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Välkommen till 
Pufendorfinstitutet!

Vi är Lunds universitets tvärdisciplinära 
och mångvetenskapliga forskningsinstitut, 
ett Institute for Advanced Studies. 

Här uppmuntras olika former av tvär
vetenskapliga initiativ i en internationell, 
öppen och kreativ miljö. Här kan forskare 
från universitetets alla åtta fakulteter mö
tas, arbeta tillsammans och utforska nya 
sätt att ta sig an aktuella vetenskapliga 
problem.

Pufendorfinstitutet inrättades formellt 
2008 och är uppkallat efter Samuel 
Pufendorf, en av universitetets första pro
fessorer med betydande inflytande inte 
bara på sin samtid utan även på senare 
tids filosofer och statsmän. 

Sedan 2009 är institutet beläget i Classi
cum på Biskopsgatan 3. Byggnaden upp
fördes ursprungligen som Fysicum 1886, 
i vad som då var att betrakta som utkant
en av Lund. Idag befinner vi oss centralt i 
staden och i forskningens framkant.

Som en kreativ fristad och forum för 
nya idéer bidrar institutet till universite
tets utveckling som ett dynamiskt och 
framgångsrikt internationellt universitet! 
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Idag har huset från 1886 förvandlats till  
en ljus, öppen och modern arbetsplats med 
arbetsrum, föreläsningssal och seminarie 
och mötesrum. Själva byggnaden är, tack 
vare ett generöst bidrag från Marianne 
och Marcus Wallenbergs stiftelse, varsamt 
renoverad och kallas Classicum eftersom 
den tidigare hyst Institutionen för Antik
ens Kultur och Samhällsliv. Då fanns här 
även en stor samling gipser, varav flera har 
fått stå kvar. Dessa bidrar nu till den spe
ciella atmosfär där universitetets historia 
och framåtblickande forskning förenas. 

Lokalerna är tillgängliga för uthyrning till 
forskare, arbetsgrupper och organisationer 
inom hela Lunds universitet. 

Här finns ett videokonferensrum med 14 
platser och med möjlighet att samtidigt 
koppla upp fyra andra anläggningar, vidare 
en föreläsningssal för maximalt 50 åhörare, 
samt ett seminarierum för mindre möten. 
Full utrustning samt teknisk support finns 
på plats. 

För frågor och lokalbokning, kontakta 
intendent Bengt Pettersson.
bokning@pi.lu.se
046222 62 02

Besöksadress:
Biskopsgatan 3/Sölvegatan 2

Våra lokaler
Postadress:
Pufendorfinstitutet 
Lunds universitet 
Box 117
221 00 Lund

Vid önskemål om filminspelning eller  
videokonferens, kontakta Kongress
centrum vid Lunds universitet. 
www.kongresscentrum.lu.se
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Varje år utlyser vi medel för s.k. Teman 
och för Advanced Study Groups. 

Ett tema pekar ut ett aktuellt flerdisci
plinärt forskningsproblem, inbegriper en 
grupp forskare från minst tre fakulteter 
som arbetar med att utveckla ett forsk
nings program kring detta område. I sex 
till åtta månader får så forskare möjlighet 
att fritt utveckla sina idéer tillsammans 
i Pufendorfinstitutets regi. Varje tema 
avslutas med ett större symposium. 

Parallellt med de större teman som varje 
år drivs vid Pufendorfinstitutet, drivs 
också ett antal mindre studiegrupper, s.k. 
Advanced Study Groups. En studiegrupp 
intresserar sig för ett flerdisciplinärt fors
kningsområde.

Grupperna ges stor frihet att själva organ
isera och lägga upp sitt arbete vilket görs i 
samråd med ledning och styrelse. 

Verksam
het
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G
ästforskare

Tack vare generösa bidrag från LMK
stiftels en har Pufendorfinstitutet även 
möjlig heten att knyta internationella 
toppforsk are till Lunds universitet. Med 
sitt bidrag hjälper LMKstiftelsen Pufen
dorfinstitutet att stimulera det vetenskap
liga samtalet  mellan forskare och med 
omvärlden.

Pufendorfinstitutet erbjuder sina gästforsk  
are bostad i Annexet, som ligger i direkt 
anknytning till Classicum. De deltar i in
stitutets verksamhet  gärna inom ett tema, 
och de ges stor frihet i själva att utforma 
innehållet i sin halvårsanställning. 

Annexet sett  
från Pufendorf 
institutets  
bottenplan
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Varje år ges unga och lovande forskare, 
nominerade av dekaner från respektive 
fakultet, samt från föreståndare för olika 
verksamheter inom universitetet, möjlig
heten att delta i en workshop vid LMK
stiftelsens Björkliden Fjällby i Lappland. 
En sådan grupp träffades första gången 
2009 under led ning av professorerna 
Göran Bexell, Sven Strömqvist och Sture 
Forsén. 

Värdet av att samla unga forskare som 
förutsättningslöst diskuterar gränsöver
skridande har under de tre år som nya 
grupper träffats visat sig vara stort. Det 
har bidragit till initiativet att inrätta en 
In-house Young Researcher Group som 
träffas mer regelbundet på Pufendorf
instiutet. Denna grupp nomineras av 
Björklidengruppen. 

B
jörklidengruppen

Björklidengruppen 2010
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Styrelsen
Sune Sunesson, ordförande
Professor i socialt arbete 
sune.sunesson@soch.lu.se

Marianne Gullberg
Professor i psykolingvistik 
marianne.gullberg@ling.lu.se

Emelie Hult
Lunds universitets  
studentkårers representant
emelieh@luna.lu.se

Fredrik Kahl
Professor i matematik
fredrik.kahl@math.lth.se

Sven Lidin
Professor i polymer och materialkemi
sven.lidin@polymat.lth.se 

Ingalill Rahm Hallberg
Vicerektor
Professor i vårdvetenskap
ingalill.rahm_hallberg@rektor.lu.se

Ulrika Ringdahl
Fil.dr i immunteknologi
ulrika.ringdahl@immun.lth.se

Styrelsen utses av Rektor  
på treårigt mandat
Nuvarande styrelse tillsattes 2010.
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Scientific A
dvisory B

oard

Internationellt vetenskapligt råd 
(Scientific Advisory Board) 

Danuta Fjellestad
Engelska institutionen 
Uppsala universitet

Harry Gray
Division of Chemistry and Chemical Engineering
California Institute of Technology

Bob Jessop
Sociology Department
Cartmel College Lancaster/University Lancaster

Uta Frith
Institute of Cognitive Neuroscience and Dept. of Psychology 
University College London

Richard N. Zare
Marguerite Blake Wilbur Professor in Natural Science  
and HHMI Professor.
Stanford University
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Ledning och adm
inistration

Sune Sunesson
Styrelsens ordförande 
sune.sunesson@soch.lu.se
046222 62 11

Sture Forsén
Föreståndare
sture.forsen@rektor.lu.se
046222 62 01

Eva Persson
Administrativ föreståndare 
admin@pi.lu.se
046222 62 03

Bengt Pettersson
Intendent
bengt.pettersson@pi.lu.se
046222 62 02

Sofie Magnusson
Ekonom
sofie.magnusson@kansliS.lu.se
046222 88 84

Göran Bexell
Rektor emeritus
goran.bexell@rektor.lu.se
046222 71 79

Sedan 2009 har Göran Bexell sin fasta arbetsplats på Pufendorfi nstiutet. 
Han är f. rektor Lunds universitet, f. ordf. Sveriges Universitets och 
Högskoleförbund, senior professor.  
Arbetar med upp drag inom och utom Lunds universitet.
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Ett uppskattat inslag i Pufendorfinstiutets verksam
het är dess öppna lunchkonserter. För mer informa
tion om konsertprogram, se institutets webbplats 
http://www.pi.lu.se

Ö
vrig verksam

het
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