
Det är Agneta Bladhs allra första besök inne i nya  
Linnéuniversitetet och för första gången får hon se och 
uppleva den plats som nu är tillägnad henne. 

Agneta Bladh var rektor för Högskolan i Kalmar till 1 januari 2010 och den som 
först drev igenom frågan om en sammanslagning mellan Kalmar och Växjö, och 
därefter väckte frågan om att samla hela Kalmaruniversitetet inom en och samma 
plats - stadsnära, sjönära och kommunikationsnära.

Minns du hur diskussionen om ett samlat universitet startade?
– Jag insåg tidigt när jag kom som ny rektor att vi var oerhört splittrade. Alla 
institutioner hade bra lokaler men när det var dags för en omorganisering blev 
det så tydligt att vi var tvungna att hålla oss till de lokaler vi hade för respektive 
institution, istället för att ha större och mer flexibla byggnader som gjorde oss 
mer flexibla.

Renoveringen av Bruunska villan vid Esplanaden blev ett allra första steg i proces-
sen, om än litet. 

– Där hade vi bland annat styrelsesammanträden samt möten som institutioner-
na kunde boka, men det blev aldrig några spontana möten där, vilket var vad jag 
egentligen eftersökte. Jag ville att studenterna skulle kunna mötas oplanerat och 
oavsett vad de läste för utbildning. 

Dina ledord var starka argument för placeringen i hamnen?
– Ja, jag myntade ledorden stadsnära, sjönära och kommunikationsnära. Att ha 
ett stadsnära universitet gynnar hela staden, inte bara universitetet och att ha ett 
sjönära universitet skulle bli så vackert. Då låg det magasin och båtförvaring på 
den platsen. Hur man kan ta upp båtar mitt i stan och tycka att det är viktigare än 
ett universitet, det är över mitt förstånd. Kommunikationsnära blev det tack vare 
tågstationen alldeles intill.

Hur gick processen till för att komma till beslut?
– Ingrid Gustavsson var då konsult på Akademiska hus och hon väckte frågan 
om att göra en studieresa och titta på andra stadsnära universitet. Johan Persson 
godkände att dåvarande stadsarkitekten Staffan Lindholm och planarkitekten 
Björn Strimfors från Kalmar kommun kunde följa med och vi började i Malmö där 
Ingrid hade varit med och planerat Malmö högskola. Sen åkte vi till Sydjylland 
och Sönnerborg i Danmark, där Syddanskt universitet har ett campus alldeles vid 
vattnet. Där fick vi se hur det kunde bli även i Kalmar och det blev något av ett 
genombrott skulle jag säga. Då fick vi möjlighet till informella samtal där vi kunde 
diskutera frågan. Johan Persson har också påmint mig om resan till Dellaware där 
jag måste ha pratat mer om detta... 

– Johan Persson tog till sig mina argument om att göra Lnu attraktivt både inom 
och utanför universitetet. För mig var det oerhört viktigt. Gjorde vi inget var jag 
rädd att Kalmar skulle förtvina, det var det hot jag såg framför mig. Att ha ett 
attraktivt universitet handlar både om att locka personal och studenter. 

Det har gått 10 år sedan Kalmar och Växjö slogs ihop. Vad tänker du att Lnu 
behöver tänka på de kommande tio åren?
– Nu gäller det att jobba på att utveckla innehållsmässigt och ännu mer på forsk-
ningssidan. Men jag tror att det kan bli enklare att attrahera både duktiga studen-
ter och medarbetare nu när universitetskajen snart står klar. 

Vad gör du idag?
– Min basuppgift, som jag sällan uppfyller, är att vara pensionär. Utöver det är jag 
ordförande i Vetenskapsrådet, vice ordförande i Magna Charta Observatory Coun-
cil i Bologna, och sitter även med i ett par andra styrelser. Jag deltar också i en del 
utvärderingar om kvalitetsarbete i bland annat Danmark, Finland och Holland. Nu 
kom jag direkt från Bryssel där jag har suttit med som expert för ansökningar till 
en första utlysning om European University och frågan om hur vi kan samarbeta 
mellan Europas universitet. Målet är att fem till åtta universitet ska se om de kan 
ha någon form av samarbeten och det var Frankrikes president Macron som kom 
med idén. Det är kul och spännande, jag lär mig något nytt och får vara med och 
se hur de tänker.
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Hur blev Kalmar en universitetsstad?

Invigning av Agneta Bladhs plats 

Vad var din egen drivkraft och  
motivation? 
– Jag är en person som gärna driver ut-
veckling. Jag åkte inte hit till Kalmar för 
att förvalta universitetet. Min drivkraft 
var att utveckla och öka kvalitén 
på utbildningen. 

Agneta Bladh, fd rektor för Högskolan  
i Kalmar

Den 13 september kl. 14.00-
14.45 invigs Agneta Bladhs 
plats på universitetskajen.
Invigningsceremoni äger rum 
på Amfiteatern utanför  
hus Radix. 

Välkomna!


