Mottagare av Lunds universitetshistoriska sällskaps pris 2002–2020
År

Mottagare

Tilldelas sällskapets pris

2002

Per Lindström

för hans bidrag till Lunds universitets historia genom sitt
mångåriga, energiska och skickliga arbete med att dokumentera
och beskriva universitetet och studentlivet i vardagen och till fest.

2004

Bertil och Kerstin Andersén

för deras bidrag till idrotten, gymnastiken och hälsan för
studenter och anställda vid Lunds universitet genom mångårigt,
skickligt och entusiasmerande arbete i Palaestra och senare
Gerdahallen, landets största motionsanläggning.

2006

Lennart Engstrand

för hans bidrag till universitetet och staden Lund genom sitt
mångåriga, skickliga och entusiasmerande arbete som
universitetslektor och föreståndare för Lunds universitets
Botaniska trädgård. Den har under hans egid utvecklats till en av
våra främsta akademiträdgårdar, uppskattad av såväl forskare
över hela världen som en vetgirig och trädgårdsälskande
allmänhet i Sydsverige.

2007
(2008)

Karin Dahlgren

för hennes unika insatser för Lunds universitet och staden Lund.
Karin Dahlgren har deltagit i planering och genomförande av
doktorspromotioner och andra akademiska högtider, stats- och
kungabesök, stora internationella konferenser såväl som
vetenskapliga möten av olika slag. Med värme har hon i Gamla
Biskopshuset välkomnat alla och envar och fått dem att känna sig
som universitetets och stadens hedersgäster. Hennes insatser
präglas av okuvlig energi, skicklighet, omtanke med stil och
värdighet i förening med stora kunskaper om universitetets
historia och traditioner.

2010

Stig Persson och Per Karsten

för de senaste årens mycket framgångsrika arbete med att
utveckla Lunds universitets historiska museum till ett öppet,
intressant och dynamiskt kunskapscentrum, och de får det för
sina insatser som museets styrelseordförande respektive
museichef,

2016

Filosoficirkeln i Lund

för dess idérika och oförtröttliga utforskande av världen,
samhället, livet och människan.

2014

Carl-Gustaf och Karin Andrén

för deras förmåga att på ett intellektuellt sätt stärka bildningen
och koppla denna till universitetet och dess uppgift.

2016

Odeum och Patrik Andersson

för den stora betydelse Odeum genom sitt studentburna
musicerande har för Lunds universitet, den akademiska miljön
och staden Lund. Patrik Andersson har som director musices med
sina medarbetare framgångsrikt byggt upp en mångsidig
musikverksamhet.

2018

Jubileumskansliet för
universitetets 350-årsjubileum,
tillsammans med ordförande i
jubileumskommittén

ordförande Göran Bexell och jubileumskansliet under ledning av
jubileumskoordinator Carina Jensen och hennes medarbetare
Louise Pierce och Cecilia Schubert för deras outtröttliga och
engagerade arbete med att göra Lunds universitets 350årsjubileum till den stora framgång det har blivit.

2020

Håkan Håkansson

för hans insatser att genom digitalisering, presentationer och
information göra Ravensbrückarkivet känt och tillgängligt såväl i
Lund som långt utanför Lunds universitets och Sveriges gränser.

