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Sällskapets ändamål är att främja 
studiet av och intresset för uni-
versitetsväsendets historia och 
traditioner.

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund som instiftades 1772  
är en av landets äldsta kungliga vetenskapliga akademier och 
är en akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. 

Akademiska Föreningen, grundad år 
1830, är en stor ideell studentförening 
i Lund som under sig samlar student-
kultur i alla dess former genom sina 
27 studentföreningar.

Bra vetenskap och god moral 
till samhällets båtnad?

Om  Areschoug, Lidforss och Nilsson-Ehle 
i förra sekelskiftets Lund

Symposium organiserat av 
Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund 
och Lunds Universitetshistoriska Sällskap 
tillsammans med Akademiska Föreningen 

och AF Borgen

Lilla salen, Akademiska Föreningen  
(där Lidforss bodde under delar av sitt liv) 

Adress: Sandgatan 2, Lund

AF-borgen är Lunds studentlivs 
centrala mötesplats. Vi hyr också 
ut lokaler till konferenser, bröllop, 
konserter mm.

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
Stortorget 6, 222 23 Lund   Tel. 046-13 25 28 

e-post:kansli@fysiografen.se   www.fysiografen.se

Onsdagen 20 november 2013, kl. 9.30 — 16.30



 09.30 — 10.00 Registrering och förmiddagskaffe
 
 10.00 — 10.30 Bengt Olle Bengtsson: Areschoug,   
   Lidforss och Nilsson-Ehle - en mång-  
   bottnad historia
 
 10.30 — 11.00 Roland von Bothmer: Universitetet,   
   Fysiografiska Sällskapet och
   den biologiska forskningen vid   
   sekelskiftet 1900
 
 11.00 — 11.30 Gunnar Broberg: Lund, Biskopen   
   och den allmänna moralen
 
 11.30 — 11.45 Oscar Hillman: Studenter, sex och   
   AF idag
 
 11.45 — 13.15 Lunch 
   Samtidigt visas AFs fina samling av tidig  
   nittonhundratalskonst i bl a Munckska   
   rummet
 
 13.15 — 13.45 Anna Tunlid: Botanik till förståelse   
   och nytta
 
 13.45 — 14.15 Svante Nordin: Lidforss, Nilsson-Ehle   
   och Böök — Lundabor och tyskvänner
 
 14.15 — 14.45 David Dunér: Liv och vetenskap 
   genom exkursion, särskilt på Kullen  
 
 14.45 — 15.00 Fredrik Ternsmeden: Lidforss liv i   
   AF-borgen
 
 15.00 — 15.30 Eftermiddagskaffe
 
 15.30 — 16.30 Paneldebatt: Hur ihågkommer vi   
   bäst framstående men problematiska   
   personligheter inom vetenskap och   
   akademi? B.O. Bengtsson, moderator

Bra vetenskap och god moral 
till samhällets båtnad? Program

Symposium
Organiserat av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund 
och Lunds Universitetshistoriska Sällskap tillsammans 
med Akademiska Föreningen och AF Borgen.

Bakgrund
Bengt Lidforss dog 1913 i Lund som stadens kanske 
mest berömde professor. Känd (ökänd) var han för sin 
oroliga personlighet, men han gav också viktiga bidrag 
till såväl svensk botanisk forskning som svensk populär-
vetenskap, litteraturkritik och politik. 

Hans mentor var den revolutionerande Darwinföresprå-
karen Fredrik Areschoug, medan den världsberömde 
genetikern Herman Nilsson-Ehle blev hans efterträdare. 
Alla tre kombinerade god vetenskaplig forskning med 
betydande politisk och ideologisk verksamhet. 

Symposiet skildrar det tidiga 1900-talets lundamiljö, 
men diskuterar också hur vi bäst skall hågkomma fram-
stående forskare och personligheter med åsikter vi idag 
finner frånstötande.

Välkomna!

Roland von Bothmer
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund

Bengt Olle Bengtsson
Lunds Universitetshistoriska Sällskap

Om Areschoug, Lidforss och Nilsson-Ehle 
i förra sekelskiftets Lund


