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ALLT LJUS 
PÅ KINA

Slarv får bidrag 
att bränna inne

Resistenta fåglar
bekymrar forskare
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OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

…skulle Lundagårdsmuren åter resas!

Fredrik Tersmeden,
universitetsarkivarie

Redan långt före dagbräckningen började ett 
stort uppbåd murare och andra hantver-
kare med arbetet. Det var nödvändigt om 
det skulle bli klart på bara en dag. Grindar-

na hade jag redan i förväg förhandlat loss från Kultu-
ren där man bara varit tacksamma att bli av med dem 
(och därtill fått pengar till en skärmutställning om 
könsroller i Guinea-Bissau). Nu skulle den alltså åter-
uppresas: Lundagårdsmuren!

LUNDAGÅRDSMUREN – UPPFÖRD 1743–44 – har av ef-
tervärlden ibland felaktigt setts som uttryck för något 
slags akademisk apartheid; att innanför den fick en-
dast akademiker vistas. Så var det inte. Förvisso inför-
des med tiden ett förbud för lärpojkar och gesäller att 
röra sig inom murarna, men det var en sekundär åtgärd 
föranledd av de många slagsmålen mellan studenter och 
dessa grupper, och övriga civiliserade borgare var väl-
komna att spankulera på akademins mark så länge de 
skötte sig. Nej, murens ursprungliga syfte var att skydda 
den dåvarande botaniska trädgården (nu universitets-
platsen) från stadens många lösgående svin, fäkreatur 
och annan boskap. Muren var helt enkelt nödvändig 
för att den akademiska odlingen – även i dess mest bok-
stavliga bemärkelse – skulle kunna få försiggå i fred.

I DAG HOTAS VI INTE LÄNGRE av några grisar eller andra 
fyrfotadjur. Därmed dock inte sagt att det saknas dem 
som vill in och böka i de akademiska angelägenheter-
na eller tugga på bildningens frukter. Skillnaden är att 
i dag kommer de på två ben. Som politiker som an-
vänder anslagen till universiteten som arbetslöshetska-
mouflage. Som företag som vill ha skräddarsydd forsk-
ning att profitera eller betald uppdragsutbildning. Eller 
som etniska grupper som kräver att få lägga beslag på 
legalt förvärvat forskningsmaterial. Och så vidare.

Ja, gamle Wilhelm von Humboldts tankar om det 
fria universitetet – med oavhängiga forskare, ”Lehr-
freiheit” och ”Lernfreiheit” – verkar i sanning satta på 
undantag. Ett talande tecken är universitetets styrelse: 

förr ett kollegialt organ av universitetslärare, nu en i hu-
vudsak politiskt tillsatt församling där riksdagsmän, ge-
neraldirektörer och näringslivspampar är i majoritet. 
Och som ordförande säger högskolelagen till och med 
att man bör ”utse någon som inte är anställd vid den 
högskola som uppdraget avser”! Min lilla mur lär inte 
ändra lagen, men kan 
ändå utgöra ett slags 
symboliskt rop mot ut-
omstående klåfingrig-
het: ”noli me tangere” 
– rör mig icke!

Men hallå, utbrister 
någon upprört – me-
nar du att akademiker-
na skall låsa in sig i el-
fenbenstorn och avskärma sig från omvärlden? Skall vi 
svika ”den tredje uppgiften”: samverkan med det om-
givande samhället?

ALLS INTE. Låt allmänheten – inklusive politiker och di-
rektörer – nu som förr spankulera i den akademiska ör-
tagården, se och lära – inte minst av vad jag ser 
som det är det viktigaste bidrag universi-
teten kan ge det omgivande samhället, 
nämligen traditionen av kritiskt tän-
kande. Men skall man kunna lära ut 
sådant duger det inte att vara alltför in-
syltad med dem som skall skärskådas. 
Externa anslag eller politiskt korrekta 
åtaganden är knappast en god grund för 
kritisk granskning. Endast den som står 
oberoende kan med verklig trovärdig-
het ropa att kejsaren är naken.

Och att befinna sig uppe i ett 
torn är kanske inte så dumt heller 
när man tänker efter. Då får man 
både bättre överblick och hörs läng-
re när man ropar.

FREDRIK TERSMEDEN

”I dag hotas vi inte längre av 
några grisar eller andra fyr-
fotadjur. Därmed dock inte 
sagt att det saknas dem som 
vill in och böka i de akademis-
ka angelägenheterna”
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