kazakiska, uiguriska, chakassiska, tjuvasjiska och jakutiska är några exempel.
I min forskning är jag främst upptagen av filologiska och lingvistiska undersökningar
av såväl äldre som modernare turkiska språk, vilket inkluderar fornturkiska och medelturkiska skriftspråk.
Nomadiserande turkfolk på de vida eurasiatiska stäpperna utvecklade för första gången sitt eget skriftsystem redan på 700-talet efter Kristus. På grund av dess likhet med det
skandinaviska runalfabetet går bokstäverna ofta under namnet ”runor” i den vetenskapliga litteraturen. Detta område är en viktig del av min forskning och jag har utvecklat en
databas (tillgänglig online på www.runiform.lingfil.uu.se) som syftar till att dokumentera samtliga turkiska runinskrifter som hittills upptäckts. En särskild grupp av dessa inskrifter är hemmahörande i Östeuropa och har ännu inte tolkats på ett tillfredsställande
sätt. Med hjälp av datorlingvistiska metoder undersöker jag möjligheter att tolka denna
grupp av runinskrifter och min förhoppning är att vi kommer att vinna ny kunskap om
inte bara språkliga fenomen utan även om historia, kultur och religion bland de folk som
talade dessa språk.
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Jag är också särskilt intresserad av medicinhistoria hos turkfolken, i synnerhet medicinska skrifter som härstammar från Centralasien och tillkom under inflytande från den
grekisk-muslimska medicinska vetenskapen.

Lärostolen i turkiska språk
Éva Á. Csató Johanson
László Károly
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2004–16
2016–

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Miguel A. Martínez.

Miguel A. Martínez
Sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi
Anställdes 13 september 2016 att från 1 mars 2017 vara professor sociologi, särskilt bostads- och
urbansociologi.
Miguel Angel Martínez López är född 1 juli 1970 i La Bañeza, Spanien. Föräldrar: María
López Toral and Maximiano Martínez Palazuelo.
B.A. och M.A. vid Complutense Universitet i Madrid, Spanien, 1993, fil. dr vid Santiago
de Compostela-universitetet, Spanien, 2000, verksamhet som forskare, docent, professor och
Senior Researcher vid ett flertal universitet i Spanien och Portugal 1998–2013 samt därefter som
Associate Professor vid City University i Hong Kong 2013–17.
Barn: Mario Martínez Lorenzo (f. 1993) och Luis Martínez Lorenzo (f. 1995).
Urban sociologi är den huvuddisciplin som jag mest har fokuserat på i min akademiska
karriär. Jag har undervisat och forskat empiriskt kring ämnen såsom deltagandeprocesser
i stadsplanering, bostadspolitik, sociorumslig segregering, användning av offentliga platser
och lokal styrning. Dessa fenomens uppkomst i städer i Spanien, Portugal och Colombia
fångade min allra första uppmärksamhet. Därefter fortsatte jag att undersöka andra amerikanska, europeiska och asiatiska sammanhang. Genom åren har jag specialiserat mig på
studier av urbana rörelser, det vill säga när medborgarna kraftsamlar som ett svar på specifika klagomål, organiserar sig och protesterar på olika sätt för att uppnå sina mål. De kan
använda institutionella kanaler, men myndigheterna reagerar inte alltid på ett tillfredsställande sätt. Många aktivister väljer i stället direkta aktioner. Dessutom väljer vissa rörelser att arbeta utom-institutionellt redan från början, för att utmana det dominerande
status quo och de kulturella värderingarna, maktstrukturerna och de ekonomiska ojämlikheterna som är tätt sammanflätade med det urbana. Stadsodling, protester mot stadsförnyelse och social undanträngning är exempel på sådana urbana rörelser, ofta med en
progressiv inriktning.
Min forskningsinriktning handlar om bedömningen av rörelsernas inverkan på städernas utformning, främst när det gäller demokratisk styrning och social rättvisa. Jag undersöker den sociala, politiska och rumsliga karaktären hos de pågående konflikterna, deras
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utveckling över tid och de betydelsefulla sammanhang som påverkar dem. En stor del av
min forskning handlar om husockupationsrörelser, hur dessa samspelar med myndigheter,
vilka kulturella praktiker de utvecklar, samt hur de skiljer sig åt i olika städer.
Lärostolen i sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi
Jim Kemeny
Mats Franzén
Miguel A. Martínez

1996–2005
2006–15
2017–

Fotnot: Före sitt tillträde av denna lärostol tjänstgjorde Mats Franzén åren 2002–06 som professor i sociologi.
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Don Mitchell.

Don Mitchell
Kulturgeografi
Anställdes 8 december 2015 att från 1 januari 2017 vara professor i kulturgeografi.
Don Mitchell är född 24 november 1961 i Walnut Creek, Kalifornien, USA. Föräldrar: James
K. Mitchell och Virginia W. Mitchell, född Williams.
B.A. vid San Diego State University, USA, 1987, M.Sc. vid Pennsylvania State University,
USA, 1989, Ph.D. vid Rutgers University, USA, 1992.
Instructor och Assistant Professor vid University of Colorado, USA, 1992–97, Associate
Professor 1997–2002, Professor 2002–06, Distinguished Professor 2006–16, allt vid Syracuse
University, USA.
Gift med Susan Millar, Associate Professor vid Syracuse University, USA.
Jag har fyra huvudområden i min forskning: (1) de politisk-ekonomiska processerna och
den sociala kampen som bildar det geografiska landskapet och ingjuter social och politisk betydelse i dem; (2) skapandet, användandet och styrning av urbana offentliga rum;
(3) utvecklingen av kulturell teori i kulturgeografi; och (4) kulturgeografisk kunskapshistoria. Inom det första forskningsområdet har jag undersökt den långa historien av
kamp bland migrantarbetare, jordbruksintressenter och statens agenter i utvecklingen av
Kaliforniens ”agribusiness-landskap”. På det andra området har jag studerat hanteringen
av hemlösa i det offentliga rummet, användandet av offentliga rum för politiska uttryck
och protest, samt de praktiker och strategier som används av de polisiära myndigheterna för att övervaka och styra offentliga rum i liberala demokratier. På det tredje området
har mitt huvudfokus varit relationen mellan politisk ekonomi och kulturella sedvanor i
och över geografiska rum. Inom det fjärde området, har jag – ofta tillsammans med min
hustru, miljöforskaren Susan Millar – undersökt hur geografisk kunskap har producerats
genom spektakulära planer för snabba miljöomvandlingar, såsom användandet av kärnvapen för att, genom så kallad geoengineering, ögonblickligen skapa hamnar, kanaler, och
dylikt. Det som kopplar samman alla fyra områdena är en bestående vilja att förstå de
historiska-geografiska förutsättningarna som hindrar – eller möjligtvis kan förverkliga –
en rättvisare värld.
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Lärostolen i kulturgeografi
Gerd Enequist
Gunnar Arpi
Sture Öberg
Anders Malmberg
Don Mitchell

1949–68
1968–85
1985–2007
2002–
2017–

Fotnot: Professuren har tidigare benämnts ”geografi, särskilt kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi” 1949–68, ”kulturgeografi, särskilt ekonomisk geografi” 1968–85 samt ”geografi med inriktning mot ekonomisk geografi” från och med 2002. Den nuvarande benämningen, det vill säga enbart ”kulturgeografi”, användes
även 1985–2007. Sture Öberg var tjänstledig från och med 2001, varför lärostolen året därpå återbesattes
i förtid med Anders Malmberg, vilken hade befordrats till professor i kulturgeografi 1999. Ett motsvarande
förfarande inleddes 2014, då lärostolens återbesättande tidigarelades med anledning av att Anders Malmberg
under lång tid hade tjänstgjort som dekanus och prorektor med fortsatt förordnande fram till utgången av 2017.
Vid universitetet finns även en andra och yngre lärostol i kulturgeografi, vilken från starten 1996 och fram till
2013 innehades av Göran Hoppe, samt därefter 2013–16 av Dominic Power. Denna professur är för närvarande
vakant men åtgärder har vidtagits för dess återbesättande.
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Sven Oskarsson.

Sven Oskarsson
Statskunskap
Anställdes 14 juni 2016 att från denna dag vara professor i statskunskap.
Sven Oskarsson är född 24 maj 1971 i Finspång. Föräldrar: Aron Oskarsson och Anne-Marie
Oskarsson (född Pettersson).
Gymnasieexamen vid Bergska gymnasiet i Finspång 1990. Fil. kand. 1997, fil. dr 2003,
docent i statskunskap 2010, allt vid Uppsala universitet.
Forskare 2003–07, universitetslektor 2007–16, båda vid Uppsala universitet.
Gift med Sofia Oskarsson, barnmorska. Barn: Edvin (f. 2001), Ludvig, (f. 2004) och Iris
(f. 2005).
Tillhör Östgöta nation.
Att studera hur vi människor fungerar som politiska varelser är centralt inom statskunskapen. Hur kommer det sig att vissa är mer politiskt engagerade och intresserade än andra?
Vilka förklaringar finns det till att människors politiska och ideologiska ställningstaganden skiljer sig åt? De här frågorna är fundamentala av flera orsaker. För det första är politik och politiskt agerande något som i djupare mening kännetecknar oss som människor.
Detta innebär att en förståelse för hur vi tänker och agerar i politiska sammanhang är en
viktig del av vår självförståelse. För det andra brukar man ofta framhålla att kärnan i politik, och därmed också kärnan i studiet av politik och politiska beteenden, är makt och
maktrelationer. Ur den synvinkeln är det givetvis viktigt att förstå vad som förklarar skillnader i politiska åsikter människor emellan eller varför vissa medborgare är mer politiskt
aktiva än andra. En bättre förståelse för grunderna till hur vi tänker och agerar i den politiska sfären är en förutsättning för att skapa ett mer jämlikt samhälle.
Mot bakgrund av detta har jag i min forskning koncentrerat mig på att förbättra kunskapen om hur människors politiska ställningstaganden formas i samspelet mellan arv och
miljö. I ett antal studier har jag tillsammans med kolleger visat att benägenheten att rösta i
samt kandidera till val, vilket parti man röstar på, vilka politiska åsikter man har, i vilken
mån man är tolerant mot andra människor samt vilket förtroende man har för både politiska institutioner och medmänniskor, är egenskaper som är delvis genetiskt betingade.
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Josef Pallas.

Josef Pallas
Företagsekonomi, särskilt organisation
Anställdes 2 maj 2017 att från denna dag vara professor i företagsekonomi, särskilt organisation.
Josef Pallas är född 23 januari 1974 i Prag, Tjeckoslovakien. Föräldrar: Josef och Maria
Pallas.
Gymnasieexamen vid Täljegymnasiet i Södertälje 1995. Ekon. mag. vid Lunds universitet
2000. Ekon. dr 2007, docent 2013, båda vid Uppsala universitet.
Forskare 2008, universitetslektor 2010–17, båda vid Uppsala universitet.
Döttrar: Sara (f. 2007) och Lisa (f. 2010).

Hur vi som individer och kollektiv förstår och förhåller oss till vår omvärld är på många sätt
förmedlat via olika medier – traditionella (exempelvis tv och radio) som nya (till exempel
olika digitala plattformar och nätverk). Våra värderingar, föreställningar och följaktligen
även handlingar påverkas av hur vi uppfattar vad dessa medier rapporterar om och på vilket sätt denna rapportering sker. Vi kallar mediernas betydelse och påverkan på individer,
organisationer och hela samhället för medialisering. I min forskning söker jag att beskriva
och förstå hur idéer om mediernas betydelse och arbete påverkar organisationer inom olika
delar av vårt samhälle – främst inom den offentliga sektorn. I detta sammanhang fokuserar
jag på förändringar och konsekvenser som medialisering innebär för styrning, organisering
och genomförande av välfärdstjänster. Vad händer till exempel på våra myndigheter eller
universitet när dessa börjar prioritera frågor kring synlighet, varumärkesbyggande eller
viljan att påverka den allmänna opinionen? Och vilka konsekvenser har dessa förändringar
för bland annat kvalitet och omfattning av vår förvaltning och utbildning?
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Isak Svensson.

Isak Svensson
Freds- och konfliktforskning
Anställdes 29 september 2015 att från 15 oktober samma år vara professor i freds- och konfliktforskning.
Isak Svensson är född 24 juni 1974 i Jönköping. Föräldrar: Tomas Svensson och Lisbeth
Svensson.
Gymnasieexamen vid Per Brahe-gymnasiet i Jönköping 1993. Fil. mag. 2000, fil. dr 2007,
docent 2009, allt i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
Verksamhet som forskare och lärare vid Uppsala universitet 2007–09. Post doc-befattning
vid University of Otago, Nya Zeeland, 2009–11. Lektor vid Uppsala universitet 2010–15 samt
vid University of Otago, Nya Zeeland, 2011–12.
Gift med socionom Kristina Hållén. Barn: Elias (f. 2004), Johanna (f. 2006) och Kaspian
(f. 2011).
Tillhör Smålands nation.
Konflikter inom länder är den vanligaste formen av väpnade konflikter i världen. I min
forskning fokuserar jag på konfliktlösning och ickevåld i inomstatliga konflikter. Flera av
mina studier handlar om medlares insatser i väpnade konflikter och vad som gör dem framgångsrika. Jag har särskilt intresserat mig för om det är partiska eller opartiska medlare
som är mest effektiva i att förhandla fram fredsavtal. Ett annat forskningsområde är vilken roll religion spelar i väpnade konflikter. Jag har i min forskning studerat hur religiösa
frågor kan försvåra konfliktlösning samt hur religiöst definierade konflikter trots allt kan
lösas. Vidare har jag forskat om ickevåldsliga uppror och varför vissa blir framgångsrika
medan andra misslyckas. Genom empirisk forskning vill jag bidra till ökad kunskap och
förståelse för hur konflikter kan hanteras utan våld.
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Hedvig Söderlund.

Hedvig Söderlund
Psykologi med inriktning mot människans minne
och dess organisation i hjärnan
Anställdes 21 februari 2017 att från denna dag vara professor i psykologi med inriktning mot
människans minne och dess organisation i hjärnan.
Hedvig Söderlund är född 15 december 1972 i Stockholm. Föräldrar: Göran Söderlund och
Ingela Söderlund, född Bergius.
Studier i psykologi vid Université René Descartes, Paris, (DEUG, 1996, Licence, 1997,
maîtrise, 1998). Fil. dr i psykologi vid Stockholms universitet 2003. Två postdoc-befattningar
vid Rotman Research Institute i Toronto, Kanada 2003–08. Docent i psykologi vid Uppsala
universitet 2011.
Forskarassistent 2008–12, forskare 2012–13 och universitetslektor 2013–17, allt vid Uppsala
universitet.
När man till vardags talar om minne tänker de flesta på minnet för personliga händelser, det
så kallade episodiska minnet. Tack vare detta minne vet vi vad vi har varit med om i livet, och
vilka vi är. För att kunna komma ihåg så komplexa saker som personliga händelser är många
delar av hjärnan involverade, men en hjärnstruktur som är central är hippocampus. Hippocampus är en sjöhästformad struktur mitt inne i hjärnan, som bland annat har till uppgift att
koppla samman de delar ett minne kan bestå av (till exempel synintryck, lukt och en känsla),
och hålla reda på var i hjärnan dessa delar finns lagrade. Hippocampus har också en viktig
roll i så kallat spatialt minne, ett minne som bland annat tar sig uttryck i lokalsinne. Spatialt minne ingår också i episodiskt minne, då vi ofta minns var en viss händelse utspelat sig.
Över lag syftar min forskning till att förstå hur minne fungerar och är organiserat i hjärnan och hippocampus. Ett tema är hur just episodiskt och spatialt minne är organiserat
i hippocampus. Jag undersöker till exempel om det är skillnad mellan främre och b
 akre,
vänster och höger, och andra underregioner i hippocampus vad gäller deras roll i episodiskt och spatialt minne. Ett annat tema är hur episodiskt och/eller spatialt minne och
hippocampus och resten av hjärnan påverkas av olika faktorer så som åldrande, alkohol,
depression och olika gener, däribland APOE som har kopplingar till Alzheimers sjukdom.
Ett tredje tema är eventuella könsskillnader i episodiskt och spatialt minne, och hur dessa
tar sig uttryck i hippocampus och resten av hjärnan.
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Linda Wedlin.

Linda Wedlin
Företagsekonomi, särskilt organisation
Anställdes 2 maj 2017 att från denna dag vara professor i företagsekonomi, särskilt organisation.
Linda Wedlin är född 12 april 1975 i Vänersborg. Föräldrar: Thore Wedlin och Elizabeth
Wedlin.
Studentexamen vid Birger Sjöberg-gymnasiet i Vänersborg 1995. Fil. kand. 1998, fil. dr i
företagsekonomi 2004, båda vid Uppsala universitet.
Lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet 2012–17.
Barn: Axel (f. 2007), Albert (f. 2009) och Irma (f. 2012).
Tillhör Västgöta nation.
Universitet har funnits i flera hundra år. Som organisationer är de både speciella och lika
andra organisationer. De organiserar vetenskaplig verksamhet, som ofta anses följa sina
egna principer och praktiker. Samtidigt är de i stor utsträckning föremål för samma krav
och förväntningar som andra organisationer, såväl offentliga som privata, att vara effektiva
och styrbara. Det finns i den rådande offentliga diskussionen om universitet också stora
förväntningar på vad universiteten ska leverera i form av ny kunskap, innovationer och
lösningar på stora och aktuella samhällsfrågor.
I min forskning försöker jag förstå hur universitet organiseras och styrs, och hur verksamheten påverkas av externa försök till styrning och de krav som sätts på universiteten
genom exempelvis statliga reformer, finansieringssystem, utvärdering och granskning, och
rankningssystem. Särskilt intresse har jag ägnat åt att förstå hur styrning samverkar med
status och statuskonkurrens inom vetenskaperna, och vilken betydelse detta har för vetenskaplig verksamhet och organisering.
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Agneta Yngve.

Agneta Yngve
Kostvetenskap, särskilt måltidsforskning
Anställdes 13 september 2016 för att från 19 september samma år vara professor i kostvetenskap,
särskilt måltidsforskning, vid Uppsala universitet.
Agneta Yngve är född 3 januari 1953 i Kumla. Föräldrar: Sten Waldemarson och Brita
Waldemarson, född Erlandsson.
Studentexamen vid Alléskolan i Hallsberg 1971. Fil. kand. vid Lunds universitet 1975.
Med. dr 2005, docent i medicinsk näringslära 2008, båda vid Karolinska Institutet.
Enhetschef och adjunkt 1990–2006, enhetschef och lektor 2006–13, båda vid Karolinska
Institutet. Professor i hälsokommunikation vid Högskolen i Oslo og Akershus 2009–13. Professor i måltidskunskap vid Örebro universitet 2013–16.
Döttrar: Katrin (f. 1975), Anna-Lena (f. 1978) och Josefin (f. 1980).
Kostvetenskap är ett mycket brett och komplicerat forskningsfält som kombinerar klassisk naturvetenskaplig nutritionsforskning med samhällsvetenskapliga aspekter och folkhälsoaspekter.
Min egen forskning har i stor utsträckning handlat om att stärka evidensbasen genom att
utveckla metoder för att mäta matvanor, livsstil och hälsa. Jag har haft förmånen att vara med
i utvecklingen av rekommendationer, kostråd och policy på internationell och nationell nivå.
Det jag just nu har möjlighet att utveckla är ett mångvetenskapligt synsätt vad gäller måltidsgemenskap. I UNESCO:s beskrivning av Medelhavsmaten ingår hänvisningar
till den positiva betydelsen av måltidsgemenskap och det är också fallet i några få länders
kostråd. Det finns en del forskning som pekar på betydelsen av den gemensamma måltiden ur hälsosynpunkt och jag hoppas kunna vidareutveckla den kunskapen och i min roll
som lärostolsprofessor stimulera innovativa studier inom området.
Lärostolen i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning
Christina Fjellström
Agneta Yngve

2001–16
2016–

Fotnot: Professurens benämning 2001–16 var ”hushållsvetenskap, särskilt måltidsforskning”.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Lynn Kamerlin.

Lynn Kamerlin
Biologi, särskilt strukturbiologi
Anställdes 20 december 2016 för att från 1 januari 2017 vara professor i biologi, särskilt strukturbiologi.
Shina Caroline Lynn Kamerlin är född 10 juni 1981 i London, Storbritannien. Föräldrar:
Lars Kamerlin och Shayesteh Kamerlin Bagheri.
M. Nat. Sc. 1998, Ph. D. 2005, båda vid University of Birmingham, Storbritannien.
Post doc-befattningar vid universitetet i Wien, Österrike, och vid University of Southern
California, USA. Forskarassistent 2011–14, universitetslektor 2014–16, båda vid Uppsala universitet.
Gift med universitetslektor Peter Kasson.
Enzymer är ”naturens katalysatorer”. De ökar hastigheten av kemiska reaktioner som är
nödvändiga för levande system från att ta miljarder år till att vara klara på fraktioner av
sekunder. Enzymer har utnyttjats bioteknologiskt i flera tusen år, och används mer och mer
i dag. Deras otroliga katalytiska förmåga och återanvändbarhet gör dem också extremt attraktiva som katalysatorer för industriella processer för kemisk syntes och framställning av
nya biobränslen. I kroppen regleras enzymfunktionen i minsta detalj, och misstag i denna
komplexa ordning orsakar många sjukdomar.
I min forskning har jag använt olika beräkningsmetoder för att genom teoretiska beräkningar bättre förstå hur enzymer fungerar; hur deras molekylära struktur dikterar deras
biologiska funktion, och hur detta har utvecklats över tiden. Dessutom hur de kan manipuleras för att katalysera helt nya reaktioner, även sådana som aldrig tidigare förekommit
naturligt. Jag har också utvecklat nya metoder för att förutspå hur enzymer kan utvecklas
med hjälp av datorprediktioner. Dessa metoder har dessutom möjliggjort omfattande modeller för hur urgamla enzymer har lärt sig nya funktioner. Sammantaget kommer detta
att vara av stor vikt för vår förståelse av enzymers funktion både på biologisk nivå och för
utvecklandet av nya biokatalysatorer.
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Johannes Messinger.

Johannes Messinger
Molekylär biomimetik
Anställdes 7 juni 2016 att från 1 september samma år vara professor i molekylär biomimetik.
Johannes Messinger är född 30 augusti 1963 i Berlin, Tyskland. Föräldrar: Peter och Margret
Messinger.
Studentexamen 1982 i Berlin. Dr. rer. nat. Vid Berlins tekniska universitet (TU) 1993.
Post doc-befattning vid Australian National University, Canberra, Australien, 1993–95, vid
University College London, Storbritannien 1995–97, och vid Lawrence Berkeley National
Laboratory, USA, 1997–99. Habilitation i fysikalisk kemi vid Berlins tekniska universitet
(TU), Tyskland, 2001. Gruppledare vid Max-Planck Institutet för kemisk energiomvandling,
Tyskland, 2001–08. Professor i biologisk kemi vid Umeå universitet från och med 2008 (för
närvarande med tio procents tjänstgöring).
Gift med Felizitas Messinger. Barn: Franziska (f. 1992), Vanessa (f. 1994), Nicola (f. 1997)
och Jakob (f. 2000).
Fotosyntesen äger rum hos varje blomma och träd, men också hos alger och cyanobakterier
i hav och sjöar. Genom att fånga in och omvandla solenergi har dessa organismer den fantastiska förmågan att bilda komplexa molekyler från enbart vatten och luftens koldioxid.
Min forskning är biofysisk och fokuserar på den ljusdrivna reaktionen, där vatten oxideras till syrgas, protoner och elektroner. Molekylär förståelse av denna process underlättar för oss att utveckla katalysatorer för effektiv produktion av solbränslen, till exempel
vätgas. Målet är att solbränslen, i stor skala, skall ersätta fossila bränslen, som är det största
upphovet till global uppvärmning.
Lärostolen i molekylär biomimetik
Stenbjörn Styring
Johannes Messinger

2005–
2016–

Fotnot: Lärostolen har 2016 återbesatts före företrädaren Stenbjörn Styrings emeritering. Under ett övergångsskede kommer lärostolen således att ha dubbla innehavare.
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Christian Rohner.

Christian Rohner
Datorteknik
Anställdes 24 januari 2017 att från 1 februari samma år vara professor i datorteknik.
Christian Rohner är född 30 augusti 1972 i St. Gallen, Schweiz. Föräldrar: Heidi RohnerKurath och Karl Rohner.
Diplomerad elektroingenjör 1997, teknologie doktor 2003, båda vid ETH Zürich, Schweiz.
Docent i datavetenskap, med inriktning mot datorkommunikation, vid Uppsala universitet
2013.
Post doc-befattning och forskartjänst 2003–14, universitetslektor 2014–17, allt vid Uppsala
universitet.
Trådlös kommunikation handlar om överföring av information mellan två eller flera enheter utan hjälp av elektrisk ledare. Friheten från kablar gör att enheterna blir mer mobila och att fler saker kan kopplas ihop med varandra. I framtiden kommer troligtvis varje
person i västvärlden att vara omgiven av flera hundra trådlösa enheter som vederbörande
interagerar dagligen med.
Jag forskar på informationsspridning, säkerhet och energieffektivitet i trådlösa nätverk,
där individer och maskiner kommunicerar med ett stort antal enheter i både tid och rum.
Målet är att individer och organisationer ska kunna lita på säkerheten på sina enheter, att
korrekt och skyddad information når rätt mottagare i tid, utan krångliga inloggningar.
Energieffektiviteten ska samtidigt vara så effektiv att ett batteri inte behöver bytas under enhetens livslängd.
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Jan Sundberg.

Jan Sundberg
Elektricitetslära, särskilt ekologiska aspekter
Anställdes 14 mars 2017 att från 1 april samma år vara professor i elektricitetslära, särskilt
ekologiska aspekter.
Jan Sundberg är född 5 maj 1960 i Gamla Upsala. Föräldrar: Torsten Sundberg och Solvejg
Sundberg, född Isaksson.
Gymnasieexamen vid Katedralskolan i Uppsala 1980. Fil. kand. 1986 i ekologi, fil. dr 1996
i zooekologi, docent i elektricitetslära 2011, allt vid Uppsala universitet.
Forskare och universitetslektor 1996–2001, forskare och projektledare 2002–11, universitetslektor 2011–17, allt vid Uppsala universitet.
Sambo med Karin Holmgren, professor och prorektor vid SLU. Barn: Herman (f. 1989) och
Fanny (f. 1992).
Tillhör Uplands nation.
Förnybar energi är en lösning för att minska koldioxidutsläpp och tillgodose ett ökat globalt energibehov. Vårt utnyttjande av ”äldre” förnybara energikällor, som biobränsle och
vattenkraft, har dock visat att det finns ett negativa sidoeffekter och arbeten med att mildra dessa pågår alltjämt. Men även de ”nya” förnybar energi, som sol-, vind- och vågkraft
har redan, eller kommer att leda till miljöbelastningar när dessa blir allt mer storskaliga.
Kunskapen om dessa effekter, hur och om det kan åtgärdas, är dock mycket begränsade.
I min forskning har jag genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångsätt arbetat med implementering av olika förnybara energikällor i samhället, främst ur ett naturvårds- och ekologiskt hållbart perspektiv. Målet har varit att lösa de problem som uppstår vid tillståndsprocesser. Vad har till exempel vind- och vågkraft för effekter på omgivande naturmiljö,
vilka djur påverkas och på vilket sätt, hur påverkas närsamhället och – inte minst – hur
minimeras negativa effekter?
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In memoriam
Tage Eriksson, född 30 mars 1926, död 7 juli 2017, professor i fysiologisk botanik 1978–91.
Gunnar Flemström, född 2 juli 1941, död 7 december 2016, professor i fysiologi 1985–2008.
Tore Frängsmyr, född 8 juli 1938, död 28 augusti 2017, professor i vetenskapshistoria
1982–2007 (lärostolen från och med 2002 benämnd Hans Rausings professur i vetenskapshistoria).
Anders Hemmingsson, född 21 mars 1926, död 8 maj 2017, professor i diagnostisk experi
mentell radiologi 1987–2001.
Karin Johannisson, född 11 oktober 1944, död 23 november 2016, professor i idé- och
lärdomshistoria (innehavare av Carlbergska professuren) 1996–2010.
Henry Johansson, född 22 augusti 1929, död 16 juni 2017, professor i endokrinologisk
kirurgi 1985–94.
Aleksandr Kan, född 31 oktober 1925, död 22 januari 2017, professor i historia 1989–96.
Sverker Ljunghall, född 9 oktober 1944, död 6 augusti 2017, professor i medicin 1990–2007.
Gerd Michaëlsson, född 23 september 1931, död 1 februari 2017, professor i dermatologi
och venereologi 1993–97.
Torsten Tuvemo, född 5 november 1940, död 9 maj 2017, professor i pediatrik 1995–2006.
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Hjärnäpplet – Uppsala universitets
innovationspris

Uppsala universitet utdelar årligen ett innovationspris, benämnt Hjärnäpplet, till forskare eller forskarstuderande, vilken svarat för framstående överföring av kunskap från akademin till företag eller annan extern organisation, och vilken resulterat i en innovation.
Denna innovation kan ha uppstått inom såväl nytt som redan existerande företag eller
organisation.
Hjärnäpplet skall vartannat år i första hand tilldelas en person verksam inom vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap och vartannat år i första hand belöna en person,
verksam inom övriga verksamhetsområden. Om lämplig kandidat ej bedöms finnas inom
angivet vetenskapsområde får annan värdig pristagare utses. Om enskild individ inte ensam kan anses vara upphovsman till en innovation kan densamma likafullt belönas om
antalet upphovsmän är högst tre. Priset består av diplom, statyett och ett stipendium om
50 000 kronor.
Rektor utser pristagare efter förslag av en kommitté bestående av prorektor (ord
förande), vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena, generaldirektören för VINNOVA
(eller av denne utsedd representant) samt en universitetsextern representant, vilken utses av UU Innovation. Prisets ursprunglige initiativtagare, tillika designern av statyetten,
docent Rickard Karmhag, skall vara associerad till kommittén och ha närvaro- och yttranderätt.
Hjärnäpplet tilldelas i år Hans Lennernäs, professor i biofarmaci. Han får det för sin
framgångsrika forskning kring läkemedelsutveckling, en forskning som karakteriserats av
samverkan, nyttiggörande och innovation.
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Hjärnäpplet är ett pris som lyfter fram forskare som verkligen lyckats skapa nytta av forskningsupptäckter. Professor Hans Lennernäs, Institutionen för farmaci, har under många år
förmått göra just detta. Han har genom framgångsrik forskning under tre decennier ökat
kunskapen om processer som är viktiga för läkemedelsutveckling, samt bidragit till framtagandet av nya läkemedel, genom både samverkan och innovationsarbete.
Hans Lennernäs har haft långa samarbeten med såväl amerikanska FDA som svenska Läkemedelsverket. Det senare resulterade i nya riktlinjer för bioekvivalens (det biofarmaceutiska klassificeringssystemet, BCS). Han har patenterat flera uppfinningar och
deltagit i starten av nya läkemedelsbolag, varav några i dag är noterade. Innovationer till
nytta för patienter kan exemplifieras med läkemedlet Rapinyl/Abstral som utvecklades
tillsammans med företaget Orexo för bättre behandling av genombrottsmärta, samt läkemedelsprodukten Liproca i bolaget LIDDS, vilken nu genomgår kliniska studier i prostatacancerpatienter.
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Tidigare mottagare av Hjärnäpplet

2008 Claes-Göran Granqvist,
ChromoGenics Sweden AB

2012 Fredrik Bruhn,
ÅAC Microtec

2009 Lars Stolt, Solibro AB

2013 Ulf Landegren

2010 Stefan Johansson,
PiezoMotor AB

2014 Mats Leijon

2011 Axel Lundvall och
Fredrik Nikolajeff,
Rolling Optics AB

2015 Lars Wallentin och
Stefan James
2016 Maria Strømme

Fotnot: Åren 2008 till 2012 utdelades Hjärnäpplet av Ångström Academy, en del av UU Innovation.
Syftet var att belöna och uppmärksamma framgångsrika entreprenörer bland forskarna på Ångström
laboratoriet. Sedan 2013 är Hjärnäpplet hela universitetets innovationspris.
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Pedagogiska priset

Sedan 1986 utdelar Uppsala universitet Pedagogiska priset i syfte att belöna framstående
lärargärningar inom i första hand grundutbildningen. Ett pris delas ut inom teologi, humaniora och lärarutbildning, ett inom juridik och samhällsvetenskap, ett inom medicin och
farmaci, ett inom matematik, naturvetenskap och teknik. Därtill kommer ett femte pris,
vilket inte är bundet till något speciellt område och som 2017 utdelas på temat ”undervisning som utvecklar etisk kompetens”.
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Universitetslektor Jenny Beckman vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria har tilldelats priset inom området teologi, humaniora och utbildningsvetenskap. Motiveringen
lyder:
Jenny Beckman inspirerar sina studenter. Genom sin undervisning bidrar hon till originella
och värdefulla sammankopplingar mellan humanistiska och naturvetenskapliga studieområden vilket ger studenterna nya kunskaper och färdigheter. Vidare engagerar Jenny Beckman,
med konkreta pedagogiska grepp, studenter i nyare forskning. Ett särskilt omnämnande förtjänar hennes förmåga att vid seminarier tematisera och utveckla alla typer av studentreflexioner till produktiva diskussionsinlägg.
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Universitetslektor Susanne S:t Clair Renard vid Juridiska institutionen har tilldelats priset
inom området juridik och samhällsvetenskap. Motiveringen lyder:
Susanne S:t Clair Renard har gett juridiken ett ansikte på Gotland. Med engagemang motiverar hon studenterna under grundåret i juridik och som inspiratör får hon dem att känna
hopp även när det tar emot. Hennes pedagogiska och genomtänkta undervisning kvarlämnar
få oklarheter. Susanne S:t Clair Renard arbetar för att alla studenter skall få uttrycka sina
åsikter, uppmuntrar till diskussion samt ett etiskt förhållningssätt. Hennes entusiasm och intresse sprider sig till studenterna.
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Universitetslektor Martin Wohlin vid Institutionen för medicinska vetenskaper har tilldelats priset inom området medicin och farmaci. Motiveringen lyder:
Martin Wohlin har genom olika pedagogiska strategier bidragit till utveckling av den kliniska
undervisningen på läkarprogrammet, särskilt inom akutmedicin – en insats som uppskattas
av studenterna. Wohlin har arbetat med interprofessionellt lärande samt utvecklat och kvalitetssäkrat studentmedverkan i utbildningen, vilket resulterat i en ASPIRE-certifiering av läkarprogrammet. Hans insatser håller högsta internationella klass och han deltar aktivt i konferenser och internationella nätverk.
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Universitetslektor Magnus Hellqvist vid Institutionen för geovetenskap har tilldelats priset
inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Motiveringen lyder:
Magnus Hellqvist brinner för att undervisa och skapa intresse. Hans samspel med studenterna
och närhet till skratt gör lärandet roligt. Hans undervisning rymmer stimulerande utmaningar
och utvecklande återkoppling. Inspirerad av studentsynpunkter, högskolepedagogik och ämnesdidaktik arbetar Hellqvist ständigt för att förbättra utbildningen och lärandemiljön, särskilt i
fält. Som programansvarig arbetar han för en utbildning där alla studenter ges stor möjlighet
att utvecklas och bli redo för framtiden.
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Universitetslektor Malin Löfstedt vid Institutionen för teologi har tilldelats priset på temat
”undervisning som utvecklar etisk kompetens”. Motiveringen lyder:
Malin Löfstedt har arbetat engagerat och innovativt med frågor om etisk kompetens inom teologi och lärarutbildning. Hon har, i samråd med kolleger och studenter, utvecklat etikundervisningens utformning och uppläggning. Genom problem- och dilemmabaserat lärande får
studenterna en undervisning som är både forsknings- och samtidsanknuten. Löfstedt har ett
mycket gott handlag när det gäller svåra frågor avseende olika etiska system och traditioner.
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Tidigare mottagare av Pedagogiska priset

1986 Lennart Ehrsson
Richard Glover
Ingrid Ljungström
Anders Vretblad
Kjell Wikvall

1989 Kaarina Drynjeva
Bengt Ekman
Ronnie Hansson
Annika Lundmark
Anders Mård

1987 Gertrud Ericson
Anna Ivarsdotter
Torgny Persson
Gunnar Wassén
Örjan Zetterqvist

1990 Lars-Erik Blomqvist
Ingrid Nordberg
Rolf Paulsson
Margareta Hammarlund Udenaes
Ingrid Åberg

1988 Ove Bohman
Lena Holmqvist
Ann-Britt Lundahl
Carl-Einar Westerberg
Elsie Wijk-Andersson

1991 Gunnar Fält
Margareta Högberg
Lena Jonsell
Staffan Rylander
Jan Sjölin
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1992 Gunnar Birgegård
Siv Dahlén
Bo Gestblom
Thomas Hård af Segerstad
Mats Larsson

1997 Gunilla Bogren
Leif Jansson
Anita Hussénius
Christer Sörensen
Jan Öhman

1993 Maggie Aldén
Per Block
Göran Gezelius
Sten Magnusson
Gunnar Stenhag

1998 Anders Berglund
Maciej Klimek
Caroline Liberg
Harriet Marnell
Bo Westas

1994 Ulla Birgegård
Merike Boberg
Thomas Erlandsson
Rune Lönnqvist
Per Wahlund

1999 Lars Burman
Eva Hedberg
Matti Nikkola
Ingrid Nylander
Åke Pålshammar

1995 Ove Axelsson
Hedvig Ekerwald
Carina Fast
Siv Strömqvist
Monica Waldebäck

2000 Lillemor Aronsson
Kristian Gerner
Cecilia Pahlberg
Mia Ramklint
Jan Örberg

1996 Bo Andersson
Karin Apelgren
Claes Linder
Michael Thuné
Tore Wretö

2001 Håkan Bengtsson
Stig Brewitz
Maja Elmgren
Lennart Wikander
Lena Åslund

2002 Anneli Edman
Leif Karlsson
Carl Gustaf Spangenberg
Ulla Stroh-Wollin
Uno Svensson

2007 Ronny Alexandersson
Mikael Alm
Lars Holmberg
Anneleen Kool
Louise Rügheimer

2003 Kristina Bergh
Ingrid Bramstorp
Åsa af Geijerstam
Eva Pärt-Enander
Mats Sjöquist

2008 Thomas Bull
Truls Gårdmark
Johan Heinius
Arabella Nylund
Arnold Pears
Raimo Raag

2004 Gunnar Berg
Hans Eklund
Birgitta Garme
Åsa Kettis Lindblad
Mats Nordström
2005 Mats Hammarström
Ulf Jansson
Christine Johansson
Maria Lönnemark
Sverker Scheutz
2006 Karin Hassan Jansson
Lars-Åke Larzon
Orlando Mella
Ola Rollman
Karin Sennefelt
Staffan Sjöberg

2009 Ann-Marie Falk
Karl-Oskar Lindgren
Emma Lundkvist
Ove Strid
Maria Swartling
Karine Åkerman Sarkisian
Staffan Svärd
2010 Ingrid Ahnesjö
Leon Caesarius
Gunnel Cederlöf
Jonas Holmstrand
Jakob Johansson
2011 Pia Ek
Angela Falk
Hugo Fridén
Cecilia Hamfelt
Allan Rodhe
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2012 Staffan Andersson
Elisabeth Berg
Ebba Elwin
Lars Fälting
Henrik Johansson

2015 Agneta Andersson
Jakob Andersson
Anders Backlund
Felix Ho
Gesa Weyhenmeyer

2013 Javad Amid
Mathias Hallberg
Mika Hietanen
Susanne Mirbt
Malin Östman

2016 David Black-Schaffer
Per Engström
Per Holmfeldt
Johan Larsson
Sina Tezel

2014 Dan Bäcklund
Bengt Carlsson
Johanna Jacobsson
Malgorzata Anna Packalén Parkman
Birgitta Tomkinson
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Birgitta Böhlin, vikarierande generaldirektör för Statens fastighetsverk, överlämnar nyckeln till det nyrenoverade universitetshuset till rektor Eva Åkesson under ceremonin i aulan 6 oktober.

Uppsala universitet firade 540-årsjubileum

Under två dagar, 6 och 7 oktober 2017, högtidlighöll Uppsala universitet dels 540-årsminnet av sitt inrättande, dels att den omfattande renoveringen av universitetshuset – vilken
inleddes i början av 2016 – formellt har avslutats. Universitetshuset återlämnades symboliskt till universitetet under ceremonin i aulan 6 oktober, då Birgitta Böhlin, vikarierande
generaldirektör för Statens fastighetsverk, överlämnade en nyckel till rektor Eva Åkesson.
Efter den genomgripande renoveringen står universitetshuset väl rustat för en ny tids krav.
Akustik, teknik, tillgänglighet, brandskydd och inomhusklimat har förbättrats. I universitetsaulan har inlagts ett nytt scengolv.
Under högtiden 6 oktober mottog rektor dessutom från överbibliotekarien Lars Burman universitetets nya gästbok. Denna är bunden av Roger Johansson, handbokbindare
vid Uppsala universitetsbibliotek, och utgör ett rött helskinnsband med guldförgyllningar
och guldsnitt i tjugotre karats bladguld. Boken är bunden i stilen Rocaille, vilken var populär under andra hälften av 1700-talet. Inspiration har hämtats från arbeten av hovbokbindaren Christopher Schneider
Anita Falkenek, verkställande direktör för Krav, tilldelades under högtiden universitetets utmärkelse Årets alumn. Enligt juryns motivering har hon visat djupt engagemang
i frågor rörande de utmaningar som livsmedelsproduktionen ställs inför: ”Genom sitt enträgna arbete har hon bidragit till att svenska storföretag inser att miljö och hållbarhet
är självklara utvecklingsområden och förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet.
Genom sitt arbete för miljö- och hållbarhetsfrågor har Anita Falkenek tagit en aktiv roll i
samhällets utveckling och bidragit till en bättre värld. Hon är därmed en god förebild för
Uppsala universitets studenter.”
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Universitetsbibliotekets handbokbindare Roger Johansson visar rektor Eva Åkesson den praktfulla
nya gästbok han framställt åt universitetet, vilken under högtiden i aulan överlämnades till rektor
av överbibliotekarien Lars Burman, till vänster i bild.

Allmänna Sången, Kungl. Akademiska kapellet och solisterna Alexandra Büchel-
Zetterström och Fredrik Zetterström framträdde under ceremonin. Högtidsföreläsningen ”Från idealistiskt nationalmonument till akademisk arena” hölls av docent Carl Frängsmyr. Denna återges i det följande.
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Anita Falkenek mottar diplomet som Årets alumn 2017 av rektor Eva Åkesson.

Birgittadagen, 7 oktober, firades med föreläsningar i lärosalarna IX och X av professor
Per Ahlberg, docent Carl Frängsmyr, universitetslektor Heléne Lööw, lektor Linus Sandegren och dramaforskare Gunnar Syréhn. Visningar skedde av Myntkabinettet och fakultetsvåningarna. I universitetsaulan gavs födelsedagskonsert, varvid Allmänna Sången,
Kungl. Akademiska kapellet och solistparet Büchel-Zetterström åter framträdde. Konferencier var Åsa af Geijerstam.
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Från idealistiskt nationalmonument
till akademisk arena
Högtidsföreläsning i universitetsaulan 6 oktober 2017
Av Carl Frängsmyr

Rector magnifica, Fru ärkebiskop, Herr landshövding, Ärade högtidsförsamling!
I dag kan universitetet fira att nyckeln till detta universitetshus även formellt har överlämnats och att den stora renoveringen, som tagit halvtannat år i anspråk, nu är avslutad. Samtidigt högtidlighåller universitetet 540-årsjubileet av sitt öppnande, och för bara
några månader sedan kunde själva universitetshusets 130-årsjubileum celebreras. Vi har
mycket att fira!
Universitetshusets invigning i maj 1887 utgör en vattendelare i universitetets historia.
På goda grunder kan byggnadens tillkomst sägas markera det moderna universitetets födelse, ty därefter blev ingenting sig likt.
Det gamla universitetet hade på 1860-talet nått vägs ände. Studentantalet hade ökat dramatiskt. De allt mer specialiserade naturvetenskapliga och medicinska disciplinerna led
skriande behov av moderna kliniker och laboratorier. Humanisternas få föreläsningssalar höll inte måttet, och lokaler saknades för den framväxande seminarieundervisningen.
Biblioteket var överfullt. Arvegodsdonationen från 1620-talet förmådde inte längre finansiera nya byggnadsprojekt. Allvarligt menade framstötar gjordes ännu på 1860-talet om
att flytta hela akademien till Stockholm för att inrätta ett modernt huvudstadsuniversitet
med Humboldts Berlin som förebild.
I detta pressade läge inledde universitet planeringen inför sitt 400-årsjubileum, 1877,
varvid lokalfrågan omedelbart aktualiserades. Efter många turer tillsköt statsmakterna
medel för ett nytt universitetshus, varpå en arkitekttävling anordnades. Bland de anonymt insända bidragen korades den unge arkitekten Herman Teodor Holmgrens förslag
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till vinnare. Förslaget justerades i flera avseenden, varefter grundläggning skedde på våren 1879. Av flera skäl blev byggnadsprojektet försenat, kostnaderna skenade och byggmästaren Carl Henrik Hallström gick i personlig konkurs. Fullbordat blev huset – en imposant monumentalbyggnad i nyrenässansstil, inrymmande såväl universitetsförvaltning
som fakultetsrum, föreläsningssalar och denna magnifika aula. Den filosofiska idealismen
präglade husets arkitektur och framtoning. Allt skulle framstå som ett slags återsken av
vetenskapens främsta strävan, det vill säga att komma den sanna kunskapens idévärld så
nära som möjligt. I det sammanhanget var mottot över huvudingången till aulan ingalunda
uppseendeväckande.
Just därför ställdes på många håll frågan om huruvida universitetshusets tillkomst verkligen skulle innebära en nydaning av lärosätet, åtminstone i önskad riktning. I mars 1889
gästades Uppsala av den danske litteraturkritikern Georg Brandes, det moderna genombrottets förgrundsgestalt. I ett middagstal framhöll han att den nya byggnaden på intet
sätt representerade någon förnyelse – det var samma gamla nattståndna universitet som
klätt sig i ny praktfull dräkt, allt var ett kostsamt spel för gallerierna.
Nu, med historiens facit på hand, kan vi se att dessa farhågor saknade grund. I dessa lärosalar har tusentals avhandlingar kritiserats och försvarats, nya pedagogiska idéer och metoder har introducerats. Nathan Söderblom, Axel Hägerström, The Svedberg och många
andra har i sina installationsföreläsningar lett sina vetenskaper in på nya spår. Det har fått
följdverkningar långt utanför de akademiska murarna. Nog har det tänkts betydligt mer
fritt här inne än vad det har tänkts ”rätt” i ordets filosofiskt-idealistiska mening.
Universitetshuset blev i själva verket en förutsättning för universitetets öppnande mot
det omgivande samhället, även om det skedde med viss fördröjning. Universitetet intog
länge en restriktiv hållning när det gällde att upplåta lokaler till vad som kunde anses vara
kontroversiella, dagsaktuella spörsmål. Konsistoriet ville stå över tillfälliga politiska kastvindar men agerandet var inte konsekvent. Så tilläts biskop J.A. Eklund hösten 1913 gå
till angrepp mot allt han fann sjukt och skadligt i det svenska samhället. Listan blev lång:
Folket var håglöst och feminiserat, politikerna var skrala, kungamakten var undergrävd
och regeringen bestod enbart av svaga begåvningar. Landet var, menade biskopen, lika illa
ute som före statskuppen 1809.
Några månader efter Eklunds föredrag, i februari 1914, välkomnade universitetets rektor Henrik Schück de uppländska deltagarna i bondetåget till en särskild aulafest. Han karakteriserade deras demonstration som ett ”varsel om en bättre tid”, och som en ”frisk vår140

vind som gått genom Sveriges bygder”, vilket onekligen kunde tolkas som att universitetet tog ställning för bondetåget.
Båda dessa händelser möttes av kritik från radikala krafter vid och utanför universitetet. Det bidrog måhända till att
mindre konsistoriet sade nej när ett antal studenter 1918 ville
anordna ett stödmöte för den vita sidan i finska inbördeskriget. Det beslutet begränsade för lång tid framåt universitetshusets upplåtande för politiska ändamål; sådan verksamhet
hänvisades till Gillet eller nationssalarna. När framstående
intellektuella gästade Uppsala öppnade universitetet däremot sina portar. Rabindranath Tagore, John Galsworthy
och Oswald Spengler framträdde alla här under 1920-talet.
Bland besökarna vid denna tid fanns dessutom Ras Tefari eller Haile Selassie, vilket senare blev hans namn som kejsare
av Etiopien.
Ett trendbrott skedde 1931, då en debatt om äktenskapsfrågan med Eva Andén – Sveriges första kvinnliga advokat,
alumn från detta universitet – lockade så mycket folk att
kalabalik uppstod på Östgöta nation, där trapphus och trädgård fylldes av köande studenter. En kurir skickades då upp
till Kåbo för att ringa på hemma hos rektor Östen Undén
och försöka beveka honom att öppna aulan. Undén gav klartecken och plockade ned nyckeln från kroken. Så gick det
till på den tiden! Nycklar har inte alltid överlämnats med
fanfar och ceremoni såsom skedde här på scenen alldeles
nyss.
Rektor Undéns i all hast fattade beslut fick långtgående
verkningar. I praktiken skapades ett nytt prejudikat, som i Docent Carl Frängsmyr under högtidsföreläsningen i aulan.
allt väsentligt kom att följas under närmare fyrtio år. Denna tid, från 1930-talets början till 1960-talets slut, kan karakteriseras som de akademiska
debatternas guldålder. På dagarna användes salarna till undervisning, föreläsningar och
disputationer – på kvällarna hölls här debatter och föredrag. Diskussionerna gällde film,
litteratur, religion, filosofi, politik eller andra samhällsfrågor. Vad som sades refererades
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utförligt i rikspressen, varför såväl professorer som studenter kunde skapa sig en plattform
som opinionsbildare. Det passade debattglada professorer som Victor Svanberg och Ingemar Hedenius alldeles utmärkt. Rollen som debattörer blev en del av deras yrkesidentitet
som professorer. Frågan förtjänar att ställas – och jag menar allvar – om inte universitetshuset i Uppsala, vid sidan av riksdagen och möjligen de stora rikstidningarnas redaktioner,
utgjorde den viktigaste opinionsbildande arenan i Sverige vid 1900-talets mitt.
Renodlat partipolitiska möten och debatter förekom också. I februari 1947 stod skattefrågan på dagordningen när Ernst Wigforss drabbade samman med sina borgerliga motståndare, däribland Folkpartiets Åke Holmbäck, sedermera rektor för universitetet. Aulan
var fullsatt, så även Lärosal X, varifrån de som inte fick plats kunde följa debatten via en
knastrig radiolänk.
Valrörelsen året därpå, 1948, blev mycket hård. Socialdemokratin utmanades av Folkpartiet under dess nye ledare Bertil Ohlin. I mars 1948 drabbade Erlander och Ohlin samman inför en fullsatt aula i vad som räknades som valrörelsens upptakt. Olof Palme framträdde flera gånger i aulan, bland annat 1965 då han debatterade frågan om ideologiernas
död med Herbert Tingsten eller då han några år senare presenterade den så kallade UKASreformen.
Vid några tillfällen föranledde världslägets allvar att stora allmänna studentsammankomster anordnades. I december 1943 hölls ett stormöte för att protestera mot den nazistiska ockupationsmaktens stängning av universitetet i Oslo. Närmare 7 000 människor
hade samlats i universitetsparken för att lyssna till universitetets rektor Nils von Hofsten.
Liknande solidaritet uppvisades 1948 när den kommunistiska regimen i Tjeckoslovakien
utestängde oppositionella studenter och lärare från universitetet i Prag. Uppslutningen var
om möjligt ännu större 1956, då Sovjet med militärmakt hade slagit ned Ungernrevolten. I
ett skarpt formulerat tal från denna kateder framhöll rektor Torgny T. Segerstedt att ”ett
folk mördas”. Segerstedt framträdde här med samma patos som hans far och namne hade
visat gentemot en annan totalitär ideologi; han använde rentav begreppet ”quislingar” om
de ungrare som hjälpte Sovjetmakten att slå ned revolten. I november 1959 hölls, slutligen,
en stor studentprotest mot apartheidregimen i Sydafrika med Per Wästberg och Herbert
Tingsten som talare.
I mars 1956 gav Joséphine Baker två föreställningar här i aulan, men dessförinnan före
läste hon i Lärosal X om rassegregationen i hennes gamla hemland USA. Samma tema var
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aktuellt när Black Panther-rörelsens förgrundsfigur Stokely Carmichael talade inför en
entusiastisk aulapublik 1967. Några år tidigare hade Frankrikes förutvarande premiärminister Pierre Mendés France hållit en kritisk vidräkning av Charles de Gaulles politik i Algeriet. Amilcar Cabral, ledaren för självständighetsrörelsen i Guinea-Bissau, talade 1968 i
aulan om sin kamp mot den portugisiska kolonialmakten. År 1989 framträdde här påven
Johannes Paulus II. Listan kunde göras längre.
En oväntad gästtalare var kaptenen Henrique Galvão, som hösten 1961 gästade aulan
på inbjudan av föreningen Verdandi. Galvão hade ett halvår tidigare blivit världsbekant
som kapare av den portugisiska lyxkryssaren Santa Maria i Västindien. Med denna aktion
ville han att fästa uppmärksamheten på diktatorn Salazars auktoritära styre i Portugal och
inte minst i dess kolonier. Såväl under föredraget som vid den efterföljande supén delade
Galvão – en distingerad gentleman i sextiofemårsåldern, med en apparition föga motsvarande idealbilden av en fartygskapare – generöst med sig av praktiska råd och instruktioner
om hur man bäst går till väga när man skall kapa fartyg på öppet vatten. På de unga studenterna gjorde framträdandet djupt intryck. ”Just då ville vi alla bli sjörövare”, har Verdandis
dåvarande ordförande Lars Lönnroth senare vittnat i sina memoarer.
Universitetshuset, och särskilt aulan, har vidare blivit en mötesplats också mellan staden Uppsala och universitetet. Här anordnades under 1940-talet Barnens Dag-firande, och
stadens handlare arrangerade vid denna tid särskilda barnfester i samband med skyltsöndagen i advent. Dessa fester avslutades med att tusentals barn – med munnarna fulla av
kola och choklad – på givet kommando spontant utropade ett fyrfaldigt leve för stadens
affärsmän. Åtskilliga företag, myndigheter och organisationer har hållit kongresser här i
aulan. Till detta skall givetvis läggas all den musik, teater och kultur som genom åren har
framförts på denna scen. Under 1960- och 1970-talen hölls ofta rockkonserter med stora
artister i aulan. Både Led Zeppelin och Country Joe and the Fish framträdde här 1969. Två
år senare var aulan fylld till sista plats när jazzlegenden Miles Davis stod på scenen, ackompanjerad av bland andra organisten Keith Jarrett.
Georg Brandes hade rätt i att arkitekturen avspeglade dåtidens rådande idealistiska
filosofi. Men hans farhåga att byggnaden endast skulle bli en fasad av skenbar förnyelse –
ett alibi bakom vilket universitetet kunde fortsätta sin vegeterande tillvaro – den farhågan har kommit på skam. Huvuduppgiften för den nya litteraturen skulle, enligt Brandes’
eget program, vara att sätta problem under debatt. Denna föresats har på få andra platser
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förverkligats i så hög grad som i universitetshuset. I de många åsiktsbrytningar som ägt
rum här inne har inte bara det moderna universitetet vuxit fram, här har det moderna Sverige formats och speglats.
Det idealistiska nationalmonument som invigdes 1887 blev med tiden en akademisk
arena, något som fick långtgående konsekvenser såväl för universitetets egenart och inre liv
som för dess samspel med omvärlden. Att universitetet nu åter kan ta sin huvudbyggnad
i bruk – sedan den varsamt rustats för en ny tids krav – är således väl värt att fira. En bättre gåva hade 540-åringen inte kunnat önska sig på sin bemärkelsedag; säkerligen kommer
den allt framgent – precis som under de gångna 130 åren – att bidra till att hålla åldringen
ständigt ung och vital. Dixi.
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Redaktionella kommentarer

Föreliggande installationsskrift syftar främst till att förmedla forskningsinformation. Den
är, efter rektors inbjudan, uppställd på följande sätt för varje enskild professur:
1. Uppgifter om professurens tillsättande.
2. En kortfattad biografi över den tillträdande professorn. Uppgifterna har inlämnats
av vederbörande själv.
3. Den tillträdande professorns forskningsprofil och vetenskapliga intressen. Detta
avsnitt har författats av respektive professor och endast lätt redigerats av
redaktören.
4. I förekommande fall en redaktionellt framställd förteckning över innehavare av
aktuell professur.
Per Ström och Carl Frängsmyr
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Uppsala universitets aula

Plan över Uppsala universitets aula
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47
57
68
74
26 25
56
39 40
33
24
62
48
55
67
8
75
41 42
54
58
61
25
32
49
53
43 44 45
59
76
52 51
9
60
31
26
60
50
82
50 49
77
61 62
30
81
27
48 47
59
51
46
78
80
63 64
29
79
1
58
52
65 66
79
78
28
77
67 68 69
57 53
76
80
26
2
75 74
54
56
3
81
73
72
27
55
4
71 70
82
28
5
25
6
24
83
29
65
23
64
30
7 8
22
31
66
63
21
9 10
62
32
67
20 19
11
33
68
61
108
18 17
34
60
69
107
16 15
35
59
70
109
14
36
58
37 38
71
Ingång
110 106105
57 56
72
39 40
111
55 54
104
73
41 42
112
74
103
vänster
53 52
113
75
102
51
76
114
50 49
101
77 78
48 47 46
100
115
79 80
99
116
98
81 82
117
83 84 85
118
86
119

86

73

54

41

87

72

55

40

25

26

14

5

76

6

75

P

7
8
9
10
11
12

20
21
22
23

19
18
17
16
24 15
25 14
13
26
27 12
50 33 28 11
51
10
32 29 9
52
30
31
53

7

8 9 10 11

8
7
6

10

2 HKP

G 2 HKP

N

E

42 41
43 40
44 39
45 38
46 37
47 36
48 35
49 34

6

A

K

4
5
6

5

O

B

1
2
3

4

H

D

L

3

F

2 HKP

4 HKP

89 88 87

M

Ingång
mitten

1

8

2
3

7
6

1

4
5

5
4
3
2

6
7
8

1

9 30 31 53 111
10 29 32 52 110
11 28 33
51 109
12 27
34 50 108
13 26
35 49 107
14 25
36 48 106
15 24
37 47 105
16
46
23
38
17
45 104
22
18
39 44 103
21
40 43 102
19
20
101
41
42
100

1
11
27
12 44
28
26
2
62
10 13 43 45 81
29 25
99
3
46
61
9
14 42
80 98
64
30 24
8 15
4
14
47 79
60
41
5
97
15 65 59 31 23
48 78
7 16
40
96
16
66 58 32 22
49
77
17 39
17
21
95
67 57 33
18 38 50 76
6
18
68 56 34 20
94
6 19
51 75
7
19
37
69 55 35
19
74
5
93
8
20
20 36 52
36
18
70 54
4
73
21
21 35
53
37
9
92
71
17
3
53
22
22 34
54 72
38
2
91
72
16 10
23
52
23 33
55 71
39
90
73
15
24
51
56 70
24 32
89
40
74
25
50
11
25 31
57 69
88
41 14
1
75
26
13
26 30
87
58
42
76 49
68
12
48
27
59
27 29
86
43
77
67
47
28
60
85
28
78
66
46 44
1
6
61
29
84
79
65
45
83
30
62
15
80
7
64
14
31
2
8
82
81
63
5
13
3
9
16
32
81
24
4
10
4
12
17
3
23
5
11
11
2
34
18
25
22
6
10
1
12
33
19
26
21
9
13
32
20
8 7
35
27
1 2
20
44
14
31
21
15 14
28
36
3 4
43
19
12 13
22
30
29
18
5
37
42
10 11
23
29
34 33
6 7
30
17
8 9
38
41
24
28
16 15
33
16
31
32
79
39
17
40
31
Galleriet
18
30
27
34
Galleriet
78
29 28 27
40
26
33 32
21 20 19
35
39
22
54
35
26
23
25
24
77
41
34
36
25
36
53
38
76
37 38
42
ingång
37
51 52
37
ingång
39 40 41
75
43
38
36
76 75
42 43 44 45 46 47 48 49 50
55
74
44
56
35
39
74 73
57
vänster
40
7273
höger
72 71
59 58
41
60
71
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
77 78
4243
70
99100
69
98
79 80
44
68
81 82
96 97
94 95
83 84 85 86 87
45 46
67
88 89 90 91 92 93
66
47 48
65
49 50 51
63 64
52 53 54
61 62
55 56 57 58 59 60

13

V

63

Q

U

R

T

S
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