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Tal vid promotionsmiddagen den 1 juni 2018 

 
Fru Ärkebiskop 

Herr Landshövding 

Företrädare i rektorsämbetet, 

Herr ordförande i konsistoriet, 

Ärade Hedersmedlem 

Ärade Jubeldoktorer 

Doctores promoti, 

Ärade akademiska högtidsförsamling,  

Kära Studenter 

Ärade Gäster 

 

For those of you who are not Swedish speakers you will find a translation of this speech under 

your plates.  

 

Minns ni 68?  

 

Var ni födda när vänstervågen svepte över Europa, när protesterna mot Vietnamkriget 

dominerade debatten. När Robert Kennedy sköts till döds på Ambassador Hotel i Los 

Angeles. När studentprotester tände gnistor i hela Europa och USA. När Sovjetunionen under 

Brezjnev slog ned Pragvåren. 

 

Kära Jubeldoktorer. Det var året ni disputerade. Kanske var ni för gamla för att vara med på 

barrikaderna. Kanske gick ni på bio och såg De kallar oss Mods eller Jag är nyfiken – blå. 

Kanske hade ni blommor i håret. 

 

Få år har blivit så omtalade som 1968. Vid promotionsbanketten för femtio år sedan deltog 

716 personer, det högsta antalet gäster som någonsin hade förekommit. Så många är vi inte 

ens i kväll, trots rekordmånga promovendi.  

 

Demokratiseringen och de ungas kraft tog världen med storm. För 50 år sedan blåste 

förändringens vindar och i mars 68 gästades Uppsala av den radikale tyska studentledaren 
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Rudi Dutschke som talade om ”det kritiska universitetet”. En dryg månad senare blev han 

skjuten och svårt invalidiserad på Kurfürstendamm i Västberlin. Under sommaren möttes 

Kyrkornas världsråds generalförsamling här i Uppsala. En av dem som hade tackat ja till att 

delta var fredspristagaren Martin Luther King. Han föll dock offer för en attentatsman i 

Memphis Tennessee några månader före mötet. Tio år senare hedrades hans minne då Olof 

Hellströms skulptur ”Befrielsen” invigdes på Martin Luther Kings plan bakom 

universitetshuset.  

 

Uppsala anno 1968 befann sig i händelsernas centrum och demonstrationer och konserter 

avlöste varandra. I dag talar man om de som föddes på 40-talet som generation rock n roll. 

Jag vet inte hur rock n roll universitetet var 68, men jag vet att den amerikanske sångaren Pete 

Seegers konsert på Värmlands nation drog så mycket folk att han höll två konserter – en för 

de utanför som inte kom in och en för publiken på nationen.  

 

Varje generation har sina strider och sina drömmar. Ni unga doktorer som till största delen 

tillhör generationerna x, y och z är vana vid att kunna påverka – genom studentrepresentation. 

Ni kan tacka era företrädare som bankade på konsistoriets dörr för det.  

 

För Uppsala universitet blev demonstrationen för 50 år sedan en startpunkt för 

studentinflytande och en öppnare styrning av universitetet. Redan 69 fick studenterna för 

första gången representation i universitetets konsistorium.  

 

Min företrädare Torgny Segerstedt berörde studentrevolten när han hälsade välkommen till 

1968 års promotionsmiddag. Han försvarade den uråldriga promotionsceremonins värde i en 

tid då sådant på flera håll ifrågasattes. I själva verket, menade Segerstedt, var denna ceremoni 

uttryck för verklig radikalitet, eftersom det bakom varje avhandling fanns resultat som kunde 

förändra världen. Precis så är det. 

 

Nu är det er tur kära promoti. Om femtio år hoppas jag att Uppsala universitets rektor står här 

och talar om 2018 som året då den nya generationens akademiker disputerade och 

revolutionerade världen. 
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Kära nyblivna doktorer och jubeldoktorer. Tack för allt ni betytt, för allt ert arbete för 

historien och för framtiden! Nu hälsar jag er alla hjärtligt välkomna till 2018 års 

vårpromotionsbankett.  

 

Skål!  


