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Namngivningsnämndens arbetsutskott
Protokoll

Sammanträdesdatum:
2019-09-10

§ 33

Förslag på namn att ta med i Namnbanken 2019
NGN-2019-0017
Beslut
Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår namngivningsnämnden besluta
att placera de inkomna namnförslagen i namnbanken.
Sammanfattning
En medborgare har lämnat förslaget att namnge gata eller plats efter professorn i
paleontologi, Carl Wiman (1867–1944).
Carl Wiman var bland annat initiativtagare till Paleontologiska museet i Uppsala.
Det har även kommit in en skrivelse med förslaget att namnge gata i Ultuna eller
Bäcklösa efter agronomen Josef Stark (1942 -2004).
Josef Stark var chef på Biavdelningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 22 år.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 29 september 2019
Skrivelser med namnförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag på namn att ta med i
Namnbanken 2019
Förslag till beslut
Namngivningsnämnden föreslås besluta
att placera de inkomna namnförslagen i namnbanken.

Ärendet
En medborgare har lämnat förslaget att namnge gata eller plats efter professorn i
paleontologi, Carl Wiman (1867–1944).

Carl Wiman var bland annat initiativtagare till Paleontologiska museet i Uppsala.

Det har även kommit in en skrivelse med förslaget att namnge gata i Ultuna eller
Bäcklösa efter agronomen Josef Stark (1942 -2004).

Josef Stark var chef på Biavdelningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 22 år.
Bifogas: Skrivelser med namnförslag
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Christina Stark <christina@stark.st>
den 22 augusti 2019 10:06
Namngivningsnämnden (NGN)
Namnförslag på gator i Ultunaområdet

Hej. Jag undrar om man kan lämna in ett förslag på gatunamn/på park i Ultuna- Bäcklösaområdet?
Namnförslaget år : Josef Starks gata.
Josef Stark var agronom, doktor, chef på Biavdelningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 22 år.
Han var välkänd för sin forskning både inom landet och utomlands.
Josef dog 2004, 61 år gammal. (Utförlig levnadsbeskrivning /CV finns på nätet) eller kan
översändas på begäran.
Med vänlig hälsning, Christina Lundborg Stark
stark@stark.st
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Jan Ove R. Ebbestad <jan-ove.ebbestad@em.uu.se>
den 10 juni 2019 14:15
Namngivningsnämnden (NGN)
Uppsalaprofessorn Carl Wiman
Ebbestad_Berg-Madsen-2011-Wiman-100.pdf; Ebbestad-2016bWiman_vertebrate_palaeontology.pdf; Frangsmyr-2012a-Wiman-SvD.pdf;
Reyment-1995-Wiman.pdf; SD-1929.pdf; SD-1931.pdf; UU-1926Paleontologiska_Inst.pdf; UU-matrikel-1906-Wiman_p-172.pdf

Hej
Jag vill gärna lämna in ett namnförslag till en gata, torg, plats el. i Uppsala. Personen i fråga är
professor Carl Wiman (1867-1944), som var verksam som professor vid Uppsala universitet.
Wiman utmärker sig på många sätt genom sin vetenskapliga verksamhet (se nedan), bla. vid att bli
den första i Sverige som får professors titel inom ämnet paleontologi (studier av utdöda
organismer), världsledande forskare kring fossil ryggradsdjur och främst reptiler, det vetenskaplig
samarbetet med Kina under 20-talet, uppbyggnaden och organiseringen av en världsunik samling
med fossil nu vid Evolutionsmuseet i Uppsala.
Han bodde i en villa i Kåbo, nära sitt museum. Många andra gator i området har namn efter
Uppsalas stora vetenskapsmän (Thunberg, Wallerius, Liljeborg, Rudbäck), så en Wimansväg i detta
området vore helt rätt!
Jag bifogar ett antal artiklar där Wiman och hans verksamhet beskrivs.
Hör gärna av er om ytterligare information behövs.
Vänlig hälsning
Jan Ove Ebbestad
Meriter













Första professor i Sverige i ämnet Paleontologi och historisk geologi (studier av fossila
organismer och deras tid).
Anses vara föregångsman inom område paleobiologi - studier av utdöda djurs biologi.
Världsledande inom studier av fossila ryggradsdjur, främst reptiler under 1910-1930 talet.
Central i arbetet med det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Kina under 20-talet.
Uppbyggnad och organisering av en världsunik samling med fossil, nu vid Evolutionsmuseet i
Uppsala.
Museibyggnaden blev finansierat av riksdagen 1929, klar 1932.
En känd och uppskattat föreläsare.
Han har fått ett stort antal fossila organismer uppkallade efter sig.
Organiserade vetenskapliga expeditioner till Svalbard 1908-1929. Var själv med 1908.
Wimanfjellet på Svalbard är namngett efter honom.

Jan Ove R. Ebbestad
Museiintendent, FD, docent
Evolutionsmuseet, Uppsala Universitet,
Norbyvägen 16,
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(international)
(international)

Curator of the palaeontological collection, PhD, docent. Museum of Evolution, Uppsala University, Norbyvägen
16, SE - 752 36 Uppsala Sweden

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet med e-post så innebär det att vi behandlar dina
personuppgifter. För att läsa mer om hur vi gör det kan du läsa här: http://www.uu.se/omuu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information
on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy
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