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Förord
Kunskap om det förﬂutna och det pågående är viktig. Goda
idéer grundar sig alltid på sådan kunskap även om det också
krävs nya tankar.

Därför har vi, en historieintresserad fysiker och en konstnärligt skolad bibliotekarie tillsammans med en kreativ formgivare,
Annika Nyberg, försökt skildra fysiken i Lund och dess 350åriga historia.
Denna skildring har tagits fram inom Historiska Gruppen på
Fysicum, som bildades år 2011 och som består av oss undertecknare samt Ulf Litzèn (professor i fysik) och Carl-Erik Magnusson (universitetslektor). Boken grundar sig på den storbildspresentation som vi sedan år 2012 visat i Fysicums huvudentré.
Vår skildring riktar sig till en bred allmänhet men även till politiker, anslagsgivare och beslutsfattare, men är i första hand riktad till den nyﬁkne och fysikintresserade gymnasisten, den unge
studenten och till alla som verkar på Fysicum.
Fysicums framgångar under de senaste 50 åren har varit exceptionella, med forskning i världsklass. Dessutom har det nationella MAX IV-laboratoriet sin direkta bakgrund på Fysicum
och detta laboratorium har dessutom varit draghjälp till det europeiska ESS-laboratoriet.
Hur är det möjligt att Fysicum har denna drivkraft?

Orsaken till framgångarna är ﬂerfaldiga. En orsak är otvivelaktigt att Lunds Tekniska Högskola (LTH), som inrättades på
1960-talet, inte blev självständigt utan integrerades med Lunds
Universitet. En annan är att det skapades en storinstitution inom
ämnet fysik gemensam för Naturvetenskaplig fakultet (LU) och
LTH och att de olika avdelningarna utformades så att en god
jämvikt uppnåddes mellan dem.

Varje kapitel i boken har sina huvudförfattare och är utformat
som ett samspel mellan bild och text. Varje huvudförfattare har i
sin tur haft ﬂera medhjälpare i författandet och bildvalet. Med
nödvändighet måste en framställning av denna art innebära att ett
urval behövt göras. Viss forskning kunde belysts utförligare och
många ﬂer personer borde ha nämnts. Viktigt är att fastslå att alla
tidigare och nuvarande anställda har del i Fysicums historia.

Vi är övertygade om att man blir en bättre och klokare forskare,
lärare och tjänsteman om man känner sin arbetsplats historia.
Då har man en stadigare plattform att stå på och en större respekt för hur kunskap utvecklas.
Bengt Forkman
Professor i fysik

Kristina Holmin Verdozzi
Fakultetsbibliotekarie

VII

VIII

Tack
Denna bok präglas av ﬂera människors insatser och varje kapitel
har sina namngivna ansvariga som i sin tur haft många medansvariga. Ett särskilt tack riktas till Gösta Gustafson, Ulf Litzén
och Hans Ryde som med sina stora erfarenheter berikat boken.
Till vårt stöd har vi också haft en referensgrupp som hjälpt oss
ﬁnna rätt ton i framställningen. För alla dessa insatser är vi ytterst tacksamma.

Naturligtvis har framställningen även medfört kostnader men
den har varit möjlig tack vare de generösa bidrag vi fått från följande källor och ett nära samband med Fysicums ledning; Akademiska Hus, Birgit och Håkan Ohlssons Stiftelse, Crafoordska
stiftelsen, Fysiograﬁska Sällskapet, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Naturvetenskapliga Fakulteten, Sparbanken Öresund,
Sten K Johnsons Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden
och Thora Ohlssons Stiftelse. I detta sammanhang vill vi även
tacka professorerna Mats Benner och Thomas Kaiserfeld för deras starka stödbrev.
Vi vill även tacka Kristina Danielsson för ett alltigenom skickligt korrekturarbete, Helen Sheppard för sina insiktsfulla översättningar som även berikat de svenska texterna samt Henrik
Ruuth och Ylva Forkman för deras värdefulla hjälp med underlaget till person- och bildregister.
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