
ÅTTA AFTNAR UNDER 2017 MED DE LÄRDA SÄLLSKAPEN 

Tider: 19:00 – 21:00 (tiderna kan komma att ändras) 

 

26/1  ATHEN, AF-BORGEN 6 UNIVERSITETSREKTORER SER  TILLBAKA

    OCH FRAMÅT 

Kom på en intressant kväll med före detta rektorer från Lunds universitet som tar Dig med på 

en tid såväl som framåt som bakåt. Här diskuteras dåtid och framtid i en härlig blandning, för 

alla som är nyfikna på hur det var förr men också på vilka utmaningar universitetet står för 

inför framtiden.  

 

16/2 SKISSERNAS MUSEUM LUNDAANDAN – FINNS DEN? 

Lund är stolt över sina traditioner som innehåller allt från Q-verser i Lundagård, spex och 

karneval till nationer, ett starkt studentinflytande och humor som berör det mesta. Men vad är 

det egentligen som kännetecknar lundaandan, och finns den ens på riktigt? Välkommen på ett 

spännande panelsamtal om Lund som studentstad.  

 

30/3 ATHEN, AF-BORGEN BANBRYTARE VID LUNDS UNIVERSITET 

Genom åren har många människor passerat genom salarna på universitetet, varav vissa har satt 

mer spår än andra. På denna debattkväll tar vi upp kända lundaprofiler så som Nils Alwall, Nils 

Åke Hillarp, Berta Stjernqvist, Anders Nygren, Gustaf Wingren och Knut Wicksell. Hur 

upplevdes de på sin tid och vad har de lämnat efter sig? 

 

27/4 SKISSERNAS MUSEUM LUNDS UNIVERSITET I VÄRLDEN 

Under de 350 år som universitetet funnits har kontakt med omvärlden alltid varit en viktig 

uppgift. Samarbete med andra lärosäten, med näringsliv och forskning över gränser har alla 

varit intressanta ämnen. Men hur har universitetet egentligen samarbetat med omvärlden och 

vad är det för personer som lockats till staden i sin roll som forskare och läkare? 

 

28/9 ATHEN, AF-BORGEN KVINNOR VID LUNDS UNIVERSITET 

Det dröjde fram till 1873 innan kvinnor fick rätt att läsa vid universitetet, men vilket sorts 

universitet vad det egentligen de kom till? Välkommen till en kväll som berättar den gripande 

historien om hur kvinnor gjorde intåg i den akademiska världen, och hur det påverkat 

universitetets utveckling. Hur var det egentligen på den tiden, och hur har det påverkat dagens 

akademiska miljö? 

 



19/10 SKISSERNAS MUSEUM VARFÖR HAR UNIVERSITETEN EN FRAMTID?  

Varför,  och hur för vi universiteten vidare? Vilka hot och möjligheter finns i framtiden, vad har 

vi lärt av historien, och varför har universiteten egentligen en framtid? Dessa, och många andra 

frågor, kommer att diskuteras på denna debatt kring universiteten och akademins tradition och 

framtid.  

 

9/11 ATHEN, AF-BORGEN LUNDENSARE I POLITIKEN – UNIVERSITETET     

 OCH POLITIK 

 

Universitetet som läromiljö – eller vad gjorde jag egentligen i Lund? Kända politiker så som 

Ingvar Carlsson, Annie Lööf och Morgan Johansson berättar om sin tid vid Lunds universitet. 

Utöver detta diskuterar vi även universitetet och politiken genom olika tidsperioder, och tar upp 

andra kända alumner – bl.a. Tage Erlander, Östen Undén och Ernst Wigforss – som alla 

präglats av sin tid i Lund.  

 

 

7/12 SKISSERNAS MUSEUM STUDENTLIVET DÅ OCH NU VID LUNDS  

 UNIVERSITET 

  

Studentlivet igår och idag – vad har hänt, vad finns kvar, och vad kommer aldrig att  

förändras? Välkommen till en kväll som diskuterar hur studentvardagen ser ut, vad dagens 

studenter gör när de vill ha roligt, och om det finns en studenthumor eller inte. Vi visar att den 

unika studentkulturen lever vidare genom spex, nationer, karnevaler, föreningar och tidningen 

Lundagård.  

  


