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Framsidan
Universitetsbyggnaden tidigt 1900-tal.

Baksidan
I början av 1930 fanns drygt 300 studenter inskrivna vid Göte-
borgs högskola. Av dem var 200 med i studentkåren, som här är 
samlad på trappan till högskolans byggnad i Vasaparken. Längst 
fram står kårens inspektor Hilding Kjellman, hedersledamot Johan 
Vising samt ordföranden i Akademiska kören Hjalmar Lindroth.

nedan
Aulan i universitetsbyggnaden tidigt 1900-tal.



Det enda vi kan erbjuda
 är ett  fönster 

som alltid står öppet mot världen. 
Det fönstret släpper in ett 

luftdrag som tycks vara hälsosamt för 
frihetens och upproriskhetens 

bakterier. 
Hjalmar Frisk (1900–84), rektor vid Göteborgs universitet 1951–66, 

i ett tal i samband med studentriksdagen i Göteborg 1958.

Hela sammanhanget: ”Uppsaliensare och lundensare kommer att finna, att deras kam-
rater i Göteborg försvinner i gatubilden. Våra vänner från Stockholm kommer förgäves 
att spana efter prinsessor av blodet. Det enda vi kan erbjuda är ett fönster som alltid 
står öppet mot världen. Det fönstret släpper in ett luftdrag som tycks vara hälsosamt för 
frihetens och upproriskhetens bakterier.” 



Kronprins Gustav, senare Gustav V, inviger Göteborgs högskolas nya hus i Vasaparken 18 september 1907.



Innehåll
Historien om Göteborgs universitet ..................................................................6

Ett universitet växer fram ...............................................................................................8

Från filosofer till humanister ....................................................................................11

Pedagogen .....................................................................................................................................13

Från medicin till folkhälsa ......................................................................................... 16

Konstnärliga utbildningar ...........................................................................................19

Samhällsvetenskap .............................................................................................................. 22

Handelshögskolan .............................................................................................................. 24

Naturvetenskap ...................................................................................................................... 26

Universitetsbiblioteket ................................................................................................... 28

Invigningen 1954 ................................................................................................................... 29

Det öppna universitetet i centrum .................................................................... 30



6 Historien om Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är idag ett av Sveriges mest 
populära universitet, med högst söktryck i landet 
på många av utbildningarna. Den stora bredden 
och framgångsrika spetsen i forskning och utbild-
ning, kombinerat med läget mitt i staden,  lockar 
studenterna. 

Historien om 
Göteborgs universitet

1848  startar Göteborgs slöjd förening en skola vid Östra Hamngatan, som 
senare utvecklas till Högskolan för design och konsthantverk (HDK).

1861 blir en idé om ett vetenskapligt bibliotek i Göteborg verklighet.
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1864  lanseras för första gången tankar om en fri akademi i Göteborg, i en 
artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

1865 grundas en ritskola som tog emot 170 elever per år. 

Göteborgs högskolas första hus. Fram till 1907 inhystes högskolan i detta hus i korsningen av Södra vägen och Parkgatan. Huset uppfördes 1867 
och revs på 1960-talet, men redan i början av 1900-talet ansågs huset vara i för dåligt skick för att ha föreläsningar i.
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Till det kulturhistoriska arvet för Göteborgs uni-
versitet hör tankar om en fri akademi i Göteborg, 
lanserad för första gången i maj 1864 i en artikel i 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

”Kortfattat kan dess innehåll beskrivas så: Den 
fria akademin ska vara en institution för fria studier 
av moderna ämnen bedrivna i bildningssyfte av 
amatörer under ledning av kulturpersonligheter 
vilka dessutom ska bedriva forskning. Fria ska 
studierna vara i den mening att de inte styrs av 
några examina. Examina fördärvar studierna. De 
tvingar studenten att läsa de ämnen som ingår i en 
bestämd examen, inte dem han har intresse för. (…) 
Kunskapsbegärets egen inre drift är en tillräcklig 
drivfjäder till studier”. 

Idén lanserades av en av den tidens kulturper-
sonligheter, Sven Adolf Hedlund, en av de 1800-tals-
liberaler som kom att få stor betydelse för Göteborgs 
kulturella och politiska utveckling. Han var publi-
cist, huvudredaktör för Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning, riksdagsman, medlem av Göteborgs 
stadsfullmäktige och den varmaste ivraren för 
tillkomsten av Göteborgs högskola. Det var i slutet 
av 1800-talet som S A Hedlund, tillsammans med 
författaren och journalisten Viktor Rydberg, startade 
debatten om att öppna en högskola i Göteborg, den 

högskola som senare blev Göteborgs universitet.
Högskolan inhystes först i ett stort trähus i 

kors ningen Södra vägen/Parkgatan. Men huset blev 
ganska snart för trångt och var i alldeles för dåligt 
skick. En Göteborgsjournalist skrev följande om en 
offentlig konstföreläsning: ”salen var till trängsel 
fylld. Bjälklagets bärighet var inte ställt utom allt 
tvivel”.

Kritiken nådde industrimannen Oscar Ekman 
som tyckte att det lät förfärligt. Han ville se till att 
universitetet skulle få ”en för hennes höga syften 
värdig byggnad”. 1902 utlystes en arkitekttävling. 
Arkitekterna Ernst Torulf och Erik Hahr fick upp-
draget och i september 1907 stod universitetsbygg-
naden i Vasaparken färdig. Oscar Ekman bekostade 
hela byggnationen som gick på 630 000 kronor. Då-
varande kronprins Gustav, senare Gustav V, invigde 
den nya byggnaden. 

Viktiga årtal

Göteborgs högskola (1891–1954) bestod av vad vi i 
dag kallar de filosofiska fakulteterna (humaniora, 
samhällsvetenskap och delvis naturvetenskap) där 
de humanistiska ämnena dominerade starkt.    
1891 undervisade sju professorer de 22 första 
 studenterna. 

Ett universitet växer fram

1891  möter de första professorerna sina studenter vid höstterminsstarten. 
 Göteborgs stadsbibliotek (grunden till universitetsbiblioteket) bildas, med musei-
biblioteket som  grundstomme.

1890  ges den första kursen för lärare i textilslöjd i Göteborg.
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1901  inrättas den första professuren i statskunskap vid Göteborgs universitet.1893  ges den första kursen för lärare i huslig ekonomi i Göteborg.

Byggnadsarbetare lägger grunden till den nya högskolebyggnaden, omkring 1904.



10 Historien om Göteborgs universitet

1904 byggs huset på Kristine lundsgatan där nuvarande Högskolan för design 
och konsthantverk (HDK) har funnits under sina olika benämningar ända sedan dess.

1902 utlyses en arkitekttävling för att rita nuvarande universitetsbyggnaden 
i Vasaparken. 

Nypromoverade doktorer på trappan till högskolans hus i Vasaparken 1931.

1907 stod huset i Vasaparken färdigt.
1949 tillkom Medicinska högskolan.
1954 fick Göteborgs universitet sitt namn när 

 Göte borgs högskola och Medicinska högskolan 
slogs samman. Innan var Göteborgs högskola en 
stiftelse som finansierades med privata, kommunala 
och statliga medel, och den medicinska högskolan 
statlig. Universitetet invigdes med stora festligheter 
lördagen den 2 oktober 1954.

Flera enheter som idag ingår i universitetet 
började som egna skolor och högskolor. 

1967 bildades Odontologiska fakulteten.
1971 blev Handelshögskolan en del av universi-

tetet. 
I och med 1977 års högskolereform in    för liv ades 

ett stort antal fristående utbildningsinstitutioner 

med universitetet, däribland Förvaltningshögsko-
lan, Lärarhögskolan, Journalisthögskolan, Musik-
högskolan och Scenskolan. Göteborgs universitet 
växte därigenom till ett av landets största och 
bredaste lärosäten. 

1998 införlivades Vårdhögskolan med univer-
sitetet. Den centrala yrkesskolan hade startat i 
Göteborg 1961 med utbildningar till bland annat 
laboratorieassistent. Reguljära utbildningar till 
vårdbiträde tillkom i början av 1960-talet och ut-
bildningar till flera andra vårdyrken startade under 
senare delen av årtiondet. Tidigare hade sjukvårds-
personalen utbildats direkt vid sjukhusen. 

Från 2001 är ämnesområdet vårdvetenskap en 
del av Sahlgrenska akademin. 2001 bildades också 
IT-universitetet genom att Chalmers och Göteborgs 
universitet gick samman för att skapa nya och kvali-
fi  cerade utbildningar inom IT-området.

Den äldsta delen av Göteborgs universitet är 
det som tidigare hette Lärarhögskolan, samt LUN 
(Lärarutbildningsnämnden). LUN skapades 2001 för 
att hålla samman utbildning och forskning inom de 
olika lärarprogrammen.

Lärarhögskolan fanns fram till 1977 då den 
införlivades i universitetet. 
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1907 står universitetsbyggnaden i Vasaparken färdig i september och SKF 
(Svenska Kullagerfabriken) startar i februari.

1905 upplöses unionen mellan Sverige och Norge.

När Göteborg fick sin högskola 1891 var den en liten 
filosofisk fakultet med sju professorer, inriktad på att 
utbilda lärare. Fram till 1950-talet inrymdes alla insti-
tutionerna i huvudbyggnaden i Vasaparken.

Filosofin var det gamla universalämnet som gav 
namn åt hela den filosofiska fakulteten och som var 
ursprunget till flertalet av de andra vetenskaperna. 
Fyra av de sju ursprungliga lärarna var språkprofes-
sorer, i nordiska, germanska, romanska och klassiska 
språk. 1918 hade högskolan tio språkprofessorer.

De nordiska språken var ett starkt ämne, som var 
obligatoriskt för blivande modersmålslärare, och de 
levande språken hade gott om studenter, efterhand 
allt fler kvinnor. Under 1910-talet avlades cirka 30 pro-
cent av alla tentamina i de moderna språken av kvin-
nor. Omkring 1940 var siffran 50 procent för engelska 
och romanska språk.

Historia tillhör de riktigt gamla humanistiska äm-
nena, som fick en ny vitalitet kring förra sekelskiftet. 
Det fanns då en koppling mellan den akademiska 
historien på vetenskaplig nivå och den historia som 
lärdes ut i skolan för att stärka den patriotiska och 
nationella känslan.

Vid bildandet av Göteborgs universitet 1954 fanns 
två fakulteter: den filosofiska och den medicinska. 

Då fanns 21 medicine professorer mot 20 i filosofiska 
fakulteten, och den filosofiska rymde humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga äm-
nen. 1961 bildades en naturvetenskaplig fakultet och 
1964 inrättades samhällsvetenskapliga fakulteter vid 
alla Sveriges universitet.

Benämningen humanistisk fakultet började of-
ficiellt användas 1961. Även om fakulteten formellt 
sett är ung, är den alltså innehållsligt den äldsta vid 
universitetet och humaniora dominerade ända till 
1950-talet.  

 

Från filosofer till humanister

De humanistiska institutionerna var utspridda i området kring 
Näckrosdammen tills Humanisten byggdes ut till ett campus 
1984–85, där också Språkskrapan från 1966 ingår.
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1916 startas, på privat initiativ, en musikutbildning där bland annat tonsät-
taren och dirigenten Wilhelm Stenhammar var ledare. Den utvecklas med tiden 
till Musikhögskolan.

1914 bryter första världskriget ut.

Högskolans första uppsättning lärare,första undervisningsdagen den 18 september 1891. Sittande från vänster: Hjalmar Edgren, Ernst Carlsson, Axel Kock 
och Karl Warburg. Stående från vänster: Johannes Paulson, Rudolf Kjellén, Johannes Vising, Vitalis Nordström och Lars Wåhlin.
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1919  får Sveriges kvinnor rösträtt och blir valbara från 23 års ålder. 1918  avslutas första världskriget.

På 1970-talet byggdes Lärarhögskolan i Möln dal, det 
som kom att kallas Pedagogen. Länge klagades det 
på att lokalerna låg långt bort och att kommunika-
tionerna var dåliga. Flera alternativa platser fanns för 
bygge av ny skola, men önskan om ett cityuniversitet, 
med allt samlat i centrala Göteborg, gjorde platsen 
vid Grönsakstorget lämplig. 

2006 flyttade lärarutbildningen från Mölndal 
till centrala Göteborg. Nya Pedagogen består av tre 
byggnader, varav en är nybyggd och ligger mellan 
två renoverande och utbyggda hus med rötter i Gö-
teborgshistorien.

Sociala huset, som nu har en påbyggnad i glas, 
invigdes 1855 och var från början det tredje Sahlgren-
ska sjukhuset. Huset var tänkt att byggas i en oval för 
att formen skulle passa den gamla bastionen Carolus 
Dux från 1600-talet, som den byggdes ovanpå. Men 
pengarna tog slut och det blev bara drygt halva, en 
hästskoform.  Arkitekt var Victor von Gegerfelt, som 
också bland annat ritat ”Feskekyrkan” och som var 
stadsarkitekt i Göteborg 1872–1896.

Gamla Latin stod klart 1862, ritad av dåvarande 
stadsarkitekten Hans Jacob Strömberg. Skolan var 
föregångaren till det som sedan blev Hvitfeldska 
gymnasiet. Huset byggdes med hjälp av pengar från 

Margareta Hvitfeldt, som på 1600-talet skapat en stif-
telse till minne av sin son. Stiftelsen finns fortfarande 
och ska bidra till ”utbildning av mindre bemedlade 
bohuslänska ungdomar”. I den renoverade byggna-
den finns idag delar av institutionen för kost- och 
idrottsvetenskap. Institutionen har långa anor och 
grundades redan i slutet av 1800-talet, som lärarut-
bildning inom det hushållsvetenskapliga området. I 
Göteborg gavs den första kursen för lärare i textilslöjd 
1890 och för lärare i huslig ekonomi 1893.

 En ny byggnad mitt emellan de gamla husen, kny-
ter ihop och bildar ett campus i centrala Göteborg. 
Universitetet har därmed blivit mer synligt mitt i sta-
den och hela området har fått nytt liv. 

Sedan juli 2010 är Idrottshögskolan en del av 
den nya institutionen för kost- och idrottsvetenskap 
(IKI). I mars 2011 invigdes ett nytt hus, på Skåne-
gatan, med namnet Idrottshögskolan. Det är främst 
ett gemensamt kraftcentrum för tillämpad utbild-
ning och forskning som rör idrott, hälsa och kost. 
Katrinelunds Elitidrottsgymnasium och Västsvenska 
Idrottsförbundet är partners som finns integrerade i 
verksamheten. Idrottshögskolan är en mötesplats för 
forskare, utbildare och studenter.

Pedagogen
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1926 bildas Volvo som ett dotterbolag till SKF.1923 öppnar Liseberg i samband med Jubileumsutställningen i Göteborg.

Pedagogens campus i juni 2006, strax före invigningen. Från vänster Gamla Latin från 1862, där nu delar av institutionen för kost- och idrottsvetenskap 
inryms, i mitten ett helt nybyggt hus och till höger Sociala huset, från 1855, med sin moderna glaspåbyggnad. I glasbyggnaden finns bland annat 
Pedagogiska biblioteket och café.  
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1928  upptäcker Alexander Fleming penicillinet.1927  rullar den första Volvon ut ur fabriken, den 14 april.

Prins Daniel invigde Idrottshögskolan den 17 mars 2011. Delar av institutionen för 
kost- och idrottsvetenskaps utbildningar inom området kost-hälsa-idrott genomförs 
i Idrottshögskolans lokaler på Skånegatan. En nationell forskarskola i idrottsveten-
skap finns kopplad till verksamheten.

Nytt och gammalt möts i Pedagogens nya hus. Lärarutbild-
ningen är universitetets äldsta del. 2006 flyttade forskning och 
undervisning till renoverade och nya lokaler mitt i centrum. Här 
ses gaveln på tidigare Sociala huset, kombinerat med en stor 
påbyggnad av glas.
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1941 startar skådespelerskan Maria Schildknecht en elevskola som var början 
till nuvarande Högskolan för scen och musik. Penicillinet börjar samma år använ-
das på människor.

1939 bryter andra världskriget ut.

Från medicin till folkhälsa
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet bil-
dades 2001, men har en lång historia som börjar redan 
på 1700-talet.   

1949 inrättades den medicinska högskolan i Göte-
borg. Fem år senare gick den samman med Göteborgs 
högskola och tillsammans bildade de Göteborgs uni-
versitet.

1967 fick Göteborgs universitet en odontologisk 
fakultet som skulle integreras med vården, precis som 
läkarutbildningen var. En ny stor byggnad ”Koppar-
borgen” byggdes på Medicinareberget. Byggnaden, 
som idag kallas Odontologen, sprängdes delvis in i 
Medicinareberget. 

1983 hotades fakulteten av nedläggning då beho-
vet av tandläkare var mättat. Det blev en kampanj där 
forskare, studenter och personal engagerade sig med 
demonstrationer och brev till riksdagsmän.

1998 hade Vårdhögskolan anslutits till Göteborgs 
universitet och 2001 bildades den vårdvetenskapliga 
fakulteten.

Ett intensivt utredningsarbete under 1990-talet 
ledde fram till bildandet av Sahlgrenska akademin 
som en hälsovetenskaplig enhet inom Göteborgs 
universitet. 

När akademin skulle namnges var det naturligt 
att denna nya del av universitetet skulle få sitt namn 

efter köpmannen Niclas Sahlgren som i slutet av 
1700-talet testamenterade pengar till byggnationen 
av det första Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Vid en högtidlig invigning 2001 förklarade akade-
mins Nobelpristagare i medicin, Arvid Carlsson, Sahl-
grenska akademin bildad. En ny fas började för den 
hälsovetenskapliga utbildningen och forskningen i 
Göteborg. Den grundläggande tanken med akademin 
är att med den enskilda människan i centrum, arbeta 
för att förhindra och bota sjukdom, både för nuvaran-
de generationer och för kommande släktled. Konkret 
betydde det att nu gick de medicinska, odontologiska 
och vårdvetenskapliga fakulteterna samman. 

Samarbetet mellan universitetet och hälso- och 
sjukvården har varit och är omfattande. Majoriteten 
av akademins studenter utbildas delvis på Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset, och många av akademins 
anställda har så kallade kombinationsanställningar. 
Det innebär att de arbetar både inom sjukvården, ofta 
som läkare, och som forskare/lärare vid Sahlgrenska 
akademin.

Den som idag kommer åkande från Linnéplat-
sen upp mot Sahlgrenska sjukhuset åker först förbi 
Hälsovetarbacken, på vänster sida. Det är Göteborgs 
gamla barnsjukhus, där nu utbildningarna och forsk-
ningen för vårdvetenskap har sin bas. 
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1949 startar Medicinska högskolan i Göteborg.1945 avslutas andra världskriget.

Det täta samarbetet mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan symboliseras av de glasgångar som binder samman 
Medicinareberget med sjukhuset.
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1960-talet  Reguljära utbildningar till vårdbiträde tillkommer och 
utbildningar till flera andra vårdyrken startade under årtiondets senare del.

1954  läggs Göteborgs högskola samman med den medicinska högskolan 
och  bildar Göteborgs universitet, som Sveriges tredje efter Uppsala (1477) och 
Lund (1666).

Upp för backen ligger Sahlgrenska sjukhuset på 
höger sida och Medicinareberget till vänster. Sedan 
2004 är organisationerna också konkret samman-
kopplade med glasgångar, högt över trafiken. Uni-
versitetet har mycket lokaler inne på sjukhuset och 
även på Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. 

Vid Sahlgrenska akademin utbildas bland annat 
läkare, tandläkare, apotekare, sjuksköterskor, barn-
morskor, dietister, specialsjuksköterskor, arbetstera-
peuter, logopeder, audionomer och sjukgymnaster. 

Forskningen vid Sahlgrenska akademin utmärker 
sig med sin stora patientnära forskning. Här görs ock-
så sedan decennier stora, världsunika befolknings-
undersökningar i flera olika åldersgrupper, där en 
rad viktiga samband mellan sjukdom, hälsa och ålder 
hittats genom åren.

När akademins Nobelpristagare i medicin, professor emeritus 
Arvid Carlsson, vid den högtidliga invigningen 2001 förklarade 
Sahlgrenska akademin bildad påbörjades en ny fas för den häl-
sovetenskapliga utbildningen och forskningen i Göteborg. De 
närbesläktade områdena medicin, odontologi och vårdveten-
skap gick samman.
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1963  fick Göteborgs universitet sin första kvinnliga professor, 
Stina Stenhagen, medicinsk kemi.

1963 fick Göteborgs universitet sin första kvinnliga professor, Stina Stenhagen, 
medicinsk kemi.

1963  grundas Tjärnö marinzoologiska station av Göteborgs universitet

Konstnärliga fakulteten bildades 2000 som den första 
i sitt slag i Norden. De fem konstnärliga ämnena fick 
därmed samma status som övriga områden och kun-
de utforma forskning och forskarutbildning inom 
det konstnärliga området. Samma år antogs de första 
doktoranderna. 

Fyra av de konstnärliga högskolorna hade blivit en 
del av universitetet 1977 och Högskolan för fotografi 
och film tillkom 1982. De är sedan 2004 uppdelade 
i Högskolan för fotografi respektive Filmhögskolan.

Musikhögskolan kan leda sina anor tillbaka till 
1916. På privat initiativ startades då musikutbildning 
där bland andra tonsättaren och dirigenten Wilhelm 
Stenhammar var ledare. Syftet var att utbilda orkes-
termusiker för behoven i Göteborg. 1954 bildades 
Göteborgs musikkonservatorium, finansierat med 
kommunala medel och elevavgifter. Här utbildades 
kyrkomusiker och musiklärare. 1971 blev Musikhög-
skolan en statlig utbildning. 

Högskolan för scen och musik

Nuvarande Högskolan för scen och musik har sitt ur-
sprung i Maria Schildknechts elevskola som startade 
1941. Maria Schildknecht var en av de stora skådespe-
larna på Göteborgs stadsteater under många år. 

1947 slogs skolan ihop med Göteborgs stadstea-
ter och fick namnet Göteborgs stadsteaters elevskola 
och utbildningen blev treårig. 1964 blev den fristå-

ende och fick namnet Statens scenskola i Göteborg, 
därmed upphörde kopplingen till Stadsteatern. En 
treårig operautbildning startades också. 1977 blev 
skolan en institution vid Göteborgs universitet. 1992 
startade den musikalutbildning som idag är treårig. 

Några av dem som examinerats från Hög skolan 
för scen och musik är: Sven Wollter, Kent Andersson,  
Göran Stangertz, Suzanne Reuter, Samuel Fröler, 
 Viveka Seldahl, Robert Gustavsson, Regina Lund, 
 Julia Dufvenius och Sara Sommerfeld.

konsthögskolan Valand 
1865 grundades en ritskola som tog emot 170 elever 
per år. 1886 flyttade skolan från Göteborgs museum 
till AB Valands byggnad på Vasagatan och bytte namn 
till Konsthögskolan Valand. 

Konstnärer som varit föreståndare för skolan är 
bland andra Carl Larsson, Carl Wilhelmsson och 
Bruno Liljefors. Flera av de berömda Göteborgs-
koloristerna var knutna till skolan och på senare år 
har bland andra Ernst Billgren, Helene Billgren och 
Lars Lerin utbildad sig på Valand.  

1996 flyttade skolan till den byggnad där den 
finns idag, vid hörnet Vasagatan/Kungsportsavenyn, 
i en byggnad som Göteborgsarkitekten Victor von 
 Gegerfelt ritade 1876.

Konstnärliga utbildningar
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1964  blir samhällsvetenskap ett eget fakultetsområde.

Carl Larsson, med 
assistenter, gör 
vägg målningar över 
kvinnornas historia, i 
trapphuset i nuva-
rande Tyska skolan, 
dåvarande Elementär-
läroverket för flickor, 
eller Nya elementar 
i Göteborg. Här av-
bildas heliga Birgitta, 
Fredrika Bremer och 
Ellen Key tillsammans 
med bronsålders- 
och vikingakvinnor. 
Trappmålningen var 
Carl Larssons första 
 offentliga uppdrag, 
den utfördes direkt på 
muren och fullborda-
des på hösten 1890. 
Foto Göteborgs stads museum 

1964  byter Slöjdföreningens skola (kallad Slöjdis) namn till 
Konstindustriskolan i Göteborg.
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1967  bildas Odontologiska fakulteten.1965  opererar professor Per-Ingvar Brånemark för första gången in titan-
skruvar hos en patient.

Högskolan för design och 
konsthantverk

Det som idag kallas Högskolan för design och konst-
hantverk (HDK) är en av universitetets äldsta insti-
tutioner med anor från 1848 då Göteborgs slöjdför-
ening startade en skola vid Östra Hamngatan 32. De 
första åren undervisades det i linearritning, frihands-
teckning, räknekonst, välskrivning, svenska språket, 
historia och geografi. 1904 flyttade skolan till dagens 
lokaler på Kristinelundsgatan, och har under åren 
bedrivit undervisning i många grenar av brukskonst: 
design, konsthantverk, konstindustri, formgivning. 
1964 bytte skolan namn till Konstindustriskolan i 
Göteborg.  

1977 blev skolan en institution vid Göteborgs 
universitet. Idag tillhör också Stenebyskolan i Dals 
Långed HDK. Där finns utbildningar i konstsmide, 
möbeldesign och textil. 

Högskolan för design och konsthantverk är sedan 
1977 en del av Göteborgs universitet. 
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1977  kommer högskolereformen som möjliggör införlivandet av ett stort 
antal fristående utbildningsinstitutioner med universitetet, däribland För-
valtningshögskolan, Lärarhögskolan, Journalisthögskolan, Musikhögskolan  
och Scenskolan.

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap blev ett eget fakultetsområde först 
1964. De olika ämnena var då spridda över hela Gö-
teborg och låg ofta i kontorslokaler eller tidigare lä-
genheter, men det fanns en strävan mot samordning. 
1990 flyttade en stor del av Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten in i nya byggnader längs Sprängkullsgatan. 
Ett par av delarna som flyttade in i de nya lokalerna 
var institutionen för socialt arbete och Förvaltnings-
högskolan. Båda har en historia i Göteborg som går 
tillbaka till 1944, då den första elevkullen samlades på 
Göteborgs socialinstitut, Sveriges andra  i ordningen.

Den 1 juni 1963 blev socialinstituten statliga och 
döptes 1964 om till socialhögskolor. 1977 blev Soci-
alhögskolan en del av universitetet och fick forskar-
utbildning. Sveriges första professor i ämnet socialt 
arbete fanns i Göteborg, Harald Swedner, som blev 
professor 1979. 1983 delades Socialhögskolan och bil-
dade två institutioner, institutionen för socialt arbete 
och Förvaltningshögskolan. 

Den första professuren i statskunskap vid Göte-
borgs universitet inrättades redan 1901.

På forskningsområdet har institutionen sedan 
länge en klar profil när det gäller studier av väljare 
och val. Regelbundna intervjuundersökningar med 
väljare har genomförts ända sedan 1950-talet.

SOM-institutet är centrum för den under sök-

nings-  och seminarieverksamhet som drivs gemen-
samt av institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation, statsvetenskapliga institutionen 
samt Centrum för forskning om offentlig sektor 
(CEFOS) vid Göteborgs universitet. Grunden i verk-
samheten är den nationella undersökning som om-
fattar 9 000 personer i åldrarna 16 till 85 år. Under-
sökningen rymmer frågor om bland annat politik, 
samhälle, medievanor, offentlig service, miljö, risker, 
ny medie teknologi och fritidsvanor.  

Campus Linné är universitetets nyaste område, 
det stod klart 2007, och består av två gamla, reno-
verade byggnader som har var sin plats i Göteborgs 
historia, samt en ny byggnad. I Göteborgs gamla 
 lärarseminarium finns framför allt föreläsnings salar, 
grupprum och matsal. I Göteborgs barnbördshus, 
som byggdes 1924, har många äldre göteborgare fötts. 
Idag finns där institutionen för globala studier. 

I det nybyggda huset, ovanför seminariebyggna-
den, finns JMG, institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation. Institutionen bildades 1990, 
samtidigt startades utbildningar i medie- och kom-
munikationsvetenskap. Det röda tegelhus som ligger 
närmare Linnéplatsen kallas Psykologen och där be-
drivs forskning och utbildning inom psykologi.

1971  blir Handelshögskolan en del av universitetet. 
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1986  bildas SOM-institutet. Dock har regelbundna intervju undersökningar 
genomförts sedan 1950-talet. 

1983  hotas Odontologiska fakulteten av nedläggning då behovet av 
tandläkare är mättat. Det blev en kampanj där forskare, studenter och personal 
engagerade sig med demonstrationer och brev till riksdagsmän.

Campus Linné med det gamla lärarseminariet som nu är ombyggt till föreläsningssalar, grupprum och matsal för studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen.
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Handelshögskolan
En statlig utredning under 1890-talet ansåg att hög-
skolorna i Stockholm och Göteborg borde inrätta 
professurer i handelsvetenskapliga ämnen. 1901 
fick högskolan en stor donation av grosshandlaren 
August Röhss och den användes till att inrätta tre 
professurer, en i nationalekonomi och sociologi, 
en i geografi, handelsgeografi och etnografi och en 
i statskunskap med statistik. Med hjälp av ytterli-
gare donationer kunde så småningom Handelshög-
skolan invigas 1923.

1920-talets Göteborg var Sveriges handelscen -
trum och största hamnstad, med en blomstrande 
varvs industri.  Ända sedan 1880-talet hade Göteborgs 
industriföretag, handelshus och skeppsmäklare på-
talat behovet av en internationellt inriktad akademi 
och högre utbildning för handel och rättsväsende. 
Den 1 oktober 1923 invigdes Handelshögskolan i 
Göteborg av rektor Otto Nordenskjöld. Stora dona-
tioner finansierade skolan, som skapades efter tysk 
modell. Den första årskullen studenter var nio till an-
talet och utbildades i nationalekonomi, ekonomisk 
geografi, rättsvetenskap och handelsteknik samt i 
tyska, engelska, franska och ryska. 1971 blev Handels-
högskolan en del av universitetet.
 

1989  byter Konstindustriskolan namn till Högskolan för design 
och konsthantverk.

1990  flyttar en stor del av Samhällsvetenskapliga fakulteten in i nya bygg-
nader längs Sprängkullsgatan. 
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I Handelshögskolans rundande 
byggnad mot Vasagatan ligger 
Ekonomiska biblioteket, som är 
en del av Göteborgs universitets-
bibliotek. Hela den nyare delen 
av Handelshögskolan, inklusive 
biblioteket, invigdes 1995.

På 1920-talet, då Handelshög-
skolan grundades, var Göteborg 
Sveriges handelscentrum och 
största hamnstad. Så här såg en 
del av hamnen ut 1935. 
Foto Göteborgs  stads museum

1992  startar den musikalutbildning som idag är treårig. 1998  ansluts Vårdhögskolan till Göteborgs universitet. 
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2000  får universitetets professor Arvid Carlsson Nobelpriset i medicin. 
Konstnärliga fakulteten bildas som den första i sitt slag i Norden.

Naturvetenskap
Naturvetenskap fanns med redan från universitetets 
bildande och sedan 1960-talet har universitetet haft 
en stor och livskraftig naturvetenskaplig fakultet. 

Eftersom Göteborg ligger vid västkusten har sta-
den blivit ett naturligt säte för marin forskning och 
utbildning med inslag av kemi, biologi och geo-
vetenskaper. Universitetets redan starka marina pro-
fil stärktes ytterligare när regeringen 2008 beslutade 
placera kansliet för det nya Havsmiljöinstitutet här. 
Två marina fältstationer finns på nära håll, vid Tjärnö 
utanför Strömstad och Kristineberg i Fiskebäckskil. 1 
januari 2008 slogs Tjärnö och Kristineberg samman, 
under det nya namnet Sven Lovén centrum för ma-
rina vetenskaper, men namnen Tjärnö och Kristine-
berg lever samtidigt kvar. Välutrustade forskningsfar-
tyg finns vid båda stationerna.

Tjärnö marinzoologiska station grundades 1963 av 
Göteborgs universitet. Stockholms universitet kom 
med 1965 och styrde relativt jämbördigt med Göte-
borgs universitet fram till 2007. 

Kristinebergs zoologiska hafstation grundades 1877 
av Kungliga Vetenskapsakademien och Sven Lovén  
var namnet på dess förste föreståndare. Under senare 

decennier har Kungliga Vetenskapsakademien drivit 
 Kristineberg i nära samarbete med Göteborgs uni-
versitet, men lämnade över driften till universitetet i 
januari 2008.

Fakulteten har länge bedrivit framgångsrik forsk-
ning inom miljövetenskap. Forskningen spänner 
över många ämnen, atmosfärsvetenskap och klimat-
forskning hör till de viktigaste. Andra framgångsrika 
forskningsprojekt fokuserar på hållbar utveckling 
och på klimateffekter. 

Starka forskningsområden är också funktions-
genomik, som handlar om hur arvsmassan styr celler 
och organ i kropp en, samt snabbt växande forsknings-
miljöer inom nanoteknik och vattenbruk. 

Unikt för Göteborgs universitet är ämnet kultur-
vård, ett tvärvetenskapligt ämnesområde med kopp-
lingar till humaniora, samhällsvetenskap, konst och 
arkitektur. I samarbete med Mariestads kommun 
bedrivs sedan 2005 utbildning inom landskapsvård, 
trädgårdsdesign och bygghantverk på skolan Dacapo.

Utöver ovan nämnda vetenskapsämnen finns ock-
så forskning och utbildning i bland annat geologi, 
botanik, zoologi, astronomi, matematik och fysik. 

Universitetets marina fältstation på Tjärnö, 
strax söder om Strömstad.  

2001  bildas den Vårdvetenskapliga fakulteten och slås samman med 
Odonto logiska och Medicinska fakulteten till Sahlgrenska akademin.
IT-universitetet bildas i ett samarbete med Chalmers.
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2005  beslutar universitetsstyrelsen att Odontologiska, Medicin ska och 
Vårdvetenskapliga fakulteten tillsammans bildar en gemensam fakultet under 
namnet Sahlgrenska akademin.

2005  börjar utbildning inom landskapsvård, trädgårdsdesign och bygg-
hantverk på skolan Dacapo bedrivas i Mariestads kommun.
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2006  flyttar lärarutbildningen från Mölndal till centrala Göte borg och 
 professor Pam Fredman blir Göteborgs universitets första kvinnliga rektor.

Universitetsbiblioteket
Det var 1861 som idén om ett vetenskapligt bibliotek i 
Göteborg blev verklighet. Initiativtagare också till bib-
lioteket var 1800-talets kända kulturpersonlighet Sven 
Adolf Hedlund. Bildandet av Göteborgs museum 1861 
var också ett av hans initiativ. Där fanns det bibliotek 
som med hjälp av donationer snabbt växte till en om-
fattande verksamhet med både läsplatser och bokut-
låning. S A Hedlund hade varit på besök i London 
och sett British Museum som inspirerat honom både 
med sin karaktär som industrimuseum och med sitt 
bibliotek.

När Göteborgs högskola öppnade 1891 bildades 

Göteborgs stadsbibliotek med museibiblioteket som 
grundstomme. Biblioteket hade en vetenskaplig inrikt-
ning och skulle ge service åt högskolan men även vara 
öppet för allmänheten. Detta Göteborgs stadsbibliotek 
ska emellertid inte förväxlas med dagens Göteborgs 
stadsbibliotek som har sina rötter i Dicksonska folk-
biblioteket.

1900 byggdes ett stort och vackert bibliotekshus i 
jugendstil på Haga Kyrkoplan, Vasagatan 2, som inhyste 
det som sedan blev Göteborgs universitetsbibliotek. 
Verksamheten flyttade 1954 till nybyggda och betydligt 
större lokaler vid Näckrosdammen, där Centralbiblio-
teket finns idag. 1961 förstatligades biblioteket och in-
ordnades i Göteborgs universitet, varvid det bytte namn 
till Göteborgs universitetsbibliotek. 

Biblioteksbyggnaden på Vasagatan 2 är idag univer-
sitetsbibliotekets Kurs- och tidningsbibliotek. Huset 
restaurerades efter originalritningarna och öppnade 
igen 1995. 

Göteborgs universitetsbibliotek har också filialer 
vid flera av fakulteterna.

2007  står Campus Linné klart vid Linnéplatsen. 

Det första universitetsbiblioteket, i en jugendbyggnad vid Haga 
Kyrkoplan. Efter att ha använts till annat under flera decennier 
finns här åter en filial till Universitetsbiblioteket.
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2008  beslutade regeringen att placera kansliet för det nya Havsmiljö -
institutet vid Göteborgs universitet. Samma år slogs universitetets båda marina 
fältstationerna vid Tjärnö och Kristineberg ihop och bildade Sven Lovén centrum 
för marina vetenskaper.

2011  Invigs Idrottshögskolans nya lokaler vid Skånegatan.

Invigningen 1954
Lördagen den 2 oktober 1954 invigdes Göte borgs 
 universitet. Kung Gustav VI Adolf och drottning 
Louise besökte invigningen och kungen in vignings-
talade. Hela talet återgavs på Göteborgs-Postens 
 ledarsida dagen därpå.

Inte på över trehundra år har Sverige haft en universitets-
invigning och lördagen den 2 oktober 1954 är därför en 
stor dag för hela det akademiska Sverige – och i än högre 
grad för Göteborg. 

Svenska Dagbladets utsände reporter ”Svale” skrev:

Frosten pärlade på det friska bladverket i Slottsskogen 
och solen öste ljumma strålar över de raskt flanerande 
människorna på Kungsportsavenyen. (…) Hos Gumperts 
på Södra Hamngatan hade två skyltfönster vikts för att 
manifestera dagens härlighet. Det ena öppnade sin famn 
mot filosofiska fakultetens ämnesvenner. Famnen var full 
med lärda verk på de stora kulturspråken. Medicinar-
nas fönster tedde sig inte heller illa. Folk stavade nästan 
andaktsfullt på krångliga latinska termer. En dam i be-
haglig medel ålder sade: – O, vad skönt! Snart kan man 
lägga in sig och bli botad av riktiga medicine doktorer 
här i Göteborg.

Göteborg flaggade över topp. De infödda sade, att så 
ståtligt som på lördagen har aldrig de svenska flaggorna 
smattrat över den raska sjö- och stapelstaden. Kungs-   
 flagg an med riksvapnet i Göteborg. Det var de blåa och 
gula dukarnas fest i ett verkligt kungaväder. Vad man 
gladdes!

Kung Gustav VI Adolf invigde Göteborgs universitet den 2 oktober 1954. 
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Det öppna universitetet i centrum

När Göteborg behövde en högskola donerade rika 
borgarfamiljer stora summor. Redan från början 
fanns tanken på ett öppet universitet. Samhällsnytta 
och folkbildning var, och är fortfarande i högsta 
grad, viktigt för Göteborgs universitet. 

Sedan starten har universitetet erbjudit offent-
liga föreläsningar, vilket länge var unikt bland 
Sveriges universitet. Idag finns ett digert höstpro-
gram, ett engagemang i den årliga Vetenskapsfesti-
valen och populärvetenskapliga kortföreläsningar i 
Bokias bokhandel på Kungsportsavenyen. De konst-
närliga utbildningarna anordnar under hela året 
föreställningar och utställningar och universitetets 
forskare återkommer regelbundet som experter i 
radio, tv och tidningar. 

Öppenheten till det omgivande samhället visar 
sig idag också genom forskningsprojekt och inno-
vativa utvecklingsprogram med näringslivet, inte 
minst inom läkemedelsindustrin.

Internationella samarbeten blir allt viktigare 
för universitetet. Forskare, lärare och studenter är 
engagerade i 1 500 olika projekt i skilda delar av 

världen. Särskilt samarbetet med Asien och Latin-
amerika och Afrika har ökat på senare år. Det finns 
ett centrum för forskning om globalisering och 
flera utbildningar i globala studier.

Göteborgs universitet är ett cityuniversitet vilket 
inte är en slump, utan en strävan både från univer-
sitetets och från stadens sida. Många andra universi-
tet i världen och i Sverige har särskilda campusom-
råden, med en egen studentvärld. I Göteborg blir 
studenterna en del av staden, i flera små campusom-
råden mitt i city.

Idag disponerar Göteborgs universitet 355 780 
kvadratmeter, bara i Göteborg. Men universitetet 
har även verksamhet i hela regionen, i större omfatt-
ning vid de marina stationerna Sven Lovén centrum 
i Tjärnö respektive Kristineberg, kulturutbildning-
arna i Mariestad under namnet Dacapo samt 
hantverksskolorna i Steneby i Dalsland. Göteborgs 
universitet har också omfattande verksamhet på 
hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
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