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Fru Ärkebiskop, 

Herr Landshövding, 

Universitetsrektorer och företrädare i rektorsämbetet, 

Herr Hedersmedlem, 

Doctores Honoris causa, 

Promoti, 

Pristagare, 

Kolleger, 

Studenter, 

Mina damer och herrar, 

 

För 417 år och 5 dagar sedan, hölls den första promotionen här i Uppsala. Då rådde bitande 

kyla. Men nu ikväll önskar jag er varmt välkomna till Rikssalen och 2017 års 

vinterpromotionsbankett.   

 

And, of course, to our international friends: welcome to the Hall of State at Uppsala Castle 

and to this Winter Conferment dinner. I will hold this speech in Swedish, but if you look 

carefully around your seat, you should find a translation somewhere nearby. 

 

För 540 år sedan bildades universitetet. För 400 år sedan kröntes Uppsala universitets störste 

välgörare Gustav II Adolf i domkyrkan. För 200 år sedan föddes den mångsidige Gunnar 

Wennerberg – mest känd för de studentikosa Gluntarne. Och i promotionsskriften kan ni läsa 

om de Uppsalastudenter i Allmänna Sången som för 150 år sedan reste i triumf till 

världsutställningen i Paris iklädda den moderna studentmössan. Det är några av de jubileer vi 

har att fira under 2017. 

 

I Lund firar de – för övrigt – just nu 350 årsjubilet av sitt universitets grundande. I vår drygt 

halvmillennielånga historia finns naturligtvis också många 350-års fester som vi har firat. När 

vårt stall fyllde 350 häromåret uppmärksammade vi det. När vår orkester – Akademiska 

kapellet – fyllde 350 blev det några pukor och trumpeter extra.  

 

I Uppsala har vi alltid något att fira oavsett vilket år det är. Det här är en stad av fester och 

jubileer.  
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En person – i Uppsalas långa historia – som visste detta var Erik XIV. Eftersom han kom från 

en familj som nyligen lyckats erövra kungatronen ville han se till att befästa sin ställning. En 

kung måste ha regalier, tänkte Erik och beställde dem i expressfart från guldsmeder i 

Antwerpen. En kung måste firas av ett stort följe, tänkte Erik och bjöd in representanter från 

alla förnäma furstehus i norra Europa. En kung måste ha en ståtlig procession som imponerar 

tänkte Erik och beställde exotiska djur från när och fjärran. 

 

Lejon, uroxe, renar samt kamel stod på kungens lista över önskade djur. Kamelen – som 

faktiskt levererades – var dessvärre i dåligt skick. När den anlände i Uppsala hade den givit 

upp andan, men Eriks festkommitté lär ha ordnat problemet med stöttor och en vagn. 

Puckeldjuret skulle vara med i processionen, levande eller dött.  

 

Kröningen blev en magnifik tillställning. Staden fylldes av besökare och det sägs att 

befolkningen trefaldigades i Uppsala. Det var springbrunnar med vin och fontän med öl. Och 

hela vägen, från port till port, mellan domkyrkan och slottet kunde kungen skrida de utmätta 

1080 stegen på en röd matta som rullats ut för att skydda de kungliga fötterna.  

 

Festen hörde tala om sig under många år. Erik XIV kröning användes som förlaga för alla 

följande kröningar ända till Oscar II:s tid. 

 

Idag är traditionen med kröning förpassad till historien. Men det är inte universitetets finaste 

fest – promotionen. Detta är vår version av en kröningsceremoni. Vi har krönt er med hattar 

och kransar. Ni har fått bestiga parnassen. Vi har lyft fram pristagare och hedersdoktorer som 

betytt och fortsätter att betyda mycket för forskningen och vetenskapen. Vi sätter er inte på 

tronen, men väl på piedestal ikväll.  

 

Skål för er alla! Låt oss alltid ha skäl att fira i Uppsala!  

Kära gäster och vänner till Uppsala universitet:  

Varmt välkomna.  


