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Förord

Det har varit en fantastisk resa. Så har flera av intervju-
personerna uttryckt sig när de sammanfattar sin tid vid 
Linköpings universitet (LiU). Ett stort antal av dem som 
förekommer i detta projekt har ett långt arbetsliv vid Lin-
köpings universitet och dess föregångare bakom sig. Men 
de känner inte att de har stannat kvar på en och samma 
arbetsplats. När de ser tillbaka kan de konstatera att det 
inte är samma arbetsplats i dag som den som de kom till i 
slutet av 1960-talet eller början av 1970-talet. Allt eftersom 
universitetet har vuxit, har möjligheten att växla mellan 
olika enheter och mellan skilda arbetsuppgifter och funk-
tioner varit stora.

Det har också varit en fantastisk resa för oss som fått ta 
del av alla dessa berättelser om hur det var för dessa unga, 
engagerade personer att komma till ett helt nytt lärosäte 
med möjlighet att bygga upp något nytt och unikt. Att 
resurserna inte alltid var på plats verkar ha varit mer en 
sporre än ett hinder. Genomgående ger de flesta uttryck 
för stor glädje och stolthet över Linköpings universitet och 
sin verksamhet här.

I april 2009 gav universitetsledningen, genom dåva-
rande universitetsdirektören Curt Karlsson, i uppdrag till 
universitetsrådet Christer Knuthammar och universitets-
arkivarien Eli Hjorth Reksten att dokumentera Linköpings 
universitets tillblivelse och tidiga utveckling. Uppdraget 
skulle omfatta insamling, organisering, redigering och 
presentation av hågkomster kring högskoleverksamhetens 
successiva etablering från tidigt 1960-tal och fram emot år 
1980 då den tidiga utvecklingen av universitetet kan anses 
avslutad. 1 juli 1977 blev Lärarhögskolan, Förskole- res-
pektive Slöjdlärarseminariet delar av Linköpings univer-
sitet. Vårt intresse för den medicinska fakulteten har dock 
sträckt sig fram till år 1986 och tillkomsten av Hälsouniver-
sitetet.

Insamlingen av dokumentation har skett med hjälp av 
intervjuer. Det faktum att vi båda har förmånen att ha 
genomgått universitetsutbildningar i historia, Eli Hjorth 
Reksten i Bergen och Christer Knuthammar i Uppsala, om 
än med skilda inriktningar och tyngdpunkter, har möjlig-
gjort ett intressant och utvecklande lagarbete genom hela 
processen.  Tillsammans har vi resonerat oss fram till, och 
står bägge bakom, urvalet av intervjupersoner, metoden 
och genomförandet av intervjuerna liksom återkommande 
överväganden kring utformningen av texter och urvalet 
av bilder. För den slutliga, samlade presentationen och 
summeringen i denna bok svarar Christer Knuthammar.

Med 40 års verksamhet bakom sig är LiU, med sin 
relativt låga ålder, i den unika situationen att man har 
tillgång till ett rätt stort antal aktörer som var med redan 
vid tiden för Linköpings högskolas tillblivelse. Under pe-
rioden 2008–2013 har vi intervjuat 94 personer. Vi skulle 
nog utan tvekan kunna flerdubbla antalet intervjuer. Varje 
samtal har en längd på cirka två timmar. Materialet, som 
således omfattar inemot 200 timmars inspelade berättel-
ser från de första uppbyggnadsåren, kommer att bevaras i 
digital form i universitetets arkiv och finnas tillgängligt för 
framtida forskning. Intervjuerna representerar ett värde-
fullt tillskott till universitetets arkiv. En lista över samtliga 
intervjuer finns som bilaga i denna bok.

Vi har intervjuat personer från alla fakulteter. Vi har 
också intervjuat personer från olika verksamhetsområden 
inom universitetet. Andelen intervjuade kvinnor stämmer 
bra överens med andelen kvinnor som var verksamma vid 
universitetet under dess första år. Vi har valt att inte expli-
cit intervjua studenter från perioden. Då många studenter 
stannade kvar vid LiU som anställda finns likväl ett antal 
studentberättelser med i det insamlade materialet. De bil-
der dessa ger av universitetet skiljer sig förmodligen från 

berättelser från studenter som lämnade universitetet efter 
avslutad utbildning.

Den stora andelen av våra intervjupersoner som har va-
rit verksamma vid universitetet i hela, eller stora delar av, 
sitt arbetsliv har utan tvekan i väsentliga stycken bestämt 
bilden/bilderna av universitetets framväxt. Vi hade kanske 
fått flera motbilder om vi mera aktivt hade sökt aktörer 
som lämnade universitetet efter kortare tid. Dock hade vi 
då förlorat det värdefulla i de reflektioner personer med 
lång verksamhetstid vid universitetet har kunnat ge.

Med ytterst få undantag har vi båda deltagit vid inter-
vjuerna. Dessa har mestadels gjorts i universitetets lokaler, 
men också hemma hos de intervjuade och på andra håll. I 
några fall har vi genomfört intervjuer på hotell och vid ett 
tillfälle via Skype. Vi har inte kunnat konstatera att valet 
av intervjuplats har haft någon påtaglig betydelse för de 
perspektiv vi har fått.

Intervjuerna bestämdes via telefon eller e-post. Alla 
har varit mycket positiva till att delta i projektet och har 
frikostigt delat med sig av sina erfarenheter. Vid första 
kontakten beskrev vi bakgrunden till, och syftet med, 
projektet och intervjun. Som underlag inför intervjutillfäl-
let lämnades en kopia av universitetsledningens beslut om 
vårt uppdrag och ett brev där vi formulerade några inle-
dande frågor för våra intervjupersoner att fundera över:

• När kom du till LiU?
• Varför kom det sig att du valde att slå dig ned vid 

Linköpings universitet?
• Vilken var din bakgrund?
• Vilka roller/positioner hade du vid LiU?
• Hur var det att komma till Linköpings högskola/

universitet?
• Vi vill gärna att du från ditt perspektiv berättar om 

vilka frågor som har stått på dagordningen, viktiga 
skeenden och personer, som du anser har haft sär-
skild betydelse i dessa sammanhang?

• Hur ser du på utvecklingen av universitetet under 
den tid du varit verksam här?

Intervjuerna genomfördes som öppna intervjuer där in-
tervjupersonen till stora delar fick styra berättelsen. Några 
intervjuade höll sig strikt till den tidsperiod som projektet 
omfattade medan andra valde att berätta om händelser 
och utveckling under hela sin tid på universitetet.

Intervjun som källa har både för- och nackdelar. Att 
ha direktkontakt med källan ger uppenbara fördelar. Man 
kan få svar på de frågor man är intresserad av, reda ut 
missförstånd och skapa tydlighet genom att ställa följdfrå-
gor. Intervjuer har precis som andra muntliga källor dock 
också klara nackdelar. Då vi anlitar en skriftlig källa som 
till exempel ett protokoll kan vi vara rimligt säkra på att 
universitetsstyrelsen hade möte på den tid som står i pro-
tokollet, att vi får veta exakt vilka personer som deltog på 
mötet, vilka ärenden som stod på dagordningen och vilka 
beslut som fattades. Om någon 30 år senare ska berätta 
om samma möte har personen sannolikt glömt namnen på 
hälften av dem som deltog och kommer att påstå att perso-
ner deltog som vi med hjälp av protokollet kan fastslå inte 
har varit med. Däremot kan en deltagare i ett möte berätta 
om stämningar på möten och i debatter samt om åsikts-
skillnader som protokollen inte berättar något om. 

En intervjusituation är alltid ett samspel mellan den 
intervjuade och den/de som intervjuar. Man kan alltid 
utgå från att intervjuarna på något sätt påverkar resultatet. 
Christer Knuthammar kom till Linköpings högskola år 
1974 och har innehaft flera funktioner här än de flesta. Han 
har bland annat verkat som universitetslektor, prefekt, 
varit företrädare för filosofiska fakulteten i universitets-
styrelsen, överbibliotekarie, prorektor och tillförordnad 
rektor. Han hade varit en självklar person att intervjua 
om han inte hade haft rollen som intervjuare. I egenskap 
av aktör under perioden som detta projekt omfattar har 
han stor kunskap om både händelser och personer som 
var verksamma under universitetets första år. Christer 
Knuthammar har även skrivit både filosofiska och teknis-
ka fakultetens historiker vid deras 25 år. Denna ingående 
kunskap, både som aktör och historiker, har varit en 
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styrka i intervjusituationerna men vi kan även utgå från att 
hans aktörsperspektiv också har påverkat intervjuerna. Eli 
Hjorth Reksten har varit vid universitetet sedan år 1990 
och har under hela denna tid verkat som arkivarie. Genom 
sitt arbete med universitetets skriftliga källor har hon god 
kunskap om universitetets utveckling. 

Minnet är bedrägligt och ju längre tid som förflutit 
sedan händelserna man ska berätta om, desto mindre 
tillförlitlig blir källan. Det har dock inte varit en uppgift 
i detta projekt att kritiskt granska varje intervjus tillför-
litlighet mot vad som ”egentligen hände”.  I denna bok 
sammanfattas de olika berättelser eller verkligheter som 
våra aktörer nu i eftertid beskriver, och ger på detta sätt 
olika bilder av universitetets första år. Berättelserna 
har ibland kompletterats via andra källor med målet att 
underlätta läsarens förståelse av vad som faktiskt hände. 
Vad gäller fotomaterialet i boken har vi särskilt angivit när 
detta hämtats från Östgöta Correspondentens (ÖC) och 
Östgötens samlingar.

Denna bok är att se som ett bidrag till den fortlöpande 
teckningen av Linköpings universitets historia. Tidigare 
har nämnts Christer Knuthammars båda fakultetshisto-
riker. Nämnas bör också Ingemar Linds ”En akademisk 
resa” där han, förutom sin tid som student och forskare 
vid Uppsala universitet och sin rektorstid vid Örebro uni-
versitetet, även beskriver sin tid som verksam i Linköping, 
vid universitetsfilialen, Linköpings högskola (LiH) och vid 
Linköpings universitet. Lennart Sturesson behandlar i sin 
monografi ”TV som undervisningsteknologi. Exemplet 
Linköpings tekniska högskola” experimentet med tv som 
verktyg i undervisningen, ett försök som har en central 
roll i vårt intervjumaterial. Gunnar Richardsson beskriver 
i studien”Hur Örköpings universitet och XTH blev Lin-
köpings universitet och Tekniska högskola” vilka faktorer 
som avgjorde att Linköping blev staden för satsningen på 
en ny högskola.  Sist i denna bok finns en lista över littera-
tur om Linköpings universitet.

Många har bidragit i arbetet med att realisera det-
ta projekt. Vi vill först och främst tacka alla våra 
intervjupersoner, aktörer som har bjudit på sin tid och så 
frikostigt berättat om sina erfarenheter. Paola Svensson 
på Linköpings föreningsarkiv och Johnny Gustavsson 
på Östgöta Correspondenten har generöst bistått oss i 
utnyttjandet av Östgötens respektive Correns rikhaltiga 
bildsamlingar. 

Många är de bland tidigare och nuvarande anställda vid 
LiU vilka hjälpt till med att identifiera dem som förekom-
mer på bilderna i boken. Art director Peter Modin vid 
LiU:s kommunikationsavdelning har svarat för oumbärliga 
insatser när det gäller bokens grafiska formgivning.

Framhållas ska även värdet av att ha kunnat dra nytta 
av Gunnar Elfströms rika lincopensiska vetande och av att 
ha fått repliera på Karin Christofferssons (Klara språket) 
och Johan Hagesunds (DIBB förlag) rutinerade korrektur-
granskningsinsatser.

Till alla – sålunda nämnda och onämnda – ett djupt 
känt och stort TACK!

Christer Knuthammar  Eli Hjorth Reksten
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Förfluten idyll. Allén från Kalmarvägen fram mot Valla gård före högskolebyggnationen.

Från TM och filial till LiH och LiU

– En kronologisk överblick

Idéer om att bygga upp ett universitet i Östergötland kan 
spåras tillbaka till den svenska stormaktstiden på 1600-ta-
let, när den svenska expansionen i Östersjöområdet 
bland annat gav en skjuts åt framväxten av en industriell 
verksamhet i Norrköping och Finspång – stimulerad och 
ledd av vallonska invandrare med Louis de Geer och Wil-
lem de Besche i spetsen. Detta, tillsammans med det fak-
tum att Östergötland och Linköpings stift intog en central 
plats i tidens religiösa och politiska liv, ingick i bakgrun-
den till ett förslag vid riksdagen 1659 att etablera en Göta 
akademi med alternativ placering i Östergötland. Men av 
detta blev intet. Viktigare ansågs vara att satsa på ett uni-
versitet i Lund, särskilt som ett led i försvenskningen av de 
med freden i Roskilde år 1658 nyvunna provinserna.

Därefter skulle det dröja drygt 270 år till dess frågan 
om högre utbildning i Östergötland återkom i offentliga 
sammanhang. Detta skedde år 1928 via en artikel skriven 
av Norrköpingssonen fil. dr Birger Nerman, professor och 
arkeolog, i Svensk Tidskrift. Om detta och vad som sked-
de fram till dess att riksdagen år 1965 beslutade att etable-
ra fyra universitetsfilialer, varav en i Linköping, samt en 
teknisk och medicinsk högskola i Linköping har skrivits i 
tidigare sammanhang. Detsamma gäller utvecklingen fram 
till filialens start höstterminen 1967 och högskolans två år 
senare, liksom huvuddragen i det faktiska skeende som 
resulterade i tillkomsten av Linköpings högskola år 1970, 
vilken 1975 förlänades ställning som universitet.1

1. Se därom i bl.a. T. Carlbom Högskolelokaliseringen i Sverige 
1950–1965, C. Knuthammar En omväxlande historia. Linköpings tekniska 
högskola 1969–1994, S. Lindgren Tillkomsten av Linköpings universitet  i 

En mer ingående, djuplodande och samlad studie av 
skeendet fram till starten av Linköpings högskola, och av 
utvecklingen under dess särskilt utsatta inledande decen-
nier, återstår ännu att göra. Det uppdrag som blivit oss 
anförtrott gäller att dels dokumentera skeenden kring 
högskolans/universitetets tillkomst och tidiga utveckling, 
dels lyfta fram några särskilt betydelsefulla entrepre-
nöriella insatser inom universitetet. I enlighet med våra 
direktiv har vi huvudsakligen ägnat oss åt att även för 
framtida bruk samla in hågkomster och minnesbilder från 
olika personer, vilka utifrån skilda positioner följde och 
medverkade i utvecklingen fram till dess att Linköpings 
universitet uppnådde en stabilare och säkrare position. Vi 
har därmed koncentrerat oss på åren fram till början av 
1980-talet. Som en följd av 1977 års högskolereform ingick 
Lärarhögskolan och Slöjdlärarseminariet i Linköping 
samt Förskoleseminariet i Norrköping då i Linköpings 
universitet. Både den tekniska fakulteten (LiTH) och den 
filosofiska fakulteten hade vid den tiden fått säkrare mark 
under fötterna. För den medicinska fakulteten gällde det 
motsvarande först år 1986 i och med starten för Hälso-
universitetet. Mot den bakgrunden har vi valt att i detta 
minnesprojekt inrymma bilder och hågkomster även kring 
denna viktiga delprocess.

Centralt i vår framställning har varit att ge plats åt de 
inblandade personernas nutida och personliga minnen 
och bilder från ett vittförgrenat skeende. Våra intervjuer, 
liksom annat muntligt källmaterial som tillkommit en mer 

Linköpings historia 5. Tiden 1910–1970, G. Richardson Hur Örköpings 
universitet och XTH blev Linköpings universitet och Tekniska högskola.
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eller mindre lång tid efter den utveckling och de förhållan-
den man uttalar sig om, har naturligtvis stora brister från 
källkritisk synpunkt om materialet används som berät-
tande källor till ett faktiskt skeende. Ens bilder påverkas 
av glömska, av att man har facit i handen, av att man både 
medvetet och mer eller mindre omedvetet vill förklara, 
förminska eller på andra vis klargöra sin egen roll. Torgny 
Lindgren har i anslutning till sina 2010 utgivna Minnen 
sagt, att vad som är sant och har hänt på riktigt kommer 
läsaren troligen aldrig att få veta. Och det är inte heller po-
ängen. Minnet är som vi vet en högst otillförlitlig källa.

På betydligt säkrare mark befinner sig historikern när 
källmaterialet nyttjas som kvarlevor, d.v.s. i detta sam-

manhang för att summera och analysera de bilder och 
förhållanden som de intervjuade numera lyfter fram. Det 
centrala i denna framställning blir därmed inte att i första 
hand reda ut vad som faktiskt skedde (”Wie es eigentlich 
gewesen” för att tala med Leopold von Ranke). I centrum  
står de berättelser man numera förmedlar från universite-
tets inledande årtionden. Sådana bilder (riktiga, vinklade, 
missvisande…) ingår som bärande delar i organisationens 
d.v.s. LiU:s sammansatta och knappast lättfångade kultur/
er. 

Målet med denna skrift är att utifrån nu föreliggan-
de intervjumaterial ge en systematisk och analyserande 
summering av skilda minnesbilder från dem som vi haft 
möjlighet att intervjua. Innan vi sålunda övergår till detta 
vill vi som en samlad introduktion ge en översiktlig bild av 
det faktiska skeendet kring starten av Linköpings högskola 
och  dess första tid då det gällde att bygga upp och befästa 
en inledningsvis ömtålig ställning. Som slutstenen i det 
bygget kan man se Hälsouniversitetets start år 1986. Med 
den fullständiga läkarutbildningen på plats hade därmed 
även den medicinska fakulteten uppnått efterlängtad aka-
demisk position och myndighet.

Startfasen
Sverige intog en synnerligen konkurrenskraftig posi-
tion på de flesta samhälleliga områden vid en jämförelse 
med svårt härjade europeiska grannar under åren efter 
det andra världskrigets slut. De skriande behoven av att 
återuppbygga förstörda städer, sönderslagna kommuni-
kationer och annan infrastruktur  fick till följd att Sverige 
med sina resurser i form av oskadad industriell kapacitet 
och tillgång till trävaror, järnmalm och stål m.m. kom in 
i en lång period av stark ekonomisk tillväxt.  I sin tur re-
sulterade detta i betydande utrymmen för att utveckla det 
svenska samhället och bygga ut välfärden  på samma gång 
som befolkningens privata levnadsstandard kunde växa år 
efter år.

När 1963 års universitetskommitté, U 63, i juni 1964 besökte Linköping fick stadspla-
nearkitekten Berndt Nordberg tillfälle att på plats i Valla peka ut den tänkta platsen 
för kommande högskolebyggnader för bland andra kommitténs ordförande, Sven 
Moberg, andre man framifrån t.v.  Bland de övriga står i bildens mitt Ragnar Woxén, 
sedermera ordförande i interimstyrelsen för högskolan i Linköping. Längst till vänster 
ses statistikchef Samuel Bergbäck, vilken svarade för viktiga insatser när högskolefrå-
gan togs upp med början i 1950-talets Linköping. (Foto: Östgöten)

Med denna utveckling följde naturligen växande behov av 
arbetskraft på en alltmer pressad arbetsmarknad. Behåller 
det svenska samhället sitt progressiva drag, torde knapphe-
ten på kvalificerad arbetskraft bli bestående och vår förmåga 
att utnyttja våra arbetskraftstillgångar sättas på än hårdare 
prov. De citerade orden återfinns i direktiven till den uni-
versitetsutredning som ecklesiastikministern Ivar Persson 
i Skabersjö tillsatte den 30 juni 1955. En grundläggande 
utgångspunkt i dess kommande utredningsarbete utgjor-
des av insikten om att man för tiden fram emot mitten av 
1960-talet hade att räkna med en demografiskt betingad 
starkt ökad tillströmning till landets universitet och hög-
skolor jämsides med ständigt stigande behov av universitets- 
och högskoleutbildad arbetskraft. (SOU 1957:24, sid. 9 f ).

Tillkomsten av 1955 års universitetsutredning (U 55) 
blev inledningen till ett tioårigt intensivt utrednings- och 

omdaningsarbete inom det svenska universitets- och 
högskoleväsendet. I december 1959 överlämnade U 55 sitt 
sista betänkande: Universitet och högskolor i 1960-talets 
samhälle. Riktlinjer och förslag till utbyggnad. Dess arbete 
resulterade bl.a. i kapacitetsökningar vid universiteten 
i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. En teknisk 
högskola startades vid Lunds universitet liksom civilin-
genjörsutbildning i Uppsala, vartill kom platstillskott vid 
KTH och Chalmers. Som utflöden av U 55 har man även 
att se tillkomsten av särskilda utbildningar av tekniska 
magistrar. Sådana startade i Linköping och Örebro år 1963 
och vid KTH året därpå.2 Övervägandena kring U 55 låg 
även till grund för de beslut, vilka resulterade i att man i 
september 1965 kunde inviga ett nytt universitet i Umeå. 

2. TM-utbildningen permanentades först efter förslag från U 63, SOU 
1965:1, sid. 260. Carlbom sid. 86.

I februari år 1966 höll den lokalt utsedda högskolekommittén sitt avslutande möte under landshövding Per Eckerbergs ledning. Runt honom ses här från höger: Direktör Hans-Eric 
Lövkvist, dir. Olle Wahlbeck, rektor Tage Bergkvist, statistikchef Samuel Bergbäck, byggmästare Linus Johansson, doc. Eve Malmqvist, rektor Einar Lilja, riksdagsman Carl 
Eskilsson, forskningschef Frid Wänström, disp. Carl Johansson, landstingsdirektör Hans Gröndahl, kommunalråd Carl-Hilmer Johanson, bostadschef Tore Pettersson, Motala och 
dir. Sven Levander, Norrköping. (Foto: ÖC)
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Som ett kuriosum må här förtjäna att påminnas om hur 
professorn Gunnar Blix, inspektor för Norrlands nation i 
Uppsala, i ett tal på nationen år 1955 hade framhållit att det 
fanns skäl ta vara på den norrländska grädden innan man 
öser fram blåmjölken i söder.

U 55 hade bland sina förslag även kommit in på beho-
vet av att basera olika delar av samhällsplaneringen på en 
väl utvecklad prognosverksamhet. U 55 framhöll: Något 
tillspetsat skulle man kunna säga, att medan utbildnings-
väsendet hittills baserat sig på förhållandena på gårdagens 
arbetsmarknad skulle det behöva sikta på inte ens dagens 
eller morgondagens utan de närmaste decenniernas arbets-
marknad.  Inom ecklesiastikdepartementet resulterade 
detta i att den dåvarande byråchefen Sven Moberg, med 
början i juni 1960, bildade en särskild prognos- och plane-
ringsgrupp (P-gruppen). Dess prognosarbete ledde ett par 
år senare fram till ännu en universitetsutredning (U 63) i 
vilken Moberg själv blev ordförande. Det var ett uppdrag 
som han behöll även efter det att ecklesiastikministern, 
Ragnar Edenman, i början av år 1964 utsett honom till sin 
statssekreterare. 

Övervägandena i och kring U 55 och inte minst frågan 

om ett universitet i Umeå hade naturligtvis stimulerat 
intresset för universitets- och högskolesatsningar runt 
om i Sverige. Ledningarna för städerna Linköping och 
Norrköping, var för sig och tidvis tillsammans, befann sig 
redan 1960 ute på den banan. Deras lokala bedrivanden 
hade på våren 1963 resulterat i formella framställningar till 
ecklesiastikdepartementet dels från Linköping om ett uni-
versitet i staden, dels från Norrköping, där man förklarade 
sig beredd att via kommunala medel på sitt håll starta en 
industrihögskola.

Detta är inte platsen att närmare följa de intensiva och 
intressanta processer, centralt och lokalt, vilka förekom i 
anslutning till U 63 och sedermera resulterade i besluten 
vid 1965 års riksdag att starta en universitetsfilial till 
respektive Göteborgs universitet (i Karlstad), Lunds 
universitet (i Växjö), Uppsala universitet (i Örebro) och 
Stockholms universitet (i Linköping). Samtidigt löstes 
frågan om lokaliseringen av ny teknisk och medicinsk 
högskola till fördel för Linköping efter en tävlan in på 
mållinjen med alternativet Västerås-Örebro.3 Ett i det 

3. Förberedelserna inför och besluten vid 1965 års riksdag har tidigare 
behandlats av Carlbom, Richardson, Knuthammar.

Vid en presskonferens på Linköpings slott dagen före filialens invigning den 1 september 
år 1967 presenterade arkitekten Bengt Hidemark planerna för högskolebygget i Valla 
för länsrådet Lars Rydberg, kommunalrådet C-H Johanson och Leif Lindstrand, 
byggnadsråd vid Kungliga byggnadsstyrelsen. (Foto: Östgöten)

Förebud om en ny tid för Linköping.

sammanhanget avgörande förhållande bestod i att Linkö-
ping, via den år 1960 av riksdagen beslutade och lands-
tinget stödda omvandlingen av länslasarettet i Linköping 
till regionsjukhus, kunde erbjuda en utomordentlig miljö 
för propedeutisk och klinisk utbildning av de medicine 
kandidater som först skulle få sin teoretiska utbildning 
vid Uppsala universitet. På samma gång utgjorde Saab en 
intressant tillgång i utvecklingen av den tekniska hög-
skolan. Möjligheten att lokalisera den tekniska och den 
medicinska högskolan till en och samma ort förväntades 
även kunna resultera i intressanta innovationer i samspelet 
mellan medicin och teknik.

Riksdagsbesluten fattades i december 1965 och innebar 
att man vid de berörda universiteten hade drygt ett år på 
sig att förbereda universitetsfilialernas start hösttermi-
nen 1967. I fallet Linköping handlade det för Stockholms 
universitet om att då börja erbjuda utbildning på ett- 
och tvåbetygsnivå i engelska, nordiska språk, historia, 
statskunskap, juridik, national- och företagsekonomi samt 
matematik.

Startsträckan för den nya tekniska och medicinska 
högskolan gjordes visserligen längre, men var även den 
mycket kort. Här gällde det att konkret verkställa ett 
principbetonat riksdagsbeslut med siktet inställt på start 
redan hösten år 1969. Uppdraget att fortsätta processen 
från ax till limpa anförtroddes en i början av januari år 
1966 utsedd organisationskommitté (KUL), ledd av lands-
hövdingen i Östergötland, Per Eckerberg. Dess arbete 
ledde fram till två betänkanden, vilka i februari respektive 
oktober år 1967 överlämnades till departementet. Dessa 
lades till grund för den slutliga propositionen om högsko-
lan, vilken bifölls av riksdagen i maj år 1968. Regeringen 
hade dessförinnan, redan i januari, utsett en interimistisk 
styrelse att under ordförandeskap av professor Ragnar 
Woxén, 1943–64 rektor för KTH och ledamot i U 63, tills 
vidare leda högskolan i Linköping. Vad gäller dess sam-
mansättning hade inflytandet från lokala instanser, där 
den nya högskolan skulle etableras, anmärkningsvärt nog 

Som företrädare för moderuniversitetet i Stockholm medverkade dess rektor Dag 
Norberg och Herman Schück, docent i historia, i den högtidliga invigningen av filialen 
i Linköping den 1 september 1967. (Foto: Östgöten)  

Frid Wänström, forskningschef på Saab, hade mer än ett finger med även i LiU:s 
tillkomst. (Foto: ÖC)
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begränsats till två ledamöter, landstingsdirektören Hans 
Gröndal och direktören vid Datasaab, Gunnar Lindström. 

Den 10 september 1969 invigdes den nya högskolan 
högtidligen i biografen Forum i Folkets hus. På den 
interimistiska styrelsens bord låg då redan frågan om 
sambanden mellan den etablerade universitetsfilialen och 
den nya högskolan. Dess lösning föregicks av en inten-
siv och knappast okomplicerad process. I februari 1970 
avgjordes denna med ett riksdagsbeslut som innebar att 
Linköpings högskola fick tre fakulteter: en filosofisk, en 
teknisk och en medicinsk. Senare på våren 1970 utsågs 
professor Hans Meijer till den nya högskolans rektor med 
Stig Hagström, året dessförinnan utsedd till professor i 
materiefysik vid den tekniska fakulteten, som prorektor.

Fastare mark
När det nybildade konsistoriet i Linköping samlades 
till sitt första möte, högst upp i landstingets kanslihus, 
den 1 juli 1970, rådde knappast någon brist på angelägna 
frågor att hantera. Även om den statliga styrningen av det 
svenska universitets- och högskoleväsendet på den tiden 
var både stark och ingående, så hade man mycket att stå i 
och sköta på det lokala planet när det gällde att omvandla 
statsmakternas beslut till lokala verkligheter.

Förutsättningarna för det förestående faktiska upp-
byggnadsarbetet skilde sig mellan vad som skulle utvecklas 
till den nya högskolans tre fakulteter. På det filosofiska 
området innebar det förhållandet att Stockholms 
universitet hade och tog ansvar för sin filial i Linköping en 

Ett par dagar före filialens invigning år 1967 informerades en välbesatt Forumbiograf om de nya möjligheterna till utbildning i Linköping. (Foto: ÖC)

trygghet och garanti för de första årens försörjning med 
både lärarkrafter och administrativa resurser.  

På den medicinska sidan hade Uppsala universitet och 
dess medicinska fakultet givetvis både insyn i och infly-
tande över den utbildning som dess medicine kandidater 
skulle få i Linköping. På samma gång både förväntades 
och förväntade sig överläkarna vid regionsjukhuset kom-
ma att inta ledande roller i den nya medicinska fakultet 
som var på väg. 

När det gällde start av den nya tekniska högskolan 
fanns på det lokala planet, utöver teknisk kompetens 
inom näringslivet och i första hand Saab, den tekniska 
magisterutbildningen som inletts år 1963 att tillgå. Den 
förberedande planeringen för den kommande högskolan 
gjordes väsentligen i en teknisk subkommitté till 1966 års 
KUL och därefter i den redan nämnda interimstyrelsen. En 
ledande position i såväl subkommitté som interimstyrelse 
intogs av Ragnar Woxén. Därtill hade Woxén som general-
direktör i den år 1964 nyinrättade utrustningsnämnden för 
universitet och högskolor en ledande roll i planeringen av 
lokaler och utrustning inom den svenska högskolan. Vad 
gällde de sju ledamöterna i interimstyrelsen begränsades 
Linköpingsdeltagandet till två, nämligen de ovan nämnda 
Gunnar Lindström och Hans Gröndal. Av de övriga, utöver 
Woxén, kom två ledamöter, professorerna Bertil Agdur 
och Göran Borg, från KTH och medicinprofessorn Gunnar 
Ström från Uppsala universitet. I den mån som frågor kring 
universitetsfilialen blev aktuella skulle professor Gunnar 
Hoppe delta som företrädare för Stockholms universitet, 
vilket han för övrigt kom att leda som rektor 1974–1978. 

Woxéns starka position kom till särskilt uttryck i 1968 
års regeringsbeslut om interimstyrelse. Med avvikelse 
från KUL:s förslag att man själv skulle leda det fortsatta 
utvecklingsarbetet följde regeringen en reservation mot 
detta från Woxén och gav styrelsen större vetenskaplig 
tyngd. Betraktat från östgötskt håll innebar detta vidare 
att landshövdingen Per Eckerberg och forskningschefen 
på Saab, Frid Wänström, byttes ut mot Gunnar Lindström 

och Hans Gröndal. För det mer operativa planeringsarbe-
tet inrättades, på förslag av interimstyrelsen, sju tekniska 
expertgrupper befolkade och ledda av närmare 50 tunga 
företrädare för teknik och därmed sammanhängande 
vetenskaper.4 Från närmiljön i Östergötland kom endast 
två personer in i expertgrupperna. Det var den ovan 
nämnde Gunnar Lindström samt Ingvar Jung, teknologie 
doktor och teknisk direktör vid Stal Laval Turbin AB, båda 
ledamöter i KUL:s tekniska subkommitté. Till dessa tunga 
resurser i högskolans uppbyggnad ska även läggas de 
utvecklingsinsatser för den kommande tv-undervisning-
en, vilka leddes av en särskild kommitté för tv och radio i 
undervisningen (TRU). 

Utöver planeringen av högskolans verksamhet inom 
utbildning och forskning gällde det att på samma gång 
anskaffa lokaler för undervisning och forskning samt att 
tillgodose differentierade behov av kompetent personal 

4. Av dessa personer hämtades fjorton från KTH, sju från Chalmers, 
åtta från Lunds universitet, varav fem från dess tekniska högskola, två 
respektive en från Stockholms och Göteborgs universitet samt två från 
Handelshögskolan i Stockholm.

När kansistoriet samlades till sitt första sammanträde den 1 juli 1970 hade högskolan 
ännu inga egna lämpliga lokaler varför man möttes i landstingets kanslihus. Kring bor-
det ser man från vänster till höger: Birger Hagård, Ingemar Lind, B.G. Allan Persson, 
Göran Ando, Ove Karlsson, Sven Lindgren, Nils-Holger Areskog, Stig Hagström, Hans 
Meijer, Paul Almefelt, Nils Hultgren, Lars-Olof Albertson, Kristina Österman, Hans 
Baude, Bengt-Olov Eriksson, Nils Backer. (Foto: ÖC)
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och omedelbart inleda arbete med att rekrytera studenter. 
För Linköpings kommun utgjorde nya behov av bostäder 
en särskild utmaning. Men vad gäller studentbostäder 
hade man redan uppnått en hel del. Bostäder i kvarteret 
Flamman stod klara år 1965 och med början år 1967 även 
vid Ryds allé.

Den nya högskolan, vilken beslutats under 1960-talets 
rekordår och planerats utifrån en stark tilltro till sam-
hällsingenjörskonstens möjligheter, hamnade emellertid 
mycket snabbt i svårigheter. När 1960-talets framstegstro 

på tröskeln till 1970-talet började övergå i mer pessimis-
tiska stämningar sjönk intresset för högre teknisk utbild-
ning i landet. Detta blev särskilt drabbande för den nya 
högskolan i Linköping. Man lyckades inte fylla alla sina 
utbildningsplatser. Studenternas förkunskapsnivåer sjönk. 
Detta, tillsammans med att modellen med undervisning 
via sluten-krets-television inte motsvarade alla högt ställda 
förväntningar, resulterade i dåliga tentamensresultat. När 
denna problematik blev föremål för en het och återkom-
mande uppmärksamhet under 1971–1973 medförde det 
ett ytterligare sjunkande intresse för teknisk utbildning i 
Linköping. 

Under hela 1970-talet ägnade man sig inom tekniska 
högskolan åt att på olika vis söka vrida utvecklingen i posi-
tiv riktning. En viktig vändpunkt uppnåddes med beslutet 
år 1974 att starta en för landet då unik civilingenjörslinje 
i datateknik, en nyhet som möjliggjordes via en samtidig 
reducering av antalet platser på linjen för teknisk fysik 
och mätteknik (Y). Jämsides med detta förstärktes den 
tekniska fakulteten med en professur i datalogi, varmed 
Linköpings tekniska högskola (LiTH) fick en ledande roll 
inom ett nytt vetenskapligt område med framtiden för 
sig. Detta, tillsammans med en rad andra åtgärder, fick till 
följd att LiTH gick in i 1980-talet med betydligt säkrare 
mark under fötterna.

Även för den filosofiska fakulteten blev läget snabbt 
besvärligt under 1970-talets tidiga år. Också där drabbades 
man, liksom annorstädes i landet, av sviktande student-
tillströmning. Andelen ungdomsstuderande inriktade mot 
längre utbildningsåtaganden var låg. Dominerade gjorde 
studenter som var 25 år eller äldre och som läste enstaka 
kurser på halvfart. Ett annat bekymmersamt förhållande 
bestod i att endast ett relativt fåtal av studenterna gick 
vidare till fördjupningsnivåer i de olika ämnena. Förhål-
landen som dessa hotade även möjligheterna att rekrytera 
och behålla kvalificerad personal. 

Mot denna bakgrund kom också det faktum att stats-
makterna medvetet avstått från att förse universitetsfili-

Paviljongerna på Sveagatan 5 – hemvist för universitetsfilial och därefter pedagogiska 
institutionen.

Fram till år 1987 utspelades universitetets promotioner i Linköpings domkyrka. Under 
predikstolen ses här Hans Meijer, kung Carl XVI Gustaf och utbildningsministern 
Ingvar Zackrisson år 1975, året då LiH blev universitet.

alerna med resurser för forskning och forskarutbildning 
att bli ett formidabelt utvecklingshinder för fakulteten. Att 
undanröja detta utgjorde en central strategisk utmaning 
under hela 1970-talet. Först gällde det att vinna statsmak-
terna för sin sak. Detta lyckades man med i och med att 
regeringen i maj 1975 gav Linköpings högskola i uppdrag 
att utreda möjligheterna att bygga upp en tvärvetenskap-
lig forskningsorganisation vid sin filosofiska fakultet. 
Sammanhängande med detta kan man se ett samtidigt 
uttalande av utbildningsministern Bertil Zackrisson, där 
han förklarade sig ha för avsikt att byta högskolans namn 
till Linköpings universitet, något som högtidligen sked-
de under kunglig medverkan i maj år 1975. På våren 1978 
beslutade riksdagen att starta uppbyggnaden av två teman, 
Teknik och social förändring samt Vatten i natur och sam-
hälle. Två år senare följde temana Hälso- och sjukvården i 
samhället samt Kommunikation.

Vad gäller 1970-talskrisen för utbildningen vid filosofisk 
fakultet innebar 1977 års högskolereform nya förutsätt-
ningar, vilka fakulteten med goda resultat tog fasta på. 
Reformen, som utgick från 1968 års universitetsutred-
ning (U 68), var förvisso omstridd och kontroversiell 
även i Linköping. Men med införandet av ett linjebaserat 
utbildningssystem även inom de s.k. fria fakulteterna 
säkerställdes en över fakulteten som helhet stabil rekry-
tering av studenter inriktade på minst treåriga studie-
åtaganden på heltid 5. Även om den filosofiska fakulteten i 
Linköping fortsatt hade att leva med besvärande luckor i 
sin ämnesuppsättning, hade man genom att utnyttja sina 
komparativa fördelar när det gällde att åstadkomma nya 
utbildningsalternativ över traditionella disciplingränser 
lyckats att komma ur det tidiga 1970-talets krisläge. 

Sålunda stod både den filosofiska och den tekniska 
fakulteten (LiTH) på betydligt säkrare mark vid 1980-ta-
lets början. 1977 års högskolereform resulterade vidare 
i att det dittillsvarande universitetet, tillsammans med 

5. Citat ur Knuthammar, 1992, sid. 76.

Lärarhögskolan och Slöjdlärarseminariet i Linköping och 
Förskoleseminariet i Norrköping inordnades i Universite-
tet i Linköping (UiL). Innan detta kunde anses ha uppnått 
sin fulla bredd återstod emellertid att hantera ytterligare 
en  pusselbit, frågan om den medicinska fakulteten och 
dess verksamhet.

Regeringen hade  i sina direktiv till U 63 angivit att man 
ville ha en plan för en årlig antagning av 900 nybörjare 
till läkarutbildning, vilket var 200 fler än vad som redan 
beslutats och planerats. Utredningens förslag blev att den 
ökade utbildningskapaciteten lämpligen skulle ordnas 
genom att man till regionsjukhuset, antingen i Linköping 
eller i Örebro, förlade den kliniska och propedeutiska 
delen av 90 medicine kandidater som först utbildats vid 
Uppsala universitet. I valet mellan Linköping och Örebro 
landade U 63 ... om än med olika grad av övertygelse hos de 
enskilda ledamöterna i att förorda Linköping med dess sär-
skilda möjligheter att samlokalisera medicinsk och teknisk 
forskning.6 

Efter den medicinska utbildningens start  höstterminen 
1969 dröjde det inte särskilt länge innan den redan under 
det föregående utredningsarbetet tangerade frågan om 
fullständig läkarutbildning i Linköping började dyka upp 
inom den medicinska fakulteten i Linköping. Dess age-
rande, med start under år 1975, resulterade fyra år därefter 
i ett uppdrag från Universitets- och högskoleämbetet att 
återkomma med förslag om försöksverksamhet med ett 
Regionalt hälsouniversitet. Detta i sin tur följdes, efter 
en intensiv process, av att statsmakterna på våren 1986 
beslutade om fullständig läkarutbildning inom ramen för 
Hälsouniversitet i Linköping. Inför höstterminen samma 
år antogs dess första studentkull.

6. Särskilt Ragnar Woxén ville ge Västerås ett tydligt försteg framför 
Linköping som lokaliseringsort för den nya tekniska högskolan. Se där-
om Knuthammar, 1994, sid. 10.
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Innergården till linnefabriken i hörnet Platensgatan-Hertig Karlsgatan, välbekant miljö för högskolans tidiga medarbetare.

Pionjärtida förhållanden och utmaningar 

 – Det fanns ingen tid för reflektion över den egna 
situationen om man alls ville klara den första tiden. 
Åtminstone filialen i Linköping var på det konkreta 
planet illa förberedd och närmast skandalöst 
underförsörjd på olika stödresurser. Materiellt var 
det en ytterst påver tillvaro vi mötte – något som i 
efterhand gjort mig upprörd.

Med statsmakternas grundläggande principbeslut på plats 
gällde det att lokalt snabbt gripa sig an mängder av högst 
handfasta och pockande angelägenheter. Det kunde gälla 
att med kort varsel skaffa fram lokaler till verksamheten, 
att snabbt och effektivt rekrytera personal (lärare, fors-
kare, administratörer, tekniker) och att jämsides därmed 
snabbt kunna uppnå och säkerställa en stabil tillströmning 
av studenter. Denna tillströmning spelade i sin tur en 
central och direkt roll för dimensioneringen av de statliga 
anslagen till den högre utbildningen. Den sedan år 1958 
och fram till år 1977 gällande universitetsautomatiken inne-
bar att statsanslaget för grundläggande utbildning inom 
ett ämne under ett kommande läsår helt bestämdes av det 
antal studenter som registrerat sig läsåret dessförinnan.

Tillkomsten av en utbildning av tekniska magistrar 
(TM) i Linköping år 1963 blev direkt en tillgång när det 
senare gällde att bemanna den nya tekniska högskolan. 
Tord-Jöran Hallberg, som samma år kommit till Linkö-
ping för arbete som civilingenjör vid Datasaab, berättar 
hur han med start år 1966 började förena detta sitt arbete 
med undervisning på TM-utbildningen. Magnus Tide-
man, som sedan år 1955 var verksam vid Saab, hade före 
honom börjat med detsamma. Adolf af Ekenstam, vid den 
tiden lektor på det högre allmänna läroverket i Linköping, 
undervisade även i matematik på TM-utbildningen. Såväl 
Hallberg, Tideman som af Ekenstam och Tage Johans-

son, senare universitetslektor i fysik vid filialen, samt 
efter honom Håkan Sjögren, tjänstgjorde som lärare på 
TM-utbildningen. Den utgjorde således en viktig resurs 
vad gäller rekrytering av personal. I skriften Perspektiv 
på en 25-åring. Linköpings universitet 1975–2000 nämner 
Hallberg hur inte mindre än 30 assistenter 1971–72 hade 
titeln teknisk magister.1 Bland dem som startat sin högre 
utbildning på TM-programmet befann sig Anders Flod-
ström, vilken därifrån rekryterades till forskarutbildning 
vid den tekniska högskolan.

En annan betydelsefull tillgång när det gällde att 
från och med år 1970 lokalt bemanna och utveckla den 
filosofiska fakulteten, utgjordes givetvis av beslutet att 
uppdra åt Stockholms universitet att hösten 1967 starta 
filialutbildning i Linköping. På så vis fanns från början 
en huvudman med ansvar för att med kort varsel få igång 
verksamheten i Linköping och därmed för rekrytering av 
lokalt behövlig personal. Till detta kom att redan befintli-
ga lärare vid Stockholms universitet förväntades fullgöra 
en del av sin undervisningsskyldighet vid filialen i Linkö-
ping. Bland dessa fanns flera som följde med när univer-
sitetsfilialen år 1970 gick upp i den filosofiska fakulteten i 
Linköping. 

Ingemar Lind kom hösten 1967 till filialen i Linköping 
som nytillträdd universitetslektor i matematik vid Stock-
holms universitet. Bakom sig hade han då utbildning vid 
Uppsala universitet, avslutad med doktorsgrad i mate-
matik. I det läget erbjöd satsningen på universitetsfilialer 
intressanta möjligheter till akademiska anställningar. 
Lind sökte flera. När det stod klart att han låg bäst till 
för ett lektorat med placering i Linköping valde han det 
alternativet istället för att satsa på andra till buds stående 

1 Perspektiv på en 25-åring sid. 6 f.
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möjligheter. Som en bidragande orsak till det beslutet 
säger han sig ha haft en föreställning om att verksamheten 
i Linköping skulle kunna utvecklas till ett universitet till 
skillnad från de övriga tre filialerna. Ett annat skäl var 
hans upsaliensiske handledares råd att satsa på Linköping 
om han ville påverka vad som där skulle ske.2

I sin fascinerande bok Akademisk resa summerar Lind 
vilka förhållanden som mötte honom, när han kom till 
Linköping och platsen för sitt nya värv på Sveagatan: Var-
ken jag eller någon annan i samma situation hade förmodli-
gen några vidlyftiga funderingar om våra nya roller eller vår 
framtid. Vissa såg troligen på den nya rollen som tillfällig, 
kanske t.o.m. påtvingad. Andra – till dem hörde jag – såg 
åtagandet som något mera långsiktigt, vilket underströks 
av social etablering på den nya orten. Vi fick i varje fall 
inte många möjligheter att begrunda våra nya missioner 
eftersom det vid filialstarten inte fanns någonting förutom 
ett fåtal lärare och en massa förväntansfulla studenter som, 
bildligt talat, bankade på dörren. Det fanns ingen tid för 
reflektion över den egna situationen om man alls ville klara 
den första tiden. Åtminstone filialen i Linköping var på 
det konkreta planet illa förberedd och närmast skandalöst 
underförsörjd på olika stödresurser. Materiellt var det en 
ytterst påver tillvaro vi mötte – något som i efterhand g jort 
mig upprörd.3

Från baracker och andra temporära lokal lösningar 
till Campus Valla, US och LiU Norrköping

I de berättelser vi fått ta del av både från dem som var 
verksamma vid filialen och de som senare kom att arbeta 
vid den tekniska och den medicinska högskoleenheten 
under dessa första år återkommer man till de första årens 
baracktillvaro på Sveagatan och till upplevelserna av att 
tvingas bedriva sina olika verksamheter i allsköns till buds 

2 I. Lind 30/11 -12.
3 Lind sid. 38. Byråchefen Nisse Hultgren i flyttagen.

Väl uppmärksammade annonser vittnade om nya möjligheter på den lokala arbets-
marknaden.

stående lokaler runt om staden. Under den första tiden 
huserade högskolans lokala ledning, med rektor Hans 
Meijer och förvaltningschefen Paul Almefelt (gemenligen 
kallad Palle) i spetsen, i det tidigare riksbankshuset på S:t 
Larsgatan mittemot S:t Larskyrkan. Nils Hultgren minns 
hur han tillsammans med sina kolleger i riksbankhuset i 
samlad tropp och under förvaltningschefens ledning vid 
ett tillfälle under denna första idylliska tid begav sig till 
Sveagatan för att i där befintliga förråd förse sig med pap-
per, pennor och annat som krävdes för att verksamheten i 
riksbankshuset skulle fungera. 

Även studentkårens valda funktionärer hänvisades un-
der den första tiden till centralt belägna men utspridda lo-
kaler. Man började i en trerumslägenhet på Drottningga-
tan 35. Snart nog kompletterades denna med kansli lokaler 
i en sedermera riven villa på Drottninggatan 4, nere 
vid Drottningbron. Den blev hemvisten för Linköpings 
Förenade Studentkårer. Studenterna vid filialen, senare 
den filosofiska fakulteten, fortsatte att bedriva sin kår-
verksamhet i dessa lägen fram till dess att man år 1973 fick 
möjlighet att flytta över till hus A på Valla. En avgörande 
milstolpe i utvecklingen och förankringen av studentlivet 
i Linköping passerades i februari år 1968 när man flyttade 
in i Ryds herrgård som staden ställt till studenternas förfo-
gande som kårhus. 

Med början år 1970 blev husen A, B och C färdiga 
att tas i bruk, varmed högskolans verksamhet började 
koncentreras till vad som numera benämns som Cam-
pus Valla och vad gäller den medicinska fakulteten till 
regionsjukhuset, sedermera universitetssjukhuset. Men 
Linköpings Linnefabrik på Platensgatan 26, tillsammans 
med kontorslokaler på Platensgatan 27 och Sveagatans 
baracker, skulle komma att inhysa den samhällsvetenskap-
liga institutionen och institutionen för språk och litteratur 
respektive högskolans pedagogiska institution ännu några 
år. Den filosofiska fakultetens matematiker, statistiker, 
naturvetare och ekonomer fördes dock från början år 
1970 till institutionerna för matematik, fysik och mättek-

En ovanlig syn under den ungdomliga högskolans inledande årtionde. Under över-
inseende av B.G. Allan Persson och Bengt Hildenwall på IKP tar kusken Lars-Erik 
Larsson tillsammans med hästarna Doris och Puck med sig professorn i produktions-
teknik 2, Carl T. Ingwall, ut på en åktur.

Den Balmerska villan Drottninggatan 4 utg jorde från hösten 1967 och in på 1970-talet 
en hemvist för studenternas kårverksamhet. (Foto: Östgöten)
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nik samt ekonomi. Först med inflyttningarna i Hus T år 
1987, i hus I år 1990 och Origo tre år därefter lämnade LiU 
slutligen pionjärårens barack- och fabriksförhyrningar på 
Platensgatan och Sveagatan. 

Det som återstod utanför Campus Valla var då verk-
samheten i Lärarhögskolans byggnad på Östgötagatan, 
vilken år 2000 flyttade in på Valla och där väsentligen i 
det nya huset Key invid husen Dagny och Origo. Vid den 
tiden var även uppbyggnaden av LiU Norrköping på god 
väg. Men detta och tillkomsten år 2009 av Malmstenssko-
lan på Lidingö, som en del av LiU, är en annan historia än 
den som här står i centrum.

Om undervisning i källare, danshak, 
biograf-, fabriks- och museilokaler

 – Vi var ju tillräckligt unga för att kunna allt.

När 1965 års riksdagsbeslut var fattat gällde det att snarast 
inleda arbetet att förse den kommande högskolan med 
lokaler, ett projekt som dock inte kunde slutföras i tid 
till verksamhetsstarten vid de tekniska och medicinska 
enheterna med höstterminen 1969. Intill dess att i tur och 
ordning husen A, B och C stod klara var man, som redan 
framgått, hänvisad till provisoriska lösningar i Linköpings 
centrala delar och där framför allt i Vasastaden. Utöver pa-
viljongerna på Sveagatan 5 och linnefabriken på Platens-
gatan utnyttjades Katedralskolans aula, Wallenbergsalen i 
länsmuseet, danspalatset Cupolen i Folkets park, Folkets 
hus, d.v.s. nuvarande Nationernas hus på Ågatan där 
man använde sig av både Forumbiografen, nattklubben 
Grottan och B-salen, numera benämnd Scholanders sal. 
Vidare bedrevs undervisning i TM-paviljongen på Gustaf 

Europasymposiet i februari år 1972 markerande LiH:s internationella ambitioner 
rönte stort intresse både externt och internt.

En paneldebatt med internationellt ryktbara deltagare under Europasymposiet i 
februari år 1972 fick lov att genomföras i ett nybyggt laboratorium.

Adolfsgatan och i diverse källarlokaler på Joensuu- och 
Danmarksgatan m.fl. i övre Vasastaden, norr om Götga-
tan. Lägger man till detta, att bristerna vad gäller material 
och utrustning för undervisningens bedrivande var legio, 
måste dåtidens studie- och arbetsförhållanden för både 
studenter och lärare betraktas som minst sagt primitiva 
även med den tidens mått, för att inte tala om jämfört med 
situationen numera, fyrtio år senare. 

Som filialens huvudlärare i matematik berättar Ingemar 
Lind hur den lokala frånvaron av forskning i matematik 
bidrog till att ämnets pedagogiska frågor kom att röna 
särskild uppmärksamhet, ett förhållande som han även ser 
som en konsekvens av startårens särskilt nära förbindelser 
mellan lärare och studenter. Vi lärare träffade studenterna 
ofta och de hade god tillgång till oss. Studenterna kom spon-
tant av sig själva och vi gömde oss inte bakom mottagningsti-
der och liknande. Vi hade knappast kunnat, ens om vi velat. 
Om ett par hundra studenters väl och ve i studierna hängde 
på två, tre lärare så kunde dessa varken gömma sig i det 
stora kollektivets garderob eller smyga undan i likgiltighetens 
gränder.4 Bland de tidiga årens matematikstudenter fanns 
Eva Berg, Gun Djerf och Rickard Alling. Alla berättar de 
om goda pedagogiska insatser från Lind och hans kolleger, 
ytterst primitiva undervisningsfaciliteter till trots. Gun 
Djerf exemplifierar med Stig Gustafssons praktisk-peda-
gogiska slit med plastfilm och färgpennor. Eva drar sig 
till minnes hur hon och hennes 200–300 studiekamrater 
radade upp sig i B-salen i Folkets hus där Ingemar Lind 
i avsaknad av svart tavla hade att – försedd med ett par 
overhead-apparater från den upphöjda scenen – befrämja 
den månghövdade publikens matematiska kunskaper och 
tankeförmågor. 

Alling, som talar om de första åren som en rolig tid med 
stor entusiasm, berättar för sin del om hur Lind med fram-
gång föreläste i matematik för en studentpublik om 400 
personer även från andra estrader, som den i Forumbio-
grafen. Vad gäller inledningsårens, sådana förhållanden till 

4 Lind sid. 40 f.

trots, nära relationer mellan studenter och lärare funderar 
Lind dock själv över om man inte lät omsorgen om den re-
sursgenererande genomströmningen gå något för långt då 
lärarna utarbetade och försåg studenterna med kompen-
dier, vilka nog t.o.m. kom att ersätta läroboken. Eva Berg 
nämner om hur man efter avslutade föreläsningar kunde 

Under sitt första år vid högskoleenheten i Linköping bedrev Gunnel Norrby sitt arbete i 
en av paviljongerna/barackerna på Sveagatan.
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bege sig till linnefabriken och där hämta ut stencilerade 
föreläsningsanteckningar. Hon minns inte vilka som svara-
de för dessa. Själv hade hon aldrig detta till uppgift.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de berättelser 
som kommit oss till del endast innehåller fåtaliga negativa 
vittnesbörd om startårens särskilda besvärligheter, för-
modligen ännu ett uttryck för tidens förlåtande gång och 
givetvis även en konsekvens av att de f.d. studenter som 
vi intervjuat har det gemensamt att de i mer eller mindre 
direkt anslutning efter avslutad utbildning fick anställning 
vid LiH. Högst sannolikt är det, att en mer systematisk 
och bred inventering av andra studenters erfarenheter 
från tiden vid LiH även skulle framvisa mindre idylliska 
och inte lika förlåtande hågkomster. 

Det verkar även ha varit så att de första årens studenter 
i likhet med sina unga lärare uppfattade sig som pionjä-
rer i ett projekt i vilket även de själva hade viktiga roller 
att spela. Det gällde ju att visa en ibland nedlåtande och 
klentrogen akademisk omvärld att projektet LiH hade 
framtiden för sig. Förhållandet att det inte fanns några 
studenter att tillgå i högre årskurser, och att åldersskill-
naderna mellan lärare och studenter var relativt begrän-
sade, underlättade givetvis framväxten av mer kamratliga 
relationer dem emellan än vad som gällde vid de äldre 
universiteten. Därtill har det hos en och annan framskym-
tat att man valde att söka sig till Linköping för att slippa 
den turbulens som rådde på andra håll.5 

Några mer påtagliga utflöden av 1968 års upprorsbeto-
nade studentmanifestationer i Stockholm verkar knappast 
ha gjort sig gällande i Linköping. Sten Andersson, senare 
universitetslektor i historia, berättar att han under intryck 
av studentrörelsen var med om att 1967–68 starta den 
radikala socialdemokratiska studentklubben Spartacus. 
Detta hindrar inte att han på samma gång betonar den 
stimulerande närheten mellan lärare och studenter som 
något unikt. Många studenter kände sig som pionjärer och 

5 Rickard Alling 30/11 -10, Jan-Erik Hagberg 21/3 -11.

var stolta över att kunna åtnjuta lärare med genuint intres-
se för att bedriva undervisning. Som belysande exempel 
nämner Sten sin lärare i statskunskap, Birger Hagård, som 
ur (parti)politisk synpunkt befann sig i en rakt motsatt 
position jämfört med Sten och hans vänsterradikala 
studentkamrater. Enligt Sten kunde Birger verkligen skilja 
på sina roller som lärare och som privatperson. Det säger 
ju alla som var radikala. På hans seminarier fick politiska 
diskussioner stort utrymme. Han lät alla komma till tals 
och stoppade aldrig någons åsikter. När Sten på den tiden 
stötte på kamrater från andra håll och berättade om sina 
studier för Birger Hagård, möttes han av frågor om hur det 
var att ha den rabiata jäkeln som lärare. Med svaret att han 
var en utmärkt sådan fick den frågande låta sig nöja. 

Sten återger ännu ett exempel på hur den stockholm-
ska 68-rörelsen endast avsatte svaga ekon i Linköping. 
Inför kårvalet på våren 1969 hade han lyckats få gehör för 
en motion om att man skulle tillåta partipolitiska gruppe-
ringar i kårvalen, varefter kårfullmäktige upplöstes. Sten 

Vid en särskild visning i maj år 1967 kunde bl.a. kommunalrådet Gunnar Arkehed och 
studentkårens ordförande Rickard Alling beskåda nya studentbostäder i Ryd snart nog 
klara för inflyttning. (Foto: Östgöten)

bildade partiet Kårdemokraterna, men detta fick inga 
mandat trots knackadörr-kampanj och ett 40-procentigt 
valdeltagande. Segrade gjorde Alternativ 69, en grupp 
borgerligt sinnade studenter, som fick in alla sina kamrater.

De inledande årens samarbetsbetonade klimat mellan 
studenterna och högskolans anställda företrädare kunde 
befästas ytterligare under en försöksverksamhet med nya 
samverkansformer (FNYS). Den var ett utflöde av 68-rö-
relsen, med målet att demokratisera högskolan, som LiH 
gick in på under våren 1969 efter förfrågan därom från 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Studenterna skulle 
ges möjligheter att delta i beslutande organ. Det är svårt 
att frigöra sig från intrycket att detta innebar ett första 
steg i en samverkanstradition inom LiH/LiU, som gjort 
sig gällande under lång tid framåt och gör så fortfarande.

I det sammanhanget möter man i intervjumaterialet 
återkommande kommentarer kring de påtagligt harmo-
niska relationerna mellan högskolan och dess studenter. 
Snarast som ett bekräftande undantag från denna regel 
förtjänar att nämnas förekomsten av mer ifrågasättan-

de studenter på läkarlinjen i början av 1970-talet. Rolf 
Andersson, som år 1969 följde med sin handledare 
Lennart Lundholm, när denne flyttade från Göteborg 
till en professur i farmakologi i Linköping, berättar om 
hur studenterna då vunnit säte och stämma i institutions-
styrelsen, där deras radikala krav på inflytande över den 
medicinska undervisningen mötte motstånd från lärarhåll. 
Johnny Ludvigsson kom från Uppsala till Linköping året 
därpå. Han kom då i direkt kontakt med en grupp radikala 
läkarstudenter benämnda Björnligan, vilka genom uppträ-
dande och framtoning markerade en kritisk distans till det 
lokala medicinska etablissemanget. 

Mats Hammar kom i januari 1971 till Linköping för den 
avslutande delen av sin utbildning till läkare. Han beskri-
ver sig och sina studiekamrater som på samma gång ra-
dikala, beskedliga, medvetna, kritiska och ifrågasättande. 
Flera, bland dem Mats själv, var medlemmar i Vårdfront 
där medicinens roll i samhället och dess hierarkier var 
föremål för särskilt intresse. Gerdt Wretmark, professor i 
psykiatri, var en av deras lokala idoler. Det var en person 
av stor betydelse för en kommande förändring av läkarut-
bildningen och därmed för Hälsouniversitetets tillkomst. 
I en jämförelse med Vårdfront är det Hammars bild att 
Björnligan dock varit klart besvärligare att handskas med 
och konfrontationerna mellan dem och lärarna fler. Det 
förhållandet att studentopinionen inom den medicinska 
fakulteten på så vis skiljde ut sig från motsvarande vid de 
båda andra fakulteterna är nog att se som en följd av att 
läkarstudenterna när de kom till Linköping redan hade en 
minst två års personlighetsutvecklande studievistelse vid 
Uppsala universitet bakom sig.

Tvivelsutan måste de första årens tillvaro vid LiH ha 
varit mödosam för alla berörda, både anställda och stu-
denter. Men när de som var med då, nu drygt 40 år senare, 
ser tillbaka på den tiden framstår den inte sällan i en trots 
allt positiv dager, en tendens som rimmar väl med talet 
om att tiden läker alla sår. I vårt intervjumaterial återkom-
mer både de som då kom till Linköping för att studera 

Nybyggda villor i Ryd stod till buds vid inflyttningen till Linköping och den nya högskolan.
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liksom deras lärare och andra kategorier av anställda ofta 
till positiva minnen av smittande pionjäranda och god 
sammanhållning. Man befann sig ju i ett utsatt läge där 
ett begränsat antal människor stod inför en rad akuta och 
gemensamma utmaningar. Dessa handlade om att snabbt 
och effektivt omsätta centrala statsmaktsbeslut i lokala 
och fungerande verkligheter. Men just det faktum att det 
då handlade om ett relativt fåtal anställda och studenter 
innebar å andra sidan korta avstånd mellan de inblandade 
och förutsättningar för god kännedom om varandra som 
personer. I sammanhanget förtjänar särskilt påpekas hur 
spännvidden i åldrar gick från sekreterarpersonal och stu-
denter i 20-årsåldern till lärare och mer erfaren adminis-
trativ personal i 30- till 35-årsåldern. Lars-Erik Andersson, 

som 1969 kom från KTH till högskolan i Linköping som 
lektor i matematik gjorde i samtalet med oss den själviro-
niska kommentaren, att vi var ju tillräckligt unga för att 
kunna allt.

Agneta Johansson, sedermera Fredriksson, var med re-
dan i augusti 1967 då hon arbetade med att skriva in och ta 
emot de första studenterna i en ännu omöblerad barack-
huserad expedition på Sveagatan. Därifrån hade man att 
svara för service till lärarna såsom utskrifter, stencilering 
m.m., en säkert av och till stressframkallande verksamhet.6 
Där fanns även filialens växel, som tidigt sköttes av Anita 
Kämpe men var allas ansvar vid förhinder för henne. Den 

6 Eva Leander 19/3 -09 angående makarna Leanders nattliga stencile-
rande och vaktmästarens sura morgonkommentarer.

Samling i Baljan inför den första studentorkesterfestivalen i maj 1973.

som därifrån och från början ledde universitetsfilialens 
lokala förvaltning var Jan Hedin, historiker från Uppsa-
la, som 1967 sökte och fick tjänst som byrådirektör vid 
Stockholms universitet med placering vid filialen. Hans 
situation, där det gällde att tillsammans med en stab om 
två sekreterare sköta sina arbetsuppgifter, har Ingemar 
Lind tecknat på följande vis: Han kom inte att stanna mer 
än drygt två år, men hade en nyckelroll i det han länge var 
den enda kontaktpersonen till Stockholms universitets rek-
torsämbete och förvaltning. Han hade obegripligt mycket att 
göra. Han fick oupphörligen telefonsamtal om dagarna och 
handlade alla skriftliga ärenden om nätterna. 7

Den centrala förvaltningen, med undantag för rektors-
ämbetet och dess närmaste medarbetare i riksbankshuset, 
befann sig på Sveagatan fram till hösten 1970 då hela den 
centrala förvaltningen började flytta över till nya lokaler 
på Valla. Om utsatta förhållanden under den inledande 
baracktiden vittnar Gunnel Norrby. Hon anställdes hösten 
1970 och fick tidigt i uppdrag att aktivt medverka i den för 
LiH livsviktiga rekryteringen av studenter. Hon place-
rades av den anledningen i en för externa besökare lätt 
tillgänglig del av baracken, invid entrén, som också var 
utsatt för vädrets makter. Genom hela den kalla vintern 
1970–1971 tvangs Gunnel att inomhus behålla sina värman-
de läderstövlar för att inte frysa alltför mycket om fötterna. 

Förhållandena i lokalerna på Sveagatan kommente-
ras även av Gunnar Wenngren som i juli 1970 tillträdde 
befattningen som chef för ett slags intendenturavdelning 
vid högskolan, vari ingick förråd, transporter, lokaler, ut-
rustning, telefonväxel m.m. Ett par månader dessförinnan, 
i april, hade han av interimstyrelsens sekreterare, Peter 
Stoye, ur ett välfyllt baksäte i dennes Volkswagen fått 
överta ett antal pärmar och ritningsrullar samt ett Lycka 
till. Därmed var det bara att sätta igång. Wenngren ger en 
samtidigt drastisk och idyllisk bild av lokalernas standard: 
En del av dom var ganska dåliga, dom andra var riktigt usla. 
Till följd av återkommande vattenläckage var fukthalten 

7 Lind sid. 38.

hög, varför tapeterna sattes fast med häftstift. Läget var 
med andra ord eländigt men trivsamt på något sätt.

Om rekrytering av studenter

 – Bara som en ingivelse så åkte jag och några kamrater 
till Linköping och fick omedelbart studentbostad, vilket 
ju var helt osannolikt, på Ryds Allé.

Verksamt bidragande till besluten att bygga ut den högre 
utbildningen var den ökade efterfrågan på högre utbild-
ning som kunde förväntas när 1940-talets stora barnkullar 
nådde högskoleåldern. En problematik sammanhängande 
med detta utgjordes av den även för studenter besvärliga 
bostadssituationen på universitetsorterna och kanske 
särskilt i Stockholm. Några av dem som vi intervjuat har 
framhållit att just sådana förhållanden ledde till att man 
valde att förlägga sina redan vid Stockholms universitet 
inledda studier till filialen i Linköping. Detta lät sig enkelt 
genomföras då man där mötte samma lärare, undervis-
ning och examination som i Stockholm. Tillgången till 
särskilda studentbostäder i kvarteret Flamman, som stod 
klart för inflyttning år 1965, och sedermera i Ryd spelade 
på så vis en avgörande roll när den blivande studenten 
övervägde och stannade för att utbilda sig i Linköping. 

Bostadstillgången i sig tillsammans med bilder från, 
och berättelser om, besök hos vänner, bekanta, gymnasie- 
och ”lumparkompisar” i studentkvarteren i Ryd nämner 
flera av de intervjuade som klart verksamma anledningar 
till att man valde att förlägga sina studier till just Linkö-
ping. Mille Millnert som växte upp Norrköping och där 
tog studentexamen på Hagagymnasiet nämner särskilt 
att han i valet och kvalet mellan olika alternativ för att gå 
vidare till högre utbildning på det tekniska området nog-
samt studerade vad KTH, CTH, Lund och Linköping hade 
att erbjuda. Under sin militärtjänstgöring, vilken ägde 
rum i Stockholm, besökte han en gymnasiekompis i Ryd. 



32 33

Korridorfester och förekomsten av snygga tjejer spelade 
roll, när han hösten 1973 började studera på Y-linjen vid 
LiH. Närheten mellan Norrköping och Linköping saknade 
för hans del däremot betydelse i sammanhanget. Festerna 
i Ryd var kul och jag tyckte att korridorlivet där ... och Ryd 
var fint. Det var trevligt att bo där. Betydelsefullt var vidare, 
att Y-linjen i Linköping förmådde möta hans krav på att 
utbildningen skulle vara seriös, svår och innehålla mycket 
matematik.

Flera av de intervjuade vittnar om den stora betydelse 
som studentboendet i Ryd, med sina korridorer och till-
gången till Ryds herrgård som gemensamt kårhus, kom att 
få för studenternas trivsel och därmed för framväxten av 
ett kreativt och stimulerande studentliv i bekväm närhet 
till högskolans nya byggnader, vilka efterhand och med 
början under hösten 1970 stod klara på Vallaområdet.

Bristen på studentbostäder i Stockholm fick till följd att 
studenter som redan skrivit in sig för studier vid Stock-

holms universitet, valde att flytta över till filialen och den 
betydligt bättre bostadssituationen i Linköping. En av 
dem var Jan-Erik Hagberg, som 1968 begav sig till Linkö-
ping för sina fortsatta studier i statskunskap. Bara som en 
ingivelse så åkte jag och några kamrater till Linköping och 
fick omedelbart studentbostad, vilket ju var helt osannolikt, 
på Ryds Allé. Det hela underlättades givetvis av att kurser, 
kursplaner tentamina och till väsentlig del även lärarna var 
desamma som vid Stockholms universitet. Marianne Häll-
gren avsåg för sin del inte att flytta från Stockholm. Men så 
blev det när hon och den blivande maken hade tröttnat på 
att bo i sina respektive föräldrahem på Lidingö. De fick år 
1968 två närliggande rum i studentboendet på Flamman. 
Det hade stått klart år 1965 och uppförts i anslutning till 
den tekniska magisterutbildningen. Även för Marianne var 
det enkelt att på samma vis som Hagberg flytta över sina år 
1967 inledda studier – i hennes fall litteraturhistoria – vid 
Stockholms universitet till Linköpingsfilialen. 

Ett grundläggande syfte med den utbyggnad av den 
svenska högskolan som inleddes under 1960-talet var att 
uppnå en spridning av möjligheterna till högre utbildning 
både geografiskt och socialt. Bland dem vi haft tillfälle att 
intervjua ingår ett antal personer, vilka inledde sin bana 
vid Linköpings högskola/universitet som studenter. För 
flera av dessa var den relativa närheten av avgörande bety-
delse när man valde Linköping som orten för sina post-
gymnasiala studier. Som exempel kan nämnas hur Gun 
Djerf från skogen, d.v.s. Igelfors, tillsammans med en rätt 
stor hop från gymnasiet i Finspång tyckte det var praktiskt 
att kunna förlägga sina universitetsstudier till det närbe-
lägna Linköping. För några andra, som Lars Alm och Mats 
Arwidson, vilka båda siktade på att utbilda sig till lärare, 
tillkom att man i avsaknad av akademiska traditioner i den 
egna omgivningen uppfattade alternativet Linköping som 
mindre skrämmande än äldre och mer anrika universitet 
och högskolor. Andra faktorer som nämns i sammanhang-
et är att man kommit att bekanta sig med staden under sin 
militärtjänstgöring eller att släktingar och bekanta fanns 

Många egna studenter rekryterades raskt som medarbetare vid LiH. Här ses Jan-Erik 
Hagberg och Christer Eklöf i ett tidigt möte med Ingemar Lind och Erik Leander.

att tillgå i trakten. Alm berättar om hur en kompis från 
hans hemstad Flen rådde honom att välja Linköping med 
god tillgång på studentbostäder. För Arwidsons del hade 
det viss betydelse att en farbror till honom hade utbildat 
sig till lärare vid seminariet i Linköping. 

Även Randi Hellgren och hennes då blivande make 
Bo hade utbildning till lärare i blickpunkten när de till 
skillnad från flera av sina gymnasiekamrater i Östersund, 
och trots viss skepsis i sina hem, år 1972 valde att studera 
i Linköping. Alternativet Umeå var enligt Bo inte aktu-
ellt. Bilden av dess radikalt röda universitet var inget som 
lockade. Bo tillmäter även en historiskt betingad rivalitet 
mellan inlandsstaden Östersund och kuststäder som Umeå 
och Sundsvall en viss betydelse för sitt val. En annan 
bidragande faktor var att en bror till Randi lämpligt nog 
var bosatt i Norrköping, varför tillgång till bostad inte 
var något problem för henne. Bo fick direkt tillgång till 
studentbostad i Ryd. Pendlingsavståndet mellan Linkö-
ping och Norrköping visade sig lätt att överbrygga. Efter 
bara drygt ett år kunde makarna Hellgren flytta in i en 
studentlägenhet om två rum på Björnkärrsgatan. Så fint 
man tyckte det var då!

Det faktum att 1960-talets rekordår vid 1970-talets 
början förbyttes i mer pessimistiska stämningar innebar 
att den unga högskolan i Linköping utöver startfasens 
utmaningar även hade att kämpa med sviktande stu-
dentrekrytering inom såväl filosofisk som teknisk fakultet. 
På denna punkt var LiH i och för sig inte unikt. Detsamma 
gällde även på andra håll i landet. Men LiH med sitt ännu 
begränsade format var mycket känsligare för detta slags 
störningar, vilka direkt resulterade i en minskning av 
redan begränsade resurser och därtill i ett skede där forsk-
ningen långt ifrån nått sådan omfattning och differentie-
ring att den genererade några större och kompenserande 
resurser. 

Den här endast antydda utvecklingen från rekordår till 
krisår kom att på många vis sätta sin prägel på LiH vad 
gäller inbördes relationer mellan dess skilda delar, innova-

tionspotential, organisatoriska mönster m.m., något som 
sedan dess på olika vis har gjort och ännu gör sig gällan-
de. Till detta finns anledning att återkomma längre fram 
i denna framställning. För att återknyta till starttidens 
sviktande studentrekrytering, där problematiken kring 
tv-undervisningen i civilingenjörsutbildningen innebar 
ännu mer lök på laxen, så lade man sig från början vinn 
om samlade insatser för att vrida utvecklingen i en positiv 
riktning. Gunnel Norrby påminner sig om hur hon, redan 
från början på sommaren 1970, omedelbart fick gripa sig 

Nils Fredrik Mattsson, student på TM-programmet, flyttade i augusti 1967 in i det 
först färdiga huset på Rydsområdet. Till Östgöten säger han att ”hyran är 215 kronor i 
månaden och det är nog i kraftigaste laget tycker jag.” (Foto: Östgöten)
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an detta. Hon ägnade mycket tid åt information på den 
tiden. Tillsammans med Leif-Inge Sandberg kuskade 
Gunnel runt i en tvåsitsig Triumph Spitfire och den ... gick 
som ett rött lyse över Småland och Sörmland. Vid schema-
lagda timmar till förfogande gavs de tillfälle att komma 
i direkt kontakt med gymnasisterna, vilka enligt Norrby 
ibland dock verkade mer kommenderade än intresserade.

För att hävda sig i konkurrensen med etablerade 
universitet och högskolor om intressanta och intresse-
rade studenter gällde det således att marknadsföra LiH 
och dess verksamhet. På senvåren år 1971 anställdes 
Claes Strömberg som informatör. Denne, utbildad i 
nordiska språk vid Uppsala universitet, hade förgäves 
sökt anställning där men på samma gång tipsats om att 
den nya högskolan i Linköping sökte folk, något han tog 
fasta på. En telefonkontakt med Nisse Hultgren resulte-
rade i att Strömberg infann sig hos högskoleledningen 
i riksbankshuset där han efter ett möte med Almefelt 
och Hultgren anställdes vid högskolan med anmodan att 
återkomma på andra sidan sommaren. När så skedde hade 
verksamheten i riksbankshuset flyttat över till Valla och 
hus B. När han trädde in i den dåvarande personalche-
fens, Håkan Mandahl, nya tjänsterum möttes han av ett 
utrop från denne: Är det du din djävel! Skälet till denna 
oförblommerade hälsning var enligt Strömberg, att han 
under sin tid som ordförande i styrelsen för studenternas i 
Uppsala kreditkassa avslagit en låneansökan från Mandahl, 
som även han hade sina akademiska rötter i Uppsala. 

Vad gäller Strömberg konstaterade Mandahl, som 
invid sig hade en lista över ett tjugotal akut lediga arbeten, 
att han sökt en tjänst som studievägledare – något som 
Mandahl emellertid sade sig inte tro att Strömberg kunde 
klara av, varför han istället fick bli informatör. Därvid blev 
det, och Strömberg involverades snabbt i att via bussnings- 
och missionärsaktiviteter förmå studenter att söka sig till 
LiH istället för att välja något annat av mer etablerat alter-
nativ. Strömberg berättar om flera utmaningar i samman-
hanget, bland annat utifrånden tv-baserade utbildningens 

problematik och om svårigheterna att utåt tydliggöra hur 
storheter som Linköpings högskola, den tekniska hög-
skolan, lärarhögskolan, folkhögskolan och den filosofiska 
fakulteten förhöll sig till varandra. Studenterna själva 
blev viktiga medarbetare i detta marknadsföringsarbete 
där LiH intog en nationellt ledande roll, naturligt nog 
med tanke på hur traditionens makt talade för de äldre 
universiteten och högskolorna. Man anlitade även de 
studentnationer, vilka inrättats i Linköping, för att mot 
viss ersättning fungera som särskilt trovärdiga språkrör 
för LiH i sina respektive hemregioner. Enskilda studenter, 
vilka av och till besökte sina föräldrahem, kunde då som 
köttbullsmissionärer också effektivt medverka till att spri-
da LiH:s renommé och möjligheter på de gymnasieskolor 
man lämnat bakom sig.

I takt med att den här verksamheten växte ut marke-
rades ett behov av förstärkta administrativa resurser. Mot 
den bakgrunden utlyste LiH år 1972 en tjänst inriktad 

I april 1969 hyrde Sven Molin och Bo Thor varsitt studentrum på Flamman. (Foto: 
Östgöten)

mot information och marknadsföring med placering på 
utbildningsavdelningen. Ulf Henrikson, som hade arbetat 
i kansliet till U 68 och dessförinnan studerat och verkat 
vid Lunds universitet, fick den befattningen och började 
sin bana vid LiH på hösten 1972. Tillsammans med LiH:s 
växande kader av studievägledare inledde Henrikson och 
Strömberg utvecklingen mot en särskild informations-
avdelning vid LiH. Som en tidig etapp i det sammanhang-
et framstår det av Henrikson själv nämnda gula materialet.

Studentrekryteringens problematik

 – Linjesystemet är ju grundutbildningens i Linköping stora, 
våta dröm... Det är det bästa vi gjort.

 – Det är inte riktigt givande det här att aldrig komma 
längre än till B-nivå... Vi var alltid liksom restposten ... 
och inte något så där superviktigt ämne för någon.

Den nya högskolan i Linköping hade alltså knappt kommit 
upp ur startgroparna när man direkt fick känna av konse-
kvenserna av den nedgång i intresset för högre utbildning 
som drabbade Sverige i början av 1970-talet. Den slog 
direkt mot de anslag som man hade att disponera för sin 
utbildningsverksamhet, vilket givetvis tedde sig särskilt 
bekymmersamt under de första åren när det handlade om 
att utifrån låga tal bygga upp högskolan. 

Till sådana svårigheter, vilka mer ingående behand-
las i historiken över LiTH:s första tjugofem år, återkom 
särskilt Sven Erlander och Ingemar Ingemarsson. Den 
förstnämnde påminde om att LiH avseende såväl filosofisk 
som teknisk fakultet från början var underförsörjd med 
ekonomiska resurser jämfört med landets övriga univer-
sitet och högskolor. Ingemarsson för sin del nämner om 
lägre resursramar och framför allt en glesare personal-
täthet som en länge aktuell problematik. Detta är enligt 
honom att härleda till statsmakternas förväntningar om 

att man med införande av tv-tekniken skulle kunna både 
förbättra och förbilliga undervisningen. I sina årliga un-
derlag för statsmakternas budgetarbete fortsatte LiTH att 
in på 1990-talet envist påminna om hur Sven Moberg från 
början deklarerat att den tekniska enheten i Linköping 
skulle vara helt likvärdig, men inte identisk, med de övriga 
tekniska högskolorna.

Som en betydelsefull nyhet för att vända studentrekry-
teringen inom den tekniska högskolan i positiv riktning 
återkommer flera av dem vi samtalat med till starten av 
datatekniklinjen på hösten år 1975. Per-Erik Danielsson 
och Sven Erlander framhåller båda hur man vid högskolan 
i Linköping förmådde att ta initiativet till detta nya civilin-
genjörsprogram till skillnad från KTH, som blundade med 
bägge ögonen för den här utvecklingen väldigt länge. LiTH:s 
agerande möttes enligt Danielsson av en massa sura miner 
på KTH. Faktum är att KTH som den sista av landets 
tekniska högskolor startade en civilingenjörslinje i datat-
eknik först en bit in på 1980-talet. I sammanhanget finns 
skäl att nämna Sven Erlanders konstaterande hur den mer 
lättrörliga tekniska högskolan i Linköping vid samma tid 
lyckades knyta till sig Erik Sandewall och gruppen kring 
honom från Uppsala och därmed kunde etablera ämnet 
datalogi. Erlander talar i sammanhanget om lyckoskott och 
bingo för LiTH:s del. Till denna betydelsefulla framgång 
finns skäl att återkomma längre fram i texten.

Mot senare delen av 1970-talet kan spåras en mer med-
veten strävan vid LiTH efter att rekrytera flickor som civil-
ingenjörsstudenter. Ingrid Granstam beslutade efter några 
år som lärare vid IKP att skaffa sig formell lärarkompetens 
via lärarhögskolan i Linköping. Under sin utbildning där 
hon som lärare i fysik och matematik undervisade i både 
gymnasiet och på högstadiet mötte hon många duktiga 
flickor. På hennes fråga om deras intresse av att eventuellt 
utbilda sig till civilingenjörer blev svaret ofta av typen: 
Nää, det skulle jag aldrig våga. De kunde tänka sig att 
studera meteorologi och utbilda sig till veterinärer men 
inte att läsa vid en teknisk högskola. Dessa erfarenheter 
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fanns med i grunden till projektet Flickor och teknik som 
Ingrid Granstam och Kristina Edlind vid informations-
avdelningen, med erfarenheter från universitetets buss-
nings- och missioneringsverksamheter, startade år 1978. 
Ingrid berättar hur hon efter en njugg och försiktig början 
fick institutionsledningen, benämnd PLO (Persson, Loyd, 
Odenö) att bevilja henne viss nedsatt undervisningsskyl-
dighet för att ägna sig åt denna verksamhet, i vilken hon 
systematiskt involverade emmorna d.v.s. kvinnliga studen-
ter på Maskintekniklinjen.

Att lyckas med studentrekryteringen och därmed 
säkerställa tilldelningen av statsanslag för utbildningen 
var naturligtvis lika avgörande för den filosofiska fakulte-
ten. Det sjunkande intresset för högre utbildning under 
1970-talet utgjorde också där ett återkommande orosmo-
ment. I några av intervjusamtalen återkommer man mer 
eller mindre explicit till detta. Med sviktande rekrytering 
av studenter för sedvanlig utbildning på heltid vände man 
sig inom den filosofiska fakulteten ut mot en möjlig extern 
marknad för kortare utbildningsåtaganden. Lars-Anders 
Persson, universitetsadjunkt i statskunskap fram till sin 
pensionering år 1995, berättar hur han på senhösten 1971 
fick fakultetens uppdrag att inventera det lokala intresset 
för sådana alternativa utbildningar, eventuellt i samver-
kan med studieförbund. Som ett resultat av hans arbete 
tillkom bl.a. ett antal särskilt yrkesinriktade utbildningar, 
YRK-kurser. Särskilt nämner han en kurs i administrativ 
teknik, där även förvaltningschefen Almefelt och by-
råchefen Hultgren ingick bland lärarna. Den kursen kom 
också väl till pass när det gällde att utbilda egen, ännu 
orutinerad, administrativ personal. Även Mats Arwidson 
och Sven Hellström berättar om hur de kom att medverka 
i arbetet med att utveckla och ge liknande kurser med det 
dubbla syftet att dels ställa högskolans intellektuella och 
personella resurser till lokalt förfogande, dels kompensera 
för de anslagsminskningar som följde av att rekryteringen 
av studenter till den reguljära utbildningen sviktade. 

Göran Graninger, som år 1970 började som utbild-

ningsledare, pekar på att studentrekryteringens kris inte 
enbart handlade om antalet studenter utan även gällde 
det faktum att fakultetens utbildningsutbud i allt vä-
sentligt handlade om kurser på grundnivåerna A och B. 
Enligt Graninger var läget allvarligt år 1972/73. Fakulteten 
riskerade att förlora trebetygsundervisningen, något som 
hade blivit det definitiva skottet i kistan. Men man lyckades 
undgå ett sådant öde via en debattartikel i Dagens Nyheter 
och därpå följande kontakter med utbildningsdeparte-
mentet och UKÄ. Det pågående försöket med program-
budgetering öppnade för att Graninger, Christer Eklöf 
och några till därefter lokalt lyckades åstadkomma ett för 
filosofiska fakulteten gemensamt övergripande resurstill-
delningssystem, vilket säkrade en minimiorganisation för 
fakultetens ämnen. Systemet, uppbyggt kring begreppet 

”schablonkronor”, kom att bestå under lång tid, kanske just 
på grund av sin grad av komplexitet och relativa svårge-
nomtränglighet.

När det gällde att uppnå stabilare förutsättningar för 
utbildningen vid filosofisk fakultet öppnades nya möjlig-
heter med den övergång till ett mer bundet utbildnings-
system som statsmakterna beslutade om år 1975. När detta 
beslut omsattes i 1977 års högskolereform hade fakulte-
ten kunnat utnyttja sin begränsade storlek och de korta 
avstånden mellan ämnena till att utveckla fjorton treåriga 
linjer, där olika discipliner varvades med varandra liksom 
teoretiska studier med praktikinslag. Mats Arwidson 
deltog tillsammans med bl.a. Sven Hellström och lektorn 
i litteraturvetenskap, Inga Söderblom, i arbetet med att 
utveckla den ämnesintegrerade kulturkommunikationslin-
jen. Han hävdar att linjesystemet är ju grundutbildningens 
i Linköping stora, våta dröm ... Det är det bästa vi g jort. 
Det är enligt Arwidson anledningen till att utbildningen 
vid LiU lyckats förvärva ett gott rykte. Som de drivande 
bakom detta genidrag nämner han Ingemar Lind och 
Göran Graninger. I vårt samtal med Lind beskriver denne 
1970-talet som förfärligt och präglat av antiintellektua-
lism. Satsningen på linjer blev lyckosam men var även ett 

resultat av att man förmådde att anpassa sig och det hör 
också till praktisk politik. Samma pragmatiska inställning 
öppnade enligt Lind även för den nyskapande satsning, 
som läsåret 1979/80 utmynnade i starten av temainriktad 
forskning och forskarutbildning.

Linjereformens betydelse för den filosofiska fakulteten 
återkommer även i samtalen med Lars Bäckström, univer-
sitetslektor i pedagogik från år 1972, och kollegan Bo Hell-
gren i företagsekonomi. För den förre handlade det om 
utvecklingen och etableringen av linjen för personal- och 
arbetslivsfrågor medan den senare talar om motsvarande 
arbete med ekonomlinjen. Vid en företagen jämförelse 
mellan sin egen utbildning under första halvan av 1970-ta-
let med den som gavs efter linjereformens genomförande 
kunde Hellgren konstatera ett gigantiskt kvalitetssprång 
taget efter ett frapperande pedagogiskt utvecklingsarbe-

te. I likhet med Mats Arwidson anser han att dessa och 
liknande ämnes- och institutionsöverskridande utveck-
lingsinsatser på andra håll inom fakulteten ännu gör skill-
nad vid jämförelser med andra universitet och högskolor. 
Hellgren härleder detta till en särskild Linköpingsanda, 
utvecklad av unga kusiner från landet utan störande inslag 
av gamla stötar.

Som en relief till den harmoniska bild av linjeutveck-
lingsarbetet, som man möter i samtalen med Hellgren, 
Hellström och Arwidson, låter sig vissa dissonanser anas 
på andra håll. Göran Graninger påminner om hur det 
krävdes särskilda insatser och strategier för att samla 
fakulteten till gemensamma lösningar. Detta är knappast 
ägnat att förvåna med tanke på att det ju gällde att uppnå 
kompromisser mellan engagerade företrädare, som var för 
sig var övertygade om just sina respektive ämnens alldeles 

Universitetskansler Hans Löwbeers besök vid LiH i mars 1972 samlade en begränsad åhörarskara med Hans Meijer och Paul Almefelt i spetsen på första raden i sal C2. (Foto: ÖC)



38 39

särskilda betydelse för utbildningen vid högskolan. 
Naturligtvis passade linjestrukturen inte lika väl för 

alla ämnen inom den filosofiska fakulteten. Handelsrätt 
erbjuder ett sådant exempel. Som universitetslektor i 
det ämnet kom Ingrid Arnesdotter att medverka i flera 
utbildningslinjer efter att våren 1974 ha rekryterats till den 
ekonomiska institutionen för att svara för juridiska inslag 
i civilingenjörslinjerna mot industriell ekonomi respek-
tive maskinteknik. Till detta kom motsvarande utbild-
ningsmoment även på den allmänna ekonomlinjen, på de 
internationella ekonomlinjerna och på linjen för offentlig 
förvaltning inom filosofisk fakultet. Men Ingrid under-
stryker att juridiken var ett hjälpgummeämne rakt av. Man 
svarade för många småkurser men nära nog endast på 
den mest grundläggande nivån. Det är inte riktigt givande 
det här att aldrig komma längre än till B-nivå. Vi var alltid 
liksom restposten och inte något så där superviktigt ämne 
för någon. Ingrid jämförde läget för sitt ämne med ämnet 
statistik som befann sig i en liknande bekymmersam 
situation. Detta hade framgått även i vårt samtal några 
dagar tidigare med Erik Leander, till vilket vi återkommer 
nedan. Tillskapandet av en treårig lokal statistikerlinje år 
1985 medförde efterlängtade möjligheter till såväl studier 
som undervisning på fördjupningsnivå. På det juridiska 
området skedde det motsvarande när Ingrid Arnesdotter 
lyckades få till stånd ett affärsjuridiskt magisterprogram, 
vilket startade år 1994.

I likhet med handelsrätt och statistik befann sig ämnet 
nationalekonomi mellan olika stolar. Riksdagen hade i sitt 
beslut om den tekniska och medicinska enheten i Linkö-
ping lagt in en professur i nationalekonomi vid det inled-
ningsvis skisserade Centrum för industriell ekonomi och 
organisation, d.v.s. den ekonomiska institutionen. Men 
den professuren lät länge vänta på sig. Janerik Lundqvist, 
som anställdes som extra universitetslektor i industriell 
ekonomi höstterminen år 1970 och direkt fick uppdraget 
som studierektor i ämnet, berättar hur man inom civil-
ingenjörslinjen i industriell ekonomi prioriterade andra 

ämnen än nationalekonomi och därmed gärna såg att pro-
fessuren i ämnet förblev obesatt. Björn Elsässer, som även 
han på sommaren 1970 kom till Linköping och ett lektorat 
i nationalekonomi, berättar om konflikter med den 
tekniska fakulteten när han utifrån den i riksdagsbeslutet 
nämnda professuren försökte åstadkomma en forsknings-
anknytning för sitt ämne. Som Björn minns det hotade 
hans propåer andra revir på institutionen. Ett kompakt 
motstånd följde. Där gick jag ju på den så kallade pumpen 
... jag kanske inte agerade med all önskvärd finess, diplomati 
... jag vet inte men jag kördes över helt enkelt. Men några 
kurser på teknisk fakultet inbringade goda resurstillskott 
till ämnet. Björn berättar även om besvärligheter för 
ämnet nationalekonomi vad gäller utrymme inom de filo-
sofiska utbildningslinjerna när dessa startade hösten 1977. 
Ambitionerna att säkerställa nationalekonomins plats i 
linjeutbildningen inom filosofisk fakultet återkommer vid 
flera tillfällen i Elsässers berättelse, liksom strävan efter att 
uppnå forskningsanknytning. När temaforskningen var på 
väg försökte Björn, som beskrivs i ett senare avsnitt, ehu-
ru förgäves, att som ledamot i en särskild ledningsgrupp 
för forskningstemat Teknik och social förändring få in en 
nationalekonom i detta temas ledning.

Om rekrytering av lärare och forskare

 – Det kan jag ju säga. Sen jag kom till Linköping har 
jag inte ångrat en dag. Det har varit en heltigenom 
perfekt resa för mig.

Med 1940-talets stora barnkullar på väg mot universitet 
och högskolor öppnades nya möjligheter för dem födda 
på 1930-talet som hade fullgjort sina akademiska studier 
vid 1960-talets början. I stället för att hamna i vad som 
fått benämningen docenteländet d.v.s. trängsel, konkur-
rens, rivaliteter och intrigspel på sedan länge etablerade 
universitetsorter, blev det möjligt inte bara att söka utan 

även att få avancerade tjänster, givetvis förutsatt att man 
var öppen för att flytta ut till de nya högskolorna. 

Hans Wieslander, rektor vid högskolan i Växjö under 
perioden 1977–1994, har framhållit hur filialtiden öppnade 
möjligheter för yngre akademiker att få medverka i att 
bygga upp något nytt i en situation där man trängdes om 
professurer och lektorat vid de etablerade universiteten.8 
Detta kom att i högsta grad gälla för både universitetsfili-
alen och den därefter kommande högskolan i Linköping. 
Det förhållandet att den tekniska och medicinska hög-
skolan startade endast två år efter filialen, innebar att den 
samlade högskoleetableringen i Linköping från början 
fick en helt annan skjuts och omslutning jämfört med vad 
som samtidigt gällde vid de jämnåriga filialerna i Karlstad, 
Växjö och Örebro. Dessa fick ju ställning som självständiga 
högskolor först sju år senare, år 1977. 

Uppenbarligen, och knappast särskilt förvånande, 
innehåller vårt intervjumaterial flerfaldiga exempel på 
hur man attraherades av möjligheten till fasta tjänster 
som professor och universitetslektor. Åke Björck fick en 
professur i numerisk analys medan han – tjänstledig från 
KTH läsåret 1968/69 – befann sig som postdoktorstipen-
diat (postdoc) i USA, hösten 1968 på Stanford och våren 
1969 på Berkeley. Hade han inte fått professuren i Linkö-
ping, så tror han sig nog att tillsammans med sin familj ha 
kommit att stanna i USA.

Även för Sven Erlander och Lennart Ljung var det 
fasta professurer som hägrade. Den förre, matematisk 
statistiker vid Stockholms universitet, sökte och fick 
tjänsten i det – för honom då – nya ämnet optimerings-
lära i Linköping, efter att förgäves ha sökt en professur i 
matematisk statistik vid Stockholms universitet. Lennart 
Ljung hade som docent vid Lunds universitet och med 
en postdocperiod, även för hans del på Stanford i USA, 
bakom sig noterat att det gällde att ta de professurer som 

8 Hans Wieslander har i Historien om en högskola: Universitetsfilialen 
och Högskolan i Växjö 1967–1997. D. 1, Filialtiden 1967–1977, 1997, beskri-
vit utvecklingen intill dess att filialen i Växjö blev egen högskola.

fanns. Professorerna i hans ämne reglerteknik var i Lund 
och Göteborg 43 respektive 50 år gamla när professuren i 
Linköping blev ledig år 1976, varför minst femton år åter-
stod till dess att en vakans kunde finnas att tillgå på någon 
av dessa orter. År 1976, ett par år efter sin disputation, 
sökte, fick och tillträdde den då 29-årige Ljung professu-
ren i reglerteknik vid institutionen för systemteknik (ISY). 
Där kom han att bli kollega med Ingemar Ingemarsson 
som våren 1971 hade installerats som professor i informa-
tionsteori efter att ha disputerat i oktober 1970. Också för 
honom var det utmaningen att ikläda sig roller och funk-
tioner som professor som attraherade. Några familjeband 
eller andra omständigheter som lockade Ingemarsson just 
till Linköping verkar att döma av vårt samtal med honom 
inte ha förelegat. 

Sven Erik Nilsson hade för sin del från början siktet 
inställt mot en ögonprofessur vid Karolinska institutet 
(KI). När han år 1971 sökte en motsvarande tjänst i Lin-
köping var det i första hand för att skaffa sig erfarenheter 
inför en återgång till KI. Men väl på plats i Linköping 
och igång vid LiH kunde han konstatera att han tack vare 
samspelet mellan högskolan och det östgötska landstinget 
fick tillgång till helt andra ekonomiska resurser för sin 
verksamhet än vad KI hade kunnat ställa upp med. Detta 
medverkade till att han i sinom tid – tre år senare – tack-
ade nej till den aktuella professuren på KI, en i varje fall 
för dåtidens medicinska kretsar nog inte särskilt vanlig 
prioritering.

Håkan Sjögren, som år 1971 utsågs till utbildningsleda-
re vid LiH:s tekniska fakultet, hade tre år tidigare tillträtt 
ett fysiklektorat vid TM-utbildningen. Han hade inte sökt 
sig till detta för att han längtade till just Linköping utan 
för att han tröttnat på docentelände och väntan på KTH. 
Vid sidan av det positiva med att få en attraktiv tjänst i 
Linköping har vi även mötts av uttryckliga exempel på hur 
man uppfattade LiH som en möjlighet att undslippa en 
mindre positiv situation på den plats och i den befattning 
man hade. Utöver lockelsen av en professur i Linköping 
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såg universitetslektorn Per-Erik Danielsson fram emot att 
undslippa en halvgalen professor i Lund. Det var skönt att 
få sätta fötterna under eget bord på LiH. Makarna Erik och 
Eva Leander, vilka både undervisade i statistik på Stock-
holms universitet och därmed även hade att verka vid fili-
alen, framhåller gemensamt den svaga ställning som deras 
ämne hade i Stockholm. Med tjänster i Linköping som 
lektor respektive adjunkt fick de möjligheter att utveckla 
statistikutbildningen efter egna huvuden. De kunde glädja 
sig åt betydligt bättre utbildningsresultat i Linköping 
med 70 procent godkända att jämföra med 10 procent på 
samma kurser i Stockholm. Det låga talet i Stockholm såg 
de som en följd av att statistikstudenterna där sökte förena 
sina studier med förvärvsarbete. På den punkten var läget 
i Linköping ett annat och den pedagogiska situationen 
mycket mer stimulerande. 

En liknande tillfredsställelse över att själv kunna utfor-
ma verksamheten inom sitt ämne möter man hos Björn 
Elsässer. När han år 1970 kom till Linköping hade han en 
flerårig erfarenhet av att undervisa i sitt ämne som biträ-
dande lärare vid Lunds universitet, en krävande verksam-
het med många studenter, därtill förenat med extramurala 
kurser runt om i regionen. Då han – trots att han för 
övrigt i likhet med många nationalekonomer inte hade 
disputerat – som ende sökande fick tjänsten i Linköping 
var han väldigt lycklig över detta. Därmed fick även han en 
eftertraktad möjlighet att utveckla både sin undervisning 
och sitt ämne.

I flera fall kan, knappast förvånande, noteras hur 
personliga kontakter tillmättes en avgörande roll för att 
man kom att söka sig till Linköping. Anders Fahlman, som 
efter sin disputation år 1966 fortsatt att verka vid Uppsala 
universitet och institutionen för fysik, nämner hur Stig 
Hagström, som år 1969 tillträtt en professur i fysik vid LiH, 
rekommenderat honom att söka en tjänst som universi-
tetslektor i fysik vid LiH. Att Hagström och Fahlman fanns 
att tillgå i Linköping attraherade även Sven Erik Karlsson, 
att från Fysicum i Uppsala söka sig till LiH. Dessutom såg 

han chansen att utifrån en tjänst som extra universitetslek-
tor få medverka i något nytt. Karlsson tillhörde den grupp 
av fysiker, som med sin bakgrund i universitetsfilialen 
ingick i den filosofiska fakulteten och som helt förvänta-
des att ägna sig åt undervisning upp till den högsta nivån 
inom ämnet fysik.

B.G. Allan Persson, professor i hållfasthetslära, och 
precis som Hagström tidigt på plats i Linköping, medver-
kade aktivt till att såväl Hasse Odenö som Ingrid Gran-
stam, båda i likhet med Persson utbildade vid Chalmers 
i Göteborg, under det tidiga 1970-talet tillträdde tjänster 
som universitetslektorer vid institutionen för konstruk-
tions- och produktionsteknik (IKP). Utöver att svara för 
undervisning fick Odenö på så vis samtidigt möjlighet att 
slutföra sin doktorsavhandling.

Framträder i intervjumaterialet gör även hur en 
tillträdande professor i arbetet med att bygga upp verk-
samheten i Linköping fick med sig yngre medarbetare 
från sin tidigare institution, där han fungerat som deras 
forskarhandledare. På så vis kom det sig att Lars Edebo, 
när han tillträdde professuren i medicinsk mikrobiologi 
vid den medicinska fakulteten, lyckades få med sig Bengt 
Normann, doktorand från Uppsala, samt Olle Stendahl 
och Christer Tagesson från Lund, till Linköping. Via 
Christer Tagesson kunde han därefter engagera en tidigare 
klasskamrat till denne från Växjö, Karl-Erik Magnusson 
vid tekniska högskolan i Lund, till en ingenjörstjänst på 
institutionen. Tidigare har noterats hur Rolf Andersson 
på samma vis åtföljde sin handledare i Göteborg, Lennart 
Lundholm, till Linköping.

Olle Stendahl hade efter studentexamen i Kristianstad 
börjat studera medicin i Lund år 1966 och då engagerat 
sig i mikrobiologisk forskning för att kunna stanna kvar i 
Lund i stället för att fullfölja sin läkarutbildning i Malmö. 
På våren 1969 berättade Lars Edebo att han skulle flytta 
över till en professur i Linköping och föreslog Stendahl 
och hans studentkamrat Christer Tagesson att följa med 
och lovade tillse att de disputerade inom fyra år. Uppen-

barligen hade de båda endast rudimentära kunskaper om 
vad som var på gång i Linköping, en ort som Stendahl för 
egen del då knappt hade varit i. Men med följde de båda, 
23 respektive 21 år gamla, anställdes raskt som assistenter 
och deltog aktivt när den medicinska utbildningen drog 
igång fyra veckor senare i början av september 1969. Sten-
dahl, Tagesson och Bengt Normann svarade för laborativa 
moment med Edebo som föreläsare i mikrobiologi till-
sammans med en eller annan inhyrd specialist på virologi 
bland Edebos bekanta från tiden i Göteborg. Det var en 
tid av hårt men givande arbete, där man kände att man 
(nog) var en viktig kugge i en grupp bestående av inte fler 
än sju, åtta personer med Edebo och hans hustru Marga-
reta, även hon mikrobiolog men inte läkare, i spetsen. För-
utsättningarna var goda. På resurser för forskning rådde 
heller ingen brist. På den tiden om man var ute någon kväll 
och sa att man sysslade med forskning då tyckte ju folk att 
det var lite häftigt. Stendahl förmedlar bilden av hur det 
ansågs sexigt att pyssla med forskning. Rådande nybygga-
randa gjorde att man både gav järnet och kunde glänsa vid 
förekommande visiter hos de fattigare kamrater som fanns 
kvar i Lund.

 Efter att tillsammans med Christer Tagesson på våren 
1973 ha promoverats till medicine doktor sökte och fick 
Stendahl redan hösten 1973 en docentur på sex år och 
kunde utifrån den positionen åren 1974–1976 även slutföra 
återstående kliniska delar av sin utbildning till läkare. I 
docenturen ingick ett sabbatsår, vilket Stendahl 1978–1979 
tillbragte på Harvard University. Tidsmässigt relativt 
nära återkomsten till Linköping förordnades Stendahl 
till vikarierande professor. När Edebo flyttade vidare till 
Göteborgs universitet kunde Stendahl två år senare, 1984, 
tillträda professuren i medicinsk mikrobiologi. Efter en 
termin var det så dags för ännu ett karriärsteg i och med 
att Stendahl utsågs till den medicinska fakultetens deka-
nus, enligt sin egen beskrivning frampushad av Ove Groth, 
professor på hudkliniken, som istället för en gammal stöt 
ville att man skulle ta nå’t nytt. Stendahl hade därmed att 

som dekanus medverka vid starten för HU år 1986. Under 
vårt samtal konstaterar han sammanfattningsvis om den 
fantastiska period han varit med om: Det kan jag ju säga. 
Sen jag kom till Linköping så har jag inte ångrat en dag. Det 
har varit en helt igenom perfekt resa för mig i alla fall… Jag 
har ju hållit på med min hobby hela livet.

På ett liknande vis som de ovan angivna kom Lars-Erik 
Andersson till Linköping och i hans fall till ett lektorat i 
matematik. År 1969 erbjöds han som nybliven licentiat 
i matematik och assistent på KTH ett extra universitets-
lektorat i Linköping av professorn i matematik, Hans 
Rådström, den matematiska institutionens förste prefekt. 
Lars-Erik hade haft Göran Borg, KTH:s rektor, som hand-
ledare i sin forskarutbildning, en uppgift som Rådström, 
säkert efter samråd med Borg, tog på sig när Lars-Erik 
gick över från KTH till matematiska institutionen (MAI). 

Modellen att snabbt och effektivt bemanna den nya 
högskolans institutioner med lärare och forskare via per-
sonliga kontakter och aktiv scouting på andra universitet 
och högskolor omvittnas – naturligt nog – i flera fall under 
LiH:s tidiga år. Som senare ska framgå kom den vägen att 
anlitas även när det gällde att rekrytera personer till cen-
trala befattningar inom högskolans administration.

Förvaltning i framväxt

 – Man fick ett helt annat ansvar i universitetet 
…på Saab hade man alltid storebror över sig.

I anslutning till starten av den nya högskolan i Linköping 
hade man också att i enlighet med gällande regelverk byg-
ga upp och bemanna en administrativ struktur, både på 
gemensam central nivå och ute på de olika institutionerna. 
Liksom i fallet med tjänsterna som forskare och lärare 
fanns på det lokala planet knappast någon akademiskt sko-
lad och erfaren arbetskraft att tillgå för de ledande tjäns-
terna inom den centrala förvaltningen. Under det första 
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läsåret 1969/70 hanterades den tekniska och medicinska 
högskolans förvaltning via interimstyrelsen med Ragnar 
Woxén som ordförande och den av honom rekryterade 
sekreteraren, Peter Stoye, civilingenjör och civilekonom 
och liksom Woxén med ett förflutet på KTH. Stoye berät-
tar hur han ett par dagar i veckan befann sig på plats i Lin-
köping för att sköta verksamheten där. Åke Björcks bild 
från den tiden antyder att en viss spänning kan ha gjort sig 
gällande mellan interimstyrelsen, som merendels möttes 
och fanns att tillgå i Wenner-Gren Center i Stockholm, 
och verkligheten på det lokala planet. Björck, bekant med 
Stoye sedan sin tid på KTH, anser att interimstyrelsen inte 
hade så mycket koll egentligen på vad vi g jorde. Björck och 
hans professorskolleger Stig Hagström, Hans Rådström 
och B.G. Allan Persson brukade träffas nere i staden, på 
restaurang Svarta Tjuren, där de fattade många viktiga 
beslut avseende högskolan. Med styrelsen på avstånd och 
i frånvaron av senare tiders digitala förbindelser frågade 
man inte heller så mycket. Högskolans budget kunde 
klaras av på en halvtimme med hjälp av papper och penna. 
Frånvaron av datorsystem under budgetarbetet var enligt 
Björck oerhört tidsbesparande.

Med universitetsfilialens förvaltning hade interimsty-
relsen intet att skaffa. Den sköttes som nämnts tidigare 
av byrådirektören Jan Hedin och hans underlydande. Vid 
sin sida hade han Ingemar Lind, som Stockholms univer-
sitet utsett till ordförande i det filialkollegium som man 
etablerat under höstterminen 1968. Lind ser detta som ett 
uttryck för hur man såg på filialen som en samlad helhet, 
inte som utlöpare av ett antal ämnesinstitutioner i Stock-
holm.9 Vad gäller förbindelserna mellan dem som lokalt 
svarade för verksamheten vid filialen och Stockholms 
universitet, förefaller det att döma av vad flera intervjuade 
säger som att man på det lokala planet lämnades stor fri-
het att sköta sitt, men givetvis inom ramen för ett på den 

9 Ingemar Lind nämner att en liknande ordning med en vald lärare, 
ibland benämnd lector magnificus, i spetsen för ett lokalt kollegium även 
infördes vid de andra tre filialerna. Lind a.a. sid. 49. 

tiden tämligen detaljerat statligt regelverk.10
Det förhållandet att den högre utbildningen i Linkö-

ping under den första tiden sålunda vilade på två väsent-
ligen skilda instanser borgade för att frågan om samord-
ningen mellan filialen och den tekniska och medicinska 
högskolan blev akut när det stod klart att en samlad 
högskoleenhet i Linköping skulle starta den 1 juli 1970. I 
den process som utmynnade i att statsmakterna beslutade 
att förse denna med tre fakulteter kan noteras hur filial-
kollegiets företrädare, enkannerligen främst Lind och Erik 
Leander, hade som mål att på kollegiets bas få till stånd en 
samlad filosofisk fakultet. Annars befarade man att de filo-
sofiska ämnena skulle försvinna in i de tekniska institutio-
nerna. I sammanhanget rådde en skarp motsättning med 
interimstyrelsen, där Woxén och Stoye såg de tekniska 
institutionerna som lämplig hemvist även för besläkta-
de ämnen vid filialen, varmed dessa enligt Lind skulle 
förvisas till ett slags vänsterprassel och de övriga forma 
en rumpfilial. Att känsloläget var uppskruvat på båda håll 
framgår klart i vårt intervjumaterial. Sina mellanhavanden 
med Woxén och Stoye kommenterar Lind kortfattat och 
beskt: Det var ett skit. Stoye för sin del minns Lind som 
skitjobbig. Han var rabiat om jag uttrycker det så och rabia-
ta personer blir sällan särskilt nyanserade. Dom är svåra att 
diskutera med.

Att döma av Linds berättelse vid vårt samtal med 
honom medverkade farhågor som de ovan i korthet 
tecknade till att uppamma en ämnesöverskridande sam-
hörighet inom filialen. Fram till dess hade han själv haft 
fullt sjå med att inom sitt ämne, matematik, klara av alla 
undervisningsförpliktelser och att motsvara studenternas 
förväntningar på sina lärare. I arbetet med att formera den 
samlade högskolan inför starten 1970 kunde filialen med 

10 Lars-Anders Persson berättar hur lärare kom nedresande från 
Stockholm och drog av ett antal lektioner varefter de stack hem direkt, 
lämnande åt personerna på plats att hantera det mesta däromkring. 
Kontakterna med Stockholm inskränkte sig som regel till ett eller annat 
telefonsamtal i veckan, där någon frågade: Hur är det?

fördelen av sina tre år på nacken enligt Lind i den rådande 
situationen uppträda med mer samlad tyngd än kolleger-
na inom den tekniska och medicinska högskolan, vars 
personal börjat komma på plats först på våren 1969.

Förhållanden som dessa gjorde sig enligt Lind även gäl-
lande när det på våren 1970 blev dags att rekrytera en egen 
rektor. Lars-Anders Persson berättar om sin och kolleger-
nas oro för vad det skulle komma att innebära för filialen 
att inordnas i en ny högskola. Risken fanns att man helt 
skulle komma att överskuggas av teknikerna och medici-
narna. Hur skulle man göra för att höja upp filialen? Inför 
utsikten av en tekniker eller medicinare på rektorsposten 
fanns det de som befarade att nu åker vi åt helvete.

I det läget lanserade Persson professorn i statskunskap 
vid Stockholms universitet, Hans Meijer, som rektor för 
den nya högskolan. Meijer som efter en tid som rektor för 
Socialhögskolan även fungerat som prefekt vid statsveten-
skapliga institutionen ansågs väl meriterad för uppgiften. 
Till saken hör också att Persson personligen hade haft 
Hans Meijer som lärare under sina studier i statskunskap 
vid Lunds universitet. Med kort varsel ställde Meijer upp 
för att på ort och ställe möta företrädare för filial och 
fakulteter. Persson, som anförtrotts uppdraget att under 
den aktuella dagen ledsaga honom runt på högskolan, 
minns hur Meijer vid en inom den tekniska fakulteten 
anordnad hearing då överglänste sina medkandidater. Via 
sin prodekanus, professorn i socialmedicin Per Bjurulf, 
uttalade även medicinarna sitt stöd för honom. Därmed 
var det nog klart, även om Meijer vid sin hemkomst lär ha 
uttryckt viss tvekan inför uppdraget, något som hustrun 
Minna, tandläkare till professionen, avfärdade under 
hänvisning till sina redan då långt gångna planer på att 
flytta över sin verksamhet till Norrköping. Ingemar Lind, 
som mer ingående skildrat detta första rektorsval, sum-
merar dess utgång: Med en samhällsvetare på rektorsstolen 
skulle knappast filosofiska fakulteten riskera att bums bli 
förpassad till den nya högskolans källare. I samtalet med 
oss betonar Lind även betydelsen av att kollegerna på den 

tekniska sidan ställde upp på den lösningen och lät sig 
nöja med att Stig Hagström utsågs till prorektor. 11

När Hans Meijer som rektor presiderade vid det första 
mötet med den nya högskolans konsistorium den 1 juli 
1970, hade interimstyrelsen under de tre föregående 
terminerna haft och utövat ansvaret för att rekrytera såväl 
lärare och forskare som förvaltningspersonal. Vad gällde 
ledande tjänster vid förvaltningen utgjorde UKÄ en viktig 
rekryteringskälla. Sedan år 1965 fanns där Paul Almefelt. 
På våren 1970 fick han uppdraget att fungera som UKÄ:s 
kontaktman i utbildningsdepartementets arbete med den 
proposition, som låg till grund för riksdagens samlade 
och definitiva beslut om högskoleenheten i Linköping. 
Almefelt, som vid den tiden ledde UKÄ:s rationaliserings-
grupp, sändes i mars 1970 till Linköping för att informera 
en lokal skara, filialfolk och någon enstaka tekniker, om 
det kommande regeringsförslaget. Det hela utmynnade i 
att han själv anmälde sitt intresse för tjänsten som förvalt-
ningschef, utsågs därtill av regeringen och intog platsen 
närmast Hans Meijer vid sammanträdet den 1 juli.

Almefelts kontakter på UKÄ och inom högskolevärlden 
i stort visade sig snabbt värdefulla när det gällde att få fatt 
i väl meriterad förvaltningspersonal till den nya högskolan. 
Nils Hultgren, under 1960-talet verksam vid Umeå univer-
sitet, hade då lärt känna Palle Almefelt på UKÄ. Hultgren, 
som tröttnat på snö och vinter i Umeå, uttryckte på våren 
1970 sitt intresse för att komma till Linköping i ett brev 
till universitetskanslern Hans Löwbeer, därtill tipsad av 
Almefelt. Hultgren antyder att Almefelt kan ha haft ett 
finger med i spelet när han snabbt fick som han ville på 
den punkten.12 Därmed fanns även Nils Hultgren på plats 
vid konsistoriets första möte.

Almefelt och Hultgren kom inom kort att följas av ännu 
några personer med UKÄ-bakgrund. Håkan Mandahl blev 

11 Lind Akademisk resa sid. 51 f, intervju 30/11 -12
12 I samtalet gav Hultgren målande uttryck för hur det kändes att iförd 

bottiner och hemsk mössa efter flyget Umeå–Stockholm möta lundensarna i 
lågskor och barhuvade. Då tyckte man att det var pyton.
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ekonomi- och personalchef men lämnade Linköping efter 
endast ett och ett halvt år för tjänst inom läkemedelsin-
dustrin. Då det gällde att finna en efterträdare till honom 
kontaktades en förste byråsekreterare på UKÄ. Efter ett 
dygns betänketid bestämde sig denne, då bosatt tillsam-
mans med sin hustru i Uppsala, för att tacka ja till detta 
anbud. Så kom det sig att Curt Karlsson den 1 oktober 
1972 anställdes vid LiH med Nisse Hultgren som sin när-
maste chef. Men de nu nämnda var inte de första som kom 
från UKÄ till Linköping. Redan i november/december 
1969 hade Björn Olsson, en ingenjör med erfarenhet från 
rationaliseringsgruppen, anställts för att under interim-
styrelsen och Peter Stoye inta en samlande roll i samband 
med nybyggnationen på Valla.

Utöver UKÄ utnyttjades i startskedet givetvis även 
möjligheten att rekrytera rutinerad förvaltningspersonal 
från andra universitet och högskolor. Lars-Olof Alberts-
son (LOA) hade sedan våren 1968 förenat två halva tjäns-
ter vid Lunds universitet, dels som studievägledare, dels 
som sekreterare vid den teologiska fakulteten, när han 
läste två annonser om tjänster i Linköping. Den ena gällde 
en befattning som byrådirektör vid filialen, den andra en 
anställning som sekreterare vid interimstyrelsen. Alberts-
son sökte båda dessa efter att telefonledes ha kontaktats av 
Rolf Linné, sekreterare vid interimstyrelsen, och bekant 
med LOA från den teologiska fakulteten i Lund. Alberts-
son började i januari 1970 som sekreterare vid interimsty-
relsen. Med ett särskilt ansvar för den medicinska enheten 
hade han sitt tjänsterum på regionsjukhuset. Ett par 
månader senare övergick han till ett långtidsvikariat som 
byrådirektör vid filialen efter Jan Hedin, som då tillträdde 
en tjänst som utbildningsledare vid Stockholms universi-
tet. Men i sin nya tjänst behöll LOA sin funktion visavi den 
medicinska enheten. 

Akademiska rötter i Lund hade även Göran Graninger, 
historiker med en gedigen bakgrund som studentpolitiker, 
assistent vid den historiska institutionen och mot slutet av 
1960-talet universitetslektor i historia vid Umeå univer-

sitet. I likhet med Nisse Hultgren ville han och hustrun 
tillbaka söderut, varför han 1970 sökte och fick en ny 
tjänst som utbildningsledare vid LiH. Göran kom på hös-
ten samma år till en ännu endast rudimentärt uppbyggd 
förvaltning fördelad på lokalerna på Sveagatan, oftast 
benämnda baracker trots högskoleledningens uttalade 
förord för det mer positivt klingande begreppet paviljong-
er, och Riksbankshuset.

Jan-Åke Brorsson hade hösten 1969 börjat arbeta med 
kamerala uppgifter vid Göteborgs universitet (GU). I 
sitt arbete kom han där i direkt kontakt med idéer om en 
övergång till programbudgetering vid GU och Chalmers. 
Inom UKÄ hade tankarna om programbudgetering slagit 
rot hos Paul Almefelt och den rationaliseringsgrupp som 
han ledde. När högskolan i Linköping med Almefelt som 
förvaltningschef hösten 1971 sökte efter personal för sin 
ekonomihantering anmälde Brorsson sitt intresse. Ett 
tämligen okonventionellt intervjumöte i den allmänna 
hallen på Göteborgs central utmynnade i att Hultgren och 
Mandahl gav Brorsson tjänsten. Denne hade övertygat 
dem om sin handlingsförmåga genom att under samtalet i 
otvetydiga ordalag be en överförfriskad närsittande både 
att hålla tyst och att avlägsna sig. Brorsson tillträdde sin 
befattning den 1 februari 1971.

På våren 1971 inledde Åke Frisk en mångårig verksam-
het i LiH:s centrala förvaltning. I sitt bagage hade han 
studier vid Uppsala universitet, disputation i fysik vid 
Stockholms universitet år 1964, ett par års verksamhet 
vid Cern och tjänst som universitetslektor i fysik vid KTH 
från år 1965. Frisk tillmäter även han Stig Hagström, som 
han lärt känna under sina fysikstudier i Uppsala, avgöran-
de betydelse för sitt beslut att, administrativ oerfarenhet 
till trots, söka befattningen som chef för utbildningsbyrån 
vid LiH. Det faktum att Frisk fötts och vuxit upp i Klockri-
ke hade ingen direkt betydelse för beslutet att söka sig till 
Östergötland men det hade däremot hans samlade familjs 
önskan att komma bort från trängsel och långa dagliga 
arbetsresor i Stockholm. I likhet med flera andra pekar 

Frisk på hur förnämligt det var med nära avstånd mellan 
högskolan i Valla och bra boende i Ryd.

Utifrån de första framgångsrika rekryteringarna kunde 
därefter nya kontaktnät nyttjas för det fortlöpande upp-
byggnadsarbetet. Inger Sandström, bördig från Linköping, 
hade efter utbildning vid universitetet i Lund anställts där 
år 1969 för arbete med budget- och ekonomifrågor. 
I sitt arbete kom hon naturligen i kontakt med UKÄ och 
där med bl.a. Curt Karlsson. När denne på hösten 1972 
stod inför att flytta till Linköping hörde han sig för om 
Ingers intresse av att efterträda honom på UKÄ. Att detta 
inte blev aktuellt äger samband med att Inger då vänta-
de sitt första barn. Men en fortsättning skulle följa. När 
Inger återkommit till sin arbetsplats i Lund efter dotterns 
födelse i februari 1973 inströmmade helt oväntat en för 
henne obekant person från LiH för att sannolikt efter tips 
från Curt utröna om hon borde och kunde rekryteras till 
Linköping. Den personen var Nisse Hultgren. Hösten 1973 
började Inger vid LiH för att bland annat tillsammans med 
Brorsson delta i den pågående försöksverksamheten med 
programbudgetering och för hennes del då med särskild 
inriktning mot den medicinska fakulteten. Paul Almefelt 
har senare nämnt för Inger att hon var den första som 
vunnit anställning vid förvaltningen utan ett föregående 
personligt möte med honom.

Att Ingvar Kopp kunde rekryteras som chef för förvalt-
ningens utbildningsbyrå utgör ännu ett tydligt exempel 
på hur utvecklingen vid den nya högskolan i Linköping 
förmådde dra till sig intresse från andra och mer etablera-
de delar av den svenska högskolan. Kopp hade då verkat 
som studierektor i fysik vid Stockholms universitet (SU) 
och förenat detta med en tjänst som utbildningsledare 
på halvtid. Utifrån SU:s ansvar för sin filial i Linköping 
var Kopp medveten om vad som pågick där. Familjesitu-
ationen med barn i unga år, vartill även kunde läggas det 
faktum att Kopp själv kom från Småland, medverkade till 
att han sökte sig bort från Stockholm. Efter att förgäves ha 
sökt ett lektorat i fysik utsågs han år 1975 till byråchef på 

den tjänst från vilken Åke Frisk var tjänstledig efter att ha 
kommit att knytas allt närmare till teknisk utbildning och 
forskning. Ett slutsteg i den utvecklingen togs när Frisk år 
1977 blev chef för den tekniska högskolans kansli, vilket 
i likhet med de båda andra fakulteternas motsvarande 
planeringsorgan inrättades detta år.13

Utöver att få fatt i förvaltningspersonal i ledande 
funktioner gällde det för LiH också att täcka ett växande 
behov av personal både centralt och ute på institutionerna 
för uppgifter som sekreterare, administrativa assistenter, 
tekniker, vaktmästare m.m. I sammanhang som dessa 
var man i större utsträckning hänvisad till en mer lokal 
arbetsmarknad. I vårt intervjumaterial förekommer ofta 
hur man kom att uppmärksamma annonser i Östgöta Cor-
respondenten (ÖC) där man sökte personal till allehanda 
administrativa och tekniska uppgifter vid den blivande 
högskolan. Flera av dem som anställdes den vägen var 
unga kvinnor med en nyligen avlagd gymnasial examen 
bakom sig. 

Agneta Fredriksson kom från Finspång för att arbeta 
vid filialkansliet på Sveagatan, där hon fick skriva in de 
första studenterna när filialen startade hösten 1967. Året 
därpå utökades studerandeexpeditionen på Sveagatan 
med Eva Ellström, gymnasieutbildad i hemstaden Linkö-
ping. När den tekniska och medicinska enheten startade 
hösten 1969 fanns där ett motsvarande personalbehov. 
Eva Johansson anställdes då av interimstyrelsen för arbete 
i den med filialen gemensamma studerandeexpeditionen. 
Hon hade då efter avslutat gymnasium arbetat något år 
med administrativa uppgifter vid Vägförvaltningen. Vid 
samma tid kom Miriam Berger till den nybildade mate-
matiska institutionen, som då inhystes i linnefabriken 
på Platensgatan. I likhet med de båda Evorna kom hon 
från Linköping. Miriam hade efter sin studentexamen på 
Katedralskolan gått ett år på Barlock och sedan arbetat 
som chefssekreterare på Saab, Wahlbecks och ASJ. När 

13 Det kan förtjäna att noteras hur beslutet att utse Kopp fattades med 
ordförandens, rektors, utslagsröst. I Kopp 17/2 2010.
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ASJ stod inför nedläggning fångades hon av högskolans 
annonsering i ÖC.

Två år innan Miriam Berger började arbeta i lokalerna 
på Platensgatan hade Christina Andersson, som tjänst-
gjort som korrespondent på Linköpings Linnefabrik, 
beslutat att söka sig därifrån när det 1967 stod klart att fa-
briken skulle läggas ned och dess verksamhet flyttas över 
till Ängelholm. Hon sökte sig då mot landstinget och en 
befattning som sekreterare till överläkaren i klinisk fysio-
logi, docenten Nils-Holger Areskog. Christina tror att det 
kan ha spelat in att Areskog var personligen bekant med 
hennes chef på linnefabriken när hon fick den aktuella 
tjänsten. När den medicinska utbildningen startat vid LiH 
följde Christina år 1970 med Areskog över för att arbeta 
vid den medicinska fakulteten. 

Utöver att tillgodose behovet av personal för adminis-
trativa uppgifter gällde det att i synnerhet vid högskolans 
tekniska enhet snabbt rekrytera arbetskraft för allehanda 
tekniska uppgifter vid laboratorier, verkstäder och servi-
ceenheter. Om unga kvinnor från början klart dominerade 
i LiH:s administrativa personal gällde – föga förvånan-
de- det omvända på det tekniska området. På samma vis 
som Saab, och särskilt Datasaab, spelade en viktig roll 
för rekrytering av lärare till TM-utbildningen, sökte sig 
personal därifrån över till tekniska arbetsuppgifter vid 
LiH. En av de första bland dessa var Lars Croon. Han 
nappade vintern 1970 på en annons i ÖC och började i 
februari som expeditionsvaktmästare vid filialen, placerad 
i en av paviljongerna på Sveagatan. Han hade då hunnit 
vara verksam vid Saab under 25 år och såg en övergång till 
högskolan som en möjlighet att göra något annat av sitt 
fortsatta liv än att bygga flygplan. Som en omständighet av 
viss betydelse i sammanhanget nämner Croon för sin del 
de då uppmärksammade riskerna med reabränslet MC 77. 

Ett år efter Croon, i februari 1971, började Håkan Roh-
man som institutionstekniker vid LiH:s centralverkstad. 
Även han kom från Saab där han arbetat med vindtunnel-
modeller. Han anställdes av chefen för centralverkstaden, 

Georg Gudmundsson, som själv kom från Nordiska Arma-
turfabriken (NAF). På sin nya arbetsplats mötte Rohman 
flera personer som hade kommit in från Saab. Själv kom 
han senare att medverka i värvningen av ytterligare andra 
bland sina kompisar därifrån.

Uppenbarligen var det så att processen med att rekry-
tera personal i den lokala omgivningen förstärkte sig själv. 
De första årens pionjärer kom att utgöra brohuvuden för 
fortsatta övergångar till LiH från företag och institutioner 
i den lokala omgivningen. När Leif Jonsson år 1972 svara-
de på en annons i ÖC och därefter anställdes som fotograf 
på LiH:s läromedelscentral (LMC) spelade det roll att 
han från Saab-tiden var bekant med Bosse Magnusson 
och Thomas Andersson, vilka båda då hade gått över till 
LiH. När Jonsson kom till LMC fick han Sven Lind som 
sin chef, en person han 1967–1968 haft kontakt med under 
sin militärtjänstgöring som fotograf på flygflottiljen F3 i 
Malmslätt. Från F3, som i början av 1970-talet stod inför 
sin nedläggning, trädde officeren Gunnar Wenngren den 3 
juli 1970 i tjänst inom den centrala förvaltningen vid LiH. 
Han nämner för övrigt hur hans kolleger vid F3, Maria 
Wiberg och Gunnar Hansson, även de gick över till LiH.

Vad angår den första etappens uppbyggnad av förvalt-
ningen vid den nya högskolan kan sammanfattningsvis 
noteras hur just det faktum att det handlade om att lokalt 
förverkliga statsmakters beslut togs emot som en attraktiv 
utmaning. På samma vis som när det gällde de första årens 
rekrytering av lärare och forskare lockade möjligheterna 
att på tjänstemannasidan få starta från noll utan att störas 
av tyngande traditioner och lokalt långt utvecklade för-
väntningar. Paul Almefelt, Lars-Olof Albertsson, Jan Åke 
Brorsson och Curt Karlsson nämner samtliga hur de såg 
fram emot att i Linköping komma över till mer konkreta 
arbetsuppgifter och andra möjligheter att påverka sin 
egen arbetssituation. Brorsson säger hur han kände det 
som att det i Linköping handlade om en högskola som lik-
som var på G, det var lite nytt, inte det där gamla, trampade 

som i Göteborg.14 
Högskolans tillkomst medförde som synes nya intres-

santa utkomstmöjligheter även på den lokala arbetsmark-
naden. När det gällde uppgifter som sekreterare, som per-
sonal i expeditioner, verkstäder m.m. torde dessa bara i 
begränsad utsträckning ha tett sig som intressanta för dem 
som i sådana fall skulle ha tvingats att flytta till Linköping 
och Östergötland. Så kom det sig att kvinnor i 20-årsål-
dern med färska examina från de lokala gymnasieskolorna 
som redan framgått var särskilt intresserat lyhörda för 
möjligheterna att få anställning vid den nya högskolan. 
Högskolan öppnade även nya möjligheter för dem som 
kunde komma att drabbas av strukturomvandlingar på 
arbetsmarknaden, såsom nedläggningen av Linköpings 
Linnefabrik, ASJ:s tillbakagång och indragningen av flyg-
flottiljen F3 i Malmslätt.

Behovet av förvaltningspersonal med teknisk kompe-
tens möttes med tydligt intresse av merendels män med 
utbildning och erfarenhet från Saab. Möjligheten att få 
verka inom en organisation som gav större svängrum för 
den enskilde anställde, än vad som förekom vid tillverk-
ningen av flygplan, medförde att tekniker från Saab men 
även från företag inom annan lokal tillverkningsindustri, 
valde att söka sig bland annat till de centrala verkstäder, 
som LiH från början beslöt sig för att satsa på. Lars Croon 
hade inledningsvis fått gå ned i lön när han anställdes på 
LiH, vilket balanserades av intressantare arbetsuppgifter. 
Man fick ett helt annat ansvar i universitetet … På Saab 
hade man alltid storebror över sig.

14 J-Å Brorsson 24/10 2011. Man jämföre även med Curt Karlsson, som 
efter tre års verksamhet på UKÄ, valde att acceptera ett erbjudande om 
tjänst i Linköping bl.a. för att han såg sig som lite för konkret inriktad för 
att stå ut med att bara leva i en abstrakt värld  som den han verkat i på 
UKÄ:s planeringsbyrå. Curt Karlsson 22/1 2010. Almefelt hade efter fem 
års verksamhet vid UKÄ:s rationaliseringsgrupp kommit fram till att 
han skulle tycka det vara roligt att få vara med i Linköping, vilket han då 
framförde till universitetskanslern Hans Löwbeer. P Almefelt 24/9 2009. 
För Albertssons del handlade det om att han som ung och på bettet ville 
pröva lite nya områden ... lite granna nyfikenhet och känslan av att ... ja 
jag ville gå lite vidare i karriären. L-O Albertsson 8/4 2011.

Med den högre utbildningens start först vid filialen år 1967 
och två år därefter vid den tekniska och medicinska hög-
skolan öppnades och vidgades successivt möjligheterna 
att tillgodose LiH:s växande personalbehov (av kansli-
personal, studievägledare, biblioteksvakter m.fl.) med 
studenter som man själv utbildat och examinerat. Med 
sin början utifrån att de första årens studenter vid filialen 
och LiH blev klara med sina utbildningar öppnades nya 
möjligheter att via sådana alumner tillgodose den växande 
högskolans behov av personal. Flera av de personer vi 
intervjuat är att hänföra till denna kategori. 

En särskilt i början intressant reservoar för rekrytering 
av akademisk personal till LiH utgjordes av egna studenter 
med erfarenheter av kårarbete. Som exempel på sådana 
som den vägen kom att anställas vid LiH kan här nämnas 
Rickard Alling, Lars Alm och Christer Eklöf. Alling, som 
år 1966 började på den tekniska magisterutbildningen, 
blev snabbt engagerad i studentkåren – åren 1967–68 som 
dess ordförande. Kåren var vid den tiden gemensam för 
studenterna på de tekniska magister- och arbetsterapiut-
bildningarna. De kontakter han därvid knöt spelade säkert 
in när Ingemar Lind år 1972 hörde sig för om hans intresse 
för ett halvtidsvikariat i anslutning till den filosofiska 
fakulteten, något som Alling bejakade. 

Då hade Christer Eklöf redan inlett en liknande bana. 
Som student i historia vid filialen utsågs han år 1968 av 
sin, d.v.s. Stockholms universitets, studentkår till studie-
ombud vid filialen. På samma gång var Eklöf studentsupp-
leant i universitetets konsistorium. Utifrån uppdrag som 
dessa och som en effekt av försöksverksamheten med nya 
samverkansformer (FNYS) involverades han efterhand 
i utvecklingen vid filialen. I maj 1970 erbjöds även han 
av Lind att medverka i arbetet med filialens inlemmande 
i LiH. Det ledde till att Christer från maj 1970 hade att 
förena en anställning vid LiH med studentkårsuppdrag 
på halvtid. Ett år senare fick Eklöf en fast anställning vid 
den filosofiska fakultetens kansli, liksom Alling ett par år 
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senare.
Den tredje av de nyss nämnda personerna vars karriä-

rer vid LiH grundlades via kårverksamhet, Lars Alm, kom 
läsåret 1971/72 med som kårföreträdare i den filosofiska 
fakultetens utbildningsnämnd. Det var vid den tiden som 
den tidigare gemensamma studentkåren delades upp i 
delkårer, en för respektive fakultet. Alm anställdes i mars 
1973 på heltid i ett övergripande organ, LIFS (Linköpings 
förenade studentkårer) med ansvar för kårgemensamma 
frågor kring bostäder, hälsovård, idrott m.m. Erfaren-
heterna från den tiden spelade in när Lars i oktober 1977 
sökte sig till universitetet och därmed fick växla titel från 
generalsekreterare i LIFS till förste byråsekreterare vid 
LiH.

Samhällsklimatet för de fyrtiotalister som efter avslutad 
akademisk utbildning sökte sig ut på den svenska arbets-
marknaden vid 1970-talets början präglades av krisstäm-
ningar och arbetslöshet. I syfte att vända utvecklingen i 
positiv riktning hade statsmakterna då öppnat för arbets-
marknadspolitiska åtgärder särskilt inriktade mot arbets-
lösa akademiker. Dessa kom väl till pass när det gällde att 
inledningsvis finansiera och på sikt rekrytera nödvändig 
personal till den växande högskolan i Linköping. Curt 
Karlsson beskriver hur han som personalchef då gavs 
möjlighet att personligen och direkt ur ett kartotek på 
Arbetsförmedlingen plocka ut personer för praktikinsatser 
vid högskolan.

Eva Berg, i skrivande stund verksam som ekonom vid 
tekniska fakultetens planeringskansli, berättar att hon 
var en av dem som kom in i LiH den vägen. Efter studier 
vid LiH, vilka startade med matematik och statistik vid 
filialen, anmälde hon sig i början av hösten 1973 som ar-
betssökande hos Arbetsförmedlingen. I början av oktober 
kallades Eva till en snabbt avklarad intervju med Nisse 
Hultgren. Denna ledde kort därefter till att hon och ett an-
tal andra ”amsare” började arbeta vid LiH där de inhystes i 
en gemensam lokal i B-korridoren i hus B. Praktikarbetet 

övergick för Evas del efter en tid av månadslånga förord-
nanden vid LiH år 1975 till en tillsvidareanställning vid 
LiH:s fastighetstjänst.15 Randi Hellgren, sedermera LiU:s 
personaldirektör, ingår bland dem som i likhet med Eva 
Berg inledde en växlingsrik karriär vid universitetet – med 
hennes egna ord – som arbetmarknadspolitisk åtgärd 
och då, år 1976, med uppdraget att på institutionen för 
konstruktions- och produktionsteknik (IKP) anordna 
teknikdagar.16

Flera av dem vi intervjuat och samtalat med kom på 
vägar som dessa att tidigt knytas till LiH. Gemensamt för 
många är att det inledningsvis handlade om korta, tidsbe-
gränsade och tillfälliga anställningar. Vanligen hade man 
vid den tiden ännu inte bildat familj, vilket nog bidrog till 
en beredskap att leva med ovissa anställningsförhållanden. 
Ofta torde det därtill även, särskilt under den första pion-
järbetonade tiden, ha handlat om både långa och mindre 
bekväma arbetstider.

Utsatt läge, nybyggaranda och djävlar anamma

 – Det fanns inte några väggar där det satt ingrott olika 
saker.

Tillkomsten av Linköpings högskola hade som framgått 
utretts, beslutats och i väsentliga delar ingående planerats 
på central statsmaktsnivå. Men detta till trots, eller kanske 
just därför, återstod rader av utmaningar att hantera 
och praktiska problem att gripa sig an när 1960-talets 
rekordår förbyttes i 1970-talets kärvare förhållanden. Till 
det faktum att LiH just sett dagens ljus, och därmed ännu 
utgjorde en underkritisk och allmänt störningskänslig 

15 Eva och en kollega till henne, Cajsa Anderberg,(Andersson) arbe-
tade i början med att inventera och upprätta en databas över högskolans 
lokaler på Valla. Man fick på så vis en djup förtrogenhet med LiH:s loka-
ler bl.a. genom att man var i krypgrunden och sprang med ficklampa.

16 Tillsammans med Randi kom då även Margareta Fallsvik, också hon 
som arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

organisation, kom att de filosofiska och tekniska fakul-
teterna då drabbades av sviktande studentrekrytering. 
Därmed kunde befaras att detta i nästa steg skulle följas av 
ödesdigra svårigheter att rekrytera lärare, forskare och an-
nan personal till LiH. Några motsvarande problem fanns 
knappast vad gäller tillströmningen av medicine kandida-
ter från Uppsala för att fullborda läkarutbildningen i Lin-
köping. Men å andra sidan var den medicinska fakulteten i 
Linköping ännu klart begränsad till sin omfattning.

Så här med den ovanskliga fördelen av att känna till 
facit av 1970-talets utveckling vid LiH/LiU kan man nog 
konstatera att detta inledande årtiondes kris och medve-
tandet därom hos personal och studenter starkt bidrog 
till en kreativ beredskap när det gällde att gripa sig an 
de utmaningar som därmed följde. Tal om nöden som 
uppfinningarnas moder och om svultna hundars särskilda 
värde kan onekligen kännas relevanta i sammanhanget.

Just det relativt lilla formatet under de första åren 
återkommer ofta som en faktisk fördel i de berättelser som 
kommit oss till del. Det begränsade antalet anställda ute 
på institutionerna och i den gemensamma förvaltningen 
bidrog till enkla beslutsvägar och att många kände varan-
dra. Ingrid Adolfsson, som i september 1970 fick den enda 
tjänsten som telefonist i LiH:s då nyinrättade växel i hus A 
på Valla, beskriver en i och för sig hektisk tid, där det var 
hennes ansvar även som nyanställd att själv hantera den 
mängd av varierande frågor, vilka hon som ett av LiH:s 
ledande ansikten utåt ställdes inför. Både Ingrid och hen-
nes samtidigt anställda kollega, Maud Johansson som satt 
i LiH:s andra växel på Sveagatan, förväntades uppenbarli-
gen klara av varierande utmaningar utan att LiH gav dem 
någon särskild inskolning. Ingrid hälsades vid ankomsten 
med orden: Här är växeln. Ett par pärmar överläts med 
kommentaren: Där har du alla namnen med anknytningar. 
Hej då! Det var bara att sätta sig och börja jobba. Tillvaron 
som ett av högskolans ansikten utåt var förvisso stressan-
de, men å andra sidan betonar Ingrid det relativa värdet 
av de inledande årens särskilt familjära atmosfär. Fram till 

dess att IFM flyttade över från hus A till hus B arbetade 
hon i daglig gemenskap med dess personal. 

Lars-Olof Albertsson ställde ordningen i Linköping i 
verkningsfull kontrast till erfarenheterna från sitt arbete 
vid Lunds universitet. På torsdagarna under våren 1970 
brukade flera av dem som begåvats med omstationerings-
bidrag för att täcka extrakostnader för sin etablering i 
Linköping samlas på Domusrestaurangen vid Lilla torget. 
Bland dem han mötte där minns Albertsson särskilt Stig 
Hagström, B.G. Allan Person och Håkan Sjögren. Detta 
resulterade i en närhet mellan institutionerna och förvalt-
ningen som han fann både allmänbildande och spännande. 
När hus A stod klart på hösten 1970 blev den där inhysta 
restaurangen den nya hemvisten för detta slags återkom-
mande umgänge mellan institutions- och förvaltningskol-
leger. 

Anders Fahlman anger att en av anledningarna till att 
han sökte sig till Linköping var att här var det ju ett helt 
annat system än vad det var i Uppsala. Där var det riks-
dagen som beslutade t.o.m. om en tjänst som vaktmäs-
tare på en institution. Utan försöksverksamheten med 
programbudgetering, och den lokala frihet som följde 
därmed, skulle LiH enligt honom aldrig ha vuxit så snabbt 
som det g jorde. Birger Hagård fanns med som extra lektor 
i statskunskap vid filialstarten år 1967 för att året därefter 
utses till ordinarie lektor i ämnet, med placering vid fili-
alen. Han drar sig till minnes hur de inledande årens små 
sammanhang och enkla personliga kontakter underlättade 
för den filosofiska fakulteten att agera samfällt utåt. Det 
smidiga samspelet med Palle och Nisse i den gemensamma 
förvaltningen kontrasterade mot Hagårds upplevelser av 
motsvarande jätteavstånd vid Stockholms universitet. 

Det förhållandet att LiH:s framväxt sålunda bars upp av 
ett relativt litet antal anställda bidrog verksamt till tätare 
och mer personliga kontakter dem emellan. Detta, tillsam-
mans med en inte sällan åberopad känsla av utsatthet och 
ifrågasättanden från högskolevärlden i övrigt, återkom-
mer ofta som bakgrunden till att man förmådde vända 
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det lilla formatet till en fördel i den meningen att man – i 
verkningsfull kontrast till de äldre universiteten – kunde 
bemästra olika utmaningar i samverkan över annorstädes 
mer svårforcerade gränser mellan discipliner, institutioner 
och – om än i betydligt mindre omfattning – fakulteter. 
Anders Fahlman nämner som exempel hur ämnena kemi 
och biologi avstod från att bilda en egen institution utan 
valde att ingå i IFM med tanke på både administrativa 
stordriftsfördelar och möjligheter till ämnessamverkan. 
Paul Almefelt säger sig från början ha varit övertygad om 
att samarbete över ämnesgränser på stora institutioner 
var framtidens melodi. Ordningen med små institutioner 
betraktade han som ett enormt slöseri. Enligt Almefelt 
utvecklades LiU till ett föredöme härvidlag. 

I många av våra samtal med dem som var med från de 
tidigare åren möter man artikulerade uttryck för vilken 
tillgång det var att man i den konkreta uppbyggnaden av 
LiH slapp förhålla sig till något som etablerats tidigare. 
Ingemar Lundström, som år 1978 tillträdde professuren i 
tillämpad fysik vid IFM, såg att en av de stora fördelarna 
med att komma dit var, att det inte fanns någon barlast 
vare sig av folk eller utrustning eller projekt, som man måste 
driva och bekymra sig om. Ingemar fick möjlighet att byg-
ga upp ett eget laboratorium. Med tanke på hans forsk-
ningsinriktning mot gränsområdet fysik, kemi och biologi 
passade både det breda programmet för professuren och 
IFM:s ämnesstruktur som handen i handsken för hans del.

Många är de av oss intervjuade som direkt eller 
indirekt återkommer till hur kontakterna och umgänget 
mellan dem som endera var med från början eller kom 
med under 1970-talet underlättades av att det under lång 
tid rörde sig om ett begränsat antal människor. Detta bi-
drog enligt mångas mening till enkla beslutsvägar och en 
mindre byråkratisk inre ordning. I vårt samtal betonade 
Lennart Ljung hur det har varit lätt att fixa saker jämfört 
med läget i Lund. Här hade rått en generös inställning. Det 
var inget akademiskt rävspel alls. Till detta bidrog enligt 

honom att sviktande studentrekrytering ännu 1976 föran-
ledde farhågor om att det hänger på gärsgårn här kanske.  
I den situationen gällde att undvika inbördes käbbel. Den 
samverkanstradition som då grundlades kom att spela stor 
roll även i framtidens LiTH. Även Rolf Andersson betonar 
hur spännande det var att kommen till Linköping få vara 
med att från början bygga upp något nytt. En tillgång i det 
arbetet var att man inte var flera än att nästan alla kände 
varandra. Som en ytterligare särskild fördel för honom 
som farmakolog nämner han hur lätt det var att uppnå 
klinisk samverkan.

Sven Erlander, sedan december år 1970 professor i op-
timeringslära, senare dekanus vid LiTH och LiU:s rektor 
1983–1995, pekar även han på pionjärtidens goda anda. 
Det fanns inte några väggar där det satt ingrott olika saker. 
Alla nya var upptagna av att bygga upp den egna verksam-
heten varför det inte förekom mycket till gräl, käbbel eller 
fighter inom fakulteten. Alla insåg att man hade för lite 
pengar och för få professurer men alla var upptända av att 
göra en bra grej av det här. Erlander menar att det var tack 
vare den här traditionen, som man 1975 lyckades rekrytera 
Erik Sandewall från Uppsala genom att inrätta en profes-
sur i datalogi, något som det mer trögrörliga Uppsala inte 
förmått. 

Sandewall beskriver själv hur ett förslag om en pro-
fessur i datalogi inte rönte tillräckligt stöd vid Uppsala 
universitet när hans femåriga docentförordnande löpte ut 
år 1974. När en sådan professur då utlystes vid LiH sökte 
och fick han år 1975 denna. Sandewall, som under det 
första året veckopendlade mellan Linköping och Uppsala, 
åtföljdes till LiH av en runt honom samlad grupp om ett 
tiotal dataloger. Denna smidiga övergång på ett bräde 
möjliggjordes av att man hade egna externa anslag och 
således inte var beroende av finansiellt stöd från Uppsala 
universitet. 

Ämnet datalogi fick på så vis en flygande start. San-
dewall reflekterar själv över om inte låga basanslag till 

teknisk forskning i Linköping faktiskt medverkade till att 
begränsa konkurrens- och konfliktnivån inom fakulteten. 
På dess olika håll var man ju klart och tydligt hänvisad till 
att jaga skilda externa anslag i stället för att internt tävla 
om knappa fakultetsmedel. Enligt Sandewall betydde 
detta att man lyckades hålla en låg, energi- och kraftbe-
sparande, konfliktnivå. Han ger bilden av en väl funge-
rande och rättvis ordning för fakultetens resurstilldelning 
jämfört med tungroddheten i Uppsala. Under sin tid som 
ordförande i linjenämnden för D-linjen upplevde han ett 
tufft internt spel i fakultetens budgetgrupp men det var 
alltid gott humör och man var alltid sams på slutet.

Som redan framgått blev LiH tidigt en hemvist för oli-
ka slags försöksverksamheter. Man kan t.o.m. se statsmak-
ternas beslut om LiH i sig som en sådan. Här etablerades 
från början nya gränsöverskridande civilingenjörsutbild-
ningar, drogs upp riktlinjer för nya institutionsstrukturer 
och satsades på nya och förhoppningsvis effektivare 
utbildningsformer via sluten kretstelevision. I början av 
1980-talet fick LiU överta utvecklingsansvaret för UHÄ:s 
studiedokumentationsprojekt (LADOK), till vilket vi åter-
kommer i ett senare avsnitt. Gun Djerf, som arbetade med 
detta fram till mitten av 1990-talet, menar att det faktum 
att Linköping blev ett ställe för olika försök sammanhäng-
de med de där från början rådande korta beslutsvägarna. 

Småskaligheten vid den nya högskolan och medveten-
heten om ansvaret för att skilda delar av projektet Linkö-
pings högskola skulle lyckas resulterade i att man på olika 
håll lärde känna varandra väl och därmed gemensamt kom 
att omfatta en insikt om att det gällde att visa sig duktigare 
än andra.17 När Christina Hansson började arbeta på EKI 
den 1 april år 1975 slogs hon av att det var så många unga 
människor som var chefer. Här rådde en nybyggaranda 
och fanns ett utrymme för egna initiativ som lyste med 
sin frånvaro på hennes tidigare arbetsplats, fortbildnings-
avdelningen vid Lärarhögskolan. Där var allt inrutat utan 

17 G Djerf 16/9 2009.

egentligt svängrum för personliga initiativ eller lösningar. 
Christina avger som omdöme om den första tiden att det 
var väldigt roligt att jobba i den här nybyggarandan. Allting 
utvecklades. Det var positivt.18 Hennes institutionskollega 
Bo Hellgren påminner sig en naiv nybyggaranda där den 
unga personalens ovetskap om eventuella hinder gjorde 
att man bara körde på. En känsla av att utifrån betraktas 
som kusinerna från landet bidrog till energi i arbetet. 
Janerik Lundquist som på våren 1970 började arbeta som 
lärare och sedermera som studierektor vid den ekono-
miska institutionen, talar på samma uppskattande vis om 
starttidens nybyggaranda, om stort förtroende och utrym-
me för fria händer att göra det man trodde på.

Gun Djerfs och Christina Hanssons hågkomster från 
den första tiden överensstämmer väsentligen med vad 
många av våra intervjupersoner berättar om korta avstånd 
inom LiH och ett öppet utrymme för självständigt tänk-
ande och egna initiativ från personalens sida. Där före-
ligger knappast några väsensskillnader vad gäller tidiga 
minnesbilder från skilda personalkategorier. Beträffande 
till oss meddelade bilder från LiH:s tidiga 1970-tal råder 
ej heller några större olikheter vad gäller upplevelser av 
den ännu späda högskolans litenhet och utsatthet och 
hur detta inverkade på det inre klimatet vid LiH. Åke 
Frisk erinrar särskilt om detta, liksom Curt Karlsson som 
understryker det bekymmersamma lägets betydelse för 
uppkomsten av ett gemensamt djävlaranammaskap. Detta 
kom väl till pass och till klara uttryck när det gällde att 
inom LiH/LiU gripa sig an grundläggande utmaningar så-
som studentrekryteringens kris och tv-försökets debacle 
vid den tekniska högskolan, avsaknaden av forsknings-
överbyggnad vid den filosofiska fakulteten och frånvaron 
av fullständig läkarutbildning vid den medicinska.

På sin under hösten år 2011 aktuella hemsida fram-
håller Linköpings universitet om sig självt bland annat: 

18 Uttryck för liknande upplevelser förekommer i många av våra inter-
vjuer såsom med Eva Berg, Håkan Rohman, Lars Croon, Leif Jonsson, 
Gunnel Norrby för att nämna några exempel.
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Öppenheten mellan olika ämnes- och fakultetsområden 
har bidragit till att skapa starka forskarmiljöer vid 
Linköpings universitet. På ett annat ställe säger man 
vidare: LiU särskiljer sig från de äldre, anrika och tradi-
tionstyngda universiteten genom att vara modigt, tänka nytt 
och ha en kultur som bygger på samverkan och öppenhet. I 
liknande officiella självbilder har LiU tidigare betecknat 
sig som ett universitet på tvären och med koppling till 
detta begrepp ofta framhållit sin tradition av gränsöver-
skridanden inom utbildning och forskning. Hävdandet av 
dessa begrepp och traditioner som karaktäristika har, som 
redan framskymtat, väsentligen sin upprinnelse i LiU:s 
tidiga historia. 

Redan i 1965 års statsmaktsbeslut att bygga upp en hög-
skola i Linköping ingick, som framgått, att man där skulle 
satsa på gränsöverskridande utbildningar inom ekonomi 
och teknik respektive medicin och teknik. Just den senare 
kombinationen har ju tillmätts avgörande betydelse när 
man valde att placera den nya högskolan i Linköping 
och inte i Västerås. Gunnar Wennström, medicinalråd i 
Medicinalstyrelsen och ledamot i både U 63, organisa-
tionskommittén (KUL), och dess särskilda subkommitté 
för medicinsk utbildning i Linköping, vittnar om hur hans 
chef, generaldirektören Bror Rexed, och därmed Wenn-
ström själv, aktivt gick in för att åstadkomma en blandad 
medicinsk och teknisk utbildning.19

I intervjumaterialet till den här skriften återkommer 
Rolf Andersson och Håkan Rohman explicit till värdet 
av detta gränsöverskridande samspel mellan teknisk och 
medicinsk fakultet, något som fortsatt avspeglar sig i det 
faktum att institutionen för medicinsk teknik (IMT), vars 
verksamhet leds via den tekniska fakulteten, allt framgent 
är placerad vid universitetssjukhuset. Rolf för sin del 
nämner särskilt ett givande forskningssamarbete kring 
sensorer och receptorer med Ingemar Lundström på IFM. 

19 Om sambanden teknik-medicin och betydelsen därav för loka-
liseringen till Linköping nämner även Peter Stoye, interimstyrelsens 
sekreterare.

Håkan Rohman som i februari 1971 gått över från Saab till 
tjänst som institutionstekniker vid LiH:s centrala verkstad, 
en gemensam resurs för LiH:s tekniska institutioner, kom 
att som en slags filialchef följa med när institutionen för 
medicinsk teknik (IMT) år 1976 flyttades över till sjukhus-
området. Han beskriver det som rena drömmen för en tek-
niker att få in en fot på sjukhuset. Det fanns hur mycket som 
helst att göra där. Det konkreta samspelet mellan teknik 
och medicin ledde för hans del till såväl egen kompetens-
utveckling som innovationer inom sjukvården.20 

Tidigare har beskrivits hur man i förarbeten till den 
tekniska och medicinska högskolan utgick från den då 
principiella nyheten att dess inre organisation skulle 
underlätta eller stimulera till gränsöverskridanden inom 
utbildning och forskning. Detta kom bl.a. till uttryck i för-
slag om en organisation i form av sju centra, vart och ett 
med en centrumchef i ledningen. Denna hade därtill att 
fungera som ordförande i det forskarkollegium bestående 
av samtliga professurer och laboratorer som skulle finnas 
vid respektive centrum. Under resans gång kom dessa 
förslag att revideras för att harmoniera med den gällande 
universitetsstadgan. I stället för de tänkta centra beslöt 
riksdagen i maj 1968 att inrätta storinstitutioner. 

I vårt intervjumaterial förekommer knappast någon 
avvikelse från uppfattningen att flerämnesinstitutionerna 
utgjort en betydelsefull tillgång i LiH:s/LiU:s utveckling. 
Redan tidigare har nämnts om Paul Almefelts upp-
skattning av dessa som rationella och kostnadseffektiva 
enheter. Andra, som Åke Björck, professor i numerisk 
analys och tidigare dekanus inom teknisk fakultet, säger 
att statsmakternas val av flerämnesinstitutioner öppnade 
för innovativa grepp. Därmed hade det som skedde vid 
LiTH enligt hans mening inte kunnat hända vid KTH där 

20 Som ett av flera exempel på förbättringar nämner Håkan hur hans 
industrierfarenheter kom väl till pass när det gällde att reducera kost-
nader för medicinsk utrustning bl.a. genom att gå över från medicinska 
pincetter till exakt samma instrument, men inom urmakarbranschen 
benämnda, korntänger, vilka kunde inköpas till ett pris som stannade vid 
en tredjedel av vad företaget Stille då tog ut för sina medicinska pincetter.

han själv hade verkat innan han tillträdde sin professur 
i Linköping. Lars Alm, höger hand åt flera dekaner vid 
LiTH, menar att det var en stor lycka att vi föddes med 
storinstitutioner. Det hade varit en helt annan sak att skapa 
sådana i efterhand. Exemplen på fruktbärande resultat av 
gränsöverskridande samarbeten är enligt honom otroligt 
många. Han nämner i sammanhanget ett forskningssam-
arbete mellan Dan Loyd på IKP och Bengt Wranne vid 
Hälsouniversitetet kring mekanisk pump och hjärtat som 
pump. Helen Dannetun, som år 1976 började studera på 
Y-linjen och därefter gått vidare till posten som rektor vid 
LiU, menar att det organisatoriska nytänket med stora 
institutioner visat sig framgångsrikt, även om man alltid 
säger att organisation kan liksom inte styra verksamheten 
utan det är människorna i den.

Den positiva inställningen till gemensamma övergri-
pande lösningar med förvaltningschefen Almefelt som en 
ledande företrädare kom till uttryck även i det sätt varefter 
man valde att bygga upp LiH:s bibliotek. Dess förste 
överbibliotekarie, Hans Baude, kommen till LiH från 
Handelshögskolan i Stockholm, gick från början in för en 
ordning med kvartersbibliotek i stället för institutionsvisa 
lösningar. Det senare alternativet vore ett enormt slöseri 
enligt Almefelt i vår intervju med honom. Uppbyggna-
den av kvartersbibliotek och den vid just LiH:s bibliotek 
tidigt inledda utvecklingen mot Libris, som ett för landets 
forskningsbibliotek gemensamt datasystem, kan nog ha 
underlättats – för att anknyta till Curt Karlssons ord i in-
tervjun med honom – av det förhållandet, att Hans Baude 
runt sig inte hade någon härskara av gamla bibliotekarier 
som visste precis hur man skulle göra det för att man alltid 
g jort så.” 21

21 Även Marianne Hällgren, överbibliotekarie vid LiU, lyfter i samtalet 
med oss fram det lilla och lokala formatets fördelar när Libris befann sig 
i sin startfas. 
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När hus A stod klart på hösten 1970 blev det hemvisten för högskolans restaurang fram till år 1975 när Vallfarten öppnades.

Det inre livet och dess utveckling

Umgänge och laganda

 – Det var kristallklar könsdiskriminering

Med sina beslut i maj 1968 respektive år 1970 inrättade 
riksdagen ett antal stor- eller flerämnesinstitutioner vid 
LiH, vilkas verkliga liv det därefter blev den nyrekryterade 
och efterhand tillkommande personalens ansvar att ut-
veckla. Bortsett från vad som förekommit i anslutning till 
den tekniska magisterutbildningen och till universitetsfi-
lialen, fanns därvidlag knappast några kompetenser eller 
traditioner att tillgå på det lokala planet. Några särskilda 
beklaganden eller anförda besvärligheter över dessa sa-
kernas tillstånd möter vi knappast i vårt intervjumaterial. 
Tvärtom får man som redan framgått det intrycket, att just 
det förhållandet att det handlade om ett begränsat antal 
involverade personer med ty åtföljande lätthet att uppnå 
både personkännedom och enkla kontaktvägar snarast 
utgjorde en fördel. 

Säkerligen var det därtill en välsignelse att riksdag 
och regering kratsat ett antal kastanjer ur en möjlig eld 
genom att redan från början ha bestämt hur institutio-
nerna vid den tekniska högskolan skulle sammansättas.1 
Det känns inte särskilt svårt att tänka sig att LiH därmed 
kan ha förskonats från ett antal tids- och energikrävande 
inre överväganden i lägen där det gällde att samlas till 
gemensamma aktioner för att bemästra de kritiska situa-
tioner man befann sig i. 

Som exempel kan nämnas att man varken i de berät-

1 K. prop. 1968:83 sid. 48 där statsrådet Sven Moberg med frångående 
av organisationskommitténs förslag om sju centra föreslår sex institutio-
ner: Tillämpad matematik, Systemteknik, Fysik och mätteknik, Indu-
striell ekonomi och organisation, Konstruktions- och produktionsteknik 
samt Medicinsk teknik. 

telser, vilka kommit oss till del, eller i skriftligt källma-
terial från den aktuella tiden, möter några tydliga tecken 
på problematik när det handlade om att i anslutning till 
riksdagens beslut inordna ämnen som historia, sam-
hällskunskap, sociologi och statskunskap i en gemensam 
samhällsvetenskaplig institution, till vilken man inom LiH 
något senare även förde kulturgeografi och psykologi.2 
Under 1980-talet tillkom även bildvetenskap, filosofi och 
religionsvetenskap. För en person med sina akademis-
ka rötter i 1960-talets Uppsala universitet ter sig detta 
anmärkningsvärt eller rentav förunderligt. En liknande 
reflektion anmäler sig även vad gäller det samtidiga be-
slutet om flerämnesinstitutionen för språk och litteratur. 
Beträffande institutionsstrukturen inom den medicinska 
fakulteten skiljde den sig från de båda andra fakulteterna 
som en konsekvens av sambanden med systerfakulteten i 
Uppsala. Här var det fråga om enämnesinstitutioner, oftast 
samlade kring en professor, inte sällan även överläkare, 
med ett fåtal personer vid sin sida, en mer tydligt hierar-
kisk ordning än vad som gällde inom de multidisciplinära 
institutionerna vid LiH i övrigt. 

På tal om hierarki kan man notera hur tiden kring 1970 
utgjorde en brytningstid vad gäller vardagligt och arbets-
relaterat umgänge mellan institutionernas anställda. År 
1968 innebar i det sammanhanget en viktig klimatföränd-
ring, som snabbt gjorde sig märkbar på landets universitet 
och högskolor. Ett markerat inslag i det sammanhanget 
blev du-reformen, vilken särskilt kommit att förknippas 
med professor Bror Rexed, när denne 1967 tillträdde upp-

2 För regeringens förslag ang. bl.a. ämnesuppsättningen vid 
institutionerna för samhällsvetenskap resp. språk och litteratur, se K. 
prop. 1970:52 sid. 7. Informationsbehandling, matematik och statistik 
fördes till institutionen för tillämpad matematik, fysik och teoretisk fysik 
till institutionen för fysik och mätteknik samt företags- och nationaleko-
nomi till institutionen för industriell ekonomi och organisation.
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draget som generaldirektör vid Socialstyrelsen. Några av 
våra sagespersoner berättar om hur de i början mötte en 
del rester från en tidigare tradition. Christina Andersson, 
som sedan år 1964 hade arbetat på Linköpings Linnefa-
brik, sökte och fick 1967 en tjänst som läkarsekreterare i 
klinisk fysiologi hos den dåvarande docenten Nils-Hol-
ger Areskog. Först efter ett års samarbete beslutade de 
på Areskogs förslag att högtidligen lägga bort titlarna 
sinsemellan. Christina nådde därvid samma nivå som en 
sekreterarkollega, vilken även hon efter ett års arbete men 
året före Christina, nått samma upphöjelse. 

Ett liknande, mer sirligt, eller måhända förtryckande 
mönster kom till uttryck även i några andra sammanhang 
under de inledande åren. Miriam Berger började hösten 
1969 att arbeta som sekreterare till Åke Björck för att där-
efter bli intendent på MAI med Hans Rådström, professor 
i tillämpad matematik, som prefekt. Till skillnad från 
sin efterträdare Sven Erlander höll sig Rådström enligt 
Miriam Berger strikt till de äldre uppförandekoderna. 
Alla titulerades och man fick inte säga du. Miriam berättar 
hur Rådström vid ett tillfälle tog upp frågan: Kan inte fru 
Berger säga till fru Engström att hon slutar ha långbyxor 
på arbetet. Det ser så illa ut. Miriam återkom till Rådström 
med ett tydligt svar från fru Engström, sedermera Rut 
Jonsson: Ja, jag ska gärna gå över till kjol och strumpbyxor 
om professor Rådström betalar mina strumpbyxor för det 
kostar mycket pengar att byta ut dom ideligen. Därefter 
hörde Berger inget mer i saken, vartill kom att Rådström 
själv hastigt avled en ganska kort tid därefter. 

Den kvinnliga personalens klädselval uppmärksammas 
även på ett par andra håll i vårt material. Eva Ellström och 
Eva Johansson berättar om hur de mötte sådana kommen-
tarer. Båda började tidigt arbeta vid högskolan på Svea-
gatan, Eva Ellström år 1968 i filialens expedition och Eva 
Johansson året därpå när den tekniska högskolan startade. 
Där hände det sig att de båda Evorna uppenbarade sig i 
nyinköpta dressar med byxor och jackor i jersey. Detta 
trots att Eva J var medveten om att då när man började fick 

man inte ha långbyxor på sig när man var tjej. Anna-Greta 
Idemar, hennes dåvarande chef, bemötte tilltaget med 
kommentaren: Det trodde jag aldrig att du skulle komma 
med! Eva E återger hur en överordnad kontorsskrivare 
i ett särskilt samtal med henne klargjorde klädkoden. 
Jag tycker inte att man ska ha långbyxor när man jobbar i 
studerandeexpeditionen. Det var ett representativt arbete 
ungefär som att jobba på bank, där det gällde att vårda sig 
om verksamhetens utsida. Eva vände sig då till sin chef 
Jan Hedin, som under viss munterhet dock förnekade att 
någon sådan klädkod skulle gälla.

Vad gäller den mer allmänna utvecklingen av det inre 
livet på den nya högskolan finns skäl att här något beröra 
vad skeendet fram till LiH:s tillkomst den förste juli 1970 
kan ha betytt för Hans Meijer som nytillträdd rektor. 
Med de dessförinnan ledande instanserna, Stockholms 
universitet, interimstyrelsen i Wenner-Gren Center och 
den medicinska fakulteten i Uppsala, på behöriga avstånd, 
hade den lokalt i Linköping verksamma personalen redan 
då tagit olika initiativ för att sätta fart på verksamheten. 
Vid filialen hade inrättats ett särskilt filialkollegium under 
aktiv ledning av Ingemar Lind, vid den tekniska högskolan 
bemannades det lokala förarsätet av fyrklövern Stig Hag-
ström, Åke Björck, Hans Rådström och B.G. Allan Pers-
son. Inom läkarutbildningen sorterade Linköpingslinjen 
helt inom den medicinska fakulteten i Uppsala. Där hade 
ännu inte inrättats något lokalt samordnande organ. En 
av professorerna i Linköping, Ragnar Berlin, sedermera 
avlöst av Nils-Holger Areskog, gavs dock via adjungering 
närvaro- och yttranderätt i den upsaliensiska moderfakul-
teten, en ordning som fortsatte efter det att Areskog i juli 
1970 inträtt som dekanus vid den då nybildade medicinska 
fakulteten vid högskoleenheten i Linköping.

För Hans Meijer torde dessa förhållanden ha inneburit, 
att han från sin början som rektor främst hade att inta roll 
som utjämnare och medlare mellan fakulteternas redan 
utvecklade och artikulerade strategier och intressen. 
Något vidare utrymme för egna, mer genomgripande 

initiativ vad gäller den nya högskolans utbildning och 
forskning från rektor/rektorsämbete förelåg knappast. 
När det gällde Meijers egna reflektioner och övervägan-
den kring aktuella ärenden och centrala frågor vid LiH i 
anslutning till sin funktion som rektor ger samtalen med 
både Minna Meijer och Paul Almefelt bilden av hur han 
som rektor inom LiH var hänvisad till en klart begränsad 
krets av människor. Minna Meijer talar om den inledande 
tidens Klondykestämning och berättar om hur maken och 
hon tidigt satsade på bjudningar hemma i bostaden för att 
företrädare för de olika fakulteterna skulle lära känna var-
andra. Inom ramen för ett årligt anslag om 7 000 kronor 
för representation svarade Hans Meijer därvid inte sällan 
för matlagningen. Nils-Holger Areskog understryker den 
stora betydelse dessa tillställningar hade för att utveckla 
en gemensam vi-känsla hos dem, som från skilda håll i lan-
det valt att satsa på en utveckling vid den nya högskolan. 
Sven Erik Nilsson apostroferar i sammanhanget särskilt 
Minna Meijer: Hon var ju en riktig pärla, som verksamt 
bidrog till stimulerande möten och sociala kontakter över 
fakultetsgränserna. 

Beträffande de första årens utveckling av det inre livet 
på respektive institution återkommer man i intervju-
materialet ofta till värdet av att antalet medarbetare var be-
gränsat, något som underlättade utvecklingen av vardagli-
ga personsamband. Till det senare bidrog nog en relativt 
homogen åldersstruktur och likartade levnadsomständig-
heter vad gäller familjebildning med barn i relativt späd 
ålder. I många fall berättar man, inte sällan i nostalgiska 
ordalag, om tider när man svetsades samman via fester, 
gemensamma utflykter eller dagliga raster i gemensamma 
kafferum. Institutionernas administrativa och tekniska 
personal utgör den kategori av anställda vilkas betydelse 
och insatser särskilt omvittnas i sammanhang som dessa. 
Tord-Jöran Hallberg minns hur det rådde kristallklar köns-
diskriminering under ISY:s första tid. Nästan alla lärare 
och doktorander var män medan sekreterarna var kvinnor 
i klassiska sekreterarfunktioner inklusive kaffe kokning 

Utbildningsbyrån, här samlad i byråchefen Åke Frisks tjänsterum, var visserligen 
trångbodd under den första tiden men knappast till den grad som denna bild antyder.

Carl Magnus Erzell flyttar in. (Foto: ÖC)
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m.m. De spelade avgörande och betydelsefulla roller när 
det kom till att anordna årligen förekommande fester och 
utflykter vid institutionen. Mille Millnert nämner Visingsö 
som ett utflyktsmål och brännbollsspel som verksamt bi-
drag till att man svetsades samman. Mot mitten av 1970-ta-
let hade institutionen blivit för stor varmed startårens täta 
personsamband glesade ut. Lennart Ljung säger detsam-
ma. ISY:s sociala liv blev mindre dynamiskt i takt med att 
institutionen växte och man inte längre rymdes runt ett 
gemensamt kaffebord. Institutionsfesterna tappade tempo 
och det privata umgängeslivet inom institutionens ram 
minskade efterhand.

Miriam Berger anställdes år 1969 som assistent vid MAI 
och avancerade något år senare till posten som institutio-
nens intendent, vilket hon förblev till dess att hon år 1977 
övergick till att arbeta på socialförvaltningen i Linköpings 
kommun. Hon ger en egen relief till det faktum att den ad-
ministrativa personalen kom att inta särskilt aktiva roller i 
utvecklingen av MAI:s inre liv. Planering av gemensamma 
fester, utflykter, luciafiranden och annat blev välkomna 
avbrott i ett arbete som för dem eljest dominerades av föga 
stimulerande renskrift av vetenskapliga texter, vars närma-
re innebörd man knappast begrep. Miriam, själv musiker, 
lyfter fram hur man tack vare ett brett musikkunnande 

På hösten 1976 arbetade Nils-Göran Bovin, Lars-Åke Fornander och Gunnar Malmqvist i B-husets  tryckeri med offsetmaskinens nästan ständiga dunkande i öronen.

inom institutionen kunde sätta samman egen orkester, 
en särskild tillgång när man samlades till gemensamma 
evenemang inom institutionen. I sammanhanget finns 
anledning att nämna om ett annat ljud i skällan när ämnet 
datalogi etablerades. Erik Sandewall och gruppen med 
honom ville från början ha ett eget kafferum på MAI med 
siktet inställt på start av en egen institution, detta för att av 
marknadsföringsskäl internt och externt kunna markera 
sin särart. Det handlade enligt Sandewall också om olika 
personligheter. Matematiker är på ett speciellt sätt liksom 
datalogerna. Till detta kom att man såg en egen institu-
tion som vägen att knyta till sig Bud Lawson och dennes 

angränsande verksamhet vid ISY.
Christina Hansson ger en med ISY och MAI samstäm-

mig bild av de fria och gemensamma umgängesformer-
nas betydelse för utvecklingen även på den ekonomiska 
institutionen, som enligt Christina ibland benämndes som 
Libanon motiverat av där förekommande särskild tillgång 
till särdeles färgstarka, egensinniga och debattlystna per-
soner, något som vi återkommer till längre fram. Hansson 
nämner om ost- och vinkvällar och brännbollsspelande, 
det senare t.o.m. inomhus i C-huset när väderleken så 
krävde. Just den sociala samvaron resulterade i mycket 
annat, alltså den resulterade i tillit och samarbete på jobbet 

En ro- och rökfylld kaffestund på EKI.
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också. Så att det är svårt att få för mycket av den. Även 
Christina ser det positiva utflödet av detta slags sociala 
aktiviteter som en följd av det begränsade antalet anställda 
i förening med ung genomsnittlig ålder.3

Ett av högskoleledningen särskilt sanktionerat inslag i 
syfte att befrämja både den enskildes och hela LiH:s hälsa 
utgjordes av återkommande uppmuntran till motion i 
olika former. Dessa aktiviteter återspeglas bl.a. i den från 
år 1970 periodiskt utkommande Linköpings högskola – In-
formation från administrationen, från januari 1973 omdöpt 
till LiH Meddelar. I det första numret höstterminen 1971 
möter läsaren den slagkraftiga uppmaningen: FLICKOR-
NA PÅ FÖRVALTNINGEN LÖPER, flämtande och med klap-
pande hjärta onsdagar kl 16.15 (omedelbart efter tjänsten) i 
Rydsskogen. Banan är 2,5 km. Kom med och lunka.4 Veckan 
därpå informeras om turneringar i basket och fotboll följt 
av en möjligen något tvetydigt formulerad och tecknad 
uppföljare till uppmaningen om löpning: Jag har hört att 
flickorna löper. Det är nog för vår skull. Kom pojkar! 5 

Att döma av såväl det som framkommer i intervju-
materialet som i LiH Meddelar intog fotbollsspel en viktig 
roll som gemensam fritidsaktivitet. Sten Andersson fram-
håller allmänt sett de nära avstånden mellan olika katego-
rier av anställda samt mellan anställda och studenter och 
nämner särskilt fotbollsspelandet som ett bra sätt att träffa 
arbetskamrater. Detta utesluter på intet vis, att det kunde  

3 C Hansson 19/5 2010. Som ytterligare exempel kan nämnas L-A 
Persson 11/2 2010, B Hagård 21/9 2009, E Ellström 18/2 2010.

4 LiH Meddelar 1971/72:1.
5 LiH Meddelar 1971/72:2. I det följande numret återfinns den uppma-

nande annonsen: Gå Lunka Löp.

gå hett till. På tal därom medger Sten sig själv ha blivit per-
sonlighetsförändrad när jag fick på mig ett par fotbollsskor.6 

Lag från de olika institutionerna och från den gemen-
samma förvaltningen möttes för matcher bland annat 
inom ramen för återkommande fotbollsturneringar. 
Utomhus ägde dessa rum i den s.k. Baljan, den öppna 
plats som numera rymmer Kårallen. Inomhus nyttjades 
Vasahallen.7 Namnen på de tävlande lagen vittnar på sitt 
sätt om hur dessa aktiviteter var väl spridda över institu-
tioner och central förvaltning. I LiH Meddelar uppges hös-
ten 1973, att tolv herrlag om vardera 7–9 spelare anmält sig 
till motionsfotbollen under benämningar som IKP Robots, 
Humsampe, Björnligan, Konvexa Hullet, Palles Piltar och 
Smältdegeln för att nämna några.8 Längre fram informe-
ras om att det årets mästare blev Humsampe och ges en 
särskild eloge till en verklig oldboykämpe, den inte obekante 
herrn Hultgren för det sätt som han flåsat sig igenom ett fler-
tal matcher. Vi tror att den lilla revbensskada han råkade ut 
för (var det månne mot H Odenö) helt glömts med tanke på 
de trevliga stunder han hade på dessa.9 I fotbollsspelet året 
därpå ingick även en damturnering med Skyll Er själva 
som segrare före Nisses Nuckor, Biblioteket och Farma-
kologen. Det årets segrare i herrturneringen blev System-
bollaget med Winner FC, Palles Piltar och Sandkullarnas 
bröstvärn på platserna två till fyra.10

6 För ytterligare vittnesbörd om fotbollsspelandets sociala värde kan 
hänvisas till intervjuer med Eva Berg, Eva Johansson, Gun Djerf, Ingrid 
Arnesdotter, Lars Croon, Leif Jonsson.

7 Det senare lär ännu i skrivande stund pågå mellan ett antal av de 
första årens pionjärer, numera envetna veteraner med viss koncentration 
till institutionerna för matematik och datavetenskap.

8 LiH Meddelar 1973:10.
9 LiH Meddelar 1973:12.
10 LiH Meddelar 1975:1.

Om verksamhetens inriktning

 – När man kom hit så såg man ju hur dåligt förberett 
det var.

 – Det var den stora fördelen med det här universitetet. 
Var man ung fanns alla möjligheter.

 – Man kan ju sörja lite över att man inte hade någon 
inrikesminister. 

Från början – endera man avser starten av den tekniska 
magisterutbildningen, universitetsfilialen eller den tek-
niska och medicinska högskoleenheten – var det givet att 
grundutbildningen under den första tiden skulle komma 
att stå i centrum för verksamheten vid högskolan i Linkö-
ping. 1960-talets beslut om ett utbyggt universitets- och 
högskoleväsende hade ju tillkommit dels för att svara mot 
ett samhälleligt behov av mer kvalificerad arbetskraft, dels 
för att möta den efterfrågan på högre utbildning som med 
fog kunde väntas när 40-talets barnkullar stod i begrepp 
att gå vidare efter avslutade gymnasiestudier.

Under LiH:s inledande årtionde gällde det att göra 
högskolan och Linköping känt som attraktiv plats för 
nyskapande och avancerade utbildningar av högsta kvalitet 
mer än jämförbara med vad som stod till buds på landets 
övriga universitet och högskolor. Livsavgörande var ju 
att raskt uppnå en stabil rekrytering av goda studenter. 
Lyckades man inte med detta skulle de ekonomiska 
resurserna sina och en kräftgång te sig ofrånkomlig. Efter 
det att riksdagen i maj år 1968 givit klartecken för den nya 
högskolan i Linköping återstod endast ett läsår till dess 
högtidliga invigning. För högskolans interimistiska styrel-
se gällde det att förvissa sig om att personal och studenter 
fanns på plats till dess. Av tidiga idéer om att avsätta ett år 
till förberedelser hade det till sist blivit intet. Flera tidigt 
anlända lärare inkl. professorer vid den tekniska fakulteten 
vittnar om hur undervisning och utbildningsplanering 

tog all deras tid (och ibland mer därtill) i anspråk. Möj-
ligheten till en professur och därmed utrymme för egen 
forskning var som redan framgått det som attraherat Åke 
Björck, Per-Erik Danielsson, Sven Erlander och Ingemar 
Ingemarsson till Linköping. Men vad gällde de första årens 
arbete vittnar de samfällt om att alla klutar måste till för 
att omsätta de uppifrån och utifrån beslutade utbildnings-
planerna i lokala verkligheter.

För Björck, som var medveten om att man på Kung-
liga tekniska högskolan betraktade den nya högskolan 
i Linköping som en byskola på landet, erbjöd denna en 
enastående chans till en professur.Vad som lockade honom 
till Linköping var framför allt att få tid för forskning efter 
långa tider av undervisning och arbete med att bygga upp 

Sven Mobergs negativa besked i september 1972 rörande forskning vid LiH:s filosofiska 
fakultet blev den energigivande upptakten till ett lokalt arbete som resulterade i Temas 
start sju år senare. (Foto: ÖC)
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den institution för numerisk analys och datalogi, som 
år 1963 inrättats vid KTH. Men för honom liksom för 
lärarna i övrigt gällde det att omedelbart gripa sig an sina 
uppgifter att genomföra och planera undervisning. Mot 
bakgrunden av att man i utredningar och andra förarbeten 
till högskolesatsningarna i Linköping hela tiden i centrum 
haft samhällets behov av kvalificerad arbetskraft kan detta 
knappast ha kommit som någon stor överraskning. Beho-
ven av eller angelägenheten att via utbyggnaden även upp-
nå en nivåhöjning på forskningens område hade intagit en 
klart mer undanskymd plats bland utbyggnadsmotiven. 
Utbildningen befann sig således i ett naturligt centrum 
under högskolans inledande skede, där det gällde att vinna 
ett brett och starkt genomslag för Linköping som ett nytt, 
intressant och attraktivt högskolealternativ. Det var enligt 
Björck spännande det här, kanske lite för spännande… Ja 
när man kom hit så såg man ju hur dåligt förberett det var.

Som Björck ser det utgjorde den snabba utbyggnads-
takten det stora problemet och var ett klart misstag. Ingen 
tid gavs för lärarna att acklimatisera sig. Man kom ju dit 
och genast så körde verksamheten igång. Ingen tid gavs för 
lärarna att delta i planeringen av lokaler, uppbyggnad av 
bibliotek m.m. Det faktum att interimstyrelsen inte fått 
gehör för sitt förslag om ett förberedande år förklarar, 
enligt Björck, att mycket visade sig så dåligt förberett 
när han kom till högskolan på sommaren 1969. Särskilt 
olyckligt var att man redan år två, 1970/71, dels skulle för-
dubbla antalet studenter till nominellt 430, dels börja med 
tv-undervisningen. Som Björck ser det var det andra året 
kanske det värsta. Mycket hade gått bättre om man väntat 
till år tre med att öka studentantalet. 

Två problem hade man att särskilt brottas med inled-
ningsvis: vikande rekrytering och dåliga studieresultat 
i matematik. Det senare låter sig inte enbart härledas 
till tv-undervisningen utan är enligt Björck även att se 
mot bakgrunden av försämrad gymnasieutbildning med 
ty åtföljande bristande förkunskaper. En av högskolans 
rektor Hans Meijer ställd fråga om tentorna i Linköping 

var svårare än på andra håll i landet besvarades med nej 
i en utredning av Magnus Tideman. Såväl lärarna som 
studenterna motsatte sig en sänkning av betygskraven.  I 
stället blev utvägen att man med start i början av augus-
ti 1973 anordnade särskild, månadslång propedeutisk 
utbildning för att stärka studenternas möjligheter att klara 
av utbildningen.

Björck nämner att det i efterhand slagit honom hur de 
första årens studentkullar saknade en tillgång i sitt studie-
arbete, vilken fanns i riklig mån på etablerade universitet 
och högskolor, nämligen äldrekursare. Den besvärande 
bristen har vi även kunnat se Björcks institutionskollega, 
Ingemar Lind, lyfta fram. Hur mycket betydde det alltså 
att ha stöd från äldre studenter, som kan säga till dom att ta 
det lite lugnt? Det här vet vi: Efter ett tag så klarar man sig. 
Ni behöver inte vara så oroliga. Med brist på sådant stöd 
följde osäkerhet bland de unga studenter, som Björck och 
hans kolleger mötte. Som ett uttryck för detta ser han hur 
studenterna efterlyste detaljerade målanalyser ända ned 
på kursböckernas sid- och fotnotsnivå. Slutsatsen blir för 
hans del att man inte (ska) bedriva försöksundervisning 
med tv-undervisning i full skala. Björck påminner sig Leo 
Baekelands stringenta råd: Make your mistakes in a small 
scale and your success in a large scale och frågar sig: Varför 
denna brådska? Det visade sig ju helt onödigt när man sen 
fick den vikande efterfrågan.

Erfarenheter liknande Björcks kan även spåras i Sven 
Erlanders hågkomster från den första tiden. Han hade som 
matematisk statistiker vid Stockholms universitet med-
verkat i utvecklingsarbetet vid kommittén för tv och radio 
i utbildningen (TRU). När han direkt efter sin start som 
professor i det då för honom nya ämnet optimeringslära i 
Linköping i december 1970 kastades in i undervisningen, 
kunde han genast konstatera att det, som han via TRU 
hade varit med om att förbereda, med utgångspunkt i den 
uppläggning som gällde vid KTH, inte alls fungerade. Vid 
KTH låg kursen i optimeringslära först under år fyra med-
an den i Linköping placerats redan under det andra året. 

Då hade studenterna ännu inte hunnit lära sig tillräckligt 
mycket matematik för att kunna tillgodogöra sig kursen. 
Alltså måste man direkt lägga upp utbildningen efter de 
särskilda förutsättningar som gällde i Linköping och där-
med radikalt omarbeta kursen i optimeringslära.

Ingemar Ingemarsson berättar om en rivstart där 
han som ung spoling nästan omgående förordnades som 
prefekt vid ISY innebärande en uppsjö av arbetsuppgifter. 
Men att forska var det inte tal om. Ett starkt engagemang 
för undervisning växte efterhand fram hos honom, men 
dock långt senare, först in på 1990-talet. För Per-Erik 
Danielssons del passade det utmärkt att år 1971 komma 
till en professur i elautomatik i Linköping när han som 
universitetslektor i Lund just var klar med en lärobok 
om systematisering av digitalteknik, som jag vet är det 
viktigaste jag g jort i mitt liv. Med början i Linköping kom 
boken att dominera vid de tekniska högskolorna. Här 
fick den pedagogiskt intresserade Danielsson för övrigt 
även utrymme att förverkliga sin Lundatids idéer om 
projektorienterade kurser. I sin fortsatta verksamhet vid 
LiTH kom Danielsson att verksamt bidra till tillkomsten 
av datatekniklinjen år 1974 och civilingenjörsprogrammet 
i teknisk biologi tio år senare.

Utöver egna direkta insatser inom den grundläggande 
utbildningen spelade de tidiga professorerna betydelse-
fulla roller för att via sina olika nätverk attrahera yngre 
akademiker, både sådana med en färdig forskarutbildning 
i bagaget och aktiva doktorander, att söka sig till lärar-
tjänster Linköping. Lars-Erik Andersson berättar om hur 
han sommaren 1969 blev uppringd i sin dåvarande bostad 
på Lidingö, och erbjuden ett extra lektorat i Linköping. 
Till att börja med misstänkte Lars-Erik, som just var klar 
med sin licentiatexamen, att personen i den andra luren 
som påstod sig heta Hans Rådström, var någon av hans 
skämtsamma doktorandkolleger vid KTH. Men det visade 
sig snabbt att det var den nytillträdde professorn i tilläm-
pad matematik vid högskolan i Linköping, som var ute 
efter att värva lärare att sköta den undervisning som skulle 
starta ett par månader senare. Rådström, som kom från 
Stockholms universitet, hade förberett sitt anbud genom 
att kontakta Anderssons handledare Göran Borg, profes-
sor i matematik, 1968–74 rektor vid KTH och 1968–1970 
även ledamot i interimstyrelsen för den nya högskolan i 
Linköping. Rådström hade på så vis skaffat sig grund för 
att sockra sitt erbjudande med att själv överta den hand-
ledarroll, som Borg av Lars-Eriks utsago att döma hade 
svårt att förena med sitt rektorsuppdrag. Det hela resul-
terade i att Andersson, född och uppvuxen i Linköping, 
snabbt kom på plats. Men han kom inte ensam. Rådström 
tog nämligen med sig en hoper egna doktorander från 
Stockholms universitet till Linköping.

Lars-Erik talar om den första tiden med stor undervis-
ningsbörda som en livfull och spännande tillvaro, där man 
sprang fram och tillbaka mellan linnefabriken och barack-
erna på Sveagatan. Jämfört med sin roll som assistent vid 
KTH fick han som extra lektor i Linköping ett helt annat 
formellt ansvar för undervisning och examination. Här 
kom man raskare framåt än på KTH. Lärarna var alla unga 
utom Hans Rådström som var nästan femtio. Lars-Erik var 
då själv bara 27 år. Vad gäller den egna forskarutbildning-
en kom det att dröja till år 1972 innan han disputerade för 

Som led i den tekniska fakultetens ambition att uppfattas som en suverän högskola del-
tog dess dekanus som här Sven Erlander år 1978 när de tekniska högskolornas rektorer 
möttes i Linköping. (Foto: Sven Erlanders samling)
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doktorsexamen som den förste vid den tekniska fakulteten 
i Linköping. Undervisningsplikten hade krävt sin tribut, 
vartill kom att Hans Rådströms hastiga bortgång vid ett 
informationsmöte med TRU på Ryds herrgård hösten 1970 
innebar ännu ett skifte av handledare. Liksom Lars-Erik 
Andersson kom flera av de forskarstuderande, vilka re-
kryterats som lärare i matematik under de första åren, att 
efterhand fullfölja sin forskarutbildning.

Betydelsen av att via de första professorerna få 
tillgång till personliga nätverk som bas för rekryte-
ring av lärare manifesteras även på andra håll i det här 
aktuella intervjumaterialet. Både Hasse Odenö och 
Ingrid Granstam kom 1971-72 som lärare till LiH och 
institutionen för konstruktions- och produktionsteknik 
(IKP) efter förslag därom från professorn i hållfasthetslära 
vid IKP, B.G. Allan Persson, som kände dem från sin tid 
vid Chalmers i Göteborg. På liknande vis lyckades Lars 
Edebo att tidigt få med sig sina doktorander Bengt Nor-
mann från Uppsala samt Olle Stendahl och Christer Ta-
gesson från Lund för assistentbaserade lärarinsatser inom 
den nystartade läkarutbildningen på samma gång som de 
fortsatte sin forskning under Edebos handledarskap. Via 
Tagesson fick man kontakt med Karl-Erik Magnusson, 
som efter studier vid tekniska högskolan i Lund förmåddes 
att flytta till Linköping som forskningsingenjör. Kerstin 
Petersson, sedermera Reithner, följde på samma vis med 
från Lund.

Lennart Ljung hade inte som Lars Edebo med sig några 
doktorander eller assistenter från Lund, vilka kunde bistå 
honom i undervisningen när han kom till Linköping år 
1976. Men egen undervisning av blivande civilingenjörer 
gav honom möjlighet att rekrytera lovande medarbetare 
i arbetet med att utveckla sitt ämne, reglerteknik. Inge-
mar Lundström nämner också om liknande utfall av sin 
undervisning inom grundutbildningen även om han inte 
förefaller att ha satt denna rekryteringsmetod på samma 
medvetna sätt i system som sin kollega Ljung. 

Den tekniska magisterutbildningens betydelse som 

Ann-Kristin Henbrandt, Cari Strandh, Bo Andersson, Stefan Bergström, Kerstin 
Sonesson och Ingvar Andersson verkade inom personalfunktionen när förvaltningen 
höll till i B-huset.

Interna fotbollsturneringar bidrog till förbrödrande kontakter och laganda när 
högskolan var ung.

källa för rekrytering av lärarpersonal och även forskarstu-
derande vid den nya högskolan har redan omvittnats av 
Tord-Jöran Hallberg. Denne kom ju själv in som lärare på 
TM-utbildningen via sin anställning vid Datasaab. Magnus 
Tideman rekryterades från samma håll som universi-
tetslektor till matematiska institutionen. En annan utväg 
under den hektiska starttiden bestod i att vända sig ut mot 
de lokala gymnasierna för att tillgodose akuta lärarbehov. 
Lars-Anders Persson innehade efter studier i statskunskap 
och historia i Lund samt provår i Kalmar en adjunktstjänst 
vid försöksgymnasiet på Risbrinksskolan i Linköping. In-
för universitetsfilialens start nappade Persson på en sådan 
intresseförfrågan och tillträdde hösten 1967 tjänsten som 
högskoleadjunkt i statskunskap. 

Både under de här åren och även för lång tid därefter 
gällde för offentliga tjänster den ordningen, att man som 
innehavare av en sådan befattning hade rätt till tjänstle-
dighet från denna för att tillträda en högre tjänst. Den 
enskilde kunde på så vis äta av den nya kakan utan risk 
för att mista den redan befintliga. Den ordningen spe-
lade säkert en stor roll när det gällde att förse 1960- och 
1970-talens expanderande svenska högskola med kom-
petenta lärarkrafter. Sven Hellström utgör ett exempel 
härvidlag. Med en grundtjänst som lektor i historia vid 
Berzeliusskolan fungerade han under något år som lektor i 
gymnasiets metodik vid lärarhögskolan i Linköping, innan 
han år 1969 tillträdde ett vikariat som universitetslektor 
vid Stockholms universitet placerad vid filialen i Linkö-
ping. Han ersatte då universitetslektorn Herman Schück, 
som utnämnts till professor i historia i Stockholm. För 
utvecklingen inom ämnet historia öppnade den generösa 
ordningen för tjänstledighet möjligheter för yngre lärare. 
Som när Sven Tägil, vilken år 1969 förordnats till uni-
versitetslektor vid filialen, en kort tid därefter fick en av 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
bekostad extra professur. 

Att man under de första åren tydligt satte utbildning-
en i centrum för verksamheten medan forskningen ännu 

intog en mer underordnad plats kommer på olika sätt 
till uttryck i det nu föreliggande materialet. Tidigare har 
skildrats hur Erik och Eva Leander medvetet sökte sig 
till filialen i Linköping just för att få egna möjligheter 
att utveckla undervisningen i sitt ämne, statistik. På ett 
liknande vis förhöll det sig som också framgått med uni-
versitetslektorn Björn Elsässer, som i vårt samtal särskilt 
framhöll den glädje han kände över att sommaren 1970 få 
ansvar för att utveckla undervisningen i nationalekonomi 
i Linköping efter att under 1960-talet ha fungerat som en 
slags underordnad handelsresande i nationalekonomi i 
Lund med omnejd. 

Utbildningens prioriterade plats under den första tiden 
manifesteras på olika vis i vårt material. Som exempel kan 
nämnas hur Per-Erik Danielsson framhöll införandet av 
tjänster som universitetslektor som en välsignelse för att 
höja dess kvalitet. Detta mot bakgrunden av sina egna er-
farenheter av professorers insatser inom utbildningen där 
hans summerande omdöme varken är särskilt nådigt eller 
oklart. Gud så det såg ut innan alltså med måttligt under-
visningsintresserade professorer, ofta ersatta av assisten-
ter. Återmatning eller utvärderingar från studenternas sida 
förekom inte. Ofta bevistades föreläsningarna endast av 
ett fåtal åhörare, vilka åtagit sig uppdraget att notera vad 
som sades och att föra detta vidare till sina studiekamra-
ter. På samma vis som forskande professorer borde enligt 
Danielsson även ambitiösa lärare kunna beviljas sabbatsle-
dighet om ett halvt år vart femte år. 

Värderingar av lärarnas betydelse liknande Daniels-
sons har även framkommit på andra håll under våra 
samtal. Som exempel kan nämnas den särskilda vikt som 
lades vid att anförtro utvecklingsarbetet inför den nya 
läkarutbildningen, och därmed Hälsouniversitetet, åt 
yngre och pedagogiskt särskilt intresserade lärare medan 
deras mer seniora kolleger som professorer förväntades 
bidra till utvecklingen på andra håll inom den medicinska 
fakulteten. Till detta finns anledning att återkomma i 
det särskilda avsnitt som ägnas åt berättelser kring HU:s 
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tillkomst år 1986.
Beträffande lärarrekryteringen liksom när det gällde 

att tillgodose behoven av administrativ personal lättade 
de inledande årens problematik i takt med att examina-
tionen av egna studenter sköt fart. Som exempel på detta 
bland de personer som vi samtalat med i detta projekt 
kan nämnas Mats Arwidson, Jan-Erik Hagberg, Sten 
Andersson och Lars Rydberg. Mats Arwidson hade år 
1968 inlett sina studier vid universitetsfilialen i Linköping 
mot det hägrande målet att bli lärare, adjunkt, i svenska 
och historia. Under sina studier i nordiska språk blev han 
av sin lärare, universitetslektorn Edvin Lagman, först 
erbjuden anställning som studievägledare i ämnet för att 
senare rycka in som lärare i bland annat praktisk svenska 
och svenska för invandrarundervisning tillsammans med 
Viveca Adelswärd och Lennart Gustafsson. Anställnings-
formen under de första åren var ett återkommande sex 
månaders lektorsförordnande för icke disputerade lärare. 
Efter en tid kunde Arwidson i likhet med flera andra kol-
leger i samma läge glädja sig åt stabilare anställningstider 
och förhållanden.

Även för Jan-Erik Hagberg blev en tjänst som studie-
vägledare, i hans fall med placering vid den samhällsve-
tenskapliga institutionen år 1970, starten på en lång och 
växlingsrik karriär vid LiH. Redan den första terminen 
blev han befordrad till studierektor i blockämnet sam-
hällskunskap, en funktion som han behöll under ett par år. 
Man blev ju snabbt befordrad kan man säga på det här nya 
stället. Sedan gick han vidare inom förvaltningen, till att 
börja med som vikarie för en barnledig Gunnel Norrby på 
utbildningsavdelningen. Det var den stora fördelen med det 
här universitetet. Var man ung fanns alla möjligheter.

Sten Andersson gick efter sin år 1972 avslutade grund-
utbildning i historia och statskunskap vidare till forskarut-
bildning i historia vid Stockholms universitet, en verksam-
het som snart nog kompletterades med handlednings- och 
undervisningsinsatser i historia vid LiH. Under åren växte 
dessa läraruppdrag vid LiH/LiU med åtföljande konse-

kvenser för intensiteten i den egna forskarutbildningen, 
vilken år 1990 dock kröntes med doktorsexamen vid 
Stockholms universitet. 

I likhet med Arwidson och Hagberg började Lars 
Rydberg hösten 1970 sina studier vid LiH med lärarbanan 
som sitt mål. År 1972/73 medverkade han som assistent 
i tv-undervisningen på MAI. Ett par år senare följde den 
praktisk-pedagogiska delen av lärarutbildningen vid 
lärarhögskolan i Uppsala, vilken för Rydbergs del inte gav 
någon omedelbar mersmak. I stället lockades han åter 
till MAI, där behovet av ytterligare lärare var stort. Som 
universitetsadjunkt i matematik kom han sedan att ingå 
i en väl sammansvetsad grupp av matematiklärare inom 
den filosofiska fakulteten. Fem år efter sin återkomst efter 
avslutad lärarutbildning blev Rydberg studierektor för 
matematikerlinjen, vilken inrättades som en följd av 1977 
års högskolereform.

De här anförda exemplen visar klart hur utbildningen 

Mannen bakom masken är Nils Hultgren, som till vänster om sig har stjärngossarna 
Claes Strömberg, Jan-Åke Brorsson och Åke Fredriksson. Lucian är Lena Persson. 
Till vänster om henne ses tärnorna Ingalill Gustavsson och Anne-Marie Karlsson 
(Fleetwood) samt till höger Jane Persson (Griph) och Kristina Strandqvist. Året för det 
högtidliga luciatåget är 1973. och den därmed intimt sammanhängande studentre-

kryteringen länge befann sig i klart prioriterat centrum 
under LiH:s första tid. De längre fram alltmer brännande 
frågorna kring utrymme och finansiella möjligheter att via 
reguljära fakultetsanslag bedriva forskning och forskar-
utbildning lyser närmast med sin frånvaro i de bilder och 
berättelser kring den inledande tiden, vilka kommit oss till 
del. Att döma av våra samtal förefaller nära nog alla ha haft 
förståelse för dessa sakers tidiga tillstånd. Universitetslek-
torn i engelska, Conrad Lindberg, som år 1967 tillträdde 
sin tjänst som universitetslektor vid filialen, erbjuder ett 
exempel där motsatta värderingar kom till tydligt uttryck. 
Under den första tiden fungerade han som lektor på halv-
tid tillsammans med motsvarande tjänsteandel som do-
cent. Lindberg, docent i Stockholm 1961–67, beskriver sig 
själv närmast som forskare. Detta var ett av skälen till att 
han inte stannade vid LiH, när han fick chansen att gå över 
till universitetet i Trondheim. Utan några administrativa 
erfarenheter hade han dessförinnan fungerat som prefekt 
vid Institutionen för språk och litteratur, enligt egen själv-

kritisk formulering en något ömklig sådan. Han beskriver 
sig själv som en sorts prefekt ...ingalunda en perfekt prefekt.

Lindberg hade gärna sett att det byggts upp lite mera på 
forskningssidan. Det blev ju mest lärarutbildning bara. Han 
reflekterade över att lärare vid den medicinska fakulteten 
per någon slags automatik befordrades till professor och 
påminde sig om att han och möjligen även Edvin Lagman, 
universitetslektor i nordiska språk, hade hoppats att något 
liknande kunde komma att gälla även dem. Men snart nog 
stod det klart för Lindberg att det även för honom i första 
hand handlade om att bedriva undervisning. När tillfället 
yppade sig, sökte och fick han en professur vid universite-
tet i Trondheim, vilken han tillträdde år 1974. Därmed fick 
han möjlighet att slutföra sina vetenskapliga studier kring 
Wyclifs bibel. Det hade enligt Lindberg inte låtit sig göras 
utifrån ett lektorat med stor undervisningsbörda. Som han 
ser det hann han dock göra lite nytta (sic), d.v.s. bedriva 
forskning i Linköping, innan han flyttade över sin verk-
samhet till Trondheim. Det var emellertid inte Trondheim 
som stad som lockade Lindberg. Det var att få utrymme 
för forskning. Tillsammans med sin hustru förblev Lind-
berg nämligen bosatt i Linköping och skötte sin professur 
via idogt pendlande till Trondheim.

Även om utbildning och undervisning stod i klar 
förgrund för samtliga tre fakulteter under de inledande 
åren kan man, åtminstone med facit i hand, se de lyckade 
bedrivandena med att efter viss diskussion med överheten 
i form av interimstyrelse och kanslersämbete omvandla 
universitetsfilialen till en samlad filosofisk fakultet som 
förebud om tider, när frågor kring avvägningen mellan 
undervisning och forskning skulle rycka fram på dess 
dagordning. Vad beträffar de under lång tid därefter högst 
vitala och tidvis brännande frågorna kring forskningens 
organisation och sambanden mellan forskning och utbild-
ning ger vårt intervjumaterial underlag för några summe-
rande reflektioner.

Allmänt sett förtjänar att noteras hur upprinnelsen till, 
besluten om och utvecklingen av en organisation för tema-

Vid mitten 1970-talet arbetade fr.v. Kerstin Nilsson på löneavdelningen medan Curt 
Karlsson, Maria Wibergh och Ann-Marie Mowitz-Jacobsson verkade vid ekonomiav-
delningen. Vid det belamrade skrivbordet arbetar en numera okänd student.
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tisk och tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning 
återkommande omvittnas som en unik och framgångs-
rik nyskapelse vid LiU. Särskilt anmärkningsvärt är det 
knappast att man möter de mer utvecklade synpunkterna 
härvidlag hos dem som varit verksamma inom den filoso-
fiska fakulteten. Ett allmänt intryck efter återkommande 
studier i det omfattande intervjumaterialet är att endast 
ett fåtal av dem vi samtalat med, och då bara i försiktiga 
och kortfattade ordalag, kommer in på utvecklingar och 
förhållanden utanför den egna fakulteten. Detta gäller 
exempelvis även för dem med sin hemvist vid den mate-
matiska institutionen, vars akademiska personal var delad 
mellan de tekniska och filosofiska fakulteterna. 

Det må förtjäna att särskilt noteras hur en sådan försik-
tighet kan iakttas även hos två sådana nyckelpersoner som 
Sven Erlander och Ingemar Lind, båda matematiker med 

meriter som prefekt respektive proprefekt vid MAI och 
som aktiva dekaner för varsin fakultet. Erlander begränsar 
sig till ett konstaterande av hur en markant fakultetsgräns 
åtskilde lärarna på MAI. Ytterligt få om ens någon verkade 
över denna. Erlander påminner sig hur Miriam Berger 
inför sin övergång år 1977 till tjänst inom kommunen talat 
om hur skönt det skulle bli att få lämna kriget på MAI. 
Eva Leander erinrar sig hur hon en kväll under år 1969 
kom hem till sin bostad i Skäggetorp och hamnade i en 
högljudd och het middagsdiskussion mellan maken Erik, 
Ingemar Lind, Åke Björck och Hans Rådström, MAI:s 
prefekt. Erik Leander minns en viss höjd på snacket medan 
Eva talar om hur det skreks i köket. Lind för sin del säger 
att vi grälade en del… Det tog några veckor men sedan var 
det över. Enligt Erik handlade det om att Lind och han 
eftersträvade viss självständighet inom institutionen. 

Erik Leander befarade att hans ämne statistik skul-
le inordnas under ämnet matematisk statistik vid den 
tekniska fakulteten. Lind för sin del skriver om hur han 
sökt sig till Linköping för att undervisa filosofer i universi-
tetsmiljö... Jag var av olika skäl inte intresserad av att verka 
i en teknisk högskolemiljö. Det var jag nog för övrigt inte 
skickad till.11 Miriam Bergers bild är att kampen mellan 
Lind och professor Rådström gällde pengar, tjänster och 
makt. Lind var enligt henne tidigt ute efter att etablera 
en filosofisk fakultet med tillgång till forskartjänster. Åke 
Björck berättar hur Lind och Leander, som han minns det, 
särskilt bemödade sig om att markera sin tillhörighet till 
den filosofiska fakulteten av skäl som många enligt Björck 
inte riktigt förstod sig på. Deras planer för den filosofiska 
fakulteten betydde enligt Björck att institutionen för dem 
kom i andra hand, något som enligt honom dock utgjorde 
mer ett irritationsmoment än ett egentligt problem.

Många vid den tekniska fakulteten ställde sig enligt 
Björck frågande inför temamodellen, av honom raljant 
uttryckt som att gå från en ordning med utbildning utan 

11 Lind sid. 48.

Gordon Larsson, här flankerad av Carin Junghard och Annika Åhlander, arbetade 
på den centrala förvaltningen innan han för en tid tog sig an posten som intendent vid 
IKP.

forskning till en struktur med forskning utan utbildning. 
Men från den tekniska sidan deltog man knappast i dis-
kussionerna kring denna fråga. Man var mer upptagen av 
krisfenomen vid den egna fakulteten i form av sviktande 
rekrytering och underdimensionerade fakultetsanslag. I 
det sammanhanget handlade det snarare om att särskilt 
bemöda sig om den tekniska högskolans möjligheter att 
konkurrera med Chalmers och KTH. Vad gäller den prin-
cipiella frågan om fakultetsanslag hade man ju sitt på det 
torra redan vid starten i den meningen att statsmakterna 
från början klargjort, att det i Linköping handlade om så-
väl grundutbildning som forskning och forskarutbildning.

Den av Björck berörda principiella problematiken 
rörande relationen mellan grundläggande utbildning och 
tvärvetenskaplig forskning berörs uttryckligen i några av 
berättelserna inifrån den filosofiska fakulteten. Parade 
med flerfaldigt återkommande exempel på uttrycklig 
erkänsla för Graningers och Linds centrala utvecklingsin-
satser inom den filosofiska fakulteten möter man även 
uttryck för besvikelse sprungen ur icke infriade förvänt-
ningar. Eva Ellström, verksam vid den pedagogiska insti-
tutionen där man, som kommer att framgå, år 1973 kunnat 
inleda egen forskarutbildning, uppfattade det som att man 
inom den snabbt dominerande tvärvetenskapliga tema-
forskningen inte var intresserad av vare sig den kompetens 
som där fanns att tillgå eller av att medverka i den grund-
läggande utbildningen. 

Jan-Erik Hagberg, själv en av de första doktorander-
na vid Tema, minns sin egen tid där som en dynamisk 
period. Det faktum att man rekryterade doktorander och 
även forskare från landet som helhet stimulerade enligt 
honom knappast samspelet mellan Tema och den lokala 
grundutbildningens lärare. Men det bedömdes som viktigt 
för Temas position i vetenskapssamhället. Som kanslidi-
rektör vid den filosofiska fakulteten fick Hagberg efter att 
ha varit tio år på Tema klart för sig hur djup klyftan blivit 
mellan Tema och fakulteten i övrigt samt vilket elände 
motsättningarna skapade. Eva Leander kunde som en av 

fakultetens prodekaner notera hur spänningarna tråkigt 
nog levde kvar in på 1990-talet. Hon betraktar det hela 
som en naturlig följd av å ena sidan grundutbildningens 
förväntningar om en forskningsöverbyggnad och å den 
andra Temapersonalens lika förståeliga ambitioner om att 
sätta uppbyggnaden av den egna forskningsverksamheten 
i centrum. Tråkigt nog kom grundutbildningen enligt 
henne att därvidlag känna sig som en orättvist behandlad 
lillasyster. Man kan ju sörja lite över att man inte hade nå-
gon inrikesminister, som kunnat hantera dessa problem. 

Med högskolereformen år 1977 delades landet in i sex högskoleregioner. Här ses styrel-
sen för den östra regionen, där LiU och Jönköpings högskola ingick, med sin ordföran-
de Christer Nilsson längst fram till vänster, samlad till möte samma år i hus B.
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Spänningarna mellan disciplinär organisation och tvär-
vetenskaplig forskning omvittnas även av Mats Arwidson 
och Sven Hellström. Den senare uttrycker klar besvikelse 
över utfallet för ämnet historia, vars anknytning till Tema 
inte kom att motsvara det han hade hoppats på. Liknande 
reaktioner bland naturvetarna vid den filosofiska fakulte-
ten finns med i bakgrunden till att de på 1990-talet fördes 
över till den tekniska fakulteten, en förändring som enligt 
Anders Fahlman visade sig särskilt förbättra läget för bio-
loger och kemister och även befrämja klimatet vid IFM.

Noterats har redan hur Björn Elsässer i sin ambition 
att åstadkomma god forskningsanknytning för sitt ämne, 
nationalekonomi, tidigt men fruktlöst provade att gå via 
den tekniska fakulteten. Med den vägen stängd hyste han 
förhoppningar om att komma fram via Temasatsningen 
vid den filosofiska fakulteten. Efter att tillsammans med 
lärarkollegan i historia, Sten Andersson, ha valts in som 
företrädare för lärarna inom grundutbildningen i den 
särskilda ledningsgruppen för det kommande temat teknik 

och social förändring argumenterade han för att en natio-
nalekonom borde finnas med i den kommande ledningen 
för det temat. Elsässers förslag avvisades, varefter han 
och Andersson reserverade sig. I våra samtal med dem 
återkommer båda reservanterna till den konflikt med 
främst Göran Graninger som därmed följde. I Anderssons 
fall kom därvid en intervju med honom i LO-tidningen att 
spela in. Han fick motta en skarp brevledes reaktion från 
Graninger, sannolikt betingad av farhågor för att intervjun 
skulle medföra störningar i ett känsligt uppbyggnads-
skeende. 

Utan att mer i detalj gå in på detta kan man se hur 
konflikten laddades av Temaledningens strävan efter att 
vinna brett gehör för sina förslag i vetenskapssamhället 
och grundutbildningsföreträdarnas ambitioner att även 
uppnå en forskningsöverbyggnad för den lokala filosofiska 
fakulteten. Graninger reflekterar för egen del självkritiskt 
över att man från Temaledningens sida kanske borde ha 
utövat en större press mot temaprofessorerna att även 
ägna sig åt den grundläggande utbildningen. Det faktum 
att Tema inte etablerades på Valla förrän år 1987 bidrog 
naturligtvis inte heller till att underlätta samspelet mellan 
temaforskning och filosofisk grundutbildning. Elsässer 
för sin del minns ännu tydligt hur hans aktioner i led-
ningsgruppen mötte häftigt motstånd och nämner särskilt 
Graningers tydliga irritation. Och när Göran blir irriterad 
på någon person då blir han det ordentlig ... Jag kände det 
som att åsynen av mig ingav honom avsmak. 

I ett efterhandsperspektiv säger sig Elsässer inte vara 
särskilt stolt över sitt agerande och tror inte längre att hans 
på EKI förankrade förslag skulle ha varit bra för Tema. 
Det handlade enligt honom om en känslig process och en 
rädsla för att ekonomerna skulle få ett för stort inflytande. 
Elsässer, som i vårt samtal tydligt gladde sig åt att ha förso-
nats med Graninger, vittnade även om hur hans yngre äm-
neskolleger, Peter Andersson och Jan Lindvall, disputerat 
vid Tema med den i Elsässers nationalekonomikretsar 
omstridde Lars Ingelstam som väl fungerande handledare. 

Byråchefen Hultgren på besök hos Ulla Stål och Agneta Stening i studerandeexpedi-
tionen.

Vad gäller Sten Andersson kan konstateras att dramatiken 
i ledningsgruppen lett till en djupare ärrbildning. Hans 
mer varaktiga känsloengagemang skulle kunna ses mot 
bakgrunden av att han som tidig student genomgått hela 
sin grundutbildning vid LiH. Detta tillsammans med ett 
tidigt studentpolitiskt engagemang kan nog ha medverkat 
till att han var särskilt känslig, när det kom att handla om 
Linköpingsstudenternas kvaliteter och intressen.

Så här utifrån och i efterhand ter det sig rimligt att 
se dessa och liknande meningsbrytningars bakgrund i 
fakultetens ömtåliga och utsatta läge under 1970-talets 
första hälft. Stort engagemang och envetna gemensamma 
insatser hade krävts vid övergången från filial vid Stock-
holms universitet till position som odelad fakultet vid 
den nya högskolan. Endast kort därefter tillstötte stu-
dentrekryteringens kris. Med denna hjälpligt och samlat 
hanterad anmälde sig en tydligare insikt om forsknings-
anknytningens betydelse för både lärare och studenter. 
Fakulteten hade alltså att samtidigt hantera flera stora och 
pockande frågor, varmed dess fortsatt begränsade med-
lemskader måste disponeras för kamper på flera fronter. 
Detta utmynnade på våren 1975 i två utredningsgrupper. 
Den ena gruppen utsågs av filosofiska fakultetens utbild-

ningsnämnd för att hålla samman arbetet med att utveckla 
den grundläggande filosofiska utbildningen (GFU). Den 
andra, den forskningsorganisatoriska gruppen (FOG) med 
uppgift att bereda svar på regeringens uppdrag till univer-
sitetet att inkomma med förslag om en tvärvetenskapligt 
och tematiskt organiserad forskning inom flera fakultets-
områden, utsågs av konsistoriet. Ingemar Lind var som 
dekanus ordförande i GFU och ingick som ledamot i FOG 
med rektor Hans Meijer som ordförande. 

Medan merparten av lärarna vid den filosofiska fakul-
teten hade att huvudsakligen ägna sig åt undervisning och 
åt arbetet med att utveckla de nya linjeutbildningar, vilka 
startade hösten 1977, bedrevs utredningsarbetet inför 
Temas start i FOG. Av dess 24 ledamöter, inklusive rektor 
som ordförande, kom nio tunga företrädare från veten-
skapssamhället utanför universitetet. Lika många kom 
från den filosofiska fakulteten inklusive en student utsedd 
av dess studentkår. Därtill ska läggas två representanter 
vardera för den tekniska och den medicinska fakulteten 
samt överbibliotekarien Hans Baude. Inom FOG drogs det 
operativa lasset av Lind och Graninger med Richard Alling 
som sekreterare. 

Utifrån den filosofiska fakultetens fortsatta relativa 
litenhet och de aktuella frågornas principiella och prak-
tiska komplexitet ter det sig med facit i hand knappast 
förvånande att divergerande synsätt efterhand gjorde, 
och för lång tid fortsatt att göra, sig gällande samt att de 
första årens relativa åsiktsgemenskap efterhand utvecklats 
mot en livaktigare fakultetsintern debatt och principiella 
åsiktsskillnader. Meningarna har skiljt sig åt vad gäller 
kopplingen mellan mer disciplininriktad grundutbildning 
och tvärvetenskaplig forskning. Interna förväntningar på 
en egen och lokalt förankrad forskningsöverbyggnad har 
kontrasterat mot ambitionerna att nationellt och interna-
tionellt vinna vetenskapssamhällets gehör för forskning 
och forskarutbildning utifrån nya problemområden och i 
tvärvetenskapliga former. Man må i sammanhanget även 
erinra sig hur startårens sammansvetsande krisklimat suc-

Långt in på 1980-talet röktes det friskt i samlingslokaler, seminarierum och tjänsteut-
rymmen.
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cessivt förbytts i bättre och säkrare tider, möjligen också 
med annat utrymme för mer dästa och tillbakalutade 
hållningar. Därtill ska naturligtvis läggas ett inflöde av nya 
medarbetare med andra perspektiv och ambitioner, vilket 
följt med den tillväxt i LiU:s verksamhet, som inleddes 
under 1980-talet. 

Liksom inifrån den filosofiska fakulteten vittnar även 
berättelser från den tekniska fakulteten om disciplinba-
serade gränskonflikter och skilda grundvärderingar. Ett 
område där olika principiella synsätt gjorde sig tidigt 
gällande och fortsatte att göra så under lång tid framåt 
gäller avvägningen mellan teknik och ekonomi inom den 
nya civilingenjörslinjen i industriell ekonom (I-linjen), 
där Linköping var först i landet. I den debatt som föregick 
1965 års riksdagsbeslut hade uttalats viss misstro mot den-
na innovation. Skulle utbildningen av ekonomiingenjörer 
visa sig fortplantningsduglig eller skulle den komma att 
ses som en steril skvader? Skulle en sådan ny civilingenjör 
komma att betraktas som fågel eller fisk? 

I Janerik Lundquists berättelse om sina upplevelser 
under 1970-talet framkommer hur tydliga motsättningar 
och starka känslor länge gjorde sig gällande vid den eko-
nomiska institutionen när det gällde utformningen av och 
ansvaret för I-linjen. Som ett grundläggande konfliktämne 
framstår avvägningen mellan ekonomi och teknik i utbild-
ningen. Utifrån sin funktion som studierektor för ekono-
miämnena inom tekniska fakulteten vid EKI, och senare 
som ordförande i I-linjenämnden, ser sig Lundquist som 
en av dem som slog vakt om I-linjen som en teknisk ut-
bildning i motsättning till andra intressen på institutionen 
där man enligt honom särskilt prioriterade de ekonomiska 
inslagen. I tydlig polemik med sina motståndare inom EKI 
betonar Lundquist hur den sida som han företrädde arbe-
tade på att uppnå en förening inom I-linjen mellan teknisk 
och ekonomisk kompetens samt god förankring i närings-
livet. Enligt Lundquist handlade det om att marknadsföra 
I-linjen, ett arbete där Svenska arbetsgivareföreningen 
(SAF) enligt honom tog en synnerligen aktiv och betydel-

sefull del. På så vis strävade man efter att uppnå svar på 
frågan om I-linjen var att betrakta som fish or fowl och att 
försäkra sig om dess fortplantningsduglighet.

Ett utflöde av den laddade atmosfären på EKI, där det 
enligt Lundquist handlade om en intern frontlinje mellan 
motstridiga läger blev att ämnet produktionsekonomi år 
1978 tilläts bryta sig ut och bilda en egen institution för 
produktionsekonomi (IPE), ledd av professorn Robert 
Grubbström. I grunden handlade det om paradigmatis-
ka strider kring skilda vetenskapssyner och –ideologier. 
Enligt Lundquist rådde en fullständigt förödande destruktiv 
atmosfär där båda sidor menade att vi har rätt, dom har fel. 
Att IPE bildades trots förefintligt starkt motstånd berodde 
enligt honom på att Grubbström med en bulldogs envis-
het aldrig släppte greppet.

Ett annat område med potential för divergerande 
principiella synsätt har gällt datalogiämnets plats inom 
den tekniska fakulteten. Det kan noteras hur man på en 
del håll i våra intervjuer med personer inom den fakul-
teten skiljer ut riktiga tekniker som en särskilt värderad 
kategori, där datalogerna inte platsar. I vårt samtal kom 
Erik Sandewall in på relationen datalogi-teknik utifrån sin 
besvikelse över att ha misslyckats med att få fakultetens 
gehör för att den av honom utvecklade datavetenskapliga 
linjen (C-linjen) skulle klassificeras som civilingenjörsut-
bildning, vilket hade resulterat i att även den utbildningen 
förlängts till fyra och ett halvt år. Sandewall delar inte den 
inom fakulteten gängse uppfattningen, att teknik måste 
basera sig på naturvetenskap. Tvärtom hävdar han att pro-
gramvaruteknik egentligen är en väldigt renodlad form av 
teknik eftersom den är så pass fri från naturvetenskap. Där 
förelåg en motsatt syn, vilket lett till komplikationer i olika 
situationer. Men Sandewall konstaterar att det har gått att 
leva med det också. Jag har ingen anledning att klaga.

Sandewalls principiella ståndpunkt ledde honom till 
en divergerande hållning när det gällde den tekniska 
fakultetens val av väg för att hävda sig i konkurrensen med 
Chalmers och KTH. I september år 1973 lanserade den 

egna teknologkåren begreppet LiTH (Linköpings teknis-
ka högskola), vilket tre år senare formellt anammades av 
fakulteten som dess samlande benämning. Även om den 
tekniska fakulteten till skillnad från den filosofiska hade 
sitt på det torra beträffande principiella statsmaktsbeslut 
gällde det att hävda sig gentemot Chalmers, KTH och 
universiteten i Lund och Uppsala. Åke Frisk framhåller 
hur man för att kunna möta en sådan utmaning eftersträ-
vade en ställning liknande den hos den tekniska högskolan 
i Lund. Sandewall menar att LiTH för att hävda sig i sin 
tävlan med Chalmers och KTH gick för långt i renlärighet 
och inte vågade ta ut svängarna på samma sätt som sina 
etablerade rivaler. Därvidlag och bland annat baserat på 
egna erfarenheter från MIT och Stanford var distinktionen 
mellan universitet och teknisk högskola aldrig en intres-
sant fråga för mig. Men Sandewall fann det inte lönt att 
driva sin åsikt. Man kan inte hålla på och stånga huvudet i 
väggen… Man fick leva om lite ibland för att avreagera sig 
men mer än så var det inte.

Efter 1976 års riksdagsval och därmed följande re-
geringsskifte företog Sven Erlander, som den tekniska 
fakultetens dekanus åtföljd av Åke Frisk, en uppvaktning i 
utbildningsdepartementet med målet att uppnå en större 
självständighet för sin fakultet. Som ett visst steg i den 
riktningen ska man se att den tekniska fakulteten året där-
på fick statsmakternas gehör för förslaget att till skillnad 
från sina systerfakulteter få en förvaltningsnämnd som sitt 
ledningsorgan, en instans med en formellt tyngre ställning 
än planeringsnämnderna för filosofisk utbildning respek-
tive lärarutbildning, vilka endast var beredande organ till 
universitetets styrelse.

Sven Erlander kom i vårt samtal visserligen helt kort 
in på förhållandena mellan LiTH och rektorsämbetet 
(RÄ) dock utan att explicit beröra det faktum att RÄ 
uttryckligen vägrade att gå med på de uttalade kraven om 
autonomi från LiTH:s sida. Men han återger sin irritation 
som dekanus över ett förslag från RÄ i slutet av det tuffa 
1970-talet att som en del i ett av regeringen efterlyst bespa-

ringsalternativ lägga ned maskintekniklinjen. Detta visade 
enligt Erlander att det förhöll sig så som man uppfattade 
det inom tekniska högskolan. Universitetsledningen bryd-
de sig inte om, förstod inte tekniska högskolan. Han åter-
kommer till att vi fick inget stöd ifrån rektorsämbetets sida. 
Utifrån sin upplevelse av att aldrig få igenom någonting 
av det man ville avgick Erlander år 1981 från sina uppdrag 
som dekanus och som ledamot i universitetsstyrelsen. 

Det förhållandet att Hans Meijer drabbades av svår 
ohälsa mot slutet av sin tid på rektorsposten resulterade 
enligt Erlander vad gäller rektorsämbetet i att Palle var 
ju den som styrde alltihop och hans sändebud var Curt 
Karlsson. Vi som satt på tekniska högskolan vi tyckte det var 
för bedrövligt alltså. Man kunde visserligen ha synpunkter 
på olika saker men dem var det ingen som brydde sig om. 
Jag tyckte det var väldigt frustrerande. Erlander återvände 
snart nog till rollen som dekanus men återkom till univer-
sitetsstyrelsen först efter det att han valts till rektor. Detta 
ledde till för hans del till signifikanta perspektivförskjut-
ningar. Erlander berättar om hur han utifrån denna sin nya 
roll fick uppleva ett mycket väl fungerande samarbete med 
Curt Karlsson. Med sig själv i funktionen som rektor fick 
han därtill en annan förståelse för RÄ:s tidigare benägen-
het att först vilja gripa sig an problem inom de filosofiska 
och medicinska fakulteterna. Där var det ju ännu värre än 
på tekniska högskolan. Tanken om en självständig LiTH 
har knappast avhörts sedan dess.
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Universitetet breddas

 – Alltså är det här nödvändigt? Är det inte bra som det 
är? Vi kan. Vi vet. Vad ska det här innebära nu då?

Högskolereformen år 1977 medförde att universitetet, lä-
rarhögskolan respektive förskole- och slöjdlärarseminariet 
tillsammans gick upp i det gemensamma Universitetet i 
Linköping (UiL). Just det året innebar för Förskolesemi-
nariet i Norrköping att det då gått 75 år sedan systrarna 
Ellen och Maria Moberg som de första i landet börjat att 
vid Fröbelinstitutet i Norrköping utbilda kindergartenleda-
rinnor. Verksamheten drevs av Fröbelföreningen i Norr-
köping fram till år 1949 då huvudmannaskapet övergick 
till Norrköpings stad. År 1963 fick Skolöverstyrelsen (SÖ) 
ansvaret för utbildningen medan hanteringen av barnverk-
samheten fortsatt ankom på staden/kommunen. Formellt 
innebar 1977 års högskolereform att förskoleseminariet 
med en egen rektor i sin ledning förvandlades till institu-
tion vid universitetet i Linköping (UiL). Samtidigt ersattes 
Skolöverstyrelsen som ledande central instans av Universi-
tets- och högskoleämbetet (UHÄ).

Birgitta Johansson och Bo Hedman tjänstgjorde båda 
vid seminariet på Fotbollsgatan i Norrköping, när refor-
men trädde i kraft. Hedman anställdes i januari 1973 och 
Johansson fyra år senare. Båda vittnar de om föreliggande 
kulturskillnader mellan förskoleseminariet och universi-
tetet. Enligt Hedman var ett samgående med universitetet 
inget som personalen önskade sig, dominerad som den 
var av metodiklärare med gedigna erfarenheter från arbete 
som förskollärare med en enligt deras egen uppfattning 
låg status i förhållande till kollegerna på såväl universitetet 
som lärarhögskolan. För Hedmans del som schemaläggare 
och studierektor innebar å andra sidan SÖ:s försvinnande 
från den lokala scenen att han på institutionen fick nya 
möjligheter att i effektiviserande syfte omprioritera insti-
tutionens användning av tilldelade resurser. 

Birgitta Johansson hade egen ämneslärarutbildning 

bakom sig, när hon efter att ha fångats av en annons 
i Norrköpings tidningar på nyåret 1977 tillträdde en 
adjunktstjänst i psykologi. Som en del i förskole- och 
daghemsverksamhetens allmänna tillväxt vid mitten av 
1970-talet nyrekryterades tillsammans med Birgitta ytter-
ligare ett antal ämnesteoretiskt inriktade adjunkter med 
andra kompetenser och referensramar än vad den äldre 
kategorin av metodiklärare stod för. Birgitta ger en bild av 
hur hon och hennes adjunktskolleger till skillnad från me-
todiklärarna attraherades av att komma in i universitetet. 
Övergången från den sedan länge etablerade fröbelleende-
kulturen12 till sådana synsätt och perspektiv som domine-
rade inom universitetet resulterade i splittrade opinioner 
inklusive motstånd och skepsis bland förskoleseminariets 
anställda med sina rötter i den tidigare metodikinriktade 
kulturen. Birgitta berättar om reaktioner inför det förestå-
ende skiftet av typen: Alltså är det här nödvändigt? Är det 
inte bra som det är? Vi kan. Vi vet. Vad ska det här innebära 
nu då? 

Hedman berör även hur han som företrädare för 
institutionen, därtill med sin hemvist i Norrköping, bland 
annat tvingades till hårda duster i den gemensamma 
budgetgrupp, vilken inrättades inom det samlade plane-
ringsområdet för lärarutbildning. Om en viss rivalitet med 
kollegerna i Linköping vittnar även Johansson när hon 
berättar, att man på institutionen för förskollärarutbild-
ning talade om att i Linköping kom pretentionerna före 
prestationerna medan det omvända förhållandet gällde i 
Norrköping. 

Beträffande lärarpersonalens integration i universi-
tetskulturen gällde det enligt både Hedman och Johans-
son att uppnå forskningsanknytning och att stimulera till 
kompetensutveckling. De betonar båda hur man nådde en 
god bit på väg med detta genom att fördela de anställda i 
relativt självstyrande FoU-grupper, vilka inom en tilldelad 

12 Ett centralt mål för utbildningen vid Fröbelinstitutet hade hela tiden 
varit en glad och omtänksam fröken med det soliga hemmet i förgrun-
den.

budget tog ansvar för egna kompetensutvecklingsinsatser. 
Vidare lyfter de båda särskilt fram de avgörande insatser 
för forskningsanknytningen, som med start år 1990 
gjordes och leddes av Sven Hartman, lektor i pedagogik 
vid institutionen för pedagogik och psykologi. Ett tiotal 
avhandlingsarbeten av lärare vid förskollärarutbildning-
en, som presenterades i slutet av 1990-talet, markerar en 
väsentlig etapp i akademiseringen av förskollärarutbild-
ningen.13

Särskild utbildning för slöjdlärare inleddes år 1874 vid 
slöjdskolan på Nääs och pågick där fram till år 1960 då det 
särskilda seminariet för slöjdlärarutbildning startade i de 
lokaler på Linnégatan, vilka tidigare inhyst det kvinnliga 
seminariet i Linköping. Som rektor för det nya seminariet 
hade skolöverstyrelsen utsett Thorsten Lundberg, som 
dessförinnan tjänstgjort vid SÖ som nationell tecknings-
konsulent. Bland de lärare som rekryterades till seminari-
et ingick redan från början Ove Nåbo, som hade utbildats 
vid Konstfack, svarat för slöjdlärarutbildning via sommar-
kurser på Nääs och haft ordinarie tjänst som teckningslära-
re i Haparanda. 

Nåbo berättar i vårt intervjusamtal om hur han alltse-
dan sina tidiga barnaår nått fram till en djup övertygelse 
om hur slöjdlärarutbildningen borde ha som sitt centrala 
mål att utgå från det skapande barnet, dess kreativa fantasi 
och egna förmågor. Parollen blev bort med mallarna inne-
bärande ett brott med traditionen från Nääs. Med rektors 
stöd i ryggen och från år 1965 tillsammans med kollegan 
Jan Sjögren, vilken då tillträdde en tjänst i formgivning, 
gällde det att sprida slöjden som ämne och markera dess 
betydelse utifrån sådana synsätt. Noteras kan och bör hur 
deras respektive berättelser avspeglar något av en kultur-
skillnad mellan dem som teckningslärare/formgivare och 
institutionens slöjdlärare. Sjögren, som även han utbildats 
vid Konstfack och därtill studerat bl.a. konstvetenskap och 
pedagogik vid Stockholms universitet, talar om hur Nåbo 

13 B. Hedman 12/9 2012, B. Johansson 12/9 2012.

och han utvecklade en vuxenpedagogik baserad på en 
annan kulturell grund än den slöjdlärarna hade. Utgående 
från resonemang som dessa argumenterade Sjögren för 
att seminariet för slöjdlärarutbildning vid sitt uppgående 
i universitetet år 1977 borde benämnas institutionen för 
slöjd, inte slöjdlärarutbildning.14

Nåbo och Sjögren berättar båda var för sig, om för-
väntningar inför och effekter av övergången till ett samlat 
universitet. Man kan notera gemensamma uttryck för be-
svikelser under de inledande åren. Sjögrens förhoppningar 
om särskilda satsningar för den berörda lärarpersonalens 
kompetensutveckling och forskningsanknytning kom på 
skam, även om han med stöd av prefekten på pedagogiska 
institutionen, Carl Holmberg, försökte att komma vidare 
på den vägen. Som Sjögren beskriver det så kom det att 
dröja fram till slutet av 1980-talet innan man nådde någon 
egentlig framgång. Inte heller Nåbo såg inordningen i det 
nya universitetet som något lyft för sin verksamhet. Han 
säger att han till skillnad från kollegan Sjögren tyckte att 
teoretiserandet fått för stort utrymme. 

Nåbo reflekterar även över effekterna av att Thorsten 
Lundberg i och med högskolereformen gick vidare inom 
universitetet, varmed den nya institutionen kom att 
ledas av formellt meriterade prefekter, vilka utbildats till 
slöjdlärare på Nääs och därmed saknade den rätta käns-
lan för sådana kvaliteter, som odlats inom utbildningen 
vid Slöjdlärarseminariet. Inom universitetet rådde inte 
alls samma lärartäthet som på Slöjdis. Ett beslut att skära 
ned på undervisningsresurserna i det laborativa ämnet 
slöjd möttes enligt Nåbo med ett alltför lamt motstånd 
från institutionens sida och utan att ha föregåtts av någon 
seriös analys. Mycket av glädjen försvann med detta, något 
som medverkade till att Nåbo valde att gå i pension ett år i 
förtid. Förgäves hade han argumenterat för en slöjdlärar-
utbildning som byggde på att en lärare är alltid en förebild 
för en blivande lärare. Kärnan i utbildningen borde vara att 

14 J. Sjögren 19/9 2012, O. Nåbo 28/9 2012.
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ungarna älskar slöjd. Med alltför få undervisningstimmar 
skulle de blivande slöjdlärarnas lärare reduceras till metod- 
och teknikrecensenter och petimetrar. Det var ju för sorgligt!

Med konstaterandet nu måste jag bli glad igen övergick 
Nåbo därefter till att berätta om hur han tillsammans med 
Sjögren fick i uppdrag att bygga upp en stor utställning 
för att fira 25 år med slöjdlärarutbildning i Linköping, ett 
uppskattat och publikdragande evenemang sommaren 
1985. Utifrån detta involverades institutionen för slöjd i 
Linköpings 700-årsjubileum år 1987 då centrala platser i 
staden smyckades med olika statyer i spillvirke utformade 
av institutionens studenter och lärare. Stinsen vid Rese-
centrum minner ännu om detta, som blev en stor succé.

Vad gäller umgänget inom universitetet nämner både 
Nåbo och Sjögren hur deras kompetens och intressen som 
formgivare kom att tas till vara via de särskilda kurser i 
industriell design för teknologer, vilka de utvecklade och 
startade år 1982 på initiativ av professor Stig Dahlstrand 
på IKP. Efter ett framgångsrikt första försöksår fick sådan 
utbildning fortsatt fäste i civilingenjörsutbildningen med 
sonen Mats Nåbo i en aktiv roll. Ove konstaterade la-
koniskt att på så vis kan man ju dö lugn.

Sjögren fortsatte, efter det att vägen via den pedagogis-
ka institutionen visat sig mindre framkomlig, att för egen 
del genomgå forskarutbildning vid Tema teknik och social 
förändring avslutad med disputation år 1997. Då hade han 
via ett uppdrag från linjenämnden för slöjdlärarutbild-
ningen även börjat ägna sig åt frågan om hur konstnärligt 
utvecklingsarbete förhåller sig till forskning, något som 
efterhand resulterade i ett internationellt samarbete där 
LiU utgjort en funktionell plattform.

Att sammanviga Lärarhögskolan i Linköping (LHL) 
med sina 134 år på nacken och universitetet med sina 
drygt tio visade sig, som kunde förväntas, inte heller 
okomplicerat. Vi har redan noterat hur Erling Hanstorp 
upplevde hur avståndet (geografiskt och psykologiskt) 
växte mellan honom som utbildningsledare för klasslärar-
linjen och personalen på Östgötagatan. Detta i och med att 

han tillsammans med sina kolleger, Jan-Eskil Löfqvist och 
Yngve Kasimir, utbildningsledare på respektive ämneslä-
rar- och folkhögskollärarlinjen, inordnades i universitetets 
gemensamma förvaltning. Peder Claesson vidimerar på 
sitt vis detta med sin bild av en upplevd byråkratisering av 
lärarutbildningen i och med att tomrummen på Östgöta-
gatan efter de avflyttade utbildningsledarna fylldes med 
nya administrativt verksamma befattningshavare. Sen blev 
det ju dubbel bokföring. 

Erling Hanstorp och Gunnar Kleist, metodiklektor i 
matematik, vittnar båda om hur de interna kulturerna vid 
universitetet och lärarhögskolan skiljde sig åt. I jämfö-
relse med den större friheten vid universitetet att självt 
hantera sina verksamheter präglades lärarhögskolan av 
mer hierarkiska traditioner och tydlig styrning uppifrån. 
Erling Hanstorp berättar om hur han upplevde sig som ett 
verktyg för SÖ, vars anda genomsyrade lärarutbildningen. 
Man skulle göra som det var sagt. Hierarkin och besluts-
ordningen gav stadga åt verksamheten. 

Enligt Hanstorp, som säger sig själv ha varit helt med på 
samgåendet med universitetet, var meningarna delade på 
lärarhögskolan. Störst var skepsisen hos dem, som sakna-
de egen universitetsutbildning. Lena Burlin, som år 1984 
tillträdde befattningen som intendent vid institutionen för 
lärarutbildning, berättar om något av en skiljelinje mellan 
ämneslektorerna och dem för vilka det gällde att skaffa sig 
en djupare ämnesmässig kompetens. I den senare gruppen 
kunde noteras en frustration betingad av att man upplevde 
det som att kollegerna vid universitetet såg ned på dem. 
Universitetsledningen försökte visserligen uppmuntra be-
rörda anställda till vidare utbildning men skillnaden mel-
lan teoretiker och praktiker gjorde sig fortsatt gällande. 
Peder Claesson, som år 1968 utsågs till lektor i ämnesteori 
och -metodik (fysik och matematik) vid LHL, tillhörde 
de många anställda vilka ville ha kvar lärarhögskolan 
som en självständig enhet, på samma vis som då ännu 
gällde i Stockholm. När samgåendet stod för dörren var 
Claesson tjänstledig för uppdrag åt bland annat SÖ som 

skolkonsulent och för arbete med teknikfortbildning. 
Men han minns hur man befarade att samgåendet skulle 
resultera i övertaligheter och personalneddragningar vid 
LHL. 

På universitetets ledningsnivå berättar Ingvar Kopp om 
hur lärarutbildningens inlemmande i universitetet blev en 
fråga för honom. Detta skulle kunna sättas i samband med 
att Kopp år 1975 fick tjänst som byråchef vid utbildnings-
byrån (U-byrån) d.v.s. något år före högskolereformen. Då 
fanns redan självständigt fungerande sekretariat inom de 
filosofiska och tekniska fakulteterna liksom en motsvaran-
de ledning av arbetet med att utveckla en forskningsor-
ganisation för filosofisk fakultet. Även om dessa instanser 
formellt sorterade inom u-byrån såg sig Kopp knappast 
manad att ingripa i deras etablerade verksamheter. I det 
läget stod måhända lärarutbildningen som ett mer jung-
fruligt område honom bättre till buds. 

Men mer radikala grepp för att närma lärarutbildning-
en och universitetet till varandra lät ännu vänta på sig. 
Sven Hellström berättar om hur utformningen av lärar-
utbildningen under lång tid utgjorde en kontroversiell 
fråga inom universitetet och främst inom den filosofiska 
fakulteten, till vilken de behöriga lärarutbildarna fördes 
år 1977. I det sammanhanget kom 1974 års lärarutbildning 
(LUT 74) att bli en särskilt het potatis. Åtminstone med 
facit i sin hand reflekterar Mats Arwidson över att man 
tidigt borde ha flyttat upp lärarutbildningen till Valla samt 
brutit upp den för att få till stånd en verklig integration. I 
stället lät man sig år 1977 nöja med den enklaste vägen, att 
bara addera lärarutbildningen genom att omvandla LHL 
till ILU (institutionen för lärarutbildning). 

Ehuru utanför den tidsram som gäller för den här 
skriften känns det naturligt att i detta sammanhang 
helt kort nämna det inifrån ILU i början av 1990-talet 
lanserade förslaget att flytta ned delar av universitetet, 
väsentligen den filosofiska fakulteten, från Valla till 
området kring Folkungaskolan och den intilliggande 
seminariebyggnaden på Östgötagatan. Men den idén, som 

enligt Peder Claesson hade ett starkt internt stöd på ILU, 
stupade på motstånd från andra delar av universitetet, 
däribland universitetets rektor Sven Erlander.

Slutpunkten vad gäller lärarutbildningens lokalmässiga 
integrering i det gemensamma universitetet nåddes när 
hus Key stod klart år 2000 och personalen på Östgötaga-
tan 12 flyttade över till Campus Valla.

Vad avser samröret mellan högskolan och lärarhögsko-
lan finns skäl att återge några bilder och reflektioner kring 
tillkomsten av en gemensam pedagogisk institution. När 
folkskoleseminariet år 1968 förlänades ställning som lärar-
högskola var ett av statsmakternas mål att lärarutbildning-
en skulle ges en markerad vetenskaplig grund. Vid LHL 
liksom landets övriga större lärarhögskolor skulle bedrivas 
beteendevetenskaplig forskning kring utbildningen av 
lärare. Från och med år 1970 var Ingvar Werdelin professor 
vid lärarhögskolans pedagogiska institution. Året därpå 
startade ännu en pedagogisk institution med sina rötter 
i universitetsfilialen vid högskolan. Denna lokaliserades 
till paviljongerna på Sveagatan medan LHL:s pedagogiska 
institution huserade på Gasverksgränd, belägen öster om 
S:t Larsgatan i höjd med Frimurarehotellet. 

Göran Graninger beskriver hur han som utbildnings-
ledare och inför start av kurser i pedagogik år 1971 sökte 
samband med den pedagogiska institutionen vid LHL, 
där han emellertid möttes av ett bestämt nej från SÖ, den 
centrala myndigheten för landets lärarutbildningar. Enligt 
Graninger återstod därmed inget annat än att starta ännu 
en pedagogisk institution och att snabbt finna personal för 
att få igång dess verksamhet. Han minns hur Evert Erics-
son, som kom från Stockholm, och Runa Patel, från Umeå, 
då svarade för aktiva och goda insatser. Med höstterminen 
år 1972 tillträdde Lars Bäckström ett lektorat i pedagogik 
och utsågs till den tillkommande pedagogiska institu-
tionens prefekt. Att döma av de berättelser som kommit 
oss till del så skiljde sig de båda institutionernas profiler. 
Pedagogerna på Gasverksgränd ägnade sig särskilt åt 
forskning kring utbildningen av lärare medan kollegerna 
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på Sveagatan bedrev utbildning i pedagogik upp till och 
med fördjupningsnivå, vartill kom verksamhet inom ett 
antal forskningsprojekt. Det förhållandet att de först-
nämnda hade en professor som vetenskaplig ledare och att 
ämnet pedagogik markerats som forskarutbildningsämne 
gav förutsättningar för ett konstruktivt samarbete kring 
gemensam forskarutbildning i pedagogik, vilket inleddes 
år 1973.

När LHL 1977 gick upp i det gemensamma universite-
tet skedde ett närmande mellan de båda institutionerna, 
ett gemensamt institutionskollegium tillkom och Thord 
Erasmie från LHL-sidan valdes till gemensam prefekt, ett 
uppdrag han hade under ett år varefter han avlöstes av 
Carl Holmberg. Under år 1988 kunde man flytta samman 
i linnefabriken, som var vakant efter det att institutionen 
för Tema då flyttat därifrån till sitt nya hus på Valla intill 
hus Dagny. Pedagogernas vistelse i linnefabriken blev 
kortvarig. Under läsåret 1989/90 stod de för pedagogerna 
uppförda I-husen i nära anslutning till hus Dagny klara. 

Bland sina hågkomster från de första åren inklusive 
tiden med dubbla institutioner talar Erasmie om påtagliga 
kulturskillnader mellan dem som verkade inom LHL och 
dem som tillhörde LiH. Flera av de senare hade i likhet 
med Lars Bäckström, och några via tips från denne, re-
kryterats från Uppsala universitet alternativt universitetet 
i Umeå. Erasmie förmedlar sin bild av hur hans kamrater 
vid LHL såg sig som mer erfarna medan enligt dem kolle-
gerna på den andra institutionen, vilka kom från Uppsala, 
betraktade sig som mer akademiska/finare/märkvärdiga-
re. Bäckströms motsvarande bild, fastän mer summarisk, 
skulle kunna ses som en bekräftelse: Vi hade ju en annan, 
liksom, profil än skolan.

Syskon och rivaler

 – Då var det inte roligt, usch!

Vid en genomgång av det nu tillgängliga intervjumateri-
alet undgår man inte att slås av att relationerna mellan 
universitetets tre inledande fakulteter endast i begränsad 
utsträckning utgör ett ämne för uttryckliga kommentarer. 
I sin akademiska reseskildring noterar Ingemar Lind att 
Hans Meijer som ny rektor strävade efter att uppnå ett gott 
och gränsöverskridande samarbete inom LiU. Blev det 
så, till att börja med? Nej, knappast! Lind, som vad gäller 
1970-talets inledande år omnämner LiH som en trehövdad 
mindre drake, menar att något annat resultat knappast 
varit att vänta med tanke på de ingående fakulteternas 
skiljaktiga tillkomsthistorier.15

Tvivelsutan gör sig skilda ambitioner och skiftande ve-
tenskapliga paradigm mellan filosofisk och teknisk fakultet 
gällande i berättelser från respektive MAI och EKI men 
perspektiv av typen vi och dom återkommer relativt sällan. 
I skenet av LiU:s självbild som ett universitet med öppen-
het och samverkan över olika ämnes- och fakultetsom-
råden kan vi konstatera att man endast undantagsvis går 
utanför den egna fakulteten eller kommenterar förbindel-
serna med systerfakulteterna. Ytterligare studier baserade 
på skriftligt och primärt källmaterial kan nog med skäl 
förväntas ge vid handen att universitetets utveckling varit 
både mindre harmonisk och mer komplicerad än vad man 
så här i efterhand minns eller av skilda skäl vill medge. 

Så till exempel är det slående hur till och med de 
närmast berörda och särskilt aktiva personerna i tämligen 
knapphändiga ordalag kommenterar den sammansatta 
händelsekedja, vilken utmynnade i att Sven Erlander år 
1983 efterträdde Hans Meijer som universitetets rektor. 
Minna Meijer berättar hur den historien fördystrade 
makens sista dagar på rektorsstolen och beskriver själv det 

15 Lind sid. 53 ff.

hela som det tråkigaste som skedde under tiden i Linkö-
ping. Då var det inte roligt, usch! Utifrån sina upplevelser 
av en laddad process har Ingemar Lind som en av dramats 
huvudpersoner gett sin personliga bild av skeendet. Jag 
kunde naturligtvis inte undgå att vara beklämd, inte främst 
över ”valets” utfall utan det sätt på vilket det manövrerats 
fram. Det kändes som om jag var en obekväm och oväl-
kommen aktör som sparkats ut genom en hastigt uppsågad 
fallucka. Sven Erlander begränsar sig i sin berättelse till att 
återge sin egen upplevelse av en väldigt smutsig kampanj 
inför rektorsvalet och hur han i början av sin tid som rektor 
kände ett väldigt motstånd ifrån delar av fil. fak. och lärar-
utbildningen. 

Det förhållandet att regeringen under den pågående 
valprocessen ändrade i det gällande regelverket kommen-
teras av Gun Djerf. Hon fungerade vid tillfället som lokal 
SACO-ordförande och kunde som sådan bara konstatera 
att en enad facklig uppslutning bakom det tydliga utslaget 
i den särskilt utsedda valförsamlingen till sist sprack när 
universitetsstyrelsen enligt den av regeringen under pro-
cessen införda nya ordningen beslutade om vilket förslag 
som skulle inges till regeringen. Uttryck för olust, frustra-
tion och tal om ojusthet återkommer även hos några andra 
av de i saken särskilt involverade personer, vilka finns 

bland dem vars hågkomster ligger till grund för denna 
framställning. Förekomsten av olika uttryck för beklagan-
den över valets utgång på förlorarsidan kontrasterar mot 
frånvaron av explicit belåtenhet bland dem, som kan sägas 
ha avgått med segern. 

Så här med ett annat kronologiskt och känslomässigt 
avstånd till det hela vore det tvivelsutan intressant att 
söka kartlägga och närmare analysera vad som skedde, 
och varför, under denna skickelsedigra fas i LiU:s tidiga 
historia. En hypotes i det sammanhanget, baserad på 
berättelser som kommit oss till del, kunde vara att först 
när de från början tre fakulteterna kände fastare mark 
under fötterna, och därmed större självförtroende, förelåg 
reella förutsättningar för samverkan och reducerad inre 
konfliktnivå. Dit hade man ännu inte kommit när det år 
1983 var dags att finna en efterträdare till Hans Meijer. 
Göran Graninger kom i vårt samtal själv in på detta när 
han apropå det avslutande 1990-talets framgångsrika ut-
byggnad av LiU Norrköping lyfte fram hur denna under-
lättats eller t.o.m. möjliggjorts av att den då kunnat utgå 
från två fakulteter, den filosofiska och den tekniska, båda 
vid den tiden på säker grund och väl etablerade organisa-
tioner med gott självförtroende.
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Med början hösten 1970 stod husen Adam, Bertil och Caesar klara att tas i bruk.

Samling på Valla

 – Det var nog den bästa tiden i mitt liv tror jag att få 
vara med om det här.

 – Om du flyttar på mig en gång till då kedjar jag fast 
mig vid skrivbordet.

 – Vi fick ju ett helvete rent ut sagt för att brandkåren kom 
ju stup i kvarten ända till dom tröttnade och bad oss 
fara och flyga. 

 – Vi trodde ju då att det skulle bli kanske ett par år eller 
nånting ... men det blev tio års Gulagarkipelag.

Den övergripande studien över hur dagens Campus Valla 
etablerades och växte fram återstår ännu att göra. Det 
centrala i den här framställningen är att på ett samlat sätt 
belysa och återge hågkomster från dessa processer, vilka 
ju ägde rum samtidigt med att de nya högskoleutbildning-
arna drog igång på skilda håll i staden. Tveklöst innebar 
detta att högskolans ännu begränsade personalstyrka och 
färska studenter, utöver att lösa sina uppgifter inom ut-
bildningen, hade att bemästra en rad angelägenheter med 
koppling till byggnation och flyttkaruseller. I samman-
hanget ingick även att agera i kontakt med den lokala om-
givningen i form av Linköpings kommun och med staten, i 
första hand dess Kungliga Byggnadsstyrelse (KBS).

Lennart Sturesson har i sin studie över experimentet 
med tv-undervisning vid högskolan i Linköping visat hur 
1950- och 1960-talens byggen av den svenska välfärdssta-
ten baserade sig på en optimistisk tilltro till den sociala in-
genjörskonstens möjligheter. Sakkunnigt utvecklade, och 
på statlig nivå beslutade, planer och projekt bedömdes 
vara vägen att säkerställa en utveckling mot ett samhälle 

präglat av rättvisa, välstånd och framåtskridande.1 Till-
komsten av, och särskilt den första tidens utveckling vid, 
LiH bär som redan framgått mången syn för denna sägen. 
Illustrativt i sammanhanget är hur det gick till när Campus 
Valla byggdes upp. Till grund för vad som då skedde låg 
det första utredningsarbete som gjorts av U 63 och som 
efter riksdagens beslut i december 1965 togs över av den 
år 1966 utsedda organisationskommittén, KUL, och dess 
subkommittéer, inriktade mot den tekniska respektive 
den medicinska högskolan. Därifrån gick förslag och 
beräkningar vidare till Samarbetsnämnden för lokal- och 
utrustningsprogramkommittéerna vid universitet och 
högskolor (LUP-nämnden), Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) och Kungliga Byggnadsstyrelsen för att slutligen 
i maj 1968 fastställas av regering och riksdag. Således 
var utrymmet för lokalt inflytande och agerande ytterst 
begränsat, och givetvis helt obefintligt för den personal 
som kunde anställas först efter det att riksdagen fattat de 
avgörande besluten. Dessa sakernas tillstånd och historis-
ka bakgrund har dock knappast avgett några direkta ekon 
i nu föreliggande intervjumaterial. 

Grundläggande för det lokalprogram som låg till grund 
för den år 1968 inledda byggnationen på Vallaområdet var 
att utbildningen vid den tekniska högskolan skulle baseras 
på tv-undervisning i tvåskift. I hus C inrymdes lärosalarna 
medan lärarna till att börja med inhystes i hus A. Peter 
Stoye, som fungerade som sekreterare i den tekniska 
subkommittén, och därefter blev huvudsekreterare i 
interimstyrelsen, berättar om ett väl fungerande samar-
bete i lokalfrågorna med Bengt Hidemarks arkitektbyrå. 
Den byrån hade enligt Stoye svarat för fina och flexibla 
lösningar när det gällde att utforma industrilaboratorier åt 

1 L Sturesson ”Tv som undervisningsteknologi. Exemplet Linkö-
pings tekniska högskola”, 2005, sid. 43 ff.
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Billerud. Sådana modeller kom väl till pass i byggnationen 
på Valla. Flexibilitet var målet. Enligt Stoye var skönheten 
kanske inte det som sattes i centrum. Behoven av fönster 
i lektionssalarna blev föremål för särskilt livliga diskussio-
ner, vilka slutade med att fönstren placerades högt upp. 
Minimum var enligt Stoye att man skulle se vad det blir 
för väder ute. Stoye gjorde i sammanhanget den belåtna 
reflektionen att han och interimstyrelsen kunde hantera 
dessa frågor utan att i denna 68-ornas tid behöva brottas 
med några studenter, vilka först på våren 1969 fick in två 
företrädare i styrelsen. 

Med 1960-talsbesluten om utbyggnad av universitets- 
och högskolesektorn, och en förväntad stark ökning av 
efterfrågan på högre utbildning, ökade givetvis trycket 
mot statens finanser. Detta tillsammans med det förhållan-
det, att rekordårens ekonomiska tillväxt började att tappa 
tempot mot decenniets slut, ledde på statsmaktsnivå till 
ökad kostnadsmedvetenhet och intresse för effektiviserad 
hushållning med statens medel. Den verksamhet som 
inom UKÄ bedrevs av dess särskilda rationaliseringsgrupp, 
med Paul Almefelt i spetsen, ska ses mot denna bakgrund. 
Där ägnade man sig bl.a. åt att undersöka vad som kunde 
göras för att i möjligaste mån begränsa universitetens och 
högskolornas lokalkostnader. En väg att göra detta kunde 
vara att överlåta driftsansvar för anläggningar och fasta 
installationer till särskilda driftsingenjörer, i stället för att 
som tidigare anförtro detta åt universitetsinstitutionernas 
husprefekter. Dessa ansågs på centralt håll ha en benä-
genhet att försumma den löpande översynen av anlägg-
ningarna för att istället satsa resurserna på utbildning och 
forskning. Med bristande underhåll anmälde sig därmed 
på sikt oundgängliga behov av kostsamma reparationer.

Etableringen av Linköpings högskola öppnade särskil-
da möjligheter att pröva en alternativ och bättre ordning. 
När interimstyrelsen på hösten år 1969 stod inför behovet 
av att rekrytera någon som på plats i Linköping kunde 
hålla samman byggverksamheterna på Vallaområdet 
möttes detta med stort intresse inom UKÄ och dess ratio-

Bengt Hidemark, glasögonprydd i bildens mitt, svarade för den även i arkitektkretsar 
uppmärksammade utformningen av högskolan på Valla. 

Vid uppförandet av högskolebyggnaderna i Valla var det rationella och funktionella 
ideal som gällde.

naliseringsgrupp. Där arbetade Björn Olsson sedan några 
år tillbaka med frågor kring rationell fastighetshantering. 
I månadsskiftet november/december år 1969 kom han 
till Linköping som maskinchef med Peter Stoye som chef, 
ett uppdrag som Olsson beskriver som drömmen för mig. 
Också han talar särskilt om ett fint samarbete med chefs-
arkitekten Hidemark. Jättespännande för mig som tekniker 
alltså att komma till ett sånt bygge... Det var nog den bästa 
tiden i mitt liv tror jag att få vara med om det här. Som 
tekniker fascinerades Olsson av Hidemarks arkitektbyrå 
vid industrilaboratoriet i Billerud utprövade metod att 
genom att utnyttja kryputrymmet under laboratoriegol-
ven åstadkomma flexibel och effektiv tillgång till el, vatten, 
gas, luft m.m. 

Olsson placerades till att börja med i en av paviljong-
erna på Sveagatan, men tröttnade snabbt på att befinna 
sig på avstånd från den pågående byggverksamheten på 
Valla. Han fick snart nog Stoyes gehör för att flytta över 
till en skrubb i en av byggbarackerna. Därifrån kunde 
han via egen medverkan i återkommande byggmöten 
hålla sig à jour med vad som pågick och även framföra 
egna synpunkter och önskemål. Byggnadsstyrelsen på den 
tiden vara ju bara byggare. Där kände man knappt till vad 
brukarna ville. Jag visste ju vad institutionerna hade för 
möjligheter och vilja också i stora drag. När hus A stod klart 
på hösten 1970 flyttade Björn Olsson och hans medarbeta-
re, bland andra Thomas Andersson, in där. 

Fastighetstjänsten som Olsson svarade för fick i enlighet 
med tankarna hos Olssons mentor i UKÄ:s rationalise-
ringsgrupp, Joel Göransson, också i uppdrag att åstadkom-
ma ett gemensamt centralförråd för rationell och kost-
nadseffektiv upphandling av allsköns material till kontor 
m.m. Till fastighetstjänsten och Björn Olsson förlades från 
början även ansvaret för lokalvården. Frånvaron av trösklar 
och tillgång till riktiga städmaskiner för rationell städning 
i långa korridorer och kulvertar gjorde att man snart hade 
landets lägsta lokalvårdskostnader. Man lät t.o.m. uppföra 
en särskild tvättstuga i hus A för tvätt av golvmoppar m.m. 

Olsson upphöjdes år 1975 till förste driftsingenjör med 
ansvar även för Statens Kriminaltekniska Laboratorium, 
SKL, samt Väg– och Transportforskningsinstitutet, VTI, 
när de flyttat in på Valla. För honom och den tekniska 
sidan var det jättespännande och kul att kunna förse insti-
tutionerna med vad dom behövde ha, när man gick vidare 
med att bygga hus B efter samma rationella modeller och 
principer, som tillämpats i hus A. 

Den här i korthet återgivna tilltron till centralisering 
som vägen till rationell effektivitet ifrågasätts knappast i 
det intervjumaterial som vi samlat in. Bara i par fall har 
mer konkret gjorts kritiska reflektioner över hur priorite-
ringen av rationella lösningar kunde gå ut över omsorgen 
om estetiska värden.2 Curt Karlsson nämner som exempel 
ett möte i företagsnämnden där Björn Olsson argumen-
terade mot tanken att satsa på en utsmyckning av den s.k. 
Corson: Det ska inte va någon djävla utsmyckning. Det ska 
va rent så att utryckningsfordonen kan köra där. Denna 
otvetydiga värdering låg även till grund när Olsson enligt 
Åke Frisks minnesbild, dock förgäves, motsatte sig ett för-
slag av Hans Meijer att förse samma Corso med ett antal 
smyckande träd inför universitetsinvigningen år 1975.3 

Vad gäller nybyggnationen och miljön ger Ingemar 
Lind en dyster bild av Vallaområdet när byggnaderna 
A, B och C stod klara år 1972: Husen verkade utslängda i 
stadens utkant, okänsligt placerade i ett tidigare betesmarks- 
och åkerområde. De var synbarligen lågbudgetprodukter 
frambringade av distanta varelser och anonyma verk, vilka 
inte behövde bekymra sig om vare sig personal eller studenter. 
Oändliga och alldeles likformade korridorer g jorde att man 
aldrig visste var man befann sig.4 Linds beskrivning harmo-

2 C. Karlsson 22/1 2010. Noteras kan hur Göran Graninger återger ett 
samtal på 1980-talet med en av arkitekterna till A- och B-husen, Göran 
Sjölin, där denne anslöt sig till Graningers kritiska omdöme om långa 
och enformiga korridorer i A- och B-husen. Enligt Sjölin var dessas 
tillkomst en direkt följd av att den lokala förvaltningsledningen särskilt 
betonat hur viktigt det var att underlätta städmaskinernas framkomst. G. 
Graninger 3/5 2011.

3 Å. Frisk 12/11 -12.
4 Lind sid. 60 f.



84 85

nierar väl med Claes Strömbergs minne av sitt första besök 
på Valla, där han efter ett visst letande i hus B lyckades 
med att återfinna personalchefen Mandahl. Kontrasterna 
kunde knappast ha varit större mellan den miljö han där 
mötte och den han hunnit vänja sig vid i Uppsala.

Dessa summerande bilder rimmar väl med Gunnar 
Wenngrens hågkomster från den säkert stressande tid när 
den centralt beslutade byggsatsningen skulle förverkligas 
lokalt. Wenngren tillträdde, som nämnts ovan, en anställ-
ning vid högskolan i juli 1970 med uppgiften att svara för 
frågor kring utrustning, förråd, telefonväxel och lokaler. 
Den centrala utmaningen bestod i att bringa lokal verklig-
het i överensstämmelse med centralt beslutade planer och 
riktlinjer. Vidare gällde det att beakta sådana önskemål, 
förväntningar och krav som kunde förutses hos lokalernas 
brukare, vilka endast i klart begränsad utsträckning hade 
hunnit komma på plats vid den nya högskolan. Wenngren 
ger bilder av ett tidsödande, mödosamt och tålamodsprö-
vande spel mellan beslutade planers lokala genomförare 
och statliga instanser som byggnadsstyrelse, LUP-nämnd, 
UUH-nämnd, regering och riksdag.

Ett par högst påtagliga och medialt uppmärksammade 
problem återkommer i vårt intervjumaterial. Dessa visade 
sig, när de centralt fastställda byggdirektiven skulle föräd-
las till praktisk verklighet med hus A, B och C på Valla-
området. Det ena handlade om ventilationens svårigheter. 
Det andra kretsade kring uppenbara(de) problematiker 
med platta tak.

När man under år 1972 började ta de nya lokalerna 
i husen A och B i anspråk visade det sig att de centrala 
byggplanerarna hyst en starkt överdriven tilltro till att 
man skulle kunna uppnå ett gott inomhusklimat, där 
ventilation och luftväxling kunde åstadkommas helt via ett 
effektivt fläktsystem utan tillförsel av ofiltrerad luft utifrån. 
Gunnar Wenngren betonar att även omsorgen om ljud-
miljön kan ha spelat in i sammanhanget. Linköping var ju 
en flygets stad och Malmslätt låg inte särskilt långt från 
LiH. Med icke öppningsbara fönster och treglasfönster 

kunde ljudstörningar från flygverksamheten minimeras. 
Kombinationen av värmebölja och det faktum att fönstren 
inte gick att öppna fick dock till följd att värmen inom-
hus under den ljusa årstiden närmade sig extrema nivåer. 
Brandlarm utlöstes ideligen, och stor förståelse rådde för 
att de anställda måste lämna sina arbetsplatser när värmen 
överskred strecket för det uthärdliga.5

Björn Olsson menar att den tanke som låg bakom 
ventilationssystemets utformning tekniskt sett egentligen 
var rätt, men dock behäftad med den fatala bristen att man 

5 I början av april 1972 kunde man i Östgöten läsa om en av Kungliga 
Byggnadsstyrelsen då anordnad debatt på högskolan i Linköping under 
rubriken Hett om öronen på högskolebyggare. Sommarvärme sätter bygget 
ur funktion. Bland annat refereras ett inlägg av Miriam Berger, där hon 
framhöll att mycket var positivt: låga, effektiva byggnader med nära 
tillgång till Valla och Vallaskogen. Men i all effektiviteten har man ibland 
glömt bort människan. Man har sörjt för s.k. pausrum men ingen kan vara 
där. På sommaren är det olidligt varmt och på vintern är det som ett kylhus. 
Fönster kan man inte öppna och fågelsång kan man inte höra. Har ingen 
tänkt på sådant? Östgöten 6/4 1972.

Universitetslektorn i kulturgeografi, Dagny Torbrand, när byggnaden som gavs hennes 
förnamn stod klar år 1980.

ännu inte hade tillgång till det slags ACC-system, som 
senare kommit att ingå som standard i de flesta nya bilar. 
Han bestrider den framförda alternativa åsikten att det 
skulle ha handlat om att man av ekonomiska skäl tvingats 
skära ned på ventilationen. Frånvaron av luftkyla, tillsam-
mans med stora glasytor, betydde att systemet vispade 
runt allt varmare luftvolymer. När temperaturen över-
skred 35 grader utlöstes brandlarmet, varmed brandkåren 
tvingades till ideliga utryckningar. Vi fick ju ett helvete 
rent ut sagt för att brandkåren kom ju stup i kvarten ända 
till dom tröttnade och bad oss fara och flyga. Lars Croon 
berättar hur falsklarmen resulterade i en kvardröjande lukt 
av brandrök i lokalerna via brandmännens inpyrda kläder. 
Ingrid Adolfsson nämner för sin del om den då särskilt 
förekommande sporten att mäta tiden från det att larmen 
ljöd till dess att brandkåren var på plats uppe på Valla. Det 
hela slutade med att byggnadsstyrelsen först gick med på 
att förse fasaderna med stora metalljalusier, så att tempe-

raturen kunde sänkas till under larmnivå. Nästa steg be-
stod i att man skar upp de igensvetsade fönstren, varmed 
de till sist även blev öppningsbara.6

Samma troskyldiga och optimistiska tilltro till ny teknik 
och samhällsingenjörskonstens välsignelser som så tydligt 
kom till uttryck bl.a. i starkt styrande förväntningar om att 
televisionen, särskilt inom medicin och teknik, vore vägen 
till rationell och effektiv högre utbildning gjorde sig alltså 
även gällande i utformningen av de nya hus på Valla, vilka 
i juni 1972 högtidligen döptes om från kvarter 1, 2 och 3 till 
husen A, B och C. Gunnar Wenngren betonar hur dröm-
men var flexibilitet till förbannelse. Väggarna skulle kunna 
flyttas efter behag och installationerna vara generella. Som 
ännu ett uttryck för den aktuella tidens tilltro till rationel-

6 I LiH Meddelar nr 10/1972 (15/8) meddelas att man till vintern 
ska få öppningsbara fönster – en tilldragelse som i mars 1973 utlovades 
till den 1 juni. Några månader senare ombeds personalen observera att 
fönstren visserligen är öppningsbara men även möjliga att stänga, särskilt 
nattetid. LiH Meddelar 10/1973.

Gun Mannervik, nytänkande assistent på MAI, innan hon på 1980-talet gick över till 
posten som rektors sekreterare.

Utformningen av högskolebyggnaderna på Valla bidrog verksamt till rationell lokal-
vård via bl.a. Vera Nilsson och Greta Engvall.



86 87

la lösningar nämner Wenngren hur husen fick platta tak. 
Men detta missgrepp ansåg han inte helt borde tillskrivas 
byggnadsstyrelsen. Enligt honom hade några producenter 
vid den tiden lyckats övertyga hela Sverige om att sådana 
tak skulle kunna hållas täta med hjälp av takpapp. Det kun-
de man ju räkna ut med bakdelen att det skulle inte funka. 
Det räckte med att man gick på den tjärade pappen för att 
det skulle uppstå hål. 

Ända fram till slutet av 1970-talet hade man år ut och 
år in att kämpa med läckande tak. Här och var nödgades 
man att ställa upp tunnor och hinkar för att samla upp 
indroppande vatten. Ingrid Granstam, som år 1972 börja-
de arbeta som universitetslektor i hållfasthetslära, minns 
hur den stora föreläsningssalen, C 1, var belamrad med 
vattenhinkar för att ta hand om ständigt smältvattendropp. 
Å andra sidan kunde inomhustemperaturen tidvis ligga 
över 40 grader med återkommande brandlarm som följd. 
När fönstren gjorts öppningsbara blev läget bättre men då 
tillstötte å andra sidan problemet att de tidvis inte gick att 
stänga på vintern.

Björn Olsson återkommer vidare till en annan uppen-
barligen inte förutsedd effekt av satsningen på platta tak. 
De visade sig nämligen inte heller stoppa för en rejäl och 
snörik vinter som år 1976. De stora, bärande I-balkarna 
sviktade under tunga snömassor. Björn berättar om en 
nedböjning på två centimeter. Alla krafter måste sättas in 
för skyndsam snöskottning. Stora mängder av snöskyfflar 
köptes in och sattes i händerna på alla då på Valla tillgäng-
liga byggarbetare och -entreprenörer, därtill förstärkta 
med extra arbetskraft rekryterad ur stadens a-lag. Björn 
berättar om sin egen panik när jag fick se de här nedböj-
ningarna på taket. Snömassorna vräktes ned med snöslä-
dar i husens ljusgårdar i sådana mängder att glasrutorna 
ut mot dessa riskerade att sprängas. Med hjälp av mot 
fönstren snett ställda plywoodskivor lyckades man dock 
undvika en värre katastrof. Däremot åsamkades VTI:s nya 
byggnad, som även den ingick i Olssons ansvarsområde, 
kostnadskrävande skador när dess platta tak alltför mycket Marknadsföring under högskolans tillblivelse.

Modern byggteknik när Campus Valla kom till.

sviktade under trycket. Olsson minns också hur C-husets 
tak gav efter för snö- och vattenmassorna. I skarven intill 
hörsalsbyggnaden brakade det igenom. Det kunde ha tagit 
väldigt illa om man hade haft otur.

De första årens utveckling för den personal och de 
aktiviteter som bar upp det som blev Linköpings högskola 
präglades som framgått av nära nog ständig turbulens. Det 
gällde ju att simultant rekrytera personal av skilda slag 
och studenter, att planera för och genomföra utbildning 
samt att gå från lokalmässiga provisorier till egna lokaler 
uppförda för att motsvara den moderna högskolans behov. 
Vad särskilt beträffar det senare finns skäl att notera i hur 
liten utsträckning som våra intervjuade spontant åter-
kommer till reflektioner kring vad som i varje fall fram till 
mitten av 1970-talet torde ha varit en ständig flyttkarusell. 
Gunnar Wenngren berättar om hur han i sitt arbete med 
att omsätta centrala byggbeslut i lokal verklighet kom att 
ägna sig åt återkommande flyttbestyr. Med start i augusti 
1970 började man flytta in i den södra delen av hus A med-
an byggarbetet ännu inte var avslutat längre norrut i huset, 
något som Wenngren ansåg ha gått förbluffande bra. Han 
beskriver en fortsatt komplicerad process med återkom-
mande flyttrörelser och tillfälliga lokaliseringar fram till 
dess att man efter ett par års tid nått mer stadigvarande 
placeringar. 

Miriam Berger minns hur hon, efter att ha börjat arbeta 
vid MAI medan man ännu var kvar på linnefabriken, 
flyttade in på Vallaområdet en het sommardag år 1970 i 
lokaler med gardinlösa fönster, som inte gick att öppna. 
Brandlarmet gick varje dag, inget var klart och byggverk-
samhet pågick. Men tveklöst var det en lärorik tid, något 
som för Miriams del resulterade i att hon utsågs till institu-
tionens intendent. I den funktionen fick hon en nyckelroll 
när det gällde anskaffning av möbler och annan utrustning 
och även vid fördelning av lokaler på institutionens perso-
nal. På den punkten pågick omflyttning mer eller mindre 
ständigt under de första åren, vilken för MAI:s del slutade 
först, när man 1971 äntligen nådde fram till sin plats i hus 

B. Miriam berättar om en reaktion hon mötte från en av 
lärarna, som redan bytt tjänsterum två gånger, då hon 
återkom till denne en tredje gång: Om du flyttar på mig en 
gång till, då kedjar jag fast mig vid skrivbordet.

Det förhållandet, att LiH:s lokaler under de första 
åren på Valla var tilltagna för att kunna husera en betyd-
ligt större verksamhet än den som då hunnit växa fram, 
uteslöt inte initiala trängseleffekter. Åke Frisk berättar om 
hur han som nybliven chef för U-byrån hade att säkerställa 
fungerande lokaler för sin personal. Hans kollega som 
byråchef, Nils Hultgren, med sin rutin och administra-

Omgestaltningen av miljön kring Valla gård har kommit igång på allvar.

Med det första spadtaget övergår Sven Moberg från ord till handling. 



88 89

tiva kompetens från Uppsala och Umeå, hade då hunnit 
anskaffa lokaler i den södra delen av hus B för de anställ-
da vid sin byrå som var väsentligt större än U-byrån. En 
inledande nödlösning för U-byråns del bestod i att hålla 
till i en öppen korridor, ett gångstråk innebärande åter-
kommande störningar. Det var helt skandalöst hur vi hade 
det. En första åtgärd från Frisks sida blev att låsa dörrarna 
in till den aktuella korridoren, vilket i sin tur föranledde 
argsinta reaktioner från personal på angränsande institu-
tioner, vilka därmed gick miste om bekväma och redan 
invanda genvägar. Det hela utmynnade efter en tid i att 
U-byrån fick tillgång till egna lokaler invid rektorsämbetet 
en trappa upp. Frisk utgår från att ett kraftfullt agerande 
från hans kollega som utbildningsledare därvid utgjorde 
tungan på vågen. Ingen vill bli osams med Göran Graninger.

Det faktum, att man vid byggnationen i Valla koncen-
trerade undervisningen till hus C, och med den tv-ba-
serade verksamheten i centrum, innebar med tanke på 
byggnadernas utsträckning i rummet bl.a. att mycken tid 
åtgick för transporter i långa korridorer. Den ordningen, 
att studenterna fick sin undervisning i hus C medan deras 
lärare hade sina tjänsterum på mer än behörigt avstånd i 
A- och B-husen, föranledde en besk kommentar av Göran 
Graninger vid den offentliga debatt i april 1972 som något 
berörts ovan. I ett pressreferat återges hur han talat om 
en segregation mellan lärare, elever och övrig personal. Det 
är som ett nytt Sydafrika. Grupperna är isolerade från 
varandra … Det är integreringen som saknas. Lärosalar är 
samlade för sig, forskningssalar för sig.7 Lärares klagomål 
över sådana sakernas tillstånd fick som ett resultat, att 
Miriam började införskaffa tidsbesparande sparkcyklar att 
använda i förefintliga kulvertar, en ordning som därefter 
kom att få vidare spridning inom hela LiH.

Med husen A, B och C hade viktiga steg tagits för att 
i möjligaste mån geografiskt samla LiH:s verksamheter.  
I och med att man valde lokaliseringen till Vallaområdet 

7 ÖC 7/4 1972.

En bild från bygget i Valla på våren 1970, arkiverad i ÖC under rubriken ”Tekniska 
högskolan nästan färdig”.

Ulf Åkerbäck, chefen för högskolans restaurang, i samspråk med förvaltningschefen 
Paul Almefelt i dennes tidstypiskt utformade tjänsterum i hus B.

stod det klart att den medicinska fakulteten, med sina 
verksamheter i nära samband med det dåvarande regi-
onsjukhuset, skulle komma att befinna sig åtskild från 
högskolan i övrigt. Men klart från början var, att huma-
nisterna, samhälls- och beteendevetarna i sinom tid skulle 
flytta upp till Valla från sina provisorier på Sveagatan och 
i linnefabriken. Ett viktigt steg i den processen togs med 
tillkomsten av hus Dagny där institutionerna för Samhälls-
vetenskap (SVI) respektive Språk och Litteratur (SoL), 
tillsammans med universitetsbibliotekets centrala funktio-
ner och humanistisk-samhällsvetenskapliga kvartersbibli-
otek, flyttade in på sommaren år 1980. Samtidigt företogs 
en annan förändring av vikt för universitetets funktion 
som en odelad enhet i och med att man då till sist övergick 
till gemensam telefonväxel efter att tidigare ha haft två 
separata sådana, en i Valla och en annan på Sveagatan.8

Men dessförinnan hade 1977 års högskolereform 
resulterat i en breddning av begreppet Universitetet 
i Linköping till att även innefatta lärarhögskolan och 
slöjdlärarseminariet i Linköping samt förskoleseminariet i 
Norrköping. Möjligheten till en samlokalisering av Linkö-
pings högskola och lärarhögskolan hade då redan tidigare 
varit på tal. Upprinnelsen till detta utgjordes enligt Erling 
Hanstorp, tidigare utbildningsledare på lärarhögskolan, 
av att folkskoleseminariet Linköping år 1968 gavs ställ-
ning som en av sex större lärarhögskolor i landet. Antalet 
studenter, därstädes benämnda lärarkandidater, utökades. 
Byggnaden på Östgötagatan förslog inte varför man bl.a. 
hänvisades till förhyrningar på Klostergatan, Sveagatan 
och i Miljonpalatset, beläget i korsningen Vasavägen/S:t 
Larsgatan. 

I det läget inleddes planeringen för uppförande av 
ett nytt hus för lärarutbildning på Vallaområdet. Enligt 
Hanstorp hade man kommit ett gott stycke på väg, när 
lärarhögskolans dåvarande rektor vid 1970-talets början 

8 Fram till dess hade man haft två skilda telefonnummer, 11 17 00 
(Valla) respektive 13 03 90 (Sveagatan), de facto tre eftersom den medi-
cinska fakulteten betjänades av sjukhusets växel.

lanserade idén att utbyggnaden istället skulle ske på den 
befintliga tomten på Östgötagatan. Detta, tillsammans 
med statsmakternas plötsliga beslut att reducera antalet 
lärarutbildningsplatser för att undvika ett besvärande 
läraröverskott, fick till följd att projektet Lärarutbildning i 
Valla sköts på framtiden.

Den med 1977 års högskolereform beslutade verkliga 
inordningen av lärarutbildningarna i det gemensamma 
universitetet skulle emellertid låta vänta på sig ännu ett 
antal år innan den till slut förverkligades i rent fysisk 
mening. I det första skedet begränsade sig de konkreta ef-
fekterna av reformen till att lärarutbildningens dåvarande 
kansli inklusive de tre utbildningsledarna Erling Hanstorp, 
Yngve Kasimir och Jan-Eskil Löfkvist, omlokaliserades till 
universitetets centrala förvaltning, vilken år 1983 flyttades 
ut från Valla och in i kvarteret Bävern på Hertig Karlsgatan 
i nära anslutning till linnefabriken i kvarteret Amor på 
Platensgatan och paviljongerna på Sveagatan. Erling Hans-
torp erinrar sig att som en följd av detta uppstod genast ett 
avstånd mellan verksamheten och ledningen. Det handla-
de enligt honom inte bara om en fysisk flyttning utan även 
om en psykologisk. Man tar ledningen för utbildningen och 
så sätter man den i ett förvaltningshus. Genast blir det ett 
avstånd mellan verksamheten och ledningen och så börjar 
man att odla den gurkan... dom förstår oss inte osv. och nu 
umgås dom med universitetets folk, då börjar dom lukta som 
främmande myror i stacken. Ingvar Kopp talar om hur de 
tre aktuella utbildningsledarna därmed kunde uppfattas 
som i varje fall halvvägs universitetsmänniskor.

Med beslutet att efter drygt tio år i Valla återvända med 
universitetets centrala förvaltning och rektorsämbete till 
kvarteret invid linnefabriken kunde man frigöra lokaler 
i hus B för att möta institutionernas växande utrymmes-
behov. Rimligheten ifrågasattes särskilt inom planerings-
kansliet för den filosofiska fakulteten, vilket inte på samma 
vis som kollegerna på det tekniska planeringskansliet gavs 
möjlighet att stanna kvar på Valla. Kritiska betänkligheter 
av sådan art bemöttes emellertid med lugnande försäk-
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ringar om att man snart skulle kunna återvända till nya 
lokaler på Valla. 

Om upplevelser av nya och besvärande avstånd med 
anledning av återflytten till staden vittnar några av dem 
av oss intervjuade, typiskt nog alla verksamma inom den 
centrala förvaltningen. Gunnel Norrby betonar hur dag-
liga och lärorika samband glesade ut och förtvinade. Hon 
beskriver det hela som en slags förvisning. Vi trodde ju då 
att det skulle bli kanske ett par år eller nånting ... men det 
blev tio års Gulagarkipelag. Nere på Bävern blev studen-
ter en raritet. Avstånden ut till Valla blev enligt Gunnel 
sådana, att man drog sig för att bege sig ut dit. Håkan 
Johanson talar om hur Bävern var en problematisk bygg-
nad. Personalen fördelade sig på olika våningsplan, vilket 
knappast stimulerade till inre sammanhållning och dagligt 
umgänge mellan olika avdelningar. Ingvar Kopp noterade 
att förvaltningens flytt, vilken inte blev så kortvarig som 
ställts i utsikt, ledde till att man kom allt längre bort från 
verksamheten. Gun Mannervik minns Bävern som en kon-
torsbyggnad vilken som helst, där hon saknade närheten 
till universitetet, dess studenter och arbetskamrater. Först 
år 1993 återkom hon och den centrala förvaltningen till 
Campus Valla och det då nyligen uppförda hus Origo.

Våren 1972 anordnade studenterna en rullskridskotävling utanför hus B, ett evene-
mang, som inte blev en tradition. (Foto: ÖC)
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Lars Danielsson, Anders Lindkvist och Anders Forslöw på LMC hade nyckelroller i den tv-baserade undervisningen.

Tekniktilltro och upplevd verklighet 

 – Jag tror egentligen att det hade kunnat bli bra, delar 
av det, men det gick ju inte för att det var ju värdelöst 
tyckte alla så småningom. 

I kategorin innovationer med LiH som försöksarena ingår 
givetvis den centralt beslutade satsningen på att utveck-
la och effektivisera högskoleutbildningen genom att ta 
tv-tekniken i form av sluten kretstelevision till systematisk 
hjälp i undervisningen. Vi har redan kunnat notera hur 
detta beslut fick en direkt inverkan på utformningen av de 
nya lokalerna i Valla. Framgått har också hur tv-undervis-
ningen kom att särskilt uppmärksammas i anslutning till 
det inledande 1970-talets krisfenomen med svaga utbild-
ningsresultat och sviktande studentrekrytering.

Lennart Sturesson, fil. doktor vid tema Teknik och 
social förändring, svarar i sin bok, Tv som undervisnings-
teknologi. Exemplet Linköpings tekniska högskola, för en 
mer ingående och klargörande framställning av tankar, 
idéer och förväntningar bakom statsmakternas beslut om 
tv-undervisning vid LiH. Han ger en fyllig redovisning av 
projektets utveckling fram till dess att riksdagen på våren 
1973 befriade LiH från tv-obligatoriet genom sitt beslut 
om att det ankom på berörda organ inom högskolan att 
närmare bestämma i vilken form tv ska användas i under-
visningen.1 

Sturesson visar bland annat hur tv-försöket efterhand 
kom att beskrivas som ett stort misslyckande, en uppfatt-
ning som särskilt fick bred och återkommande spridning 
i den massmediala debatten, där den nya tekniken allt 
oftare kopplades samman med urusla studieresultat och 
sjunkande studentantal. Sturessons iakttagelser förtjänar 
att hållas i minnet som relief till de hågkomster från tiden 

1 Citat ur  prop. 1973/54 sid. 76 återgivet i  Sturesson sid. 186.

som man möter i vårt intervjumaterial.
I sina anföranden vid den högtidliga starten av den 

tekniska och medicinska utbildningen under den samlan-
de rubriken LINKÖPINGS HÖGSKOLA – Högskolan med 
ny profil den 10 september 1969 uppehöll sig såväl Ragnar 
Woxén som professorerna Gunnar Ström, vice ordföran-
de i interimstyrelsen och medicinare från Uppsala, och 
Göran Borg, rektor vid KTH samt även han ledamot i 
kommittén för radio och tv i utbildningen (TRU), vid 
tv-mediets kommande roll i utbildningen. Ström hyste 
goda förhoppningar om att man med en nationell sats-
ning på tv-inspelade program skulle kunna både höja 
den medicinska utbildningens kvalitet och sänka dess 
kostnader. Vad gäller vinsterna betonade Ström ökad 
närhet, förstoring, multiplikation till många betraktare, 
enklare förvaring, tidsbesparingar, ökad säkerhet och 
minskade risker vid infektioner eller operationer. Audito-
riet, med universitetskanslern Hans Löwbeer och lands-
hövding Per Eckerberg i spetsen, undfägnades därefter 
med ett par färska tv-program, ett om joniserande strål-
ning och ett om det centrala nervsystemets anatomi.

Gunnar Wennström, läkare och byråchef, sedermera 
medicinalråd vid medicinalstyrelsen, hade deltagit i arbe-
tet kring U 63 och därefter i både KUL och dess medicin-
ska subkommitté samt därifrån kommit med i interims-
styrelsen för högskolan i Linköping. Vad gäller frågan om 
att använda tv-mediet i högskolans verksamhet begränsar 
sig hans minnesbild till att det även skulle kunna nyttjas 
inom den medicinska utbildningen. Men då handlade det 
för hans del om att det med hjälp av kamera och tv skulle 
bli lättare att få med patienten in i föreläsningslokalen. 
Det faktum att TRU och dess arbete med att hålla samman 
utvecklingen av undervisningsprogram av och till förekom 
på interimstyrelsens dagordning, återkommer knappast i 
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Wennströms hågkomster från den aktuella tiden. Några ut-
bildningspaket för den medicinska utbildningen liknande 
dem som utvecklades för den tekniska var enligt honom 
aldrig aktuella.

Ej heller Peter Stoye som i sina roller som sekreterare i 
den tekniska subkommittén och i interimsstyrelsen hade 
en, jämfört med Wennström, mer central och aktiv roll i 
arbetet, bidrar med någon fylligare minnesbild. Tv-sats-
ningen hade ju beslutats av riksdagen år 1965, redan innan 
Stoye började. Men enligt honom var det Woxén som 
lanserade idén och då kanske främst som en väg att hålla 
kostnaderna nere. I ett efterhandsperspektiv menar Stoye 
att modellen var för tungrodd. Därtill kom att den enligt 
honom fick olyckliga följder när man byggde  nya lokaler 
i Valla, där klassrum prioriterades före stora föreläsnings-
lokaler. Stoyes kritiska omdömen, formulerade med facit 
i hand, är något helt annat än de förhoppningar, som han 
gav uttryck för som sekreterare vid ett möte med interim-
styrelsen i april 1969. Då hade han uttalat en hård dom 
över föreläsningen som pedagogiskt grepp.2

Vilka uppfattningar om satsningen på sluten krets-
television möter man så här efteråt  hos dem, studenter, 
lärare och administratörer, som då hade att på det lokala 
planet i Linköping fungera och arbeta med systemet? I 
vår intervju med Paul Almefelt kontrasterar de principi-
ella uttalanden, som därvid gjordes kring fördelarna med 
breda institutioner och uppbyggnader i rationaliserings-
syfte av centrala verkstäder, med den relativa frånvaron 
av perspektiv på besluten om tv-undervisning. Almefelt 
begränsade sig där till att påminna om hur goda kontakter 
med universitetskanslern resulterade i att man lyckades 
avveckla den där jäkla tv-undervisningen. Vad det därvid 
främst handlade om var att bruket av tv i undervisningen 
helt och fullt bort bestämmas lokalt. Till detta fogade Al-
mefelt den principiella synpunkten, att man ska avstå från 
att inrätta överordnade organ på hög nivå, såsom TRU, för 

2 Knuthammar, 1994, sid. 30.

att hantera ting som inte ska skötas på den nivån.
I hågkomsterna från andra ledande håll inom LiH 

återkommer en samfälld, summarisk och besk kritik av 
projektet tv-undervisning. I anslutning till sina självkri-
tiska reflektioner kring de första årens beslut om centrala 
verkstäder m.m. berör Hultgren detta med att det var en 
annan dålig grej. Systemet med en assistent, vilken från en 
smatt i mitten hade att rycka ut som simultan stödresurs 
till tv-betraktande studenter fördelade i fyra lokaler, be-
traktar han som skrattretande. Curt Karlsson och Nils-Hol-
ger Areskog nämner helt kort om katastrof  respektive 
stort fallissemang.3 Anders Fahlman beskriver tv-försöket 
som rena skämtet... Herregud alltså! För honom tedde det 
sig anmärkningsvärt att de stackars studenterna ens stan-
nade kvar. I likhet med Hultgren och flera andra förhåller 
han sig fortsatt särskilt kritisk till modellen att kombinera 
samfällda tv-studier med individuella handledningsinsats-
er från en gemensam lärare eller assistent, som ju samti-
digt förväntades kunna serva upp till fyra 30-salar om så 
efterfrågades. Fullständigt helsnurrigt! Enligt Fahlmans 
minnesbild var det inte heller några studenter som tog 
fasta på möjligheten att på eget bevåg se om program. Sin 
kritik till trots uttalar han stor uppskattning av enskilda 
program, bl.a. ett med Stig Hagström i en ledande roll. 
Den pedagogiska modellen var problemet medan det en-
ligt Fahlman i och för sig inte var något fel på de enskilda 
banden. Ett antal av dessa finns ännu att tillgå i universite-
tets centrala arkiv.

Några av dem vi intervjuat har givit inblickar i hur 
det var att fungera som lärare under tv-försöket. Lärarna 
tyckte enligt Fahlman inte om det. En av dem är Lars-Erik 
Andersson, lärare på Matematiska institutionen. Enligt 
honom såg sig lärarna degraderade till en slags vaktmäs-
tare, som gick runt och svarade på frågor i anslutning till 
tv-programmen och de med dem åtföljande övningsupp-

3 I vårt samtal med styrelsen för Lisen 23/11 2009 betecknade Åke 
Frisk tv-verksamheten som dummare och dummare eller mer och mer 
vansinnig.

gifterna. Det förhållandet att man inte själv deltagit vare 
sig i utformningen av programmen eller övningshäftena 
inverkade negativt på lärarens engagemang. På samma 
gång påpekar han att beslutet om tv-undervisningen fat-
tats på högre nivå utan medverkan från de lokala lärarna 
själva. Ingrid Granstam och Lars Rydberg, lärare i hållfast-
hetslära respektive matematik, nämner båda problemet 
att, medan ett pågående tv-program inte gick att stänga av, 
ge en enskild student hjälp med att förstå ett resonemang. 
Som exempel på kritiska reaktioner från studenthåll 
berättar Granstam om studenter som valde att utebli från 
lektioner när hon gjorde klart för dem att det vankades 
tv-undervisning.

Frågan om eventuella samband mellan tv-undervis-
ningen och de första årens svaga studieresultat, vid vilka 
även Sturesson uppehåller sig, tangeras men knappast på 
något entydigt vis i vårt intervjumaterial. Lars Rydberg 
nämner skillnaderna mellan enkla övningsuppgifter i 
TRU-materialet och betydligt svårare tentamensfrågor 
men utan att uttryckligen sätta detta i samband med 
utbildningsresultaten.Vikande studenttillströmning och 
katastrofala studieresultat ser Åke Björck i likhet med 
Lars-Erik Andersson inte uteslutande som effekter av 
tv-undervisningen. Sjunkande antagningspoäng och allt 
sämre gymnasieutbildning spelade roll i sammanhanget. 
Tentorna i Linköping var ju inte svårare än på andra håll i 
landet. Samma problem gjorde sig också snabbt gällande 
på Chalmers och KTH. Därtill pekar Björk på att de första 
årens studenter vid LiH inte hade några äldrekursare att 
tillgå och kommer därmed in på samma resonemang som 
vi tidigare kunnat notera hos Ingemar Lind vad gäller 
matematikstudenterna vid universitetsfilialen. 

Inte heller Håkan Sjögren, vilken som utbildningsleda-
re vid LiTH/tekniska fakulteten hade en central roll i den 
utveckling som ledde fram till att tv-obligatoriet försvann, 
skyller de svaga utbildningsresultaten uteslutande på 
tv-försöket. Sjögren, som ansluter sig till Sturessons bild 
av förloppet, talar om hur han tillsammans med Almefelt 

Flexibla byggnader har öppnat för skiftande lösningar vad gäller vetenskaplig infor-
mationsförsörjning, här en interiör från kvartersbiblioek B (KB) på 1970-talet.

Televisionens roll i undervisningen var ofta på tapeten under universitetskanslerns 
återkommande besök på LiH som här i maj 1973 när UKÄ:s styrelse på plats i Linkö-
ping även informerades om Libris. (Foto: ÖC)
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och B.G. Allan Persson hade att inom den s.k. Slutkom-
mittén utkämpa hårda duster med TRU-folket innan man 
fick rätt att själva bestämma över undervisningens bedri-
vande. Sjögren ansluter sig ännu till åsikten, att det reella 
problemet utgjordes av att gymnasieskolan inte förmått 
att ge sina elever tillräckliga förkunskaper i aktuella äm-
nen. Miriam Berger, intendent på MAI, beklagar stackars 
studenter med otillräckliga förkunskaper i matematik 
med tillägget att det förbättrade ju inte att det var tv-un-
dervisning.

I denna sammanfattning av bilder, berättelser, myt-
bildningar och erfarenheter, vilka tillsammans ingår i 
LiU:s interna kultur, har utrymmet endast räckt till för ett 
relativt begränsat antal intervjuer. Sålunda förekommer i 
vårt material endast tre personer med egen studenterfa-
renhet av tv-undervisning. Per Larsson, sedermera chef 
för tekniska högskolans kansli, började som student på 
M-linjen hösten 1972 och blev då föremål för undervis-
ning via tv, något som enligt honom inte alltid fungerade 
fullt ut vare sig pedagogiskt eller tekniskt. Assistenterna 
hade ingen enkel uppgift som resurspersoner för vardera 
fyra salar. Han minns hur Ingrid Granstam hade valt en 
väl fungerande medelväg för sin kurs i hållfasthetslära. 

Hon använde TRU-programmet för att visa experiment 
men valde att avstå från sin egen professors, B. G. Allan 
Persson, inspelade föreläsning för att istället föreläsa själv. 
Larssons uppfattning är att en sådan friare modell hade 
kunnat fungera men till sist valde man ändå att helt lämna 
tv-modellen.

Mille Millnert inledde sina studier på Y-linjen året efter 
Per Larsson, 1973. Han hade med sitt eget ordval utsatts 
för tv-undervisning i matematisk statistik och numerisk 
analys. Det var fullkomligt värdelöst. Både programmen 
och tekniken var enligt honom undermåliga. Men man 
hade med fördel kunnat föra ut föreläsningar i tv-bandad 
form. När Helen Dannetun började sina studier tre år 
efter Millnert hörde hon både studenter och lärare tala 
om tv-undervisningen i kritiska ordalag. Hon tror att det 
hela kunde ha tett sig annorlunda med ett större mått 
av interaktivitet. Det var inte heldumt men inte utvecklat 
nog. För sin del drar hon sig särskilt till minnes försökets 
kvardröjande rester i form av tv-apparater, dessbättre för-
sedda med madrasserade stötupptagare, i undervisnings-
lokalerna. Dessa kom bland annat till uppskattat utnyttjan-
de när det handlade om att under hennes tid som student 
följa Ingemar Stenmarks framfart i alpina skidbackar.

När det gäller efterhandsperspektiven på tv-undervis-
ningen kan här, även om antalet observationer är klart 
begränsat, noteras en intressant skillnad mellan mer sve-
pande fördömanden från dem vars omdömen synes bottna 
i att man betraktat verksamheten utifrån, och något mer 
nyanserade omdömen från studenter och lärare med direk-
ta erfarenheter av det hela. Åke Björck menar att man bor-
de ha nöjt sig med en försiktigare och mer etappvis start 
istället för att som faktiskt skedde starta i full skala från 
början, en ståndpunkt som vi möter även hos Per Larsson. 
Av det han säger bestyrks ytterligare hur Ingrid Granstam 
valde att nyttja tv-programmen efter eget gottfinnande 
genom att föreläsa på egen hand istället för att nyttja den 
variant som TRU tillhandahöll med Granstams ämneskol-
lega och professor, B. G. Allan Persson, som föreläsare. 

Cykelansamlingen vid hus C låter ana en studentpopulation med klart manlig  
dominans.

Det faktum att även Hasse Odenö, vid den tiden univer-
sitetslektor i hållfasthetslära, samverkade med Persson 
i produktion av TRU-material kan ha bidragit till att 
Odenö fortsatt minns hur det egentligen var många som 
var inriktade på att vi skulle ha tv-undervisning. Det var ju 
några gnällpellar som inte ville köra dom. Jag tror egentligen 
att det hade kunnat bli bra, delar av det, men det gick ju inte 
för att det var ju värdelöst tyckte alla så småningom. Odenö 
menar, att tv-undervisningen försvann ganska fort. Enligt 
honom var det inte den utan den allmänna samhällsut-
vecklingen i 1970-talets början, vilken fick till följd att 
intresset för teknikutbildning gick ned. Med detta följde 
minskat söktryck, varmed nära nog alla studenter antogs 
och den faktiska förkunskapsnivån sjönk ned under kritisk 
nivå.4

Sammanfattningsvis har man svårt att frigöra sig från 
intrycket att de inblandade i efterhandsperspektivet 
särskilt tagit till sig uppfattningen att tv-försöket låg bak-
om usla utbildningsresultat och därmed starkt bidrog till 
studentrekryteringens kris under 1970-talets inledande år. 
Omdömet om tv-satsningen som ett fatalt misslyckande 
förefaller att med tidens gång ha börjat vinna gehör som 
en brett omfattad sanning i LiU:s självbild. 

 

 
 

 

4 H. Odenö 22/4 2009.
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Leila Ridström, Lars Lindwall, Eila Back och Bo Flyme och den hålkortsterminal på LIDAC, vilken nyttjades i det databehandlingssarbete som universitetet in på 1980-talet bedrev 
via datacentralen vid Lunds universitet.

Arena för nya grepp och rationella lösningar

 – Dumt, och det är jag själv väldigt medverkande till här 
i Linköping, var att det fanns någonting utav stordrifts-
tanke inom svensk statsförvaltning omkring 1970.

 – Det var där det stora äventyret började. 

Framskymtat har redan hur man tidigt i den process, som 
ledde fram till besluten om en högskola i Linköping, 
tänkte sig att bygga upp och organisera denna på andra 
sätt än dem som under seklernas lopp kommit att tilläm-
pas vid de äldre universiteten och högskolorna i landet. 
Utbildningen av civilingenjörer vid den nya tekniska 
högskolan tänktes följa bredare program och ges i nya 
kombinationer, exempelvis av teknik och ekonomi samt 
teknik och medicin. I grunden fanns även den av ordfö-
randen i U 63, Sven Moberg, uttalade målsättningen att 
den tekniska högskolan borde inriktas mot behandling-
en av stora tekniska och ekonomiska system och mot 
tvärvetenskapliga studier av betydelse för bl.a. näringsli-
vet.1 Undervisningen förväntades kunna drivas betydligt 
effektivare genom systematiskt utnyttjande av det nya 
mediet, televisionen. För att säkerställa ett samarbete över 
ämnesgränser lanserades tanken att i stället för traditio-
nella institutioner bygga upp sju centra, vardera med en 
centrumchef i spetsen. I det förslag som låg till grund för 
den avgörande propositionen till riksdagen år 1968 tänkte 
man sig en försöksverksamhet med en organisation där 
professorer och centrumchefer finge en dominerande roll 
medan studentinflytandet skulle bli begränsat.

Även om avsteg gjordes när det gällde den slutliga 
utformningen av högskolans organisation – centra ersattes 
av brett sammansatta institutioner, högskolans styrelse 

1. Knuthammar 1994, sid. 21.

utformades enligt gällande universitetsstadga m.m. – ter 
det sig uppenbart, att man med högskolan i Linköping 
ville pröva nya, d.v.s. moderna och, förment eller för-
hoppningsvis, rationella lösningar. Erfarenheterna från 
Linköping kunde senare komma väl till pass på andra 
håll i landet. Satsningen på tv-baserad utbildning, vilken 
omvittnades i föregående avsnitt, ingår också i ett sådant 
sammanhang. 

Det som här sammanfattningsvis benämnts projektet 
Linköpings högskola kan som redan framgått betraktas 
som ett tydligt utflöde av en under 1960-talet kulmineran-
de övertygelse om samhällsingenjörskonst som modellen 
för att uppnå maximal samhälls nytta. Övergripande och 
upplyst planering vore även vägen till en kostnadseffek-
tiv utbyggnad av den svenska högskolan. Denna anda 
genomsyrade även de direktiv för en utredning rörande 
den fortsatta planeringen av det eftergymnasiala utbild-
ningssystemet m.m. vilka utbildningsminister Olof Palme 
utfärdade i april 1968. Dessa riktlinjer bemöttes med 
misstro och kritik inte minst från studenthåll, där man 
befarade långtgående ingrepp i studenternas fria studieval. 
Kårhusockupationen i Stockholm i maj 1968 är att se som 
ett uttryck för studenternas motstånd mot centralstyrning 
och deras krav på medinflytande. Sådana manifestationer 
spelade säkert in när statsmakterna började gå studenter-
na till mötes. Vid ett sammanträde med interimstyrelsen 
för Linköpings högskola den 10 september 1969, dagen 
för dess högtidliga invigning, klargjordes att UKÄ:s beslut 
från februari samma år om försöksverksamhet med nya 
samarbetsformer mellan lärare, studenter och övrig perso-
nal, FNYS, skulle tillämpas även här.2

Så kom det sig att Gun Djerf, som 1968 påbörjade sina 

2. Interimstyrelsens protokoll 10/9 1969 § 12.
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studier i matematik och fysik med siktet inställt på en 
lärarkarriär, utsågs att föra studenternas talan i matematik, 
vilket i ett nästa steg ledde till att hon år 1972 anställdes 
på ett kortare vikariat som studievägledare på MAI. Om 
FNYS mer indirekt blev en inkörsport för Gun Djerf så 
blev verksamheten den omedelbara grunden till att Håkan 
Johanson, som sedan 1967 studerat vid filialen, med ja 
besvarade en förfrågan i december 1970 från sin lärare 
i statskunskap, rektor Hans Meijer, om ett uppdrag att 
arbeta med FNYS-verksamheten vid LiH. I Håkans arbete 
ingick främst att sköta en särskild samrådsnämnd, en 
diskussionsgrupp med uppgift att förbereda införandet av 
styrelser med företrädare för lärare, studenter och anställ-
da vid högskolans institutioner. Håkans uppgift blev att 
introducera den nya ordningen vid varje institution. Han 
kommer ihåg att den nya ordningen möttes av viss skepsis 
särskilt inom den medicinska fakulteten där institutioner-
na dels var små, dels väsentligen förestods av till professo-
rer upphöjda överläkare. Han berättar hur en av dessa sade 
sig välkomna de nya styrelserna men tillade, att de ska ha 
klart för sig att här är det jag som bestämmer. Inom de båda 
andra fakulteterna var attityden en annan, möjligen en 
följd av att dess företrädare var yngre och ännu inte kom-
mit att omges av sådan auktoritet, med vilken myndiga 
överläkare vant sig vid att bemötas.

Curt Karlsson svarar vad gäller FNYS-verksamheten för 
den kortfattade summeringen, att dess bakgrund utgjor-
des av 68-rörelsens protestaktioner och dess resultat av att 
man genom att införa partsammansatta institutionsstyrel-
ser bröt upp ett sedan länge etablerat professorsvälde. Att 
detta skedde i form av en försöksverksamhet ser han som 
ett strategiskt grepp för att begränsa motståndet mot en 
reform. I det sammanhanget erbjöd den späda högskolan 
i Linköping en tacksam försöksmiljö. Där hade några i 
sammanhanget tyngande andra traditioner ännu inte 
hunnit rota sig. 

Linköpings högskola som platsen för nydanande orga-
nisationsförsök framkommer även i andra sammanhang. 

Noterats har redan hur man bl.a. inom UKÄ:s särskilda 
rationaliseringsgrupp med stort intresse tog fasta på en 
möjlighet att finnas med i bakgrunden när LiH försågs 
med nya och för sin verksamhet särskilt anpassade lokaler. 
Paul Almefelt hade som rationaliseringsgruppens ledare 
även mer än ett finger med i spelet, när Chalmers fick i 
uppdrag att inleda ett försök med programbudgetering. 
Man ville på så vis pröva möjligheten att komma bort från 
statlig detaljstyrning, vad gäller högskolans disposition 
av de statliga anslag som ställts till dess förfogande, för 
att istället relatera den lokala resursanvändningen till de 
satta målen för verksamheten.3 Med Almefelt på plats som 
förvaltningschef vid LiH ter det sig alls icke förvånande, 
att försöket med programbudgetering även utsträcktes hit.

I flera av våra intervjuer återkommer man till hur den 
här försöksverksamheten innebar helt andra möjligheter 
att fritt och självständigt överväga och besluta om hur 
de statliga anslagen lämpligen skulle nyttjas. Åke Björck, 
dekanus för den tekniska fakulteten under de inledande 
åren, betonar hur programbudgeteringen och de friheter 
som följde därmed skapade förutsättningar för en helt an-
nan dynamik i Linköping än vad han hade upplevt under 
sin tid på KTH. Där fanns inga lösa pengar att tillgå om 
man hade en idé. Där tvangs man ansöka hos rektor för 
att få ett reseanslag. Där kunde man inte som i Linköping 
hantera en sådan sak på institutionsnivå. Efter bara några 
år vid LiH upplevde Björck KTH som väldigt stelt och lite 
gammalmodigt i vissa avseenden. Det var i Linköping man 
kunde få fram nyheter som datatekniklinjen. Här gick att 
fatta snabba beslut. Det hade varit helt omöjligt att starta 
ett sådant utbildningsprogram vid KTH. Det hade bara 
blivit ett kattrakande. Men Björck menar att det ändå tog 
tio år innan man på KTH började att ta LiTH på allvar.

Anders Fahlman med sin akademiska bakgrund vid 
Uppsala universitet reflekterar på ett liknande vis. Vid LiH 
hade man betydligt större möjligheter att på institutions-

3. Se Stefan Lindström i SOU 1997:15. Paul Almefelt 24/4 2009.

nivå besluta om hur anslagna resurser skulle användas. 
Utan detta hade man enligt Fahlman aldrig kunnat växa så 
snabbt som man gjorde. Friheten i Linköping var något 
helt annat än den stelbenthet, som satt i väggarna vid 
Uppsala universitet. Även Anders kom i sammanhanget in 
på de tidigare relationerna till KTH. I det tidiga skedet när 
det ännu inte fanns en teknisk fakultet vid LiH ingick dess 
ordinarie lärare i en slags fakultet tillsammans med sex 
kolleger vid KTH.4 Fahlmans bild är att KTH-intresset för 
att befrämja utvecklingen i Linköping var relativt måttligt. 
Som exempel berättar han om hanteringen av en under 
de första åren utlyst professur i teoretisk fysik. Där ville 
man från KTH:s sida placera undan en högst kompetent 
person från KTH, vilken LiH-kollegerna definitivt ville 
undvika. Lösningen på det hela blev att man tack vare det 
då dramatiskt sjunkande intresset för studier på Y-linjen 
kunde lägga tillsättningen av professuren på is. När ären-
det senare återkom och tjänsten utlystes på nytt hade man 
en egen teknisk fakultet utan KTH-inslag, vartill kom att 
man utsett andra sakkunniga.

Den försöksvisa övergången till programbudgetering 
och ramanslag från den tidigare statliga detaljstyrningen 
aktualiserade nya personalbehov på LiH. Curt Karlsson 
menar att det var därför som Paul Almefelt på sommaren 
1972 kontaktade honom på UKÄ med en förfrågan om han 
kunde tänka sig att gå över till LiH med uppgift att med-
verka i den försöksvisa nyordningen. I stort sett jämsides 
med Curt anställdes Jan-Åke Brorsson med erfarenhet 
från programbudgeteringsarbete i Göteborg. Ganska 
snabbt etablerades den fördelningen dem emellan, att 
de ekonomiska frågorna hanterades av Brorsson, medan 
Karlsson fick frågor kring personal och planering på sin 
lott. I ett nästa steg lyckades man, som tidigare framgått, 
att för arbetet med rambudget från förvaltningen vid 
Lunds universitet locka till sig Inger Sandström, som Curt 
haft kontakt med i sitt arbete på UKÄ.

4. Se därom Knuthammar, 1974, sid. 64

Reglerteknikern Mille Millnert introducerar framtida studenter i laborativ legolek.

Med LiH öppnades möjligheter till ömsesidigt livgivande kontakter med lokala 
gymnasier, här år 1973 mellan Stig Hagström och två unga forskare i första ring vid 
Katedralskolan, Reidar Danielsson och Per Jensen. (Foto: ÖC)
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Sammanfattningsvis redovisar de berörda en övertygande 
samstämmig uppfattning om att försöket med program-
budgetering öppnade för nya frihetsgrader när det gällde 
att disponera anslagna medel. På så vis kom LiH att vara 
särdeles väl förberett när statsmakterna år 1977 gick vidare 
och införde systemet inom hela den svenska högskolan.5

De hittills relaterade snarast idylliska erfarenheter-
na från övergången till programbudgetering kommer 
med undantag för prefekten Anders Fahlman från 
personer verksamma på mer övergripande nivå inom 
LiH:s förvaltning. Miriam Bergers berättelse om sina 
erfarenheter som intendent vid MAI visar hur delegering-
en av budgetansvar och fördelningsbeslut även öppnade 
för divergerande åsikter och prioriteringar på det lokala 
institutionsplanet. Hon säger att den nya ordningen säkert 
var riktigt tänkt och att hon i likhet med många andra be-
grep vad den gick ut på men det g jorde däremot inte våra 
lärare. Dom tyckte att hade dom fått ett anslag då skulle 
det användas till forskning och undervisning, enbart. Inga 

5. Samma uppfattning möter man i intervjuerna med Christer Eklöf 
10/12 och Ingvar Kopp.

administrativa kostnader, för det hade man ju tidigare fått 
särskilda anslag för. Nu fick institutionen en klumpsumma 
som sedan skulle fördelas ut på de olika ämnesområde-
na. Det blev intendentens uppgift att fördela kostnader. 
Miriam minns hur hon då fick alldeles otroligt mycket skäll 
från en av de berörda lärarna. Denne uttryckte viss ånger 
för detta när han några år senare frågade Miriam om det 
var på grund av hans häftiga reaktion som hon då lämnade 
universitet för att i stället träda i tjänst hos Linköpings 
kommun, något som hon förnekade. Även om Berger är 
ensam om att i sitt samtal med oss lyfta fram en proble-
matik som denna, torde det inte vara någon svårighet att 
återfinna motsvarande konfliktpunkter på andra institutio-
ner och håll i organisationen. Almefelt berättar i samman-
hanget om hur han tidigt i försöket med programbudgete-
ring hade mötts av lärare på fakultets- och institutionsnivå, 
vilka kritiskt frågat varför ska vi sitta här och gräla om våra 
pengar på vår nivå? 

Förhoppningar motsvarande vad vi redan mött be-
träffande särskilda poänger med flerämnesinstitutioner 
och försöksvisa nya grepp återkommer i några andra 
sammanhang under högskolans inledande period med 
viss relevans även för tiden därefter. Vi har redan kunnat 
notera hur Björn Olsson utifrån tongångarna i UKÄ:s 
rationaliseringsgrupp blev ansvarig inte bara för gemen-
sam lokalvård utan även för tillkomsten av ett för hela 
högskolan gemensamt centralförråd. Redan i sitt arbete 
på UKÄ var Paul Almefelt övertygad om att mycket skulle 
kunna vinnas med samarbete inom stora institutioner 
och i gemensamma enheter. Universiteten hade enligt 
honom längre tillbaka varit att se som kluster av institu-
tioner. Almefelt ville komma bort från den ordningen. En 
effektiv gemensam förvaltning i samspel med institutio-
nerna, vilken ska hjälpa till, inte stjälpa, såg han som den 
eftersträvansvärda modellen. Just möjligheten att få bygga 
upp den nya högskolan i Linköping efter idéer som dessa 
lyfter han fram som en viktig grund för att gärna ta på sig 
uppdraget som dess förvaltningschef. 

Lite Blås dyker ofta upp som flerfaldigt aktiva gäster som här vid en bankett på Frimis 
vid 1970-talets mitt.

Almefelt ville från början få till stånd en samlad verkstads-
organisation och en gemensam datacentral. Leif Jonsson 
minns hur han drev hårt, att man skulle satsa på dessa 
lösningar. Almefelt själv återkommer till hur man på så vis 
kunde undvika ett slöseri, där små institutioner hade egna 
verkstäder med instrumentmakare, som g jorde ingenting 
halva tiden eller rättare sagt de var vaktmästare åt institu-
tionens prefekt eller någon annan i stället för att ägna sig åt 
det som var viktigt. Han minns det nu som att majoriteten 
av de berörda under de första åren nog tyckte att det var en 
bra idé att satsa på sådana övergripande lösningar.

Nisse Hultgren kom att tjänstgöra vid universitetet 
fram till dess att han pensionerades år 1993 medan Alme-
felt lämnade LiU vid utgången av år 1984. Hultgren fick 
på så vis följa hur satsningarna på sådana övergripande 
lösningar fungerade över en längre tid. Möjligen är det 
dessa erfarenheter som ligger bakom Hultgrens efter-
handsbild. I vårt samtal med honom i april 2009 säger han 
självkritiskt att satsningen på gemensamma verkstäder, 
läromedelscentral och en samlad lokalvårdsenhet var dum 
och det är jag själv väldigt medverkande till. Krav på en 
gemensam verkstadsorganisation (mekanisk och därefter 
elektronisk) framfördes från flera håll under de första åren, 
när institutionerna var små och hade svårt att var och en 
för sig klara av att själva bekosta sådan service. Men efter 
tre till fem år föredrog man att sköta sin egen teknikerser-
vice. Behovet av gemensamma verkstäder försvann medan 
kostnaderna för dem låg kvar. Hultgren menar att verk-
städerna kostat universitetet mycket pengar, då det inte 
gick att bli av med dem. Hultgren konstaterar att försöken 
att prångla ut personalen på institutionerna misslyckades. 
Externa intäkter genererade man knappast med något 
undantag för elektronikverkstaden, där man lyckades få 
vissa uppdrag av Saab. Hultgrens bild av den gemensam-
ma datacentralen (LIDAC) är väsentligen densamma med 
den skillnaden att beslutet om att bygga upp denna var ett 
påfund från Statskontoret, där man beslutade att även LiH 
skulle ingå. Det visade sig enligt Hultgren mindre välbe-

tänkt. Varken den filosofiska eller den medicinska fakul-
teten var vid den tiden i behov av sådan service, medan 
institutionerna verksamma inom tekniska högskolan snart 
själva hade tillgång till egen vetenskaplig kompetens som 
överträffade vad datacentralen kunde ställa upp med.

I berättelserna från Lars Croon och Håkan Rohman om 
deras respektive verksamheter vid LiH/LiU möter vi kon-
kreta kompletteringar till vad både Almefelt och Hultgren 
meddelat. Rohman började som institutionstekniker på 
Centralverkstaden (CV) i februari 1971, vars uppdrag då 
bestod i att ge teknisk service till institutionerna för kon-
struktions- och produktionsteknik (IKP), fysik och mät-
teknik (IFM) samt systemteknik (ISY). Till den gruppen 
sällade sig något senare även institutionen för medicinsk 
teknik (IMT), som år 1972 startade i hus B för att senare 
flytta in till de för institutionen avsedda nya lokalerna på 
Regionsjukhuset när dessa stod klara. Håkan Rohman, 
som fortsatt tillhörde CV, följde då med IMT och blev 
där chef för en filial till CV. Efterhand kom den filialen, 
bestående av personer från CV och Elektronikverkstaden 
(EV) att knytas allt närmare IMT medan förbindelserna 
till CV och EV tunnades ut. Ett slutligt steg togs år 1986 i 
och med att EV då formellt övergick till att bli en verkstad 
inom IMT.

Croon ger bilden av en likartad utveckling men i hans 
fall med koppling till IFM. Croon, som började sin bana 
vid LiH som expeditionsvaktmästare och ansvarig för 
högskolans posteri, tillfrågades efter ett par månaders 
verksamhet av Stig Hagström, professor i fysik, om att 
gå över till IFM och medverka i dess uppbyggnad. Croon 
minns, att det var där det stora äventyret började. Han 
skulle delta i uppgiften att bygga upp teknisk service för 
institutionens forskare. Croon och den grupp han ingick 
i tillhörde IFM. Från och till tog man hjälp av persona-
len vid CV, som hade större potential för teknisk service, 
särskilt vad gällde svetsningsarbeten. Men det var aldrig 
tal om att man skulle ingå i CV. Enligt Croon hade även 
IKP tidigt satsat på en motsvarande, egen grupp.
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Vad gäller CV och EV så utgjorde de från början två 
separata centrala enheter under varsin chef, Georg 
Gudmundsson, som rekryterats från Nordiska Armaturfa-
briken (NAF), och Paul Hall, som i likhet med Croon och 
Rohman och många av deras kamrater vid EV kom från 
Saab. De komplicerade relationerna mellan Gudmundsson 
och Hall anses av flera sagesmän nog ha medverkat till att 
det inte gick att samla CV och EV till en gemensam enhet.

Den här – endast antydda – utvecklingen vid IFM, 
IKP och IMT innebar att verksamheterna vid CV och EV 
efterhand urholkades. Till detta bidrog nog även att mer 

experimentinriktade inslag i den grundläggande utbild-
ningen vid LiTH efterhand reducerades i och med att 
datorerna fick en central praktisk-pedagogisk funktion. 
Det sista steget togs med beslutet att lägga ned CV, vilket 
dock skedde så sent som år 2005. Då hade på motsvarande 
vis såväl EV som LIDAC redan försvunnit.

Redan innan LiH och läkarutbildningen startat hade 
landstinget beslutat att vid Regionsjukhuset i Linköping 
inrätta en instans som basal forskningsresurs för kliniska 
forskare. Denna kom att under begreppet Forsknings-
centralen och med David Lewis som chef bestå fram till 

Möte kring Temas framtid under medverkan av Ingemar Lind, Peter Jagers, Göran Graninger och Hans Meijer, stående, samt sittande kring bordet Birger Hagård, Sven Hellström, 
Anders Grimvall och Tom Nilsson, Lennart Gidholm, Sigvard Strandh, Nils-Eric Svensson, Mats Arwidson och Els Oksaar.

senare delen av 1980-talet, då den utvecklades till enheten 
för klinisk, experimentell forskning (KEF). Den har sena-
re lagts in bland de fakultetsövergripande resurser, som 
förts samman under rubriken Core Facility. Det faktum att 
den gemensamma forskningscentralen vid sjukhuset inte 
genomgick samma utveckling som de centrala verkstä-
derna kan förstås mot bakgrunden av att de medicinska 
disciplinerna befinner sig geografiskt utspridda över 
universitetssjukhuset, även om de senare samlats till 
administrativ gemenskap i form av endast två mångdis-
ciplinära institutioner. Att förse var och en av dessa med 
en egen kostnadskrävande KEF-enhet har inte ansetts 
motiverat. Tvärtom har man med inrättandet av Clinicum 
som gemensam facilitet inom den medicinska utbildning-
en ytterligare byggt ut den gemensamma servicen inom 
Hälsouniversitetet.

Under våra intervjuer med dem som under LiH:s tidiga 
år fick administrativa anställningar som institutionssekre-
terare, prefektsekreterare och assistenter återkommer ofta 
påpekanden om hur övergången till IBM-skrivmaskiner 
med utbytbara kulor och raderingsfunktion innebar såväl 
rationaliseringsvinster som ökad arbetstillfredsställelse. 
Till detta kom snart nog framsteg inom kopieringstekni-
ken, innebärande att arbetet med stencilapparater och 
korrekturlack efterhand kunde fasas ut. Den fortsatta kon-
tors- och datortekniska utvecklingen ingav förvaltnings-
ledningen förhoppningar om ytterligare effektivisering 
av kontorsarbetet. Mot den bakgrunden etablerades en 
modernt utrustad gemensam skrivcentral under 1970-talet, 
där ett antal medarbetare med sekreterarbakgrund kol-
lektivt hade att svara för renskrift av allsköns inlämnade 
manus från befattningshavare inom den centrala förvalt-
ningen. Åke Frisk beskriver det hela som en opersonlig 
skrivfabrik med monotona och anonymiserade arbets-
uppgifter, där man tog bort all arbetsglädje. Men en snabb 
teknisk utveckling resulterade efterhand i sjunkande 
priser på aktuell kontorsutrustning, varmed den centrala 
stordriftsidén efter en relativt kort tid övergavs till förmån 

för decentraliserade lösningar.
Men förvisso förekommer i vårt material även exempel 

på hur teknikutvecklingen resulterade i centralisering. När 
institutionerna i linnefabriken år 1980 flyttade ut till hus 
Dagny i Valla lämnade universitetet det splittrande syste-
met med två skilda telefonväxlar till förmån för en gemen-
sam i hus A. Anita Brandt kunde därmed definitivt dra 
proppen ur växeln på Sveagatan och övergå till att arbeta 
heltid i en samlad växel i Valla. Övergången från ensamar-
betet som telefonist till att ingå i ett arbetskollektiv i Valla 
innebar, enligt hennes erfarenheter, att hon bytte från en 
de facto rikare och mer sammansatt arbetsmiljö tillsam-
mans med annan universitetspersonal till att befinna sig i 
en gemensam växelmiljö där hon själv och hennes kolleger 
via sladdar och hörsnäckor var bundna till sina respektive 
arbetsplatser med hämmande följder för intern gemen-
skap. Som helt och hållet sittande i växeln hade man inget 
ansikte. Därmed tog hon gärna tillfället i akt att efter en tid 
utöver tjänstgöring i växeln dela sin arbetstid för att delta 
i arbetet med gemensam lokalbokning, något som i sin 
tur efter några år skulle leda henne över till administrativt 
arbete och ett eget arbetsrum vid EKI. 

Brandts och Ingrid Adolfssons hågkomster liknar föga 
förvånande varandra. Den senare berättar om hur ensam-
arbetet vid startårens gamla växel med snören genom den 
tekniska utvecklingen och högskolans tillväxt efterhand 
ersatts av flera anställdas insatser i en tekniskt alltmer 
avancerad och effektiv verksamhet. Utan tillgång till allt 
effektivare datorer hade det enligt Ingrid blivit nödvän-
digt att rekrytera fler telefonister. Vad gäller arbetsmiljön 
i den gemensamma växeln reflekterar Ingrid i samma 
banor som kollegan Brandt. Den enskilda telefonistens 
bundenhet till sin särskilda arbetsplats har hämmat intern 
kommunikation inom gruppen. Ingrid har endast upp-
levt ett tillfälle, när växeln tillåtits stänga under ordinarie 
arbetstid. Detta skedde vid den särskilt högtidliga första 
installationen av professorer vid teknisk fakultet på våren 
år 1971. Till skillnad mot institutionernas utrymme att 
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samla sin personal till gemensamma aktiviteter har sådant 
inte låtit sig genomföras i telefonväxeln. Men å andra sidan 
framhåller Ingrid hur växelarbetet erbjudit rikliga möjlig-
heter till all möjlig (och omöjlig) problemlösning.

Om de gemensamma verkstäderna, datacentralen och 
skrivcentralen snart nog hade spelat ut sina roller blev 
uppbyggnaden av ett gemensamt högskolebibliotek i 
likhet med satsningen på gemensam växel och en samlad 
forskningscentral på RiL bestående. Med en sådan lösning 
ville Paul Almefelt tillsammans med överbibliotekarien 
Hans Baude aktivt motverka en framväxt av institutions-
visa bibliotek. Till framgång därvidlag bidrog nog att 
man gick interna decentraliseringsivrare till mötes. Detta 
skedde genom att bibliotekets service erbjöds i ett antal 
lokalt fördelade kundtjänstavdelningar och kvartersbibli-
otek.6 På senare tid har man dock kunnat reducera antalet 

6. Kulmen vad gäller antalet kvartersbibliotek uppnåddes i och med 
1977 års högskolereform, när biblioteken vid lärarhögskolan, slöjd- och 
förskoleseminariet fördes till LiUB, som då även inkluderade KA, HB, 

sådana enheter, väsentligen via de nya tillgängligheter till 
biblioteksservice som kunnat öppnas tack vare utveckling-
en inom informations- och kommunikationsteknik.

På ett vis som till del påminner om försöket med tv 
i undervisningen blev högskolebiblioteket i Linköping 
hemvisten för ett framgångsrikt projekt med sitt upphov 
på Statskontoret, nämligen att datorisera biblioteksverk-
samheten genom att bygga upp Libris, en gemensam 
katalog över forskningsbibliotekens bestånd av utländsk 
litteratur. Detta startades i begränsat format vid LiH runt 
årsskiftet 1971/72 under medverkan av Kungliga bibliote-
ket, Datasaab och LM Ericsson. Marianne Hällgren, som 
under årens lopp avancerade till posten som överbibliote-
karie, var med från Librisförsökets start. Hon betonar att 
det ännu lilla formatet med begränsade egna samlingar i 
början av sin uppbyggnad då talade för LiH som särskilt 
lämplig miljö. Så kom det sig att biblioteket under dessa 
tidiga år hade två stansoperatriser anställda med uppgift 
att stansa in alla katalogkort, en uppgift av mer hanterliga 
dimensioner än att göra detsamma exempelvis vid univer-
sitetsbiblioteken i Lund eller Uppsala med deras massiva 
samlingar och etablerade strukturer.

Marianne påpekar hur Hans Baude, som från en tjänst 
vid Handelshögskolan i Stockholm kom till LiH, var en 
nytänkare inom den svenska biblioteksvärlden. Vid LiH 
med dess jungfruliga förhållanden fick han utöver projek-
tet Libris möjlighet att som framgått förverkliga sina idéer 
om kvartersbibliotek och att bygga upp LiH:s bibliotek 
med öppna samlingar. Också med det senare var LiH 
tidigt ute även om ett första steg dessförinnan typiskt nog 
tagits vid det unga universitetsbiblioteket i Umeå. 

Bland exemplen på hur man på centrala håll passade på 
att vid uppbyggnaden av LiH prova nya och effektivitets-
befrämjande lösningar och tekniker förtjänar även projek-

KB, MB, BVB och Temabiblioteket. Vid utgången av år 2011 utgjordes 
LiUB av HB, KB, HUB, CNB, Bokladan i Valla industriområde samt 
Byggmästare John Mattssons bibliotek vid Carl Malmstens skola på 
Lidingö.

Datorernas ankomst medförde nya utmaningar även för en universitetsrektor.

tet LADOK (lokalt adb-baserat dokumentationssystem) 
en plats. Den allmänna grunden för detta utgjordes av 
statsmakternas intresse av att som verktyg för sin plane-
ring skaffa sig en helt annan kännedom om den stora och 
svällande gruppen av universitets- och högskolestudenter, 
deras studieinriktningar och prestationer. Med datorer-
nas intåg på arenan borde man kunna etablera en sådan 
samlad dokumentation, som systemet med studenternas 
egna tentamensböcker inte tillät. I bakgrunden till att 
UHÄ i början av 1980-talet utsåg LiU att fungera som pilot 
för LADOK ingick att man i Linköping hade utvecklat 
dels ett system benämnt TRULT (tentamensregistrering 
för utbildning vid Linköpings tekniska högskola), dels 
därefter ett gemensamt studiedokumentationssystem 
(Studok). När LADOK togs i nationellt bruk år 1987 hade 
det nationella uppdraget att utveckla systemet några år 
tidigare helt överförts till LiU från UHÄ, som till skillnad 
från Linköping då inte längre hade möjlighet att ställa upp 
med den kompetens som den verksamheten krävde.

Arne Sträng och Monica Rudbeck förevisar Libris, ett nationellt biblioteksprojekt där 
Linköping var först.
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Sture Malmborg, tekniker på IKP, i undervisningstagen.

Härd för kompetensutveckling 
och livslångt lärande

 – ... att vara anställd vid universitetet är en lärprocess 
förutsatt att man är nyfiken.

 – Det var sånt där man kunde göra på den tiden, en 
fullkomligt omöjlig karriär. Jag tänker på startläget, att 
man börjar på det viset som man gjorde på den tiden. 
Jag var ju inte på något sätt ensam om det här. Det 
var ju roligt!

Statsmakternas beslut i december 1965 att bygga ut den 
högre utbildningen innebar för Östergötlands och Linkö-
pings del såväl en utökning som en differentiering av den 
lokala och regionala arbetsmarknaden. Nya möjligheter 
ställdes därmed till buds när 1940-talets stora barnkullar 
gjorde entré på arbetsmarknaden. Under ett avgörande 
och hektiskt inledningsskede gällde det för den statligt 
beslutade högskolan att finna och rekrytera den personal, 
som krävdes för att bära upp och utveckla det som blev 
LiH och därefter LiU. 

Nils Hultgren säger, att han under sin tid i Uppsala 
inte ens hade tänkt att personalrekryteringen kunde vara 
något problem. Men hans erfarenheter av läget i Umeå var 
radikalt annorlunda. Många ville nog bli professorer eller 
avancera till högre tjänster. Men dom ville ju fan inte vara 
i Umeå. Därtill kom att man i allmänhet inte bara hade sig 
själv utan även en familj att dra försorg om. I Umeå hade 
man varit tvungen att köra särskilda stora och små pr-run-
dor på lördagarna för att dra till sig personal söderifrån. 
Det behövde man inte i Linköping. Särskilt gällde detta 
akademisk personal. Här gick det betydligt smidigare att 
rekrytera folk, även om det förekom att man också här 
flyttade tillbaka eller vidare till andra lärosäten. För den 

gruppen fungerade Linköping med sina tre fakulteter 
enligt Hultgren väl som en smältdegel för folk, vilka kom 
från olika akademiska miljöer, näringsliv och utländska 
universitet. 

Att finna administrativ personal var enligt Hultgren en 
mycket värre utmaning. Den kom att väsentligen rekryte-
ras lokalt och regionalt. Där gällde det för Hultgren att un-
der de första åren ägna återkommande möda åt att utveck-
la den administrativt verksamma personalens kompetens 
och kunskap om svensk statsförvaltning. Särskilt nämner 
han hur sekreterarna på de mycket små institutionerna 
inom den medicinska fakulteten därmed ställdes inför nya 
och andra krav än vad de dittills mött som traditionellt 
kontorsanställda på regionsjukhusets kliniker.

LiH och därefter LiU har på så vis måst avsätta sär-
skilda resurser för att ge de anställda relevanta kunskaper 
och verktyg för att klara sina uppgifter. Detta i förening 
med högskolans successiva tillväxt och förändringar i 
dess verksamhet har öppnat ett betydande utrymme för 
att utveckla, förnya och förändra arbetsinnehållet hos de 
anställda. Sådana förhållanden utgör, av våra samtal att 
döma, en verkningsfull bakgrund till att många så här efter 
30–40 års anställning kommit att stanna kvar vid LiU efter 
att man från början, och främst för att känna sig för, hade 
hoppat på en tillfällig och tidsbegränsad anställning eller 
ett kortare vikariat. Särskilt hos anställda med adminis-
trativa och tekniska arbetsuppgifter möter man sådana 
reflektioner. Det trots allt begränsade antal medarbetare 
som finns med i vårt underlag tillåter knappast att man 
kan tala om typfall. Men några belysande exempel kan 
förtjäna att lyftas fram utifrån de berättelser som kommit 
oss till del.
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Uppenbarligen lyckades man väl med att attrahera och 
rekrytera personal via annonser om lediga tjänster i ÖC. 
Redan har framkommit hur man den vägen åren 1970–72 
värvade över Lars Croon, Leif Jonsson och Håkan Roh-
man från Saab. Agneta Fredriksson, Eva Ellström, Miriam 
Berger och Eva Johansson lockades med samma medel 
att söka sig till universitetsfilialen respektive den tekniska 
och medicinska högskolan. De hade det gemensamt att de 
då ganska nyligen avslutat sin gymnasieutbildning. Agneta 
hade gjort detta i Finspång och föreställde sig att hon 

skulle hamna på kontor. Hennes ansökan om ett jobb på 
universitetsfilialen resulterade i att hon, efter att på järn-
vägsstationen i Norrköping ha intervjuats av byrådirektö-
ren Jan Hedin, anställdes vid studerandeexpeditionen på 
Sveagatan. Där var hon, tillsammans med studentkårens 
dåvarande ordförande, Rickard Alling, med om att vid 
filialstarten i augusti 1967 ta emot och skriva in de första 
studenterna. 

I likhet med Agneta hade Eva Ellström, som året 
därpå också började arbeta på studerandeexpeditionen, 
utbildats vid handelsgymnasiet, i hennes fall i Linköping. 
Båda hade de särskilt stimulerats av möjligheten att få 
arbeta i en ungdomlig miljö med studenter i sin egen ålder. 
Just detta framhåller också Eva Johansson som ett skäl till 
att hon år 1969 nappade på en annons i ÖC om arbete vid 
den nya högskolans studerandeexpedition. Där började 
hon strax efter högskolans högtidliga invigning i septem-
ber. Även denna Eva hade en ekonomisk gymnasieutbild-
ning i sitt bagage och därtill ett år som sekreterare till vd 
vid Vägförvaltningen i Linköping. Ungefär samtidigt med 
Eva anställdes Miriam Berger som assistent till Åke Björck, 
då nyutnämnd professor i numerisk analys vid MAI. Miri-
am hade år 1961 tagit studentexamen vid Katedralskolan i 
Linköping, följd av en ett år lång internationell chefssekre-
terarutbildning på Barlock. Därefter hade hon en kortare 
tid arbetat tillsammans med direktör Lars Brising på Saab, 
varit chefssekreterare på Wahlbecks och hunnit med en 
tid vid ASJ, som då befann sig på fallrepet, innan en an-
nons i ÖC fick henne att söka jobbet hos Åke Björck.

Gemensamt för de nu nämnda medarbetarna och 
även andra, vilka nämns nedan, är hur man från en pro-
va-på-betonad start efterhand fick nya och föränderliga 
arbetsuppgifter i takt med att LiH:s verksamhet bredda-
des och därmed dess anställda och studenter ökade i antal. 
Efter den första tiden vid filialens studerandeexpedition 
fick Agneta Fredriksson 1969–70 anställning som sekre-
terare hos professor B.G. Allan Persson på IKP. Efter fyra 
års bortovaro från LiH återkom hon 1974 till ett halvårs 

Upprop av Y-nollor i C 1 vid höstterminsstarten år 1976.

Helen Dannetun inledde sin akademiska karriär som teknolog på Y-linjen hösten 1976.

vikariat som sekreterare till rektor Hans Meijer för att där-
ifrån övergå till högskolans kontaktsekretariat och snart 
därefter till att arbeta vid informationsavdelningen. 

Eva Ellström passade på att förena sitt arbete som kans-
liskrivare vid högskolan med egna studier, varifrån hon år 
1972 rekryterades som sekreterare till Lars Bäckström vid 
den då nystartade pedagogiska institutionen. Efter studier 
till psykolog under ett år i Uppsala vände hon åter till in-
stitutionen som assistent med undervisningsuppgifter för 
att år 1979 övergå till tjänst som adjunkt. Inom ramen för 
den anställningen disputerade hon år 1993 och installera-
des år 2011 som professor vid LiU. 

Eva Johansson gick från studerandeexpeditionen 
vidare till den centrala förvaltningen och därefter lärome-
delscentralen. Där fick hon ensam ansvaret för bokning av 
undervisnings- och tentamenslokaler på Valla, vartill även 
kom koordinering av tentamensvakter inom både den fi-
losofiska och tekniska fakulteten, intrikata arbetsuppgifter 
att hantera i en tid när inga datorer eller andra maskinella 
hjälpmedel ännu fanns att tillgå. På Eva ankom även att te-
lefonledes rekrytera tentamensvakter. Det hela resultera-
de i att hon begåvades med ett rikt kontaktnät bland LiH:s 
anställda och studenter. Men å andra sidan hängde hela 
systemet på just henne, varför chefen för läromedelscen-
tralen höll på att hon måste arbeta heltid. Detta ställdes på 
sin spets när Eva själv fick barn och bestämde sig för att gå 
ned till deltidsarbete. Då slumpade det sig så att hon fick 
möjlighet till detta genom att år 1976 börja tjänstgöra som 
vikarie för sin barnlediga kollega, Lisbeth Sandstedt, vid 
den gemensamma studerandeexpeditionen först i linnefa-
briken och från sommaren 1980 i hus Dagny. Utvecklingen 
har för Evas del medfört fortsatt ändrade arbetsuppgifter 
fram till en befattning som intendent vid institutionen för 
studier av samhälle och kultur.

Till miljöerna på Sveagatan/Platensgatan ankom på 
sommaren år 1977 Anita Brandt för att tillträda en halv-
tidstjänst som telefonist i den särskilda universitetsväxel 
vilken då ännu huserade på Sveagatan. Hon hade nyligen 

kommit från Stockholm till Linköping som medföljande 
till sin make, som just tillträtt en ny anställning i Linkö-
ping. Efter ett drygt år kunde hon som redan framgått 
övergå till arbete på heltid genom att förena sitt arbete 
på Sveagatan med motsvarande i Vallaväxeln. I och med 

På behörigt avstånd åser Sven Hellström hur studenterna efter sitt nederlag i 1973 års 
rodd kastar sin cox i Stångån. (Foto:ÖC)

LiH:s fyra (Håkan Sjögren, Sven Hellström, Hasse Odenö och Nils-Holger Areskog)
med Stig Hagström som glad cox skär mållinjen vid Drottningbron som segrare i 1973 
års konsistorierodd. (Foto: ÖC) 
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flytten från linnefabriken till hus Dagny stängdes växeln 
på Sveagatan, varmed Anita utökade sitt arbete i Valla till 
heltid. Till verksamheten i växeln kom snart nog medver-
kan i arbetet med lokalbokning. Erfarenheterna därifrån 
och från kontaktbefrämjande luncher i restaurangen i hus 
A lär ha spelat in när Christina Hansson år 1987 rekrytera-
de henne som administratör på EKI.

Miriam Berger gick i anslutning till att MAI flyttade 
upp till hus B på Valla snart nog över till befattningen som 
institutionens intendent och kom i den funktionen att där-
till snabbt få nya arbetsuppgifter inom ramen för försöket 
med programbudgetering. En av högskolan bekostad 
kanslistutbildning, vilken följdes av att hon kunde tentera 
av en propedeutisk kurs om 10 poäng i juridik, nämner 
hon som ytterligare stimulans i arbetet, till vilket även 
kom ett uppdrag som facklig företrädare i MAI:s styrelse. 
Trots sin successivt utvecklande roll som intendent 
sökte sig Miriam år 1975 vidare till arbete vid Linköping 
kommun som informationssekreterare vid socialförvalt-
ningen. I bakgrunden till detta nämner hon dels egna 
tillkortakommanden när det gällde att förstå innehållet i 
de matematiska texter hon hade att skriva ut, dels att hon 
ville tillämpa de kunskaper och färdigheter hon förvärvat 
via studier i informationsteknik och praktisk svenska vid 
LiH.

I sammanhanget ingår även Christina Andersson, 
som efter arbete vid Linköpings Linnefabrik och i 
anslutning till dess flytt till Ängelholm år 1967 sökte sig 
över till en tjänst som läkarsekreterare hos Nils-Holger 
Areskog på regionsjukhuset (RiL). Hon hade, efter två 
års studier vid flickskolan i Linköping och en ettårig 
utbildning som korrespondent med inriktning mot språk 
år 1964, börjat arbeta vid linnefabriken. Med starten 
av den medicinska högskolan följde år 1970 för hennes 
del nya arbetsuppgifter som ensam administrativ resurs 
vid institutionen för klinisk fysiologi. Utöver ett nära 
samarbete med Areskog fick hon där även ägna sig åt 
ekonomisk-administrativa uppgifter i anslutning till både 

institutionen och den landstingsanknutna kliniken. Under 
Areskogs tid som dekanus i slutet av 1970-talet vikarierade 
Christina även som fakultetssekreterare för sin då barnle-
diga kollega, Randi Hellgren.

I likhet med Christina hade även Lena Burlin, Monica 
Ungerholm och Eva Lindblad sina första anställningar vid 
den medicinska fakulteten. Lena hade kommit till Linkö-
ping från Södertälje, där hon varit verksam inom läkeme-
delsindustrin, och övervägde som hemmafru att studera 
ekonomi för att på så vis komma in på den lokala arbets-
marknaden. År 1969 etablerades ämnet farmakologi under 
ledning av dess nyblivne professor Lennart Lundholm. 
Lena, som var utbildad laboratorieassistent, anställdes 
som sådan hos honom. Vid institutionen, som var liten 
och rymdes i ett hörn i labbettan, avancerade hon snabbt 
till allt-i-allo med en rad tidsbegränsade anställningar 
om fem månader i taget. Därifrån kom hon som framgår 
nedan att via bland annat fackliga insatser gå vidare inom 
LiH/LiU.

Monica Ungerholm, som tog studenten i Linköping år 
1965, återkom fem år senare till staden som medföljande 
till sin make, då under utbildning till läkare via Uppsa-
la-Linköpingslinjen. Efter att ha arbetat som språklärare 
på grundskolan, sökte och fick hon anställning som se-
kreterare på institutionen för neuromedicin hos professor 
Gunnar Aschan. Som ensam högskoleadministratör fick 
hon nya kontakter och insikter innefattande även den 
landstingskommunala världen innan hon år 1974 gick över 
till LiH:s utbildningsavdelning för att fungera som sche-
maläggare inom den tekniska högskolan. Därefter följde 
sekreterarskap i tekniska högskolans utbildningsnämnd, 
arbete vid antagningsenheten och ett vikariat med 
inriktning mot internationell utbytesverksamhet vid den 
filosofiska fakulteten, vilket senare ledde över till posten 
som utbildningsledare vid samma fakultet. Ungerholm 
konstaterar själv hur detta att vara anställd vid ett univer-
sitet är en lärprocess förutsatt att man är nyfiken. Under 
tiden i Uppsala när mamma sade att de skulle börja med ett 

universitet i Linköping, då skrattade jag ihjäl mig. Men alla 
kan ju inte jobba kvar i Uppsala. Man måste ju ut och lära 
upp resten av världen.

I likhet med Lena Burlin och Monica Ungerholm ham-
nade Eva Lindblad i Linköping som medföljande till sin 
make. Denne ingick i den grupp dataloger som med Erik 
Sandewall i spetsen år 1975/76 flyttade över från Uppsala 
universitet till den tekniska fakulteten i Linköping. Snabbt 
och informellt fick Eva anställning som ingenjör hos Lars 
Edebo, något som även för hennes del blev inledningen 
till en period med otaliga projektanställningar. Eva blev 
formellt kvar inom ämnet mikrobiologi fram till början 
av 2000-talet men kom bl.a. via ett fackligt engagemang 
över till uppdrag inom Forum för kvinnliga forskare och 
därifrån vidare till Tema teknik och social förändring, 
Centrum för kommunstrategiska studier och det tekniska 
planeringskansliet. Hon reflekterar över frågan hur man 
kan stanna så länge på universitetet: Jag har inte g jort sam-
ma sak i alla år. Det är det… om man vill finns möjligheten 
att få nya insikter och se nya och andra miljöer… om man 
kan tänka sig att byta spår.

Till dessa tidiga exempel på hur högskoleverksamheten 
i Linköping öppnade särskilda karriärmöjligheter kan 
läggas många andra. Vi har redan noterat hur Lars Croon, 
Håkan Rohman och Leif Jonsson också lyfter fram hur de 
som anställda vid LiH upplevde en helt annan frihet och 
ett eget ansvar jämfört med vad som gällt vid Saab. Detta 
tillsammans med efterhand tillkommande nya arbetsupp-
gifter och via LiH anordnade insatser för kompetensut-
veckling ligger bakom att de i efterhand, och i likhet med 
sina ovan nämnda kvinnliga arbetskamrater, konstaterar 
att de visserligen kommit att stanna kvar hos samma 
arbetsgivare i mer än 40 år men att deras respektive 
arbetsuppgifter hela tiden förändrats och utvecklats. Leif 
Jonsson säger sig ha trivts väl med sina olika verksamheter 
inom universitetets serviceorganisation. Hade det inte va-
rit så hade han inte stannat kvar i 40 år. Just förekomsten 
av ett ständigt flöde av studenter återkommer hos Jonsson 

liksom hos flera andra ofta som en särskilt betydelsefull 
stimulans i arbetet. Sommarens tomma och ödsliga lokaler 
förbyts dessbättre i motsatsen vid höstterminsstarten när 
studenterna väller in. Christina Hansson berättar därvid-
lag för sin del om att hon glatt förundrades över hur unga 
alla var när hon år 1975 började arbeta vid den ekonomiska 
institutionen. 

I och med att man i Linköping startade egen högre 
utbildning åren 1967 och 1969 öppnades efterhand möjlig-
heter för LiH att rekrytera personal för såväl lärarinsatser 
som forskning och administrativa uppgifter även bland de 
studenter som man själv utbildat. Också bland dem åter-
finner man flera personer, som kommit att arbeta kvar vid 
LiU i skiftande administrativt inriktade positioner sedan 
dess. I likhet med de ovan nämnda ger dessa en på flera 
vis samstämd bild av hur detta skedde utan att man hade 
några alltför utstakade karriärplaner i den riktningen. 

Bland de medarbetare vi samtalat med ingår flera 
alumner från LiH. Flera av dem hade från början endera 
siktet klart inställt mot lärarbanan eller såg i varje fall 
denna som ett tänkbart alternativ. Med inriktning mot 
den yrkeskarriären studerade Lars Alm samhällsvetenskap 
medan Mats Arwidson och Christer Eklöf läste historia, 
svenska och nordiska språk. Marianne Hällgren hade 
inlett sina studier i litteraturhistoria vid Stockholms uni-
versitet och fortsatte dessa vid filialen för att i Linköping 
även studera kulturgeografi och religionsvetenskap. För 
den senare utbildningen på plats i Linköping svarade det 
religionsvetenskapliga institutet vid Uppsala universitetet. 
Även för Randi Hellgren och för maken Bo, vilka läste 
samhällsvetenskap, var det lärarbanan som gällde. Sam-
ma avsikt hade Gun Djerf men då inom matematik och 
naturvetenskap. Lars Rydberg började studera matematik, 
kemi och statistik hösten år 1970 och slutförde sin lärar-
utbildning 1974/75 med praktisk-pedagogisk utbildning i 
Uppsala. Till kategorin presumtiva lärare går det också att 
föra Rickard Alling. År 1966 kom han nämligen till Lin-
köping och började studera till teknisk magister i teknisk 



114 115

fysik och elektroteknik.
Även Eva Berg, Jan-Erik Hagberg och Håkan Johanson 

gick direkt från sina grundläggande utbildningar över 
till administrativt arbete vid LiH. Tidigare har noterats 
hur Eva Berg, som läst matematik, statistik och företags-
ekonomi, hösten 1973 anställdes av Nils Hultgren på ett 
AMS-projekt. Jan-Erik Hagberg och Håkan Johanson 
fortsatte i direkt anslutning till sina studier i samhälls-
vetenskap över till LiH:s förvaltning. Vad gäller Håkan 
Johanson handplockades han av sin tidigare lärare i 
statskunskap under filialtiden, Hans Meijer, för att arbeta 
med FNYS-verksamheten. Han fick en arvodesanställning 
i decmber 1970 och någon månad senare en anställning 
som amanuens vid LiH. Förordnandena gällde för ett 
halvt år i taget men förlängdes regelmässigt. Johanson 
anställdes på så vis till i tur och ordning byråsekreterare, 
förste byråsekreterare och byrådirektör.

De vägar, utefter vilka dessa personer gick vidare till 
och inom LiH, vittnar om den ännu späda högskolans 
iver efter att snabbt knyta till sig personal. En möjlighet 
av stort intresse för studenter att förstärka sin kassa och 

för universitetsbiblioteket att ge god service var och är 
fortfarande att arbeta som kvällsvakt i biblioteket. Som 
sådan fungerade Mats Arwidson i biblioteket på Platens-
gatan under sin tidiga studietid. Tillsammans med en 
studiekamrat, Lena Olsson, fick även Marianne Hällgren 
anställning som kvällsvakt. Lena övertog för övrigt den 
sysslan från just Mats Arwidson, som i ett nästa steg blev 
studievägledare vid Institutionen för språk och litteratur 
för att senare få ett halvt års förordnande som vikarieran-
de lärare. 

Uppdrag som studievägledare utgjorde inkörsporten 
till LiH också för Gun Djerf och Jan-Erik Hagberg. För 
Guns del hade detta föregåtts av att hon vid MAI fungerat 
som studentföreträdare inom ramen för FNYS-verksam-
heten. Jan-Erik sökte och tillträdde i juli 1970 en tjänst 
som studievägledare vid den då nyinrättade institutionen 
för samhällsvetenskap (SVI) varifrån han redan den första 
terminen befordrades till studierektor i blockämnet sam-
hällskunskap. Efter ett par år antog han efter viss tvekan 
ett erbjudande om att gå över till den gemensamma för-
valtningen som vikarie för Gunnel Norrby under hennes 

Akademiska kören biträder rektor Hans Meijer vid utbringandet av en högtidlig skål 
under promotionsmiddagen år 1975.

Lihkören, numera Linköpings studentsångare, här på en bild i anslutning till 
promotionen år 1982. Sedan sin tillkomst år 1972 har kören spelat en avgörande roll i 
utvecklingen av den vitala musik- och körtradition, vilken fyra år tidigare inleddes av 
den blandade Akademiska kören. (Foto: Lihkörens arkiv)

barnledighet. Hagberg säger om den tiden att var man ung 
så fanns det alla möjligheter. Själv utgör han en syn för den-
na sägen. När vikariatet för Norrby löpt ut övergick Hag-
berg till att bli biträdande chef för utbildningsavdelningen 
under ledning av Åke Frisk. När han på så vis lämnat 
tjänsten som studievägledare blev studieadministrationen 
inom hela LiU hans arbetsfält. Därtill kom att han också 
anlitades för arbetsinsatser inom den filosofiska fakulteten. 
Innan Hagberg år 1979 antogs i den första kullen av dokto-
rander vid Tema teknik och social förändring, hade även 
medverkan i LiU:s ekonomiska planering tillkommit som 
en av hans arbetsuppgifter. Med detta följde att Hagberg 
deltog i de planeringsmöten som Hans Meijer och Paul 
Almefelt varje vecka hade med sina närmaste medarbetare. 
Under dom åren hade jag en väldigt fin överblick över hela 
universitetet. Hagbergs bild är att verksamheten vid LiU 
under den tiden snarare var administratörstyrd än akade-
miskt styrd.

Vi har redan noterat hur Gun Djerf betraktar sin 
studiefackliga verksamhet i anslutning till FNYS som en 
grund för att hon utsågs till studievägledare. När Rickard 
Alling, Lars Alm och Christer Eklöf länkades in i LiH:s 
förvaltning hade deras kårpolitiska meriter stor betydel-
se. Redan året efter sin start på TM-utbildningen hade 
Rickard Alling avancerat till posten som ordförande i den 
dåvarande studentkåren, som var gemensam för studen-
terna på TM-programmet, folkskoleseminariet och den 
dåvarande arbetsterapiutbildningen. Som kårordförande 
kunde han på nära håll bl.a. följa förberedelsearbetet 
inför högskolans start i september 1969 m.m. Det faktum 
att Rickard inte fullföljde TM-utbildningen sätter han 
i samband med ett hektiskt och tidskrävande kårarbe-
te. Detta medverkade även till att väcka hans intresse 
för samhällsfrågor, vilket resulterade i att han lämnade 
TM-utbildningen för studier i matematik, statistik och 
kulturgeografi vid universitetsfilialen. Under sin kårak-
tiva period hade Alling ingått som studentföreträdare i 
studiemedelsnämnden, där även Ingemar Lind fanns med. 

Där finns enligt honom en grund till att Lind i januari 
1972 rekryterade honom till ett halvtidsvikariat inom den 
filosofiska fakulteten. Detta utvecklades snart nog till en 
fast tjänst på heltid innefattande bl.a. arbete kring forsk-
ningsanknytning på filosofisk fakultet tillsamman med 
Lind och Göran Graninger. Alling förblev verksam vid den 
filosofiska fakultetens kansli för att därefter åta sig rollen 
som intendent vid Institutionen för tema, som startade 
1979/80. När Tema kommit igång på allvar och Ingemar 
Lind lämnat LiU för att bli rektor vid högskolan i Örebro, 
övergick Alling efter förmedling av Curt Karlsson till att 
undervisa som adjunkt i statistik.

Även Christer Eklöf nämner Ingemar Lind som den 
person, vilken rekryterade honom till LiH. I bakgrunden 
till detta ingick Eklöfs verksamhet som studieombud vid 
universitetsfilialen och studentsuppleant i konsistoriet 
vid Stockholms universitet. Christer berättar hur han i 
maj 1970 befann sig i kårlokalerna i hörnet Drottningga-
tan-Hamngatan när telefonen ringde. Hans kårkollega 
Ove Karlsson tog emot samtalet och meddelade: Du har 
just blivit erbjuden ett jobb för att förbereda övergången till 
den nya högskolan. Eklöf blev på så vis halvtidsamanuens 
på Stockholms universitet för att en dryg månad senare 
överföras till LiH medan han på samma gång för en tid 
kunde fortsätta som studieombudsman på kåren. Året 
därpå erbjöds Eklöf en fast heltidstjänst på LiH efter att då 
ha arbetat halvtid under 1970/71.

Lars Alm, som med början i januari 1969 bedrev studier 
i statskunskap, varefter följde sociologi och national-
ekonomi, invaldes 1971/72 som studentföreträdare i den 
filosofiska fakultetens utbildningsnämnd. Engagemanget i 
kårpolitiken ledde till att han i mars 1973 utsågs till gene-
ralsekreterare i Linköpings förenade studentkårer (LIFS). 
Dessförinnan hade det hänt att den första gemensamma 
studentkåren, där bl.a. Rickard Alling var ordförande, 
hade delats upp i två delkårer, en för varje fakultet med 
LIFS som ett gemensamt paraply. Som generalsekreterare 
i LIFS fick Alm enligt sina egna ord ägna sig åt allt från 
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och med att bära sopor till att gå på kungamiddagar. Frågor 
kring studenternas hälsovård, idrott och bostäder m.m. 
låg på hans bord. Tveklöst spelade erfarenheter som dessa 
in när han i oktober 1977 fick gehör för sin ansökan till en 
tjänst som förste byråsekreterare med placering vid den 
tekniska fakultetens kansli.

Randi Hellgren hade i likhet med sin make Bo avsett 
att återvända till Jämtland som ämneslärare. Att överhu-
vudtaget bo här nere vart inte tänkbart i detta slättlandskap. 
Här kan man ju inte överleva. Men så kom det ändå att 
bli. Medan maken genomgick forskarutbildning i före-
tagsekonomi, vilket krävdes för att komma in på lärarhög-
skola med kombinationen historia och samhällskunskap, 
anställdes Randi år 1976 via en arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd för att anordna teknikdagar tillsammans med B.G. 
Allan Persson på IKP. Medan hon väntade på att maken 
äntligen skulle bli färdig med sina företagsekonomistudier 
kom Randi sedan att via diverse vikariat och kortare 
förordnanden gå vidare med arbete först på IKP. Nästa 
steg bestod i arbete som sekreterare i den organisations-
kommitté, vars verksamhet sedermera utmynnade i den 
temainriktade forskningen vid den filosofiska fakulteten. 
Efter egen föräldraledighet kom en tids arbete som biträde 
inom diarieenheten tillsammans med rektors sekreterare, 
Martha Haupt Kornfelt. Åren 1978–88 arbetade Randi vid 
den medicinska fakulteten, till att börja med som vikarie 
för en föräldraledig sekreterare vid linjenämnden för läka-
rutbildning. Detta ledde till arbete mot fakultetsledningen 
och i den organisationsutredning som arbetade med det 
blivande hälsouniversitetet. År 1988 återkom Randi till 
den gemensamma förvaltningen för att fungera som re-
kryteringschef och från år 1996 som personaladministrativ 
chef. Då hade maken hunnit att tack vare ett samspel med 
företrädare för teknisk fakultet vid EKI disputera i indu-
striell ekonomi år 1984 efter en växlingsrik bana inledd 
med studier i historia och samhällskunskap. Bo gjorde i 
vårt samtal den reflektionen, att i dag ska studenterna ha 
planer för sitt eget liv… Jag har aldrig tänkt långsiktigt egent-

ligen nån gång. Jag har bara levt med livet.
Vad gäller Lars Rydberg så återvände han efter avklarad 

lärarutbildning till en tjänst som universitetsadjunkt i ma-
tematik. Kring år 1980 blev han studierektor för matema-
tikerlinjen. Fackliga engagemang åtföljdes av att Rydberg 
invaldes som facklig ledamot i den planeringsnämnd för 
filosofisk utbildning som från år 1977 avlöste den tidigare 
utbildningsnämnden. Han rekryterades därifrån till flera 
kortare vikariat som utbildningsledare vid den filosofiska 
fakulteten, varefter han år 1992 utsågs till chef för den den 
fakultetens kansli.

Det tidiga 1970-talets försöksverksamhet med nya sam-
verkansformer (FNYS) inom den svenska högskolan lät 
sig väl förena med den breddning av inflytandet inom det 
svenska arbetslivet, som följde med införandet av lagen 
om medbestämmande (MBL) år 1976. Med denna kom 
nya villkor för, och förväntningar på, facklig medverkan i 
olika sammanhang. För universitetets del handlade det nu 
bland annat om att rekrytera fackliga företrädare till skilda 
interna instanser. Flera av de personer som vi intervjuat, 
återkommer till hur man den vägen fick nya kunskaper, 
perspektiv och personkontakter av vikt för fortsatta karri-
ärer inom LiH/LiU. 

Lena Burlin hade år 1969 anställts som laboratorieas-
sistent i farmakologi. Den fackliga organisationsgraden, 
som av tradition var låg inom den medicinska fakulteten, 
fick ett uppsving i anslutning till MBL och dess förarbeten. 
Burlin, som gått med i en nybildad avdelning till akademi-
tjänstemannaföreningen (ATF) i början av 1970-talet, ut-
sågs år 1977 till dess ordförande, alltså vid den tid när MBL 
aktualiserade en rad nya frågor och problem att hantera. 
Erfarenheterna från den verksamheten spelade säkert en 
roll när Burlin senare gick över från farmakologen till ett 
vikariat vid universitetets personalavdelning och därifrån 
år 1984 rekryterades som intendent vid institutionen för 
lärarutbildning för att mot mitten av 1990-talet återkom-
ma till personalavdelningen. Lena summerar: Det var sånt 
där man kunde göra på den tiden, en fullkomligt omöjlig 

karriär, Jag tänker på startläget, att man börjar på det viset 
som man g jorde på den tiden. Jag var ju inte på något sätt 
ensam om det här… Det var ju roligt!

Fackliga engagemang med karriärmässiga effekter 
av liknande art framkommer även på andra håll i vårt 
material. Eva Leander gick via ALI (Assistentföreningen 
i Linköping) in i SUHAF (Sveriges universitets- och hög-
skoleamanuensers förbund) och blev dess ombud när de 
lokala förhandlingarna enligt MBL startade år 1976.1 

De för detta avsnitt baserande berättelserna kring hur 
det gick till när man i den nya högskolans inledningsskede 
rekryterade administrativ och teknisk personal till den 
gemensamma förvaltningen och ute i organisationen ger 
grund för några generella iakttagelser. Det sedan tidiga-
re påpekade faktum att det i startfasen överlag var fråga 
om unga människor, där många snart nog började bilda 
familj, innebar särskilda utmaningar. För högskolans del 
gällde det att hålla rekryteringstakten tillräckligt hög för 
att motsvara de personalbehov som följde med att dess 
verksamhet utökades. Därtill ska läggas återkommande 
barnledigheter med ty förenade behov av vikarierande 
personal. Det senare öppnade å andra sidan för att via 
tidsbegränsade förordnanden ge personal med korta an-
ställningar möjligheter att prova på nya verksamheter och 
därmed givetvis utöka sin kompetens. Självfallet betydde 
detta att sådana anställda hade att fördra en oviss tillvaro 
med sina kulminationspunkter i återkommande skarvar

1. Om liknande erfarenheter och meriter från facklig verksamhet av 
varierande vikt för fortsatta karriärer vid LiU nämner bland dem vi inter-
vjuat även Gun Djerf, Christina Hansson, Randi Hellgren, Per Larsson, 
Eva Lindblad, Janerik Lundqvist, Håkan Rohman, Lars Rydberg, Monica 
Ungerholm och Gunnar Wenngren.

mellan utlöpande och förnyade korttidsförordnanden. 
Men å andra sidan förefaller man ha lärt sig att leva med 
detta slags osäkerhet i betryggande vetskap om LiH:s 
fortlöpande tillväxt. 

Fungerande utbildningar med goda examinationstal, 
ökande forskarutbildning och växande forskningsresurser 
avspeglade sig också i ett kontinuerligt stigande antal an-
ställda. Detta öppnade givetvis efterhand intressanta och 
betydelsefulla möjligheter för dem som utexaminerades 
efter grundutbildning och forskarutbildning vid LiH/LiU. 
Som sådana exempel i det nu föreliggande intervjumateri-
alet kan ytterligare nämnas Per Larsson (M-linjen år 1972), 
Mille Millnert (Y-linjen år 1973) och Helen Dannetun 
(Y-linjen år 1976). För dem handlade det om att de via 
forskarutbildning och undervisningsinsatser inom LiTH 
sedermera rekryterades för övergripande funktioner och 
administrativt inriktade ledningsuppdrag. Per Larsson 
utexaminerades från M-linjen år 1978 och gick därefter 
direkt vidare till forskarutbildning vid IKP. 1982/83 sökte 
och anställdes han som förste forskningsingenjör, en 
befattning som några år senare följdes av uppdrag som 
proprefekt och prefekt vid IKP 1990–2002. Millnert och 
Dannetun gick efter egen forskarutbildning vidare till 
uppdrag som ordförande i Y-linjenämnden respektive 
prefektskap på IFM. Därefter följde för bådas del längre 
fram uppdrag som dekanus vid LiTH och senare posten 
som universitetets rektor.
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Problembaserad inlärning (PBI) som grund för gränsöverskridande utbildning på vårdområdet, en av  HU:s basala idéer. Från vänster till höger bärs kunskapens äpple upp av 
Ulla Lagesson, Lillemor Eriksson, Kristina Bogren, Christina Holmqvist och Anita Häggström, alla verksamma vid Vårdhögskolan, vilken med HU integrerades i den medicinska 
fakulteten.

Från upsaliensisk satellit till hälsouniversitet

 – Vi visste ju, Yngve var ju väldigt klar över det och även 
jag på den tiden, det är klart vi vet vad dom behöver 
kunna och vi är djävligt bra föreläsare, så vi ska 
minsann visa att så här ska det gå till ...

Tillkomsten av Hälsouniversitetet (HU) vid LiU, de utred-
ningsinsatser och överväganden på olika håll och nivåer, 
vilka resulterade i dess start i augusti 1986, har ännu inte 
varit föremål för någon samlad systematisk framställning 
med vetenskapliga ambitioner. Men några av dem som 
var särskilt aktiva i tillkomstprocessen har återkommit 
till denna i ett par skrifter av jubileumskaraktär. År 1996 
utkom Hälsouniversitetet 1986–1996 innehållande sexton 
relativt korta artiklar där lika många medverkande perso-
ner reflekterar över de första tio åren. Den skriften, vilken 
gavs ut av HU, följdes senare av en antologi, Perspektiv 
på en 25-åring. Linköpings universitet 1975-2000. Bland 
bidragen i denna, vilken publicerades av Kvalitetsrådet vid 
Linköpings universitet, förekommer några där HU:s till-
komst står i centrum. När Hälsouniversitetet fyllde tjugo 
år publicerades Celebrating the past by expanding the future, 
(2006), en antologi med ett betydande antal bidrag kring 
olika aspekter på och erfarenheter från den förnyelse av 
vårdutbildningarna, som emanerat från HU. I samman-
hanget ska även nämnas den skrift, som den medicinska 
fakulteten i Linköping gav ut i anslutning till att man år 
1980 firade Medicinska fakulteten 10 år.1 

Förvisso vore det mycket intressant att närmare klar-
lägga det spel, de diskussioner och meningsbrytningar på 
olika nivåer, som resulterade i HU:s tillkomst. Men denna 
framställning är inte platsen för detta. Den har sin tyngd-
punkt på dagens minnesbilder från dem som var med 

1   Linköping University Medical Publication No 1, 1980.

under de tidiga åren. Men kanske kan därur, som på andra 
håll i denna skrift, aktualiseras konkreta frågeställningar 
för kommande studier. Hågkomsterna från dem som varit 
verksamma inom den medicinska fakulteten domineras 
nära nog från början och fram till HU:s tillkomst totalt av 
strävandena efter rätten till fullständig läkarutbildning. 
Kopplat till den processen återkommer från flera håll, och 
naturligt nog, olika utsagor om landstingets betydelse i 
sammanhanget, alltifrån det att man i slutet av 1950-talet 
ställde sig positivt till att omvandla Linköpings centralla-
sarett till regionsjukhus, vilket skedde år 1960. 

Ett centralt och återkommande ämne för det utred-
ningsarbete kring det svenska universitetsväsendet, som 
anförtroddes U 55 och därefter U 63, handlade om den 
svenska läkarutbildningens dimensionering och lokali-
sering. Som framgått i ett tidigare avsnitt blev Gunnar 
Wennström tidigt involverad i det arbetet via sin roll som 
sekreterare i Medicinska forskningsrådet samt genom sin 
professor och handledare vid Uppsala universitet, Bror 
Rexed, sedermera generaldirektör i Medicinalstyrelsen. 
Wennström ingick i den läkarutbildningsberedning, som 
regeringen tillsatte år 1960 med målet att öka tillgången 
på läkare i landet utan att ge avkall på kvaliteten. Då man 
inom beredningen inte ansåg kapaciteten i Uppsala, Lund, 
Göteborg, Stockholm och Umeå räcka till för detta kom 
man i betänkandet Örköping fram till att det gällde att 
välja mellan att etablera ny läkarutbildning i Linköping 
eller Örebro, där respektive länslasarett vid 1950-talets slut 
upphöjts till regionsjukhus. 

Som biträdande sekreterare i U 63 fanns Wennström 
med när den utredningen hade att välja var en ny högsko-
la för teknisk och medicinsk utbildning skulle lokaliseras. 
I vårt samtal med honom nämner Wennström några sär-
skilda skäl till att valet blev Linköping. Regionsjukhuset i 
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Linköping hade en större kapacitet när det gällde att täcka 
tillkommande utrymmesbehov. För Linköping verkade 
även det faktum, att det ansågs enklare att där omvandla 
överläkare till professorer än i Örebro. I Linköping kunde 
man även åstadkomma intressant utbildning och forsk-
ning i samspel mellan medicin och teknik. Därtill kom den 
betydelse för utgången som Wennström i likhet med flera 
andra tillmäter Fridolf Thapper, landstingsordförande i 
Östergötland och talman i riksdagens andra kammare, en 
uppfattning vilken för övrigt kommer till uttryck på flera 

håll. Thapper, som spelade en viktig roll när Norrköping 
år 1967 återinträdde i landstinget, återkom hela tiden till 
att det skulle bli Linköping. Förslaget i U 63, som senare 
blev riksdagens beslut, att begränsa läkarutbildningen i 
Linköping till de avslutande åren, sammanhängde enligt 
Wennström med ivern att komma igång snabbast möjligt. 
Behovet av flera läkare var akut. Även om läkarförbundet 
enligt honom varnade för en överproduktion av läkare var 
så gott som alla medvetna om att det bara var en tidsfråga 
till dess att Linköping skulle få fullständig läkarutbildning. 

En historiskt framvuxen samverkan över disciplin- och fakultetsgränser återkommer ofta i LiU:s självbild. Här samråder Per Ask på IMT, Dan Loyd på IKP och Bengt Wranne vid 
institutionen för klinisk fysiologi.

I Umeå hade man börjat med de tre första studieåren i 
Uppsala, innan även den prekliniska utbildningen förla-
des till Umeå. Man väntade sig en liknande utveckling i 
Linköping. Men i den mån som man bland medicinarna 
i Linköping hoppats på en snabb sådan fortsättning, blev 
man tämligen omgående besviken. Statsmakterna kom 
snart nog att avvika från den gröna boken, där man dragit 
upp riktlinjerna för hur verksamheten i Linköping skulle 
byggas upp. Av ekonomiska skäl begränsade man sig till 
att förstärka Linköping med kliniska specialiteter. Exem-

plet Umeå avskräckte då det där visat sig att de teoretiska 
disciplinerna var betydligt dyrare. 

I förarbetena till riksdagens beslut år 1965 att förlägga 
en del av den kliniska utbildningen av läkare till Region-
sjukhuset i Linköping hade den befintliga läkarpersonalen 
i Linköping intagit en klart undanskymd roll. När man 
därefter gick vidare med att förverkliga den beslutade 
högskolan drogs några av överläkarna vid RiL in i förbe-
redelserna. I februari 1968 beslutade interimstyrelsen vid 
sitt första möte att som ledamöter i en expertgrupp för ett 

Institutionen för medicinsk teknik med Åke Öberg i en ledande roll var en nyskapelse som föddes med Linköpings högskola.
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centrum för medicin välja in Ragnar Berlin, Otto Gröntoft, 
Sven Sjöstedt och Gerdt Wretmark, alla verksamma vid 
RiL samt som en viktig markering, landstingsdirektören 
Hans Gröndal. Där fanns vidare från Medicinalstyrelsen, 
som år 1968 gick upp i Socialstyrelsen, medicinalråden 
Stig Lindgren och Gunnar Wennström samt från den med-
icinska fakulteten i Uppsala, professorn Gunnar Ström.

Vid samma möte utsåg styrelsen också en expertgrupp 
till ett centrum för medicinsk teknik. I denna invalde man 
en ung överläkare vid RiL, sedermera utsedd till profes-
sor i klinisk fysiologi, Nils-Holger Areskog, i likhet med 
Ingemar Lind vid universitetsfilialen uppvuxen i Kalmar 
och utbildad vid Uppsala universitet, där den just nämnde 
Gunnar Ström varit hans chef och forskarhandledare. 

Ström medverkade tidigt i de processer, vilka utmyn-
nade i invigningen av den nya högskolan i Linköping i 
september 1969. Han ingick i den särskilda subkommitté 
som på uppdrag av 1966 års organisationskommitté (KUL)
arbetat med att förbereda högskolans medicinska enhet 
och kom därifrån att två år senare utses till ledamot och 
vice ordförande i högskolans interimistiska styrelse. Vid 
invigningen höll Ström ett av de två högtidstal, vilka 
åtföljde Ragnar Woxéns inledande anförande. Ström gav 
uttryck för såväl ros som ris och skisserade utmaningar 
inför framtiden. Han var tydligt belåten med den lokala 
uppställningen: Låt mig genast säga att sjukhusets och 
landstingets roll i detta sammanhang varit utan tadel, ett 
ovanligt gott samarbete har utvecklats med läkarna, admi-
nistratörerna och politikerna på landstinget. Men han gav 
uttryck för en kritisk besvikelse över att riksdagen i sitt 
beslut skurit ned på planerade och äskade resurser. Trots 
bemödanden i motsatt riktning från UKÄ och ecklesiastik-
departement startar ändå Linköping med på den punkten 
sämre förutsättningar än genomsnittligt. 

Men Björck slutade sitt anförande med att peka på 
några problem i den medicinska utbildningen, där han 
ändå hoppades att bl.a. Linköpingsfakulteten kan komma 
att göra väsentliga insatser. Tveklöst skulle dessa åter-

komma i de överväganden, vilka föregick inrättandet 
av Hälsouniversitetet: 1. Vilken är den rätta balansen 
mellan yrkesutbildning och vetenskaplig utbildning till 
läkarexamen? … 2. Hur fungerar den personlighetsdanande 
delen av läkarutbildningen, t.ex. beträffande ansvarstagan-
de, samarbetsförmåga, patientkontakt, samhällssolidaritet? 

… 3. Hur ska vi förbättra den pedagogiska utbildningen av 
de medicinska lärarna, med pedagogisk undervisning vid 
fakulteterna eller med studieresor till utländska universitet? 
4. Hur ska vi ändra studerandeurvalet genom att införa nya 
urvalskriterier? 5. Hur ska samarbetet på institutioner och 
kliniker utformas mellan de olika involverade grupperna av 
personer: ordinarie lärare och läkare, yngre läkare under 
forskarutbildning, yngre läkare under specialistutbildning, 
studerande under läkarutbildning, studerande under ut-
bildning eller vidareutbildning inom vårdyrken, sjukvårds-
personal, teknisk och administrativ personal och slutligen 
patienterna själva?

Fram till dess att egen fakultet bildades i Linköping den 
1 juli 1970 hanterades läkarutbildningen under det första 
året 1969–70 helt via den medicinska fakulteten i Uppsala. 
Någon officiell, samlad lokal ledning fanns inte. Frånvaron 
av en tydlig ledning av den medicinska utbildningen på 
plats i Linköping nämnde Nils-Holger Areskog som ett 
bekymmer i vårt samtal med honom bland annat när det 
gällde att svetsa samman ett kollegium av de professorer 
och lärare, som började komma på plats under det första 
året, 1969. Tillsättningen av dessa befattningar var då en 
sak för fakulteten i Uppsala, till vilken Ragnar Berlin, över-
läkare i medicin vid RiL, då kunde adjungeras men utan 
beslutsrätt. I den funktionen efterträddes han på våren 
1970 av Areskog som utsågs till fakultetens förste dekanus 
fr.o.m. 1 juli 1970. Det faktum att fakulteten i Uppsala hade 
makten över det första årets tillsättningar medförde enligt 
Areskog bland annat, att den i ett beslut om en professur 
i kirurgi då aktivt berövade Linköping en ung och väl 
meriterad person till förmån för en äldre kollega med sin 
yrkesmässiga framtid bakom sig.

Även om förhoppningarna om fullständig läkarutbildning 
i Linköping sålunda fanns med från början, kom det emel-
lertid att dröja några år innan man återkom med några 
konkreta propåer om detta. Inom ramen för detta projekt 
har man naturligtvis från skilda håll kommenterat och 
skildrat Hälsouniversitetets etablering och dess förhistoria. 
Givet vårt uppdrag att samla och summera hågkomster från 
dem som aktivt medverkade vid LiU:s tillkomst och tidiga 
utveckling, gör vi ej heller här några anspråk eller ens 
försök att nå fram till den sanna bilden av vad som i detta 
sammanhang faktiskt skedde, om nu detta ens läte sig göra. 
För att kunna motsvara historikerns uppgift att formulera 
vetenskapligt korrekta påståenden om detta förflutna krävs 
ett studium baserat på relevant material med ett helt annat 
källvärde än de sentida och muntliga berättelser, som här 
står i centrum. Med detta sagt är det ändå både intressant 
och angeläget att dokumentera, summera och jämföra de 
både samstämmiga och divergerande bilder av skeendet, 
som man möter i det nu föreliggande intervjumaterialet.

Upprinnelsen till att man vid LiH:s medicinska fakultet 
började fundera över en fullständig läkarutbildning i 
alternativa former förlägger Areskog till att han som ersät-
tare för universitetskanslern i november 1975 deltog i en 
OECD-konferens i Paris under rubriken Towards Regional 
Health Universities. Inspirerad av ett föredrag av professor 
Moshe Pryves vid Ben Gurionuniversitet, Beer Shiva, i 
Israel, fick Areskog möjlighet att i direkt anslutning till 
konferensen dryfta idén om fullständig läkarutbildning 
i Linköping med bland andra statssekreteraren i utbild-
ningsdepartementet, Lennart Sandgren, som även han 
deltog i konferensen. Sandgren menade att som ett villkor 
för statsmakterna att satsa på en sådan utveckling i Lin-
köping gällde, att ni måste hitta på något nytt som ska vara 
bättre och billigare. Umeå hade blivit alldeles för dyrt. 

Utvecklingen gick därefter vidare med att Areskog 
lanserade sina tankar i Läkartidningen och fick stöd för 
dessa även av rektor Hans Meijer och förvaltningschefen 
Almefelt. Areskog berättar om hur han snart nog däref-

ter deltog tillsammans med Meijer och Almefelt vid en 
träff med landstingets ledning i form av landstingsråden 
Holger Fällman, Hilding Färm och Curt Hägglund, där 
dessa under idogt och livsfarligt tobaksbolmande anslöt 
sig till förslaget om ett hälsouniversitet. I Paul Almefelts 
berättelse om mötet, vilket ägde rum på hotell Diplomat i 
Skäggetorp, var Hans Meijer den strategiskt begåvade per-
son som sålde in förslaget hos landstingsledningen. Utifrån 
en ambition att begränsa sig till ett kort och koncentrerat 
möte hade man enligt Almefelt den gången valt att möta 
landstingsledningen utan Areskogs medverkan.

Året före Pariskonferensen hade Areskog avslutat sin 
första period som dekanus för den medicinska fakulteten. 
Efter ett par korta dekanat åren 1975–1977 valdes profes-
sorn i mikrobiologi, Lars Edebo, till ny dekanus fr.o.m. 
höstterminen 1977 och fortsatte i den positionen fram till 
utgången av år 1980 då Areskog återkom för en andra pe-
riod fram till år 1983. Edebo och Areskog ger bägge bilder 
från dessa år, oftare kompletterande varandra än samstäm-
miga, från bedrivanden inom fakulteten med målet att i 
stället för befarad nedläggning förmå statsmakterna att 
starta fullständig läkarutbildning i Linköping.

Edebo, som på våren 1969 utsetts till professor i 
bakteriologi i Linköping efter att dessförinnan ha varit 
docent vid Uppsala universitet och biträdande överläkare 
i Lund, kom på plats i september samtidigt med att den 
första kursen på den nya läkarutbildningen startade. Som 
redan nämnts hade han då lyckan att från Lund respek-
tive Uppsala ha med sig Bengt Normann, Olle Stendahl 
och Christer Tagesson till Linköping, en skara till vilken 
Karl-Erik Magnusson tidigt sällade sig. I ordalag som erin-
rar om vad man kan möta hos dem som var med under de 
första åren vid båda de andra fakulteterna talar Edebo om 
en visserligen arbetsam tid men på samma gång fylld av 
stimulerande utmaningar och möjligheter. Som ett före-
bud till vad som senare skedde skulle man kunna betrakta 
det förhållandet, att Edebo tämligen omgående döpte om 
sitt ämne till medicinsk mikrobiologi.
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Edebo berättar om hur han efter ett sabbatsår i Cambrid-
ge 1976–77, sin återkomst till Linköping och efter att då 
ha fått uppdraget som dekanus vid ett planeringsmöte i 
Motala hamnade i en diskussion med Paul Almefelt, som 
frågade Edebo om vad som var särskilt angeläget inom 
den medicinska fakulteten. Denne hade då särskilt nämnt 
vikten av att man även fick de två första åren på läkar-
utbildningen till Linköping. Därmed skulle besvärande 
kompetensluckor fyllas. Vidare befarade man, att stats-
makterna av besparingsnit kunde välja att lägga ned utbild-
ningen i Linköping, på vilken man ännu inte satsat några 
större resurser. Vägen att undslippa ett sådant öde vore att 
få till stånd en fullständig läkarutbildning. Detta i sin tur 
skulle enligt Edebo förutsätta, att man satsade på en ny 
typ av utbildning istället för att som skett i Umeå följa en 
traditionell och kostsammare väg.

Vad gäller en alternativ uppläggning av läkarutbild-
ningen berättar Edebo, men utan att nämna begrep-
pet regionalt hälsouniversitet eller att referera till de av 
Areskog lanserade idéerna, om hur han då kommit fram 
till att målet för utbildningen borde vara att studenterna 
skulle förstå de grundläggande mekanismerna i stället för 

att plugga in mindre meningsfull detaljkunskap. Det starka 
fokus t.ex. på anatomi det första året, som egentligen går 
ut på att man lär sig de latinska namnen på kroppens olika 
delar så långt man kan se ... det har de flesta ingen använd-
ning för. Det är inte särskilt hög intellektualitet i det. Med 
en utbildning inriktad mot förståelse av de grundläggande 
mekanismerna skulle studenterna känna sig mer motive-
rade, något som de själva hade efterfrågat. Till detta kom 
enligt Edebo vidare, att den snabba kunskapstillväxten 
gjorde det omöjligt att behärska alla detaljer. I mån av 
behov kunde man inhämta sådana senare. Nyckelbegrepp 
i en ny utbildning skulle utgöras av problembaserad inlär-
ning, cellbiologi, tidig patientkontakt och samspel med 
primärvård. 

Detta, tillsammans med bland annat Edebos USA-er-
farenheter från Cambridge och Buffalo, fanns med i bak-
grunden när fakulteten hösten 1977 utsåg en arbetsgrupp 
för att utveckla det hela. Den utgjordes av Sven Erik Nils-
son, Bo Sörbo, Lennart Enebäck, Nils-Holger Areskog 
och Lars Edebo själv. Centralt för dem var att utgå från 
cellens funktion för att uppnå förståelse. Edebo återger 
hur han som dekan möttes av kritik och påhopp från sina 
kolleger i landet när han berättade om dessa planer på en 
ny och bättre läkarutbildning i Linköping. Hans uppfatt-
ning är att man på andra håll då gärna såge, att Linköping 
vore fortsatt svagt.

Med en utgångspunkt i Edebos kontakter gav sig 
gruppen ut på en resa till USA och Kanada för att studera 
hur läkarutbildningen bedrevs på andra håll. Man besökte 
Yale i Connecticut och Toledo i Ohio där man för övrigt 
tog intryck av hur biblioteket intog en viktig plats i en 
problembaserad medicinsk undervisning, något som skul-
le återkomma vid HU:s uppbyggnad i Linköping. Under 
resan besökte man även McMaster University i Kanada.

Gemensamt för Areskog, Edebo och flertalet av dem, 
vilka vi intervjuat och som aktivt deltog i processen fram 
till dess att HU startade 1986, är att man återkommer till 
sina minnen av de intensiva processer som pågick för att 

En kvintett bakom något riktigt nytt: Birgitta Dahlgren, Anita Åkerbäck, Chris Hen-
riksson, Nils-Holger Areskog, Maria Ludwig.

dels övertyga opinionen inom den egna fakulteten om att 
det gällde att satsa på de nya idéerna, dels bemöta kritik 
och motstånd från landets övriga medicinska fakulteter.  I 
spetsen gick Uppsala, som hade mest att förlora på att den 
läkarutbildning man bedrivit i Linköping förvandlades till 
fullständig. Edebo talar vidare om hur anatomerna utgjor-
de en grupp, som hade mycket att förlora på övergången 
till cellbiologiska frågeställningar. 

Apropå den interna opinionen kan man notera hur det 
regionala hälsouniversitetets förespråkare är de som, na-
turligt nog, tydligare talar om motstånd och skepsis under 
det att kritikerna så här i efterhand väljer att berätta om 
det skedda i mindre kritiska och mer försonande ordalag. 
Edebo nämner om kritiska synpunkter, som han menar 
bottnade i rädslan för att det egna ämnet skulle förlora 
på affären. Det handlade inte om någon stor antagonism. 
Det var inte så knepigt egentligen, kan jag säga nu. Fakul-
tetsmötena var långa och det kunde förekomma att en del 
personligheter gjorde sig särskilt gällande. Men allmänt 
sett rådde tycker jag en bra och positiv stämning. Areskog 
ger jämfört med Edebo en mer sammansatt bild av opinio-
nen inom fakulteten. På direkt fråga om läget beskrev han 
detta som en öm punkt. Från början rådde ett ganska stort 
motstånd inom vissa kretsar. Som dekan såg han sig tidvis 
föranlåten att köra över sådant motstånd, något som han 
menar kom att ligga honom i fatet i anslutning till valet av 
rektor för LiU efter Hans Meijer år 1983. 

Till grund för oppositionen låg, att man på vissa håll 
utifrån sina egna gedigna kunskaper ansåg sig veta bättre 
än studenterna och därför motsatte sig en problembaserad 
utbildning med studenternas eget kunskapssökande som 
det centrala. Därtill kom att det i professorskåren fanns 
flera personer, för vilka forskning var det primära och 
intresset för utbildning i motsvarande mån klent. Areskog 
går så långt, att han talar om ett skyttegravskrig tidvis. 
Det som fick opponenterna att ge med sig var hotet om 
att nedläggning var det alternativ som återstod i den mån 
fakulteten inte lyckades med sitt reformarbete. Sådana 

dystra utsikter drev enligt Areskog fram ett antal omvän-
delser under galgen och uttalanden i efterhand där man 
ville släta över sina kritiska ståndpunkter.

Olle Stendahl, som år 1982 efterträdde Lars Edebo 
som professor i medicinsk mikrobiologi, framhåller hur 
Nils-Holger Areskog framstår som galjonsfiguren för den 
nya läkarutbildningen men anser att både Edebo och 
professorn i patologi, Lennart Enebäck, ska nämnas i 
sammanhanget. Stendahl berättar om avgörande möten 
med fakultetens professorer vilka årligen avhölls på Klos-
terhotellet i Vadstena. Där gällde det bl.a. att samlas kring 
äskanden inför statsmakternas beslut om budget för kom-
mande år. Den från berört fackligt håll hävdade åsikten, 
att det rådde en överproduktion av läkare, utgjorde en 

Eldsjälar spelade viktiga roller i fakulteternas utveckling. Björn Bergdahl förtjänar 
nämnas som ett exempel  inom den medicinska fakulteten.
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stötesten men innebar på samma gång också en möjlighet. 
Det senare i den meningen, att hotet om att utbildningen 
av läkare i Linköping skulle komma att skäras bort, med-
verkade till att även den nya utbildningsmodellens mot-
ståndare insåg värdet av att, möjligen under fortsatt knorr 
på ett eller annat håll, ansluta sig till förslaget. I samman-
hanget var det enligt Stendahl inte PBL-modellen utan i 
första hand den tänkta integrationen mellan olika vård-
professioner som utgjorde det verkliga sprängstoffet. För 
den socialdemokratiska landstingsledningen å andra sidan 
utgjorde ett sådant samspel i utbildningen ett långt vikti-
gare mål än att gå över till en problembaserad pedagogisk 
undervisningsmodell. Stendahl tillmäter landstingsrådet 
Ragnar Gustafsson stor betydelse för Hälsouniversitetets 
tillkomst. Det faktum att denne tillsammans med företrä-
dare för den medicinska fakulteten deltog i en gemensam 
studieresa till liknande universitet i Kanada och USA 
öppnade för ett starkt och konkret stöd från landstinget. 
Särskilt övertygades Gustafsson då om betydelsen av att 
man ägde tillgång till ordentliga bibliotek och agerade 
vid hemkomsten kraftfullt för att ett sådant kom att ingå i 
nybyggnationen för HU. 

Sven Erik Nilsson, medlem i den ovan nämnda arbets-
gruppen från 1977, beskriver själv hur han tyckte att man 
allt för mycket litade till studenternas eget kunskapsin-
hämtande när man tog bort de flesta föreläsningarna lik-
som grundläggande ämnen som patologi. Det är nog bra 
att studenterna lär sig leta och hitta men de måste ha ett 
grundläggande skelett av föreläsningar för att veta vad de 
ska leta efter. Men mot bakgrunden av faran för nedlägg-
ning tog man enligt Nilsson ett riktigt beslut. En drastisk 
förändring måste till men enligt Nilsson gick man en aning 
för långt. Utöver Areskog, en stark drivkraft enligt Nilsson, 
hör han till dem som tilldelar Ragnar Gustafsson en avgö-
rande roll för att ambitionen om fullständig läkarutbild-
ning vid LiU skulle bli verklighet. Utan Ragnar hade det 
aldrig blivit någonting.

Vilka bilder av skeendet ger då Ragnar Gustafsson 

själv? Med högskolereformen år 1977 infördes nya 
styrelser för landets universitet och högskolor, varmed 
företrädare för intressen och organisationer utanför LiU 
gavs plats i styrelsen vid sidan av representanterna för 
fakulteter, anställda och studenter. Ragnar Gustafsson, 
som året innan utsetts till landstingsråd, kom på så vis 
med i den nya universitetsstyrelsen, där han utsågs till vice 
ordförande, ett uppdrag som han behöll fram till slutet 
av 1980-talet. Utifrån dessa sina båda uppdrag var han en 
given intressent i utvecklingen vid den medicinska fakul-
teten.För Gustafssons del kom utvecklingen fram emot 
etableringen av HU att utgöra den överskuggande ange-
lägenheten. En startpunkt för hans del blev det beramade 
mötet i Skäggetorp, som han daterar till 1976, där även 
han deltog men inte säger sig minnas att Areskog skulle 
ha varit med. Via sitt engagemang i landstingsförbundet 
och utifrån utredningen Vård 77 vann han viktigt gehör 
för idén om ett regionalt hälsouniversitet och fullständig 
läkarutbildning vid LiU. Som en särskilt viktig drivkraft 
för egen del framhåller han att öppna nya möjligheter för 
de medellånga vårdutbildningarna, som ju var landstingets 
särskilda ansvar. Gustafsson beskriver sitt och Areskogs 
gemensamma projekt som ett tvåfrontskrig, där han 
svarade för den politiska sidan medan Areskog tillsam-
mans med Almefelt hanterade det interna spelet mot UHÄ 
med flera instanser. Gustafsson betonar även betydelsen 
av Sven Erlanders insatser och inte minst dennes goda 
kontakter in i regeringskansliet.

Gustafsson gav i samtalet med oss en rafflande bild av 
vad som hade föregått, innan regeringen i budgetproposi-
tionen för år 1985 öppnade vägen för HU. Förhistorien var 
i korthet den, att UHÄ i juli 1979 på uppdrag av regeringen 
utsett en särskild arbetsgrupp att återkomma med förslag 
om ett regionalt hälsouniversitet i Linköping. I gruppen, 
som tog sig namnet LIV-utredningen, utsågs Ragnar 
Gustafsson till ordförande och Paul Almefelt till huvud-
sekreterare och ett år senare till vice ordförande. Utred-
ningen lämnade sitt förslag till UHÄ i början av september 

år 1981. Därefter vidtog en av UHÄ initierad remissrunda, 
vilken resulterade i en blandad kör av starka och skiftande 
reaktioner i olika tonarter.2 

När utredningen landat på regeringens bord ställde 
sig finansdepartementet avvisande under hänvisning till 
att man i utredningen gått utanför sina direktiv i och med 
att dess förslag skulle innebära en ökning av de statliga 
driftskostnaderna. Gustafsson återkommer i det samman-
hanget till en avgörande bilresa mellan Linköping och 
Motala tillsammans med finansministern Kjell-Olof Feldt, 
innan skrivningarna i budgetpropositionen låstes. Gus-
tafsson möttes därvid av ett kärvt besked. Feldt var inte 

2. En av dem som fanns med bakom Socialstyrelsens positiva yttran-
de var Gunnar Wennström. Han berättar att Socialstyrelsens yttrande 
hade föregåtts av motstånd såväl bland styrelseledamöter som tjänste-
män. Men efter att Barbro Westerholm förordat Wennströms förslag om 
tillstyrkan blev detta verksstyrelsens beslut.

beredd att tillskjuta några sådana ytterligare resurser. Då 
riskerade man att hela projektet skulle falla. Feldts reak-
tion blev denna: Ja det är lätt att sitta här och ställa krav. 
Vad gör du själv då? Innan man anlände till Motala hade 
Gustafsson dristat sig till ett förslag, att landstinget skulle 
investera 100 mkr i en nybyggnad för en cellbiologisk 
institution och därtill svara för driftskostnaderna under 
20 år. Det var vad landstinget kunde stå för. Ja då kan du 
ringa till finansdepartementet när du kommer hem och säga 
att det är okey. Gustafsson, som på hemvägen funderade 
över vad han hade gjort, kallade genast samman lands-
tingsledningen. Med dess samlade uppslutning i ryggen 
meddelade man finansdepartementet varefter byggpro-
cessen snabbt kom igång. Men det dröjde ännu en tid, 
innan landstingets formella beslut var klart.

Beträffande stämningsläget inom fakulteten kunde 
Gustafsson läsa av detta i återkommande möten med 
fakulteten och dess ledning, vilka ofta hölls i det Blå rum-
met invid sjukhusets matsal. I likhet med Areskog beskri-
ver han hur starkt delade opinioner då gjorde sig gällande 
inom fakulteten, även om många i efterhand sagt sig ingå 
bland HU-projektets förespråkare. Det fälldes många bi-
stra kommentarer om det här under marschens gång. Inger 
Sandström berättar hur Areskog vid ett av mötena i Blå 
salen t.o.m. hotade med att avgå som dekanus.

Risken att man skulle kunna gå miste om den fullstän-
diga läkarutbildningen spelade en viktig roll för att man 
ändå nådde en enligt Gustafsson skaplig enighet. Han 
nämner om en särskild skepsis inför förslaget, att även de 
landstingsstyrda vårdutbildningarna skulle ingå i gemen-
samma utbildningsdelar. Det förhållandet att man hade 
att inom ramen för ett gemensamt HU förena statens 
respektive landstingets ansvar för sina respektive utbild-
ningar utgjorde också en särskild stötesten. Det hela löstes 
med inrättandet av en särskild partsammansatt HU-styrel-
se. Där hade man att bereda gemensamma beslutsförslag, 
vilka det i nästa steg gällde för de båda huvudmännen att 
var för sig ta ställning till.

I januari år 1973 utexaminerades Olle Groot, Claes Mild, Ylva Ståhl och Lennart 
Reithner som lyckliga läkare från Linköping-Uppsala linjen. (Foto: ÖC)
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De delade meningarna inom den medicinska fakulteten 
kommenterades av Inger Sandström, som i sin funktion 
som byrådirektör i den medicinska fakultetens kansli del-
tog i processen fram över HU:s start år 1986. Hennes bild 
av läget är att ett antal av fakultetens professorer var emot 
förslaget, när Areskog lanserade detta efter sin hemkomst 
från OECD-konferensen i Paris. Skulle det bli på det viset 
var det flera, som ansåg att man lika gärna kunde lägga ned 
planerna på läkarutbildning i Linköping. Några sägs t.o.m. 
ha varnat för att det då fick ske över vederbörandes döda 
kropp. Till turbulensen i den process, som till sist ändå 
fick en positiv utgång, bidrog även dysfunktioner inom 
LIV-utredningens kansli.3

Sandström menar att om den interna splittringen 
blivit offentlig, så hade projektet HU havererat. Att man 
lyckades undvika detta, trots att det hann gå fyra år från 
det att utredningens förslag avgavs till UHÄ i september 
1981 till dess att de statliga besluten var klara, tillskriver 
hon särskilt det faktum att LiU:s rektor Hans Meijer, leda-
mot i utredningen, från början var en övertygad anhäng-
are liksom utredningens ordförande Ragnar Gustafsson. 
Inger Sandström berättar också om den stora betydelse 
internationella förebilder hade för att HU-förslaget gick 
segrande ur den interna maktkampen. Som ett pikant fak-
tum framstår Ingers uppgift om att även Björn Bergdahl 
och Johnny Ludvigsson tillhörde de tidiga skeptikerna. 
Tillsammans med den pedagogiska konsulten Margareta 
Kock kom de båda dock att längre fram spela pådrivande 
och avgörande huvudroller, när de nya utbildningarna 
omsattes i praktisk handling. 

Ludvigsson berättar själv om hur han kom att överty-
gas om den problembaserade undervisningsmodellens 
överlägsenhet. Han hade år 1970 kommit till Linköping för 
att arbeta tillsammans med Yngve Larsson, professor i pe-
diatrik, som i likhet med Ludvigsson ägnat sig åt forskning 
kring diabetes hos barn. I det sammanhanget insåg man, 

3. Detta kommenteras särskilt i intervjuerna med Randi Hellgren och 
Inger Sandström.

att mycket stod att vinna om man kunde lära de drabbade 
barnen och deras anhöriga, hur sjukdomen uppkom och 
hur man skulle kunna minimera dess effekter. Ludvigsson 
kom år 1972 i kontakt med Margareta Kock, som tillsam-
mans med Ulla Riis, docent i pedagogik, intresserade sig 
för hur man får människor att lära sig. De svarade för att 
en forskningsstudie startade där ett antal diabetesbarn i 
åldrarna 10–13 år slumpmässigt fördelades i två grupper. I 
den ena gav Larsson och Ludvigsson en serie föreläsning-
ar, övertygade som de då var, om den modellens överläg-
senhet: Vi visste ju, Yngve var ju väldigt klar över det och 
även jag på den tiden, det är klart vi vet vad dom behöver 
kunna och vi är djävligt bra föreläsare, så vi ska minsann 
visa att så här ska det gå till. Den andra gruppen skulle 
i problembaserade former lära sig själva. Ludvigsson 
kunde konstatera att det inte dröjde särskilt länge förrän 
deltagarna i vår fantastiska föreläsningsserie ... droppade 
av successivt. Under tiden arbetade den andra gruppen 
intresserat vidare och bad på eget initiativ Larsson och 
Ludvigsson att föreläsa om insulin och kost m.m. hos dem. 
Därmed framstod den problembaserade modellen för 
Ludvigsson som ett smart sätt lära sig inte bara för diabe-
tesbarn utan även för patienter i allmänhet.

Björn Bergdahl kom till medicinkliniken i Linköping 
år 1968 efter avslutad läkarutbildning i Lund. Efter ett par 
år fungerade han en tid som klinisk amanuens. I kontak-
ten med studenterna väcktes hans pedagogiska intresse, 
vilket stimulerades ytterligare när han år 1975 deltog i en 
kurs hos Margareta Kock. Detta i sin tur följdes av att han 
efter sin disputation i maj 1977 fick en tjänst som klinisk 
lärare och snart därefter utsågs till kursansvarig för en 
termin i läkarutbildningen. Efter att ha provat på model-
len integrated teaching, vilken han fann alltför svår och dyr, 
kom Bergdahl med i en utvecklingsgrupp, som Areskog 
startade när han år 1980 återkom som dekanus. Där satsa-
de Areskog på yngre lärare, lektorer i stället för besvärliga 
och revirbevakande professorer, med uppgift att utifrån 
en av honom utvecklad plan gå vidare med att mer i detalj 

planera en ny läkarutbildning i enlighet med intentioner-
na i LIV-utredningen. Bergdahl berättar hur man då tidigt 
reviderade Areskogs plan, vilken enligt hans åsikt innehöll 
alltför mycket av integrated teaching. 

Efter att Bergdahl lyckats få med Johnny Ludvigsson 
i arbetet bildade de något av en skuggutbildningsnämnd 
tillsammans med Margareta Kock, en person som förknip-
pats med begrepp som stridsvagn och isbrytare. Gemen-
samt fick de ägna återkommande möda åt att övertyga 
den tänkta nyordningens motståndare. Både Björn och 
Johnny talar om laddade fakultetsmöten i Vadstena och på 
stiftsgården i Vårdnäs. Under processens gång lär det en-
ligt Bergdahl ha förekommit att HU-motståndarna försökt 
förmå sin dekan, då Per Bjurulf, professor i socialmedi-
cin, att plocka bort dem från uppdraget. Men genom en 
mödosam process lyckades man att övervinna motståndet. 
Efter ett tjugotal möten trodde, enligt Bergdahl, flera av 
opponenterna att dom hade kommit på det här själva. Men 
det hade enligt Bergdahl tagit otroligt lång tid. 

På vägen hade även det inträffat, att Areskog under sin 
andra period som dekan desavouerades som fakultetens 
kandidat till rektorsposten efter Hans Meijer 1983. Där 
nominerades istället Sven Erik Nilsson, länge en av de 

ledande motståndarna till förslaget om den nya läkarut-
bildningen. En direkt följd av detta blev enligt Bergdahl 
att Areskog genast avsade sig allting och därefter intog en 
mer kritiskt ifrågasättande attityd i det fortsatta arbetet 
inför HU:s start. Sammanfattningsvis konstaterar både 
Bergdahl och Ludvigsson i likhet med många andra, att 
hotet om nedläggning av läkarutbildningen i Linköping 
till sist var det som fällde avgörandet.

Hur gick det då med det av Ragnar Gustafsson särskilt 
prioriterade målet att åstadkomma integrativa moment 
mellan de olika vårdutbildningarna? 

Med högskolereformen år 1977 fick landstinget ansvar 
för ett antal vårdutbildningar inom Vårdhögskolan, vilken 
inrättades två år senare. Rolf Andersson framhåller hur 
redan denna reform resulterade i ett samspel mellan läkar-
utbildningen och de utbildningar som landstinget svarade 
för. Vårdutbildningarna skulle sedan under fortsatt lands-
tingskommunalt huvudmannaskap komma att bedrivas 
inom Hälsouniversitetet, när det inrättades år 1986. Då 
hade landstinget fyra år tidigare beslutat att skilja ut de 
gymnasiala vårdutbildningarna från Vårdhögskolan. 

Birgitta Eriksson fungerade som rektor för vårdhögsko-
lan mellan 1989 och 1995 och hade dessförinnan varit verk-
sam vid regionstyrelsens kansli sedan år 1979. Intervjun 
med henne kom främst att handla om hur vårdhögskolans 
utbildningar och dess personal efterhand integrerades 
inom Hälsouniversitet, en process som nådde en formell 
slutpunkt år 1996 då den landstingskommunala vårdhög-
skolan förstatligades. Därmed avslutades den period med 
den formellt komplicerade styrelseordning, som lands-
tinget och LiU nödgats arbeta med under HU:s första 10 år. 

Eriksson beskriver hur man efter 77 års reform började 
göra de medellånga vårdutbildningarna (till sjuksköter-
ska, sjukgymnast respektive arbetsterapeut) mer hög-
skolemässiga. Med detta hade man kommit en bit på väg 
redan vid starten för LIV-utredningen, där vårdhögskolan 
företräddes av sin studierektor, Maria Ludwig. Med HU på 
väg lade man tidigt in kurser baserade på problembaserat 

Landstingsrådet Holger Fällman, på andra raden i bildens mitt, lyssnade intresserat 
till informationen om den kommande läkarutbildningen vid ett möte på RiL i maj år 
1969. (Foto: Östgöten)
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lärande (PBL). Särskild uppmärksamhet ägnades åt arbete 
med att utveckla både utbildningen och dess lärarperso-
nal för att motsvara HU:s målsättningar, när det gällde 
att kombinera professionsinriktning och vetenskaplighet. 
Birgitta återkommer vid flera tillfällen till det stora värdet 
av att landstingspolitikerna ställde ekonomiska resurser 
till förfogande men därutöver avhöll sig från att lägga sig i 
det konkreta utvecklingsarbetet. I Erikssons version inne-
bar utvecklingen efter år 1977, att den definitiva integre-
ringen av vårdutbildningarna när staten tog över år 1996 
avlöpte smidigt i Östergötland, som därmed kom att skilja 
ut sig från andra håll i landet.4

Gemensamt för alla dem som gett oss bilder från den 
utveckling som ledde fram till Hälsouniversitetet är hur 
man framhåller vilken kreativitet och energi som genere-
rades ur en brett omfattad insikt om att man befann sig i 
ett ömtåligt läge med tydliga krisfenomen att förhålla sig 
till. Särskilt utifrån risken för och medvetenheten om att 
läkarutbildningen kunde komma att läggas ned lyckades 
man samla en tillräcklig uppslutning bakom förslaget 
om HU, vilket kunde möta universitetskanslerns öppen-
hjärtigt formulerade krav till Gustafsson och Almefelt i 
samband med att LIV-utredningen tillsattes: ... kom med 
något nytt, kom med något djävligt nytt.5

Insikten om det berättigade i talesättet om att svultna 
hundar jagar bäst kan även spåras hos flera av de intervju-
ade, då de med krisen lyckligen överstånden uttrycker oro 
för vad som sker när de idéer och aktörer som låg bakom 
HU:s tillkomst förpassas till historien. Ragnar Gustafsson 
anser att tankarna bakom HU var lysande men likt de-
mokratin måste de försvaras varje dag, även när krismed-
vetandet klingat av. Även Rolf Andersson lyfter fram hur 
en integration mellan vårdyrkena var ett centralt mål för 

4. Birgitta återgav i det sammanhanget vad som skrivs i en utvär-
derande rapport från landstingsförbundet och högskoleverket kring 
huvudmannaskapsförändringen 1996.

5. För en mer inlindad formulering se Perspektiv på en 25-åring sid. 
20.

landstinget med Ragnar Gustafsson i den politiska spetsen. 
Andersson konstaterade, att man kanske inte nådde detta 
mål fullt ut, vilket kan ställas mot Gustafssons kommentar, 
att grundidéerna med HU kommit att vattnas ur, i och 
med att de medellånga vårdutbildningarnas företrädare, 
genom att inte ta för sig ordentligt, lämnat över initiativet 
till läkarsidan. Birgitta Eriksson är inne på samma linje. 
Vårdhögskolans lärare lade sig lågt i de gemensamma PBL-
grupperna trots uttalade föresatser att tydligt stå upp för 
sina perspektiv i den gemensamma utbildningen.

Björn Bergdahl uttrycker för sin del farhågor om att en 
överdriven prioritering av forskningen sker på bekostnad 
av uthålliga satsningar inom utbildningen, något som även 
återkommer i intervjun med Nils-Holger Areskog. När 
eldsjälarna inte orkar längre gäller det enligt Bergdahl 
att sörja för en återväxt av drivande personer. Samma 
inställning kommer även till uttryck i intervjun med 
Johnny Ludvigsson, när denne framhåller hur viktigt det 
är att nästa lärargeneration tydliggör HU:s ideologiska 
grund och för den vidare. Dock konstaterar han, att vissa 
av idéerna numera övergivits.

En motsatt värdering av vad som skett möter man hos 
en tongivande kritiker som Sven Erik Nilsson. Han ansåg 
att man reformerade undervisningen en aning för långt 
genom att ta bort de allra flesta föreläsningarna och de 
grundläggande ämnena. Han gläder sig åt en bättre balans 
i utbildningen nu när pendeln börjat att något vända 
tillbaka. Med HU tog man visserligen rätt beslut, det 
gällde ju att garantera fortsatt läkarutbildning i Linköping, 
men man gjorde det enligt Nilsson onödigt drastiskt. Han 
konstaterar att de läkare som utbildas vid HU har blivit 
mycket bättre patientdoktorer än vad vi blev. Dom lär sig 
empati på ett annat sätt. Dom lär sig att samtala med pa-
tienter. De får tidig kontakt med sjukvården men lite granna 
brister [dom] i basala kunskaper som skulle vara väldigt 
nyttiga under de 20–30 år framåt när dom ska förstå hur 
medicinen utvecklas.

Mats Hammar satsade efter sin studentexamen i Lin-

köping på att utbilda sig till läkare vid Uppsala universitet 
och valde därvid alternativet Uppsala-Linköping. Detta 
innebar, att han i januari 1971 kom till högskolan i Linkö-
ping och snart nog började höra talas om nya tankar kring 
läkarutbildningens uppläggning. Exempelvis hur Björn 
Bergdahl startat med problembaserat lärande i kurserna i 
invärtes medicin. Som praktiserande läkare från somma-
ren 1974 med egna erfarenheter av arbete på vårdcentral 
började Hammar att omvärdera sin tidigare skepsis till att 
föra in primärvård och interprofessionellt lärande tidigt i 
utbildningen. Efter att år 1992 ha utsetts till huvudansvarig 
för läkarutbildningen fick han möjlighet att gå vidare med 
detta. Men han talar om en då ännu förekommande stor 
tveksamhet och ett motstånd mot nya lösningar. Dock 
kunde Hammar konstatera hur hans egen professor,  
Berndt Kjessler, ändrade sin inställning från extremt kri-
tisk, när denne insåg vad studenterna faktiskt hade lärt sig 
då han mötte dem i slutet av utbildningen. 

Mats Hammar, dekanus från år 2006, framhåller vikten 
av ett fortsatt förändringstryck: Vi måste göra såna här 
saker med regelbundenhet för att överleva och för att fort-
sätta ligga i framkant eller till och med i ledningen. Annars 
hotar stagnation. Man måste ha den här eldgaffeln mellan 
revbenen, som kittlar lite grann, så är det ju.
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Till sist

Redan i bildmaterialet till denna framställning framgår 
hur den östgötske landshövdingen Per Eckerberg föga 
förvånande intog en framträdande roll i de utredningar 
och andra bedrivanden, som resulterade i framväxten av 
ett universitet i Linköping med en av sina startpunkter i 
den filial till Stockholms universitet, vilken invigdes den 
sista augusti år 1967. Hans karaktäristiska gestalt möter 
ofta, i pressens speglingar av filialens högtidliga invigning, 
den tekniska och medicinska högskoleenhetens motsva-
rande festlighet två år senare och därefter återkommande 
högtidliga promotioner – bland andra den från år 1973 när 
Eckerberg själv upphöjdes till hedersdoktor vid Linkö-
pings högskola. 

Per Eckerberg har i en intervjubok av ÖC:s tidiga-
re chefredaktör Bertil Torekull själv sammanfattat det 
skedda på detta vis: Från att ha varit en opassande tanke 
blev hela idén om det nya universitetet nästan självgående, 
självförverkligande. Vad jag aldrig begrep förrän efteråt var 
vilken oerhörd generator av sysselsättning och företagsamhet 
universitetet skulle bli.1 Våra iakttagelser utifrån de bilder 
och berättelser som kommit oss till del leder oss till den 
sammanfattande reflektionen, att många av de intervjuade 
nog torde vara beredda att ansluta sig till citatets andra 
mening. Men klart mer tveksamt ter det sig, att de aktörer 
vars berättelser utgör grunden för denna sammanfattan-
de skildring, så här i efterhand också skulle instämma i 
karaktäristiken om processen som nästan självgående, 
självförverkligande.

Valet av titel, LiU – Ungt universitet på väg Berättelser · 
Bilder · Verkligheter, tar sin utgångspunkt i den principiella 
ståndpunkten att ett universitet som härd för vetenskap-
ligt och systematiskt kunskapssökande varken bör, kan 

1 B. Torekull Lille hövdingen. Ett ömsint porträtt av Per Eckerberg, vår 
förste politruk, sid. 138.

eller ska förväntas nå fram till några slutliga mål. Sådana 
förskjuts, mönstras ut eller omformas fortlöpande som 
en följd av allmän samhällsutveckling och framväxt av nya 
kunskaper, vetenskapliga perspektiv och utmaningar. Ka-
rin Boyes kända strof platsar väl i det sammanhanget: Nog 
finns det mål och mening i vår färd men det är vägen som är 
mödan värd.

Vad så gäller det faktiska skeendet i Linköping med 
sin startpunkt i utbyggnadsbesluten vid 1965 års riksdag 
erbjuder den här skriften inga möjligheter till några säkra 
eller bestämda slutsatser. Detta förutsätter ett annat käll-
material än de sentida hågkomster, som här har stått i cen-
trum. Därför gör den här skriften inga anspråk på att i mer 
ingående bemärkelse klarlägga och analysera de samman-
satta skeenden, som ägt rum sedan starten på 1960-talet. 
Till den saken hör även klassiska frågor om våra möjlig-
heter att överhuvudtaget nå fram till någon säker kunskap 
om verkligheten med stort V. Valet av pluralformen verk-
ligheter i titeln utgår från den grundläggande inställningen, 
att verkligheten inte låter sig förstås som en och odelbar i 
de hågkomster som kommit oss till del.

Statsmakternas beslut att förlägga en universitetsfilial 
och att etablera en ny högskola i Linköping liksom det 
föregående utredningsarbetet fattades i hägnet av en för 
Sverige lyckosam konjunktur, vilken man till väsentlig 
del hade det andra världskriget att tacka för. En stark och 
ihärdig ekonomisk tillväxt resulterade i både växande lev-
nadsstandard för landets befolkning och ett betryggande 
inflöde av skatteintäkter till stat, landsting och kommuner. 
Som en given följd av, och som en grundförutsättning 
för, fortsatt goda tider framstod behoven av ökad tillgång 
till väl utbildad arbetskraft. Med 1955 års universitetsut-
redning inleddes en expansion inom universitets- och 
högskoleväsendet där samhällets behov av högutbildade 

mötte 40-talisternas ambitioner att rusta sig för att tillva-
rata möjligheterna till goda och berikande liv. 

Invigningen av Umeå universitet i september år 1965 
liksom besluten om universitetsfilialerna och högskolan 
i Linköping i december samma år är att sätta in i ett 
sådant sammanhang. Några häftigare lokalpolitiskt 
betingade ambitioner och rivaliteter kring etableringen av 
högskolor runt om i landet, möjligen bortsett från valet 
mellan Linköping och Västerås och den lokalt östgötska 
rivaliteten mellan Norrköping och Linköping, hade ännu 
knappast manifesterats. Villkoren för universitets- och 
högskolepolitiken skulle i dessa avseenden komma att i 
grunden ändras när rekordårens goda konjunkturer avlös-
tes av 1970-talets kärvare förhållanden. Då kom tillgång till 
en egen högskola att snart sagt betraktas som den (enda) 
effektiva vägen till utveckling för krisdrabbade orter och 
regioner.

Stabil ekonomisk tillväxt, välfärdssamhällets utveck-
ling och en övertygelse om rekordårens fortsättning lät 
sig väl förena med stark tilltro till offentlig planering och 
social ingenjörskonst. Högskolan i Linköping planerades 
i detalj på central statlig nivå såväl vad gällde inre organi-

sation, tjänstestruktur som byggnader. En övertygelse om 
de vinster som kunde förväntas genom ett systematiskt 
anlitande av televisionen i utbildningen genomsyrade på 
nationell nivå utarbetade pedagogiska planer för undervis-
ningen. Dessa förväntningar fick också tydliga genomslag i 
utformningen av Colosseum (C-huset), den stora under-
visningsbyggnaden.

Några problem anmälde sig knappast när det gällde att 
rekrytera kompetent personal för att på plats förverkliga 
centralt fattade beslut. Utbildade 40-talister fanns att tillgå, 
vilka föredrog att söka sig till de attraktiva tjänster som 
utlystes på nya ställen jämfört med fortsatt trängsel på de 
redan hävdvunna universiteten och högskolorna. Därtill 
kom möjligheterna att lokalt attrahera intresserad arbets-
kraft: unga gymnasieutbildade 40-talister och personal 
med meriter från lokal industri och tjänstesektor. Saab, 
som spelat en viktig roll i utvecklingen av den tekniska 
magisterutbildningen och i högskolans tillkomsthistoria 
blev en viktig källa för rekrytering av personal, särskilt till 
högskolans verkstäder och tekniskt inriktade institutioner. 

Så långt kunde man knappast klaga på timingen vad 
gäller besluten att bygga ut den högre utbildningen. 

Den förste september 1967 invigde landshövding Eckerberg universitetsfilialen i Forumbiografen, sedermera Scholanders sal i Nationernas hus. Framför sig på rad 1 hade han då, 
vid sidan av hustrun Inga, Sven Moberg och Fridolf Thapper samt till höger om henne Dag Norberg. På raden bakom dessa befann sig ledningen för Saab i form av Tryggve Holm 
och till höger om honom Curt Mileikowsky. (Foto: ÖC)
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Frågan är då hur man ska betrakta det faktum att rekord-
åren snabbt förbyttes i krisår just när verksamheten vid 
den nya högskoleenheten i Linköping startade på allvar. 
Tillvaron blev en annan och mer problematisk än den som 
hade genomsyrat beslutsprocessen. Tilltron till planer och 
prognoser i samhällsingenjörskonstens anda visade sig 
snart nog överdriven. 

Strömmen av studenter till civilingenjörsutbildning-
arna minskade under 1970-talets inledande år. Många 
studieplatser förblev outnyttjade. Betygsmedeltalen för 
de studenter som antogs sjönk och därmed den allmänna 
förkunskapsnivån. Därtill visade sig televisionen som 
kraftfullt medel för att effektivisera den högre utbildning-
en inte motsvara högt ställda förväntningar. Inom den 
filosofiska fakulteten var läget generellt sett detsamma. 
Efterfrågan på utbildning var låg och sjunkande samt 

riktades främst mot mer elementära kurser. Eftersom 
statsmakterna med automatik dimensionerade anslagen 
för utbildning  efter det antal studenter vilka registrerat 
sig året dessförinnan, gick resurstilldelningen till båda 
fakulteterna kräftgång från totalt sett redan blygsamma 
nivåer. För den filosofiska fakulteten som tidigare filial till 
Stockholms universitet tillkom ännu en strategisk proble-
matik: frånvaron av fakultetsmedel för forskning. Inom 
den medicinska fakulteten hade man som en förlängning 
till Uppsala universitet visserligen sitt på det torra, men 
det inskränkte sig  länge till en relativt begränsad kull av 
läkarstuderande och då endast till delar av deras utbild-
ning.

Men de tidiga årens krisfenomen skulle även kunna 
betraktas som effektiva och stimulerande utmaningar för 
de merendels unga personer, vilka då valt att söka sig till 
högskolan i Linköping. Det var på dem det hängde att 
bemästra starttidens särskilda svårigheter, att utveckla 
verksamheten, att undanröja misstänksamhet och avund i 
omvärlden samt att utveckla LiH:s renommé. I strävanden 
som dessa återkommer man ofta till betydelsen av att det 
bidrog till en tradition av samarbete snarare än konfronta-
tion mellan högskolans anställda och studenter, ytterligare 
stimulerad av LiH som en försökshemvist för nya samver-
kansformer (FNYS).

Ur detta framväxte något av en beredskapskultur där 
det gällde att inom ämnen, institutioner och fakulteter 
samlas till gemensamma aktioner.  Det fanns knappast 
utrymme vad gällde tid eller annat för allsköns trätor av 
vare sig intern, akademisk eller annan art. Ur utmaningar 
som dessa växte inom respektive fakultet fram en anda av 
samverkan över ämnes- och institutionsgränser. Sådant 
underlättades tvivelsutan inte minst av det faktum att 
statsmakterna redan från början beslutat om de skilda dis-
ciplinernas fördelning på flerämnesinstitutioner. Därmed 
besparades man nog ett antal konfliktbemängda, tids- och 
energikrävande lokala aktiviteter.

I arbetet med att lokalt omsätta statsmakternas beslut i 

I samband med filialens invigning undfägnade staden de färska studenterna med bull- 
och kakfest på Cupolen, bland dem Birgitta Lindgren från Målilla, Stig Stålberg från 
Skellefteå och Agneta Orwinger från Linköping. (Foto: ÖC)

konkret verksamhet vid LiH handlade det om att klara av 
detta utan tillgång till traditioner och etablerade personer 
på plats, en given nackdel som emellertid på sätt och vis 
även sågs som en tillgång. Man kunde börja från början 
utan en föregående slitsam nedrivning av något redan 
etablerat.  Som det uttrycktes apropå överbibliotekarien 
Hans Baudes nyskapande uppbyggnad av högskolans bib-
liotek: Han kunde handla utan att omges av en härskara av 
gamla bibliotekarier, som visste precis hur man skulle göra 
det för att man alltid g jort så. 

Vad gäller personalens åldersstruktur under det första 
årtiondet erbjuder vårt intervjumaterial ofta återkom-
mande påpekanden om hur LiH dominerades av unga 
personer och hur spännvidden i åldrar väsentligen 
begränsade sig till 20–40 år, d.v.s. från nybakade gymna-
sister och unga studenter till då ännu måttligt rutinerade 
35–40-åringar. När man nu närmar sig pensionsåldern 
konstaterar många, att man faktiskt blivit kvar vid LiU 
men också hur arbetsuppgifterna utvecklats och föränd-
rats allteftersom universitetet vuxit ut.

Gemensamt för de ursprungliga tre fakulteterna är 
hur det första årtiondets kriser – inom var och en av 
dessa – bidrog till att uppamma betydande mått av lokal 

energi och kreativitet, när det gällde att vrida negativa 
och bekymmersamma utvecklingar i positiv riktning. Den 
tekniska fakulteten lyckades frigöra sig från tv-tvånget, ut-
veckla unika civilingenjörsutbildningar inklusive linjen för 
datateknik och medelst utvandring från Uppsala universi-
tet med start år 1975 få till stånd både en professur och en 
vital verksamhet inom området datalogi. 

För den filosofiska fakulteten gällde det att vända 
grundutbildningen i en positiv riktning, något som 
kröntes med framgång genom att man tog allvarligt fasta 
på möjligheterna att i enlighet med intentionerna i U 68 
utveckla integrerade linjer för sin grundutbildning. En 
liknande pragmatisk attityd präglade även fakultetens strä-
vanden efter att få regeringens och riksdagens acceptans 
för forskning och forskarutbildning i nya och tvärveten-
skapliga former.

Inom den medicinska fakulteten förelåg med sina rötter 
i 1960-talets utredningsarbete redan från starten förhopp-
ningar om fullständig läkarutbildning, ett projekt där 
landstinget från början var en betydelsefull och drivande 
partner. Krismedvetenhet i förening med insikt om risken 
för total nedläggning av läkarutbildningen gav energi åt 
fakultetens eget utvecklingsarbete och medverkade även 

Allsköns studentikosa upptåg som nolleuppdrag har efterhand bidragit till att universi-
tetet g jort sig märkbart i det omgivande samhället.

Draget, här från 1973, innebär sedan dess en årligen återkommande dramatik mellan 
Berga och Majelden.
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till att reducera internt motstånd mot en utbildning i nya 
pedagogiska former och därtill med substantiella inslag i 
form av integration mellan skilda kategorier av vårdper-
sonal.

För lång tid har gällt att högskolans och därefter univer-
sitetets historia i första hand låter sig förstås och beskrivas 
utifrån sina tre fakulteter. Utifrån sina skilda kulturer, 
traditioner, värderingar och prioriteringar agerade dessa 
väsentligen oberoende av varandra. I en kritisk period där 
det för var och en av dessa gällde att hävda sig bestämmer 
rivalitet snarare än samarbete bilden av relationerna 
mellan fakulteterna i varje fall fram till 1990-talet. Dessför-
innan medförde 1977 års högskolereform att universitetet 
gick upp i en ny organisation tillsammans med förskolese-
minariet, lärarhögskolan och slöjdlärarseminariet – tidiga-
re oberoende enheter med egna kulturer och traditioner. 
Därmed utvecklades LiU vidare i flerkulturell riktning, en 
process som år 2000 fortsatte med inordningen av Carl 
Malmstens skola.

Med högskolans interimstyrelse, Stockholms univer-
sitet och den medicinska fakulteten i Uppsala på behörigt 
avstånd hade tidiga utvecklingsinitiativ tagits av lokala fö-
reträdare för fakulteterna redan innan sommaren 1970 då 
LiH:s lokala ledning fanns på plats. Men tiden för verklig 
och mer förtroendefull samverkan över fakultets- och om-
rådesgränser kom att dröja. Något egentligt utrymme för 
sådant samspel förelåg inte när det år 1983 gällde att utse 
efterträdare till universitetets förste rektor, Hans Meijer.

Slutligen, vad det för vår del har handlat om har varit 
att sammanfatta och analysera sentida hågkomster från 
ett betydande antal av dem som i olika funktioner kommit 
att medverka i LiU:s framväxt. I deras berättelser om det 
skedda 30 eller 40 år senare har man ingen anledning att 
vänta sig något annat än att tydliga minnesbilder blandas 
med glömska, missuppfattningar, bortförklaringar och 
subjektiva tillrättalägganden. På så vis innehåller dessa 
hågkomster en väntad blandning av skiftande och upp-
levda verkligheter tillsammans med faktoider av mytiska 

dimensioner.2 Sådana ter sig de bilder av LiU:s historiska 
framväxt, vilka förs över till dem, som nu har att utveck-
la och följa universitetet vidare på vägen. Men den här 
framställningen må förhoppningsvis kunna fungera som 
incitament till fortsatta studier i relevant källmaterial med 
målet att formulera vetenskapligt gedigna påståenden om 
vad som egentligen hände/kan ha hänt längs vägen från 
1965 års riksdagsbeslut till dagens LiU. De nu summerade 
berättelserna ger flerstädes anledning till reflektioner över 
relationen mellan kriser och kreativitet. Så här med den 
ovanskliga fördelen av facit i hand torde avslutningsvis 
kunna konstateras, att positiva sådana samband föreligger 
när det gäller skeendet i anslutning till universitetets 
grundläggning och under dess två inledande årtionden. 
Där torde man finna en del verkningsfulla rötter till den 
tradition av innovativa och gränsöverskridande lösningar, 
som med åren vuxit fram vid LiU.

LiU omsluter år 2013 över 31 000 människor varav 
27 000 studenter. Tveklöst spelar historien inklusive 
de bilder och berättelser som förmedlas kring denna 
en väsentlig roll när man har att hantera samtidens och 
framtidens frågor vid LiU. Nu handlar det om att på skilda 
håll och händer manövrera och ansvara för en mer sam-
mansatt organisation med ett kreativt och mångfacetterat 
förflutet, inte om att utvecklas i det mindre och mer över-
blickbara formatet. Fördelen av att – som då – börja från 
noll utan tillgång till etablerade miljöer eller auktoriteter 
kommer att kunna jämföras med att – som nu – ha en mer 
stabil grund att stå på och en etablerad position i samhäl-
let regionalt, nationellt, internationellt, i vetenskapssam-
hälle och universitetsvärld. 

2 För begreppet faktoid hänvisas till Martin Kylhammars definition 
försanthållna felaktigheter. Studentorkesterfestivalen lockar regelbundet ut åskådarmassor på stadens gator.



138 139

Förkortningar

ACC ������������������Automatic climate control
ALi ��������������������Assistentföreningen i Linköping
AMS �����������������Arbetsmarknadsstyrelsen
ASJ �������������������Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna
ATF �������������������Akademitjänstemannaföreningen
BVB ������������������Beteendevetenskapliga biblioteket 
C-linjen �������������Datavetenskapliga linjen 
CNB ������������������Campus Norrköpings bibliotek 
CTH ������������������Chalmers tekniska högskola
CV ��������������������Centralverkstaden
EKI ��������������������Ekonomiska institutionen
EV ��������������������Elektronikverkstaden  
FNYS ����������������Försöksverksamhet med nya former för 

samarbete mellan studerande, lärare och 
övrig personal vid universitet och högskolor

FOG �����������������Forskningsorganisatoriska gruppen
GFU ������������������Grundläggande filosofisk utbildning
GU �������������������Göteborgs universitet
HB ��������������������Humanistiska biblioteket
HU ��������������������Hälsouniversitetet
IFM �������������������Institutionen för fysik och mätteknik 
IKP ��������������������Institutionen för konstruktions- och 

produktionsteknik
ILU ��������������������Institutionen för lärarutbildning
IMT �������������������Institutionen för medicinsk teknik
IPE ��������������������Institutionen för produktionsekonomi
ISAK �����������������Institutionen för studier av 

samhällsutveckling och kultur
ISY ��������������������Institutionen för systemteknik
K� prop� ������������Kunglig proposition
KA ��������������������Kvartersbibliotek A
KB ��������������������Kvartersbibliotek B
KBS �������������������Kungliga byggnadsstyrelsen

KEF  ������������������Enheten för klinisk experimentell forskning
KI ���������������������Karolinska institutet
KTH ������������������Kungliga tekniska högskolan
KUL �������������������Organisationskommittén för anordnande av 

högre utbildning i Linköping
LADOK �������������Lokalt ADB-baserat Dokumentationssystem 
LHL �������������������Lärarhögskolan i Linköping
LIDAC ���������������Linköpings datacentral
LIFS �������������������Linköpings förenade studentkårer
LiH ��������������������Linköpings högskola
LiSen �����������������Seniorföreningen vid LiU
LiTH ������������������Linköpings tekniska högskola
LiU ��������������������Linköpings universitet
LiUB ������������������Linköpings universitetsbibliotek
LIV-utredningen ��Regionalt hälsouniversitet. Förslag 

till försöksverksamhet i Östergötland. 
Betänkande av Linköpingsutredningen om 
integrerade vårdutbildningar

LMC ������������������Läromedelscentralen
LUP �������������������Samarbetsnämnden för lokal- och 

utrustningsprogramkommittéerna vid 
universitet och högskolor

LUT-74 ��������������1974 års lärarutbildningsutredning
M–linjen ������������Civilingenjörslinjen för maskinteknik
Y-linjen ��������������Civilingenjörslinjen för teknisk fysik och 

elektronik
I–linjen ��������������Civilingenjörslinjen för industriell ekonomi
MAI ������������������Matematiska institutionen
MB ��������������������Medicinska biblioteket
MBL ������������������Medbestämmandelagen
MIT �������������������Massachusetts Institute of Technology
NAF ������������������Nordiska armaturfabrikerna
OECD ���������������Organization for economic cooperation and 

development

PBL �������������������Problembaserat lärande
RiL ��������������������Regionsjukhuset i Linköping
RÄ ��������������������Rektorsämbetet
SACO ���������������Sveriges akademikers centralorganisation
SAF ������������������Svenska arbetsgivareföreningen
SoL �������������������Institutionen för Språk och litteratur
Studok ���������������Studiedokumentationssystem
SU ��������������������Stockholms universitet
SUHAF  �������������Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund
SVI��������������������Samhällsvetenskapliga institutionen
SÖ ��������������������Skolöverstyrelsen
TM ��������������������Teknisk magister
TRU �������������������Kommittén för TV och radio i utbildningen
TRULT ����������������Tentamensregistrering för utbildning vid LiTH
U68 ������������������1968 års utbildningsutredning
U55 ������������������1955 års universitetsutredning 
U63 ������������������1963 års universitets- och högskolekommitté
U-byrån ������������Utbildningsbyrån
UHÄ �����������������Universitets- och högskoleämbetet
UiL ��������������������Universitetet i Linköping
UKÄ ������������������Universitetskanslersämbetet
UUH �����������������Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
VTI ��������������������Statens väg- och transportforskningsinstitut
YRK �������������������Yrkesutbildningskurs
ÖC �������������������Östgöta Correspondenten
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Förteckning över intervjuer

För personer som fortfarande arbetar vid LiU vid inter-
vjutillfället har vi angivit titel/funktion personen hade vid 
intervjutillfället.

För personer som har gått i pension och som arbetade 
vid LiU vid pensioneringen har vi angivit titel/funktion 
vid pensioneringen (f.d. eller emeritus).

För personer som lämnade LiU för andra arbetsplatser 
har vi angivet titel/funktion personen hade när hon/han 
arbetade vid LiU (tidigare). För personer som inte arbetat 
vid LiU har vi även där angivit titel/funktion som var 
aktuell för personens relevans för Linköpings universitet 
(tidigare).

Namn Intervjudag  Befattning 
Adolfsson Ingrid 2013-01-18 F.d. telefonist
Albertsson Lars-Olof 2011-04-08 Tidigare Byrådirektör
Alling Rickard 2010-11-30 F.d. universitetsadjunkt 
Alm Lars 2009-09-10 Fakultetskoordinator
Almefelt Paul 2009-04-24 Tidigare förvaltningschef
Andersson Christina 2010-03-16 Institutionssamordnare
Andersson Lars-Erik 2010-01-26 Professor emeritus
Andersson Rolf 2010-02-18 Professor
Andersson Sten 2009-11-19 Universitetslektor
Areskog Nils-Holger 2008-11-17 Professor emeritus
Arnesdotter Ingrid 2009-11-17 Professor
Arwidson Mats 2010-03-25 Bitr. universitetsdirektör
Berg Eva 2009-12-01 Fakultetsekonom
Bergdahl Björn 2009-03-04 Professor emeritus
Berger Miriam 2010-01-28 Tidigare intendent
Björck Åke 2010-02-02 Professor emeritus
Brandt Anita 2012-12-06 F.d. telefonist 
Brorsson, Jan-Åke 2011-10-24 Tidigare byrådirektör
Burlin Lena 2009-11-12 F.d. personalintendent
Bäckström Lars 2010-08-26 F.d. universitetslektor
Claesson Peder 2012-04-27 F.d. universitetslektor
Croon Lars 2010-02-15 Tidigare tekniker
Danielsson Per-Erik 2010-02-16 Professor emeritus
Dannetun Helen 2010-12-16 Professor, dekanus
Djerf Gun 2009-09-16 IT-strateg
Edebo Lars 2009-10-27 Professor emeritus
Eklöf Christer 2009-12-10 Controller
Ellström Eva 2010-02-18 Universitetslektor
Elsässer Björn 2011-04-07 F.d. universitetslektor
Erasmie Thord 2011-10-24 F.d. universitetslektor
Eriksson Birgitta 2010-12-07 Tidigare rektor  
   vårdhögskolan

Erlander Sven 2009-12-02 Professor emeritus
Fahlman Anders 2009-12-16 Professor emeritus
Fredriksson Agneta 2010-03-15 Samordnare
Frisk Åke 2012-11-12 F.d. kanslichef
Graninger Göran 2011-05-03 Professor emeritus
Granstam Ingrid 2010-09-09 F.d. universitetslektor
Gustafsson Ragnar 2009-10-08 Tidigare landstingsråd
Hagberg Jan-Erik 2011-03-21 Universitetslektor
Hagård Birger 2009-09-21 F.d. universitetslektor
Hallberg Tord-Jöran 2011-09-27 F.d. universitetslektor
Hammar Mats 2010-08-26 Professor, dekanus
Hansson Christina 2009-05-19 Administrativ chef
Hanstorp Erling 2010-12-02 F.d. utbildningsledare
Hedin Jan 2011-06-13 Tidigare byrådirektör
Hedman Bo 2012-09-12 Universitetsadjunkt
Hellgren Bo 2012-11-19 Professor, dekanus
Hellgren Randi 2009-09-10 Personaldirektör
Hellström Sven 2010-10-14 F.d. universitetslektor
Henrikson Ulf 2011-04-07 F.d. avdelningsdirektör
Hultgren Nils 2009-04-20 F.d. byråchef
Hällgren Marianne 2009-10-21 Överbibliotekarie
Ingemarsson Ingemar 2009-09-10 Professor emeritus
Johansson Birgitta 2012-09-12 F.d. universitetslektor
Johansson Eva 2010-05-04 Personalintendent
Johanson Håkan 2009-12-10 Fakultetskoordinator
Jonsson Leif 2011-06-15 Tekniker
Karlberg Bengt 2009-09-03 Professor emeritus
Karlsson Curt 2010-01-22 Universitetsdirektör
Karlsson Sven Erik 2011-03-17 F.d. avdelningsdirektör
Kleist Gunnar 2010-08-26 F.d. metodiklektor
Kopp Ingvar 2010-02-17 Tidigare byråchef 
Larsson Per 2010-05-11 Kanslichef
Leander Erik 2009-11-12 F.d. universitetslektor

Leander Eva 2009-03-19 F.d. universitetslektor
Lind Ingemar 2012-11-30 Professor emeritus
Lindberg Conrad 2011-03-14 Tidigare univ.lektor
Lindblad Eva 2009-11-18 Fakultetssamordnare
LiSens styrelse 2009-11-23
Ljung Lennart 2010-08-25 Professor 
Ludvigsson Johnny 2009-09-24 Professor
Lundquist Janerik 2012-05-11 F.d. universitetslektor
Lundström Ingemar 2009-09-24 Professor
Mannervik Gun 2009-05-20 Rektorsekreterare
Meijer Minna 2009-05-11 
Millnert Mille 2010-08-26 Rektor
Nilsson Sven Erik 2010-02-04 Professor emeritus
Norrby Gunnel 2009-09-03 F.d. adm. direktör
Nåbo Ove 2012-09-28 F.d. universitetsadjunkt
Odenö Hasse 2009-04-22 Tidigare univ.lektor
Olsson Björn 2011-09-29 Tidigare fastighetschef
Persson Lars-Anders 2010-02-11 F.d. universitetsadjunkt
Rohman Håkan 2010-05-05 Administrativ chef
Rydberg Lars 2010-03-11 Planeringsdirektör
Sandewall Erik 2013-01-28 Professor emeritus
Sandström Inger 2009-04-16 Fakultetsråd
Sjögren Håkan 2009-10-13 Tidigare utb.ledare 
Sjögren Jan 2012-09-19 F.d. universitetslektor
Stendahl Olle 2012-05-03 Professor emeritus
Stoye Peter 2010-01-05 Tidigare huvudsekr. 
   interimstyrelsen
Strömberg Claes 2012-11-07 F.d. informations- 
   sekreterare
Ungerholm Monica 2009-12-17 Utbildningsledare
Wenngren Gunnar 2011-03-21 F.d. avdelningsdirektör
Wennström Gunnar 2010-01-15 Tidigare medicinalråd
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