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H istoriskt skifte efter 385 år  Det är en vanlig, intensiv dag för 
Gunnel Cederlöf, forskare i historia med 
uppdraget att vara vetenskaplig ledare 
för SALT, ett tvärvetenskapligt samar-
bete mellan institutionerna i Engelska 
parken.
SALT står för Forum for Advanced 

Studies in Arts, Languages and Theolo-
gy och drog igång i januari 2006, i sam-
band med att alla humanister flyttade 
in de nya lokalerna. Ett ökat samarbete 
skulle gynna forskare, doktorander och 
masterstudenter, eftersom flera institu-
tioner är alltför små för att kunna skapa 
en kritisk massa för exempelvis forskar-
seminarier.
– Vi behövde också skapa en frizon 

för alla våra forskare i Engelska parken. 
Mer än hälften av oss har inte fast tjänst 
utan är beroende av extern forskningsfi-
nansiering. Humaniora är generellt sett 
underfinansierat men vi  lyckas ändå 
prestera så mycket bra forskning, säger 
Gunnel Cederlöf, när hon själv kommer 
till ro för en pratstund.
SALT handlar mycket om att hitta 

gemensamma mötesplatser för kreativa 
samtal, öppna gränserna mellan olika 
discipliner, stärka internationaliseringen 
och spetsa forskningen internationellt.
– Vi behöver jobba mer i team inom 

humaniora, säger hon. 
Själv är Gunnel Cederlöf historiker 

och har alltid samarbetat med forskare 
inom andra discipliner, inte minst under 
hennes tid som forskare vid  statsveten-
skapliga institutionen, antropologen och 
SCAS, Kollegiet för samhällsforskning.

Bra gästföreläsare
Hennes halvtidsuppdrag för SALT 
sträcker sig fram till december 2008. 
Den närmsta tiden är full av aktiviteter, 
som till exempel workshops, seminarie-
serier, gemensamma doktorandsemina-
rier och doktorandforum.

Doktoranderna har varit väldigt po-
sitiva, särskilt ”SALT Lectures” med in-
bjudna internationella gästföreläsare är 
populära och har bred spridning.
– Ja, SALT ska vara en riktigt ”god 

karamell” som ska inspirera många män-
niskor, säger Gunnel Cederlöf.

Humanister möts  
i Engelska parken
Genom SALT ska stark forskning i 
Engelska parken ge återsken inom 
hela vetenskapsområdet. Det ska 
vara en plattform för möten och 
uppmuntra gemensamma 
lösningar över gränserna.
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Gunnel Cederlöf är 
vetenskaplig ledare 
för SALT.




