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Kanadensiskt statsbesök på  ESS 
 
22 FEBRUARI 2017 
 
LUND - Kanadas generalguvernör David Johnston och H.M. Konungen Carl XVI 
Gustaf besökte i dag European Spallation Source (ESS) i Lund, som en del av ett fyra 
dagar långt statsbesök i Sverige. På ESS hölls ett rundabordssamtal om framtida 
samarbetsmöjligheter inom forskning och innovation mellan Kanada och Sverige. 
Sveriges Minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, 
och Kanadas Minister of Science, Kirsty Duncan, deltog också vid besöket på ESS.  
 
Dagens besök var även kungens första på ESS byggplats i nordöstra Lund. Från ESS-
kontorets utsiktsdäck kunde kungen, generalguvernören och delegaterna från Sverige och 
Kanada se ut över byggområdet, där den världsledande materialforskningsanläggningen 
håller på att ta form. ESS oöverträffade kapacitet inom neutronspridning kommer att ge 
unika forskningsmöjligheter och bidra till framtida stora upptäckter inom till exempel life 
science, transport, livsmedel och energi. Kanadas generalguvernör var nöjd med besöket 
på ESS och talade om hur Kanada och Sverige ytterligare kan förstärka samarbetet inom 
innovation.  
 
- Jag är mycket glad över att besöka European Spallation Source och få veta mer om denna 
imponerande anläggning, säger Kanadas generalguvernör David Johnston. Detta viktiga 
forskningsprojekts komplexitet innebär att vi har mycket att vinna på att arbeta 
tillsammans. Jag ser fram emot resultaten av fortsatt samarbete mellan kanadensiska och 
svenska innovatörer och forskare. 
 
I de stora delegationerna från Kanada och Sverige som deltog vid besöket på ESS ingick 
bland annat representanter för Kanadas och Sveriges regeringar, näringsliv och akademi.  
 
 - Kanada är en viktig samarbetspartner för Sverige och vi hoppas genom det här 
statsbesöket kunna utöka våra samarbeten inom forskning och innovation, säger Sveriges 
Minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Som värdland för 
ESS välkomnar Sverige internationella partners i detta globala 
forskningsinfrastrukturprojekt. 
 
Under besöket diskuterades möjliga forskningssamarbeten mellan Kanada och Sverige vid 
ett rundabordssamtal. Bland annat belystes betydelsen av forskningsanläggningar som 
ESS och den närliggande synktrotronljusanläggningen MAX IV för forskning inom områden 
som life science, miljöteknik, och informationsteknologi. Arthur B. McDonald, 2015 års 
Nobelpristagare i Fysik och professor emeritus vid Queens Universitet, var en av de 
kanadensiska delegaterna som deltog i diskussionen, liksom Sveriges nationella 
samordnare för ESS, Lena Ek. De båda ländernas likheter när det gäller prioriterade 
forskningsområden, ett starkt stöd för forskning och utveckling samt ett gott 
innovationsklimat noterades särskilt vid rundabordssamtalet.   
 
- Både Sverige och Kanada inser vikten av fortsatta investeringar i den 
forskningsinfrastruktur som behövs om vi ska göra framsteg inom tjugohundratalets 
viktigaste övergripande utmaningar, såsom energi, material och hälsovård, säger John 
Womersley, ESS Director General, som ledde dagens rundabordssamtal. ESS är ett utmärkt 



   

   
 
2(2) 

 
europeanspallationsource.se 

exempel på en sådan investering och vi hoppas kunna bidra till att främja en djupare 
samarbetsrelation mellan svenska och kanadensiska forskare under det kommande 
årtiondet. 
 
I samband med det kanadensiska statsbesöket på ESS undertecknades också ett 
samförståndsavtal (MoU) om fördjupat samarbete mellan de två 
synktrotronljusanläggningarna MAXIV och Canadian Light Source. 
 
 
För mer information och bilder: 
Roger Eriksson, ESS Communications Officer, 46 721 79 23 11 or roger.eriksson@esss.se 
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European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på 
världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS förväntas leverera de första neutronerna innan 
decenniets slut och inleda användarprogrammet 2023. 
 
	


