
Ärade doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer! 

Detta är er högtid, en speciell dag för er och för Lunds universitet, ett verkligt 
framgångsrikt universitet, som genom mig får välkomna er hit till Lunds 
domkyrka och dagens högtid till er ära.  

To our international guests, especially to our honorary doctors: A warm 
welcome to all of you, to this wonderful cathedral. The very beginning for our 
university was here, after the kings decision in December 1666 Lund University 
started to operate in January 1668. We are therefore planning to celebrate our 
350 years anniversary 2016-2018. Today it is a day of joy and academic 
celebration. It is a true demonstration of the international character of our 
University and our research community. We are proud to have you as our guests 
today and we hope to further develop contacts with you. An English version of 
my speech is available for our international guests and the printed programme 
also contains some information about this academic celebration. 

Kära doktorer efter avlagda prov. Jag vänder mig först till er, ni doktorer som 
under året har lagt fram er avhandling och nu, äntligen, sitter här. Det är en stor 
möda som ni har lagt ned på er forskning och en lång vägs resa har det varit att 
komma hit. Resan har inte alltid gått på ett rakt spår, för sådan är inte 
forskningens resa. Nej, den är krokig och svår och full av utmaningar, 
besvikelser, mycket arbete men också mycket glädje. Den är ofta rolig och 
lustfylld och full av överraskningar. Den kan påverka och förändra och för att 
citera vår förnyade startegiska plan: förstå, förklara och förbättra vår värld och 
människors villkor.   

Ett stort tack till er alla för de fina insatser ni har gjort. Ni har stor del i 
universitetets enastående framgångar och jag hoppas ni var och en tycker det har 
varit mödan värt att nu bli doktor vid Sveriges största och starkaste 
forskningsuniversitet. Lunds universitet riktar också ett särskilt stort och varmt 
tack till era familjer och vänner, varav många är här idag, för det stöd ni gett och 
den försakelse också ni fått utstå längs resans väg mot doktorsexamen och 
promotion.  



Kära hedersdoktorer, universitets vänner och dagens hedersgäster.  Ni har 
också en mycket stor del i universitetets framgångar, som vägledare, förebilder 
och inspiratörer. Varmt välkomna in i denna vår gemenskap av forskare knutna 
till vårt universitet och jag hoppas att er relation med oss och de fakulteter ni 
representerar fortsätter att utvecklas väl. Er kunskap och ert engagemang är 
oerhört värdefullt för oss och att samverka med internationellt ledande kollegor 
är något av det viktigaste för universitetets fortsatta resa mot framgång, 
utveckling och mot att bli ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och 
förbättrar vår värld och människors villkor. Låt mig också skicka ett stort tack 
till fakulteterna som har en enastående förmåga att år efter år utse så värdiga, 
inspirerande och spännande hedersdoktorer 

Kära jubeldoktorer! Idag hedras ni av Lunds universitet. Tänk vilken resa ni 
har varit med om och vad ni betytt under åren för näringsliv, samhälle och för 
Lunds universitet, ert Alma Mater – och tänk vilka stigar ni har trampat upp 
under er resa som pågått ett halvt sekel sedan promotionen. Flera av er som 
promoverades för 50 år sedan är glädjande nog här idag. Tack för era insatser 
och tack för att ni har tagit er hit. En särskild tanke skänker vi åt dem som idag 
skulle varit med oss för att hedras som jubeldoktorer men som inte längre är i 
livet. De hedras med den lagerkrans som finns här i kyrkan.  



Ser man tillbaka på den resa som Lunds universitet gjort så är vi verkligen 
ett framgångsrikt universitet. Idag görs en rad olika internationella rankningar av 
universitet. Vi ligger där genomgående bland de 100 främsta universiteten i 
världen och på vissa områden sticker vi ut lite extra. Vi är det populäraste 
universitetet i Sverige för internationella studenter. Antalet sökande fortsätter att 
öka och nu senast var ökningen av förstahandssökande till höstterminen hela 14 
%. Under mina tre första år som rektor har utvecklingen varit smått overkligt 
god och den beror naturligtvis till största delen på insatser som ligger många år 
tillbaka i tiden. Verksamheten har under dessa tre år vuxit med över 1000 
medarbetare och över en miljard kronor i omslutning! Ni som är här och våra 
vänner i när och fjärran har gjort detta möjligt. Vi vill vara ett välkomnande 
universitet med ett växande inslag av internationella studenter, internationella 
lärare och forskare. Vi vill även vara välkomnande och samspelta med vår 
omvärld, med näringsliv och samhälle och med andra lärosäten, internationellt 
och nationellt. Det är bara så vi kan bli, som det så välformulerat nu står i vår 
förnyade strategiska plan: Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och 
förbättrar vår värld och människors villkor. Med de förutsättningar, den styrka 
och den frihet som vi har följer också ett ansvar och en förväntan från näringsliv 
och samhälle. Jag är därför glad och full av hopp inför framtiden då jag vet att 
vårt universitet utifrån olika kunskapsperspektiv engagerar sig i en rad frågor 
globalt och lokalt som exempelvis miljö- och energifrågor, bostadsfrågor för 
studenter och för hemlösa. Här är konstruktionsarbetet i full gång för ESS, 
European Spallation Source, och här byggs för fullt MAX IV – bägge 
världsledande anläggningar för materialforskning. Planeringen för området 
mellan dessa anläggningar, ett Science City, pågår för fullt och en 
arkitekttävling har nyligen genomförts. Området har namnet Lundamark och ägs 
gemensamt av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet. Igår var 
det inflyttningsfest på Ideon Medicon Village som tack vare en privat donation 
och ett generöst bemötande från AstraZeneca nu har öppnats för forskning, 
innovation och utveckling inom det livsvetenskapliga området. Här kommer bl a 
att göras en satsning på cancerforskning. Dessutom räknar vi med att inom några 
år få en avkastning från denna fastighet som helt går till forskning och 
innovation inom det livsvetenskapliga området. På uppdrag av Forsknings- och 
innovationsrådet i Skåne har vår Allan Larsson här väl slutfört sitt uppdrag som 
förhandlingsman.  

Vi har idag ett starkt universitet men vi står inför en rad utmaningar. Det 
handlar bl a om rekrytering av utomeuropeiska studenter som numera måste 



betala studieavgifter och för att kunna rekrytera de bästa behöver vi fler 
stipendier till dessa toppstudenter. Det ska inte vara enbart ekonomiskt starka 
utomeuropeiska studenter som kan läsa vid Lunds universitet utan de bästa ska 
här som vid andra toppuniversitet kunna få stipendier som hjälper till med 
finansieringen av studierna. Det handlar också om behov av internationella 
topprekryteringar av personal, nationella och internationella forskningsanslag, 
donationer, kvalitetsmedel till grundutbildningen. Det handlar särskilt om 
förverkligandet av MAX IV, Sveriges hittills största satsning på 
forskningsinfrastruktur och med Lunds universitet som värd med stort ansvar 
tillsammans med finansiärer och samarbetspartners som Vetenskapsrådet, 
VINNOVA, Region Skåne och Lunds kommun.  Vi har vidare ESS, 
utvecklingen av Ideon Medicon Village och studentbostäder i Lund. 
Regeringens forsknings- och innovationsproposition som kommer till hösten har 
en avgörande betydelse för våra förutsättningar att bygga ett universitet i 
världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors 
villkor. Vi hoppas då på en tydlig satsning på samhällsvetenskap, humaniora, 
ekonomi, juridik och på vår konstnärliga fakultet. Detta behövs för att med bred 
kunskap kunna möta våra stora samhällsutmaningar. De kan inte enbart lösas 
med satsningar på teknik, medicin och naturvetenskap. Vi hoppas också på ett 
påtagligt stöd till finansieringen av MAX IV och ESS. Helt klart är att det som 
Lunds universitet står inför kan vi inte klara på egen hand. Vi behöver fortsatt 
allt stöd, samarbete och samspel med våra många vänner inom politik,  
näringsliv och samhälle, i vår region, nationellt och internationellt. Ni som är 
här är därför ytterst viktiga för vår framtid. Vi vill vara ett universitet som varmt 
välkomnar samspel, nya idéer och fler internationella studenter och medarbetare. 

Nu vill jag avsluta med att uttrycka ett särskilt stort tack till vår tidigare 
ordförande för universitetsstyrelsen Allan Larsson. Jag ber Dig stiga fram och ta 
emot vår främsta utmärkelse, Lunds universitets guldmedalj för ”Utmärkta 
tjänster”.  Du har varit avgörande för utvecklingen vid Lunds universitet på en 
rad områden. Det gäller bland annat etableringen av ESS i Lund, tillkomsten av 
Medicon Village, mentorsprogram för studenter och mycket annat där Din 
klokskap och Ditt sytematiska arbete varit helt avgörande för utveckling och 
framgång. Jag vill också personligen tacka Dig för det stöd och förtroende som 
Du alltid visat mig. Allan, ett varmt och stort tack till Dig. Mottag Lunds 
universitets guldmedalj för utmärkta tjänster!   


