
SYDSVENSKAN 14 maj 2020 

Minnesord om Olof Hedling
Olof Hedling, Lund, har avlidit i en ålder av 57 år

Olof Hedling (Bild: Jenny Leyman)

Olof, eller Olle som han kallades, fo� ddes i Lund i bo� rjan av 1960-talet, men kom 
att va� xa upp i Va� xjo� , dit familjen flyttade 1967. Han a+ terva�nde till hemstaden i 
bo� rjan av 1980-talet fo� r att a� gna sig a+ t humanistiska och samha� llsvetenskapliga 
studier. Och i Lund kom han att fo� rbli a�nda till slutet.

Olle disputerade i litteraturvetenskap 2001, a� ven om hans avhandling var en 
studie av den ka�nde brittiske filmkritikern Robins Woods skrifter om filmen som 
konstart och samha� llskraft. Sa+  sma+ningom blev Olle universitetslektor och docent
i filmvetenskap och verkade vid Spra+k- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
Olle var en mycket skicklig filmforskare. Han hade tidigare studerat bland annat 
nationalekonomi, och kom att anva�nda dessa kunskaper i sin forskning om 
framfo� rallt den skandinaviska filmen, men a�ven om andra filmkulturer.

Hans specialitet var filmproduktion, det vill sa� ga hur filmer finansierades och 
exploaterades i kommersiellt syfte under olika nationalekonomiska betingelser, 
och hans gedigna kunskaper pa+  fa� ltet gjorde honom ocksa+  internationellt 
efterfra+ gad, framfo� rallt i Storbritannien och USA. Under en termin verkade Olle 
som ga� stprofessor vid University of Illinois at Urbana-Champaign och under 
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doktorandtiden tillbringade han en termin som ga� stforskare vid University of 
Warwick i Storbritannien. Olles ga� rning som la� rare och handledare uppskattades 
storligen av ba+de kolleger och hans studenter.

Olle hade vidstra� ckta intellektuella intressen. Filmen la+ g honom naturligtvis na� ra,
men han na� rde a� ven kunskaper pa+  specialistniva+  avseende litteratur, arkitektur 
och vetenskapshistoria. Han var ofta pa+  resande fot. Vi a� r ma+nga som under 
akademiska konferensresor fo� ljt med honom till hans arkitektoniska 
smultronsta� llen, som till exempel Frank Lloyd Wrights geometriska byggnader I 
Chicago och Minneapolis, eller till American Bar i Wien, ritad av Adolf Loos och 
fa� rdigsta� lld 1908. Olle hade ett fantastiskt sinne fo� r humor och var alltid en 
stra+ lande ciceron. Bera� ttelserna kryddades med allehanda kvickheter, inte sa� llan 
med ironiska undertoner.

Till Olles stora passioner i livet, fo� rst kom naturligtvis familjen, hustrun Mariah, 
ocksa+  hon professionell filmforskare, och barnen Albert och Edvard, ho� rde 
gitarrer och gitarrmusik. Han hade en utso� kt och omfattande samling av 
elektriska gitarrer, och hans favoritmusik var den brittiska bluesboomen i slutet 
av 1960-talet med banbrytande gitarrister som Eric Clapton och Peter Green. Om 
och om igen spelade han i korridoren pa+  Spra+k- och litteraturcentrum klassiker 
som Creams ”Crossroads” eller Fleetwood Macs ”Need your love so bad”.
Olle rycktes bort i fo� rtid och det tog la+ng tid innan vi fo� rstod att den sjukdom som
drabbat honom skulle fa+  sa+  tragiska konsekvenser. Han la�mnar ett stort ha+ l efter 
sig och so� rjs djupt av familj, va�nner och kolleger, bland annat av va+ r mor som 
o� verlever honom. Minnet av Olle kommer emellertid aldrig att fo� rblekna.

Erik Hedling, professor i filmvetenskap, Lunds universitet
_ _ _ _ _ _

16 maj 2020

Minnesord om Olof Hedling
Olof Hedling, docent i filmvetenskap vid Lunds universitet, har avlidit i en a+ lder 
av 57 a+ r efter en tids sjukdom. Na� rmast anho� riga a� r hustrun Mariah och barnen 
Albert och Edvard.

Olle har la�mnat oss. Det ka�nns oerho� rt ma� rkligt och sorgligt att skriva dessa ord. 
Han som alltid var sa+  levande och na� rvarande. Som kom inflygande i rummet – 
eller ringde – alltid med na+gon ny information eller iakttagelse han ville 
diskutera. Det ka�nns ocksa+  som vi alldeles nyss satt i va+ ra doktorandkrypin i 
Valvet vid Gamla kirurgen i Lund och slet med va+ ra avhandlingar. Det var 90-tal. 
Olle var doktorand i filmvetenskap, vi andra i litteraturvetenskap; en 
korsbefruktning som stuvade om va+ ra fo� rutfattade meningar om kulturen och 
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livet pa+  ett avgo� rande sa� tt. Det var formativa a+ r. Pa+  va+ ra fa� rgglada Imac:ar tog vi 
darrande fram de stora forskarnas publikationer. Vad kra�vde det akademiska 
systemet av oss? Tillsammans gruvade vi oss info� r va+ ra fo� rsta 
fo� rela� sningsinsatser.

Olles sociala talang och icke-hierarkiska insta� llning till livet drev samtalet a+ t 
ova�ntade ha+ ll: filmkritikens utveckling, fo� rvisso, men ocksa+  funderingar om Eric 
Claptons uppva�xt eller skvaller om Ingmar Bergman och Gary Lineker. Olle hade 
en fantastisk fo� rma+ga att entusiasmera omgivningen, vilket hans studenter ocksa+  
fick erfara.Stora ha�ndelser och personligheter fascinerade honom, men ocksa+  det 
vardagliga livet; han talade o� ppet om sina egna nojor och lyssnade pa+  andras. Och
genom att alltid bjuda pa+  sig sja� lv bidrog han till att vi andra va+gade blotta va+ ra 
ra�dslor och fo� rhoppningar info� r arbetslivets och familjebildningens olika faser.

Olle blev en fa� rgstark akademiker. Han hade ingen gard uppe, lade inte band pa+  
sig, passionen var sja� lva meningen med hela arbetet. Och han levde lika 
bejakande: Har man redan sett Procol Harum live tolv ga+nger – varfo� r da+  inte en 
trettonde? AE lskar man fotboll, varfo� r inte leta upp varenda obskyr arena i 
England? Hittar man a�nnu en vacker gitarr – ja da+  fa+ r det bli ett ko� p till!
Med tiden blev Olle en framga+ngsrik filmforskare med ett imponerande 
internationellt kontaktna� t, tillsammans med Mariah var han en lysande va� rd fo� r 
dem som beso� kte hemmet i Lund. Ga� ster fra+n hela va� rlden fann i Olle en frimodig 
och genero� s konversato� r, som aldrig beho� vde briljera men a�nda+  var sa� llsynt 
allma�nbildad, med expertkunskaper om allt fra+n EU:s valutapolitik till Allman 
Brothers familjetra�d.

Att sjukdomen fo� rkortade hans liv a� r ofattbart och grymt. Men det liv som Olle 
fick levde han till fullo, tillsammans med Mariah och barnen, tillsammans med 
den va�xande skaran av va�nner. Och det vindlande samtal vi pa+bo� rjade med Olle 
som doktorander i Valvet kommer heller aldrig att uppho� ra inom oss – hans prilla
pa+  sned medan skrattet bubblar upp sa+  att o� gonen kisar och den stora kalufsen 
vajar av entusiasm. Tack fo� r allt Olle, va+ r briljanta och ofo� rglo� mliga va�n.

Torbjörn Forslid och Daniel Sandström

20 Maj 2020

Minnesord om Olof Hedling
Va+ r a� lskade kamrat Olof ”Olle” Hedling, Lund, har som tidigare meddelats avlidit i 
en a+ lder av 57 a+ r efter en tids sjukdom. Han var en ofo� rglo� mlig och ka� r va�n 
alltsedan barn- och gymnasiea+ ren i Va� xjo� , under studenta+ ren i Lund och genom 
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vuxena+ ren med familj och arbete. Vi hade gemensamt intresset fo� r musik, 
litteratur, fotboll och inte minst film, och filmvetenskap kom ocksa+  att bli Olles 
akademiska fokus. Under studenta+ ren tillbringade vi mycket tid pa+  Lunds 
Studenters Filmstudio och sa+ g enorma ma�ngder film tillsammans. Olle fick oss att 
se pa+  film med nya perspektiv, och plo� tsligt blev det a� ven intressant att se vem 
som var “boom man” fo� r filmen i fra+ ga.

Vi har ocksa+  upplevt otaliga konserter tillsammans, fra�mst blues, rock och 
ha+ rdrock. Efter studietiden sa+  tra� ffades vi ofta genom fotbollsresor till England 
och Tyskland med utflyktsma+ l som han mycket noggrant studerat pa+  fo� rhand.
Olle spelade sja� lv gitarr i Olle Hedling Band, ett bluesband vars popularitet 
fo� rmodligen toppade med en spelning i Va� xjo�  Folkets Park, cirka 1980. Lund 
fo� ra� rades bandet The Riffs, ett AC/DC-coverband med flera mycket ha�ndelserika 
lokala spelningar.

Va+ r va�n bjo� d ga� rna pa+  sig sja� lv och ho� ll ofta en underha+ llande minifo� rela� sning fo� r 
sina va�nner om na+got som intresserade, vare sig det handlade om musik, film, 
fotboll eller elgitarrer. Olles encyklopediska kunskaper inom dessa omra+den har 
varit alla hans va�nner till gla�dje genom a+ ren och na+got litet fastnade va� l a� ven pa+  
oss. En annan ka� lla till no� je a� r och fo� rblir de ma+nga roliga historier som kan 
bera� ttas om Olle och hans eskapader. Kort sagt, man hade aldrig tra+kigt i Olles 
sa� llskap.

Olle fo� rblev universitetet och Lund trogen. I Lund bildade Olle tillsammans med 
Mariah sin fina familj och formade en framga+ngsrik akademisk karria� r inom 
omra+det Filmvetenskap. Det a� r outsa�gligt sorgligt att Olles karakta� ristiska ro� st nu
har tystnat. Det har varit en gla�dje och en ynnest att varit Olles va�nner. Vi a� r 
ma+nga som saknar honom djupt.

Håkan Johansson, Johan Nyström, Mattias Widerström

_ _ _ _ _ _

Minnesord över Olof Hedling
Olof Hedling avled i bo� rjan av maj efter en tids sjukdom. Olle var va+ r kamrat och 
kollega sedan decennier tillbaka som la� rare och forskare i filmvetenskap vid 
Spra+k-och litteraturcentrum, Lund. Efter disputationen 2001 – pa+  en avhandling 
om den brittiske filmkritikern Robin Wood – var han en tid verksam vid 
da+varande Va�xjo�  universitet men ansta� lldes sedan som lektor i Lund och kom att 
bli en drivande kraft i den filmvetenskapliga utbildningen. Han hade en rik 
produktion med internationell spridning och var en uppma� rksammad och 
innovativ forskare. 2010 blev han docent. Han innehade viktiga fo� rtroende-
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uppdrag och administrativa poster, nationellt och internationellt. Han var 
dessutom under la+ng tid ansvarig fo� r det mycket framga+ngsrika 
masterprogrammet i film- och medieproduktion. Erfarenheterna fra+n 
masterprogrammet och kontakterna med filmbranschens akto� rer kom att vara 
va� rdefulla fo� r Olle i den forskning om filmproduktion och filmdistribution som 
han under senare a+ r alltmer kom att a� gna sig a+ t. Han var ocksa+  en uppskattad 
handledare inom forskarutbildningen. Han efterla�mnar hustrun Mariah och 
barnen Albert och Edvard, samt sin mor och tva+  bro� der med familjer.

I efterma� lena om Olle a+ terkommer hans va�nfasthet, hans intresse fo� r ma�nniskor 
och hans stora sociala fo� rma+ga, fo� r oss kolleger manifesterat i att han var mycket 
na� rvarande och alltid hade na+got att bera� tta eller fra+ ga om. Han hade en fo� rma+ga 
att go� ra sig hemmastadd var som helst och han ville alltid diskutera saker som 
intresserade honom (vilket i praktiken innebar na� stan allt). Intet ma�nskligt var 
honom fra�mmande, fra+n svensk universitetspolitik till engelsk ligafotboll, fra+n 
filmfinansiering till rockmusik. AJ terkommande ankno� t han alltid till sin familj, 
inte minst de resor de gjorde tillsammans. Olle var en van resena� r och sa+ g alltid 
fram emot na� sta resa, lika entusiastisk om det var till Ystad eller Chicago. Han var 
dessutom en underha+ llande och underfundig guide med ett outto� mligt lager av 
anekdoter och faktakunskaper vilket vi alla fick erfara da+  vi na+gon ga+ng reste i 
hans sa� llskap. Olles do� rr stod alltid o� ppen, a� ven na� r han inte var pa+  rummet, och 
han var alltid beredd att avbryta det han hade fo� r ha�nder om na+gon hade en fra+ ga.
Han befann sig sta�ndigt i ett samtal med oss och sa+  sa+ g han nog ocksa+  pa+  sa+ va� l 
forskning och undervisning, som ett enda pa+ga+ ende samtal da� r vi har mo� jlighet 
att upplysa varandra och oftast kan ha mycket roligt under tiden. Det a� r givet att 
va+ r korridor aldrig blir sig lik igen na� r han nu a� r borta. Va+ r saknad a� r mycket stor.

Kollegerna Ann-Kristin Wallengren och Lars Gustaf Andersson
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