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Profiltexter och budskap för kommunikatörer och medarbetare som vill 
berätta om Lunds universitets 350-årsjubileum 
 
Detta dokument innehå en kort och en lite längre generell text om Lunds 
universitets 350-årsjubileum samt övergripande budskap. Dessa är tänkta att 
användas som stöd när jubileet ska beskrivas och kan användas som de är eller 
anpassas till specifika målgrupper.  
 
Kort text  
Lunds universitet fyller 350 år och det ska vi fira! Från den 19 december 2016 
till den 28 januari 2018 pågår jubileet, vars start- och slutdatum är valda utifrån 
universitetets grundande respektive invigning.  
 
Under jubileet välkomnas studenter, anställda, alumner och vänner till 
universitetet samtidigt som vi bjuder in samarbetspartners, lundabor, skåningar 
och andra intresserade till ett jubileumsprogram som innehåller allt från 
konserter, utställningar och kulturaktiviteter till vetenskapliga temaveckor om 
angelägna frågor, utgivning av jubileumsböcker och festligheter.  
 
Är du nyfiken på att veta mer? Besök oss på lu.se/350 
 
Välkommen!  
 
 
Lång text 
Lunds universitet fyller 350 år och det ska vi fira! Från den 19 december 2016 
till den 28 januari 2018 pågår jubileet, vars start- och slutdatum är valda utifrån 
universitetets grundande respektive invigning.  
 
I snart 350 år har vi varit en kraftfull aktör inom utbildning, forskning och 
samhällsbyggande vilket gjort att vi satt vår prägel på Lund, regionen och 
nationen. Lunds universitet rankas återkommande bland de 100 främsta 
lärosätena i världen och hit söker sig studenter och forskare från alla 
kontinenter. Genom vårt 350-årsjubileum vill vi samlat visa upp den utbildning, 
forskning och annan verksamhet som bedrivs på universitetet. Med en bakgrund 
som innefattar innovationer inom allt från medicin och teknik till humaniora 
och kultur blir jubileet en inspiration att fortsatt förnya vår verksamhet och 
omvärldskontakt genom att blicka framåt och utveckla universitetet. 
 
Vi utökar därför våra aktiviteter och kan presentera ett jubileumsprogram som 
innehåller allt från konserter, utställningar och kulturaktiviteter till 
vetenskapliga temaveckor om angelägna frågor, utgivning av jubileumsböcker 
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och festligheter. Jubileet ska på klassiskt lundensiskt manér präglas av både 
allvar och humor, lätthet och tyngd. 
 
Vi ska fira på hela universitetet; i Lund, Malmö och Helsingborg. Jubileet är för 
alla anställda, studenter, alumner och vänner till Lunds universitet samtidigt 
som vi bjuder in samarbetspartners, lundabor, skåningar och andra intresserade.  
 
Är du nyfiken på att veta mer? Besök oss på lu.se/350 
 
Välkommen!  
 
 
Huvudbudskap 

Profiltexterna ovan kan anpassas till specifika målgrupper och nedanstående 
stycke innehåller kärnbudskap kring jubileet som vi vill föra ut. Dessa kan vara 
till hjälp vid utformning av målgruppsanpassade texter.  

- Hela universitetet firar, både anställda och studenter! Vi bjuder också in 
universitetets vänner, samarbetspartners och intresserad allmänhet till de 
flesta jubileumsarrangemangen.  

- Vi firar i 13 månader, från 19 december 2016 till 28 januari 2018. Start- 
och slutdatumen är valda utifrån de olika datumen för grundande och 
invigning av universitetet (19 december 1666 resp. 28 januari 1668).* 

- Syftet med jubileet är att samlat visa upp vår verksamhet samtidigt som 
vi sätter extra strålkastarljus på universitetet genom att vara en 
mötesplats för öppen dialog om angelägna frågor.  

- Jubileet ska firas på hela universitetet; både i Lund, Malmö och 
Helsingborg!  

- Det händer en mängd saker under jubileet och programmet innehåller 
allt från festligheter, vetenskapliga temaveckor om angelägna frågor och 
kulturaktiviteter till speciellt framtagna utställningar, utgivning av 
jubileumsböcker och mycket mer.  

- Mer information om jubileet finns på lu.se/350. Jubileumsprogrammet 
lanseras under hösten 2016.  

- I samband med jubileet bedriver universitetet donationskampanjen ”För 
en bättre värld” för att attrahera externt kapital till våra starka 
forskningsområden.  
För ytterligare information, se www.donationskampanjen.lu.se 

 

Ett exempel på ett målgruppsanpassat budskap till studenter kan t.ex. vara:  

Från den 19 december 2016 till den 28 januari 2018 kommer Lunds universitet 
att fira sitt 350-årsjubileum. Under jubileet kan du som student ta del av ett 
speciellt jubileumsprogram innehållande populärvetenskapliga föreläsningar, 
konserter, utställningar, kulturaktiviteter och festligheter. Välkommen att fira 
med oss!  
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* Kuriosa: Tidigare jubileer har alltid firats utifrån invigningsåret 1668, senast 300-årsjubileet 
1968. Dock står instiftelseåret 1666 sedan ett par decennier med i universitetets sigill, varför 
många idag förknippar universitetsstarten med det året. Som en kompromiss firas därför 350-
årsjubileet så att det både finns med ett år som slutar på 6 och ett som slutar på 8 under firandet. 
Man skulle då kunna invända att huvuddelen av jubileet kommer att firas under 2017, ett år som 
för 350 år sedan inte var så innehållsrikt för universitetet, men det stämmer inte helt. I 
universitetets äldsta inskrivningsmatrikel kan man se att den förste studenten skrevs in redan den 
17 april 1667, alltså nio månader innan universitetet invigdes. Att invigningen dröjde berodde på 
att förberedelserna i Stockholm tog tid. Man skulle bland annat färdigställa insignier och 
universitetets och fakulteternas sigill, liksom hattar och kåpor till professorerna. Till 
invigningsdag valdes sedan den 28 januari, Karl-dagen, då kungen hade namnsdag.  

 

 
 
	  


