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Efter rymdstationen ISS planeras 
en fast bas på månen. Hur en sådan 
ska inredas och livet i och omkring 
ska organiseras har en grupp Lun-
dastudenter grunnat på i höst. Re-
sultatet redovisades strax före jul i 
en utställning på LTH – och i redo-
visningar inför bl.a. chefsarkitekt 
Larry Toups på NASA.

19 blivande industridesigners och en ar-
kitekt vistades en höstmånad på NASA 
i Houston där de även träffade svenske 
astronauten Christer Fuglesang. Det var 
kursen S.T.A.R. Design som ännu en 
gång inspirerade nya studenter och fick 
extra skjuts av hypen kring Fuglesang. 
Tack vare den fick kursdeltagarna upp-
märksamhet i bl.a. TV 4, Expressen, GT, 
Aftonbladet, Metro och Arkitekten.

Till uppskjutningen bjöd NASA in 
kursansvariga läraren, universitetslektor 
Maria Nyström, arkitektur.

– Vilken upplevelse och glädje! Helt 
obeskrivligt och overkligt. Rymd-Sverige 
har fått ny energi, det vill jag lova, maila-
de hon upprymt från Cape Canaveral.

Designstudenter 
utvecklar månbas i 
nASA-stött projekt

t

Industridesignstudenterna Deborah 
Georgsson, Kristian Paljasma och Raj-
ne Sorvoja föreslår denna slags rädd-
ningsstationer, Home-R, på vissa av-
stånd från månbasen.
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Studenterna samlade sig kring frågan 
om ett boende på månen. Scenariot var 
att man år 2031 ska ha forskare boende 
upp till sex månader på månen i ett ”ha-
bitat” som skyddar från den 14 jordda-
gar långa dagens extrema hetta och lika 
långa nattens iskyla och även mot strål-
ning. Den ska samtidigt ge syre, vatten 
och livsmedel genom odling. Allt ska re-
nas på plats i en sluten biosfär så att t.ex. 
vattnet kan återcirkuleras och koldioxid 
tas upp av syreproducerande växter.

StUdENtErNa har SpEcIaLStUdErat 
hur växthuset kan användas även för 
lugnande sinnesupplevelser, hur ett li-
tet månfordon kan utvecklas av en så 
kallad segway eller som ett slags män-
niskodriven cykel. Uppblåsbara element 
kan förena flera sådana månhus, enligt 
ett förslag. Några studenter minskar ut-
rymmet för boendet ännu mer än i NA-
SAs grundförslag. Det gav känslan av en 
mindre segelbåt, när det byggdes upp i 
fullskalelaboratoriet.

Andra projekt handlade om rädd-
ningskapslar, som behövs om månbilen 
går sönder, och system för navigering på 
månen. En speciell klocka kan behövas 
för tidmätningen på månen. Ett bord 
med många specialfunktioner, en dosi-
meter för strålmätning och en uppblås-
bar köksutrustning var andra förslag.

Arkitekt Larry Toops var imponerad 
över arbetena och lovade rapportera dem 
vidare till NASA.

TExT & foTo: MATS NYGREN

t

Ärmen med inbyggd 
display som visar aktu-
ell kartbild ingår i kon-
ceptet The Lunar Ru-
nar Project av Jeanette 
Karlsson, Maria Malcus 
och Ylva Söderström. 

En riktigt trång 
månbostad desig-
nad av Andreas 
Kronvall, Martin 
Pråme och Christian 
Sterngren byggdes 
upp i full skala.

Här dokumente-
rar NASAs arkitekt 
Larry Toups fullska-
lemodellen. Kan-
ske kan några idéer 
användas i ”skarpt 
läge”.
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Marek Kostrzewski leder 
Pierre Björkman och Klas 
Malmberg i en samspelsöv-
ning.
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Ur innehåLLet

6  Svårstyrd skuta
Otydliga och svårmätbara mål och bristande kontroll från förvalt-
ningsledningen. Det är kritik som riktas mot Excellensprojektet i en 
extern utvärdering.

7  oh-påslaget sänktes 
Det råder tillfälligt eldupphör i kampen om OH-påslagen som har 
förts mellan riksbankens jubileumsfond och Sveriges Universitets 
och Högskoleförbund. Schablonpåslaget, som Jubileumsfonden 
helt ville ta bort, har sänkts från 35 till 20 procent – en kompromiss 
som ingen part är riktigt nöjd med.

9  kvalitet, annars får det vara!
Lunds universitet ska tillhöra Europas toppuniversitet. Det slås fast i 
den nya strategiska planen. Detta mål ska uppnås bland annat ge-
nom sållning bland utbildningar och forskningsprojekt. Det som 
inte håller måttet läggs ner.

14  Intelligent design ifrågasätts
Från USA kommer en åskådning som kämpar om att komma upp 
på dagordningen som ett alternativ till evolutionsteorin. Istället för 
evolution talar anhängarna om intelligent design, alltså att en be-
gåvad konstruktör skulle ha skapat världen. Man nämner inte att 
konstruktören skulle vara Gud, men tanken ligger nära till hands. 
Fast är naturen så intelligent designad som den i förstone kan 
 verka? Lundaforskare har flera belägg för att den inte är det.

20  praktisk disputation
Björn Breidegard disputerade härförleden med en ovanligt prak-
tiskt inriktad avhandling om utveckling av handikapphjälpmedel. 
Han har t.ex. utvecklat Minimetern, som kan hjälpa svårt hjärnska-
dade personer att kommunicera. Han har också hittat ett sätt att 
analysera hur läsning av punktskrift går till. 

22  Namn engagerar
Det är inte alla forskare som sysslar med ämnen som utomstående 
blir engagerade av. Men etnologen Charlotte Hagström får ome-
delbar respons när hon berättar vad hon gör. Hon forskar nämligen 
om namn, något som alla kan relatera till och tycks ha en åsikt om.



�                         LUM nr 1 | 2007

EffEktIvISErINg. En extern utvärde-
ring kritiserar både upplägg, styr-
ning och kontroll av universitetets 
Excellensprojekt. 

– förvaltningsledningen har inte 
lyckats föra ut grundtanken med 
projektet, konstaterar Internrevi-
sionen. Medarbetarna har tagit av-
stånd och delvis förringat projektet, 
istället för att göras delaktiga. för-
valtningen är ovan vid att univer-
sitetsstyrelsen tar egna initiativ till 
förändringar, och har inte tagit upp-
draget riktigt på allvar. 

Ett stort ansvar tillskrivs – mellan 
raderna – förre förvaltningschefen 
Peter Honeth.

Revisionsfirman Öhrlings PriceWater-
houseCoopers har på uppdrag av univer-
sitetets internrevisorer utvärderat bespa-
ringsåtgärderna i de tre administrativa 
delprojekten ”Enklare och flexiblare ad-
ministration”, ”Bra lokaler till rimliga 
hyror” samt ” Prispressad upphandling”; 
Peter Honeth, i dag statssekreterare på 

Utbildningsdepartementet, ledde de två 
första delprojekten.

Konsulterna har analyserat den inter-
na styrningen och kontrollen, inte exakt 
beräknat besparingsvinsterna. Kritik 
riktas redan mot upplägget, och där-
med mot initiativtagaren universitets-
styrelsen. Målen är otydliga, enligt kon-
sultrapporten. Bara ett av 22 delmål har 
gått att mäta. Flera besparingar skulle 
ha gjorts ändå och det är tveksamt om 
de ska räknas in som resultat av Excel-
lensprojektet. Kontrollen har inte heller 
fungerat.

mEN dEt fINNS ockSå positiva resultat. 
Flera pågående effektiviseringsprocesser 
har fått ökad legitimitet. Prefektens svå-
ra roll och bristen på administrativ kom-
petens på institutionerna har lyfts fram. 
Omförhandlingar av hyror har gett ut-
delning, och detsamma gäller projektet 
prispressad upphandling, även om resul-
tatet är svårt att mäta.  

Styrkulturen inom universitetet håller 
på att förändras, enligt rapporten. 

– Administrationen kommer att för-
bättras ytterligare om, som rapporten sä-
ger, Excellensprojektet utvecklas till en 
excellensprocess, där alla nivåer ständigt 
försöker förbättra effektiviteten och pro-
duktiviteten. Det är den viktigaste slut-
satsen, säger Susanne Wallmark, chef för 
universitetets internrevision. 

hoN mENar att rapportEN speglar ett 
skifte mot en mer operativ universitets-
styrelse. Med Excellensprojektet har sty-
relsen försökt utöva målstyrning, men en 
överraskad förvaltning – ovan vid att sty-
relsen pekar med hela handen och kultu-
rellt påverkad av den akademiska frihe-
ten – har inte lystrat som den borde.

Kommunikationen har också brustit; 
förvaltningen har inte informerat styrel-
sen tillräckligt om problemen med att 
mäta resultaten, konstaterar Internrevi-
sionen. Och resultatuppföljningen har 
mestadels skett muntligt, direkt till för-
valtningschefen Peter Honeth.

– Men detta är historia. Vi måste lära 
av rapporten, och lyfta erfarenheterna 

Både rektor och kanslichefer har inter-
vjuats av konsulterna inför utvärdering-
en av Excellensprojektet. Förvaltnings-
chefen Peter Honeths synpunkter finns 
dock inte med i underlaget; han avboka-
de två avtalade intervjutider med kon-
sulterna strax innan han lämnade Lund 
i höstas.

– Men jag tycker inte rapporten är sär-
skilt kritisk; tvärtom pekar den på att vi 
uppnått resultat, säger Peter Honeth till 
LUM. Däremot har konsulterna haft 
orealistiska förväntningar på att univer-
sitetet ska fungera ungefär som ett före-
tag. Man ser administrationen som väl-

digt skild från forskning och utbildning, 
medan den tvärtom bör vara en integre-
rad del, anser jag.

Rapporten speglar att administratio-
nen är ovan vid den här typen av initi-
ativ uppifrån, säger också Honeth.Det 
har varit svårt att få acceptans och ge-
nomslag för projektet ute i verksamhe-
ten, där de stora administrativa vinster-
na kan göras. 

– Detta har jag redovisat för styrelsen 
och dess ordförande. Jag har t.o.m. fram-
fört en del kritik mot upplägget, som jag 
tycker försvårat acceptansen i verksam-
heten, säger Peter Honeth.

Universitetsstyrelsens ordförande Al-
lan Larsson kommenterar rapporten hu-
vudsakligen positivt:

– Vi har en lägre hyra än vi annars 
skulle ha haft, och när det gäller inköp 
får vi mer för pengarna. Hela operatio-
nen har bidragit till att Lunds universi-
tet fått balans i ekonomin, som var gan-
ska förfärlig när projektet drogs igång. 
Det är en bra omsvängning som skett på 
två år. 

Kritiken av den interna styrningen 
och kontrollen får styrelsen titta närma-
re på framöver:

–  Men det finns ingen anledning att 

Kommentarer till utvärderingen

Brister i upplägg och styrning 
av Excellensprojektet

t
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oh-kamp. Riksbankens jubileums-
fond, RJ, och Sveriges Universitets 
och Högskoleförbund, SUHf, gick 
halva vägen var i uppgörelsen om 
de så kallade oH-kostnaderna. 

– Det blev ett avtal som båda 
parter är missnöjda med – men nu 
får forskarna i alla fall sina peng-
ar, säger Göran Blomqvist, VD på 
Jubileumsfonden. 

För Lunds del handlar det om åtta fors-
kare inom humaniora och teologi, och 
två inom samhällsvetenskap som nu 
kan dra en suck av lättnad och sätta 
igång sina projekt. En av dem är pro-
fessor Erik Hedling som fick det största 
anslaget, 2,6 miljoner till ”Filmen och 
den svenska välfärdsstaten”.

– Fantastiskt skönt att det löste sig, 
säger han. Utan att vara insatt i detal-
jerna så förstår jag både fonden och 
universiteten. Men jag har hela tiden 
trott att de skulle komma överens så 
riktigt orolig har jag inte varit.

Som LUm SkrEv i förra numret hand-
lar konflikten om att Jubileumsfonden 
inte längre ville betala det generella på-
slaget på 35 procent för indirekta kost-
nader såsom lokaler och annan service 
för de beviljade projekten. Fonden an-
såg att schablonpåslaget borde sänkas 
till en rimligare nivå – eller så ville man 
ha en redovisning på de faktiska kost-
naderna för varje projekt. Men SUHF 
ville varken släppa kravet på schablon-
påslaget eller sänka det, och universite-
ten reagerade med att inte lösa ut ansla-
gen från Jubileumsfonden. Strax före 
jul enades parterna om en schablon på 
20 procent istället för 35.

– Men detta är ingen permanent 
uppgörelse, betonar Göran Blomqvist, 
utan gäller endast projektanslagen för 
i höstas.

För att förstå varandra bättre har 

Tillfällig kompromiss 
om oH-kostnader

SUHF bjudit in RJ att vara med i sin 
arbetsgrupp för full kostnadstäckning 
där även representanter från Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse ingår. RJ 
har tackat ja med förbehållet att inte 
behöva binda sig till vad gruppen kom-
mer fram till.  

Nu har man i alla fall ända till den 
28 oktober 2007 på sig att bli överens 
om principer och procentsatser. Då tar 
Riksbankens jubileumsfond sitt nästa 
fördelningsbeslut. 

Och om man inte blir överens?
– Då finns det andra alternativ, säger 

Göran Blomqvist som inte varit overk-
sam under konflikten utan sett sig om 
efter andra lösningar.

– Det viktigaste för oss är att fors-
karna får pengar till sina projekt varav 
en del helt säkert kan knytas till andra 
institutioner som museer eller arkiv.

MARIA LINDH

fotNot. Förhandlare för SUHF i uppgörel-
sen om RJs OH-påslag var dess dåvarande 
ordförande – professor Kåre Bremer, rek-
tor vid Stockholms universitet. Han har nu 
lämnat över ordförandeposten till LUs rek-
tor Göran Bexell.

     Excellensprojektet
Excellensprojektet startades på uni-
versitetsstyrelsens initiativ 2004 för att 
bli bättre i alla delar av verksamheten, 
från forskning och utbildning till admi-
nistration. Administrationen fick i upp-
drag att spara åtskilliga miljoner kr, som 
skulle föras över till ”kärnverksamhe-
ten” forskning och utbildning. Mer info: 
www3.lu.se/lu/excellens/index.php

till en mer generell nivå, säger Susanne 
Wallmark.

Administration, ekonomi och perso-
nalfrågor måste framöver hanteras mer 
professionellt. De kan inte präglas av den 
frihet som utmärker forskning och ut-
bildning och behöver samordnas mer. 
Ledarskapet måste utvecklas. Informella 
och osynliga lednings- och styrprocesser 
måste bli öppnare och tydligare. Det be-
hövs också en klar skiljelinje mellan ad-
ministration och utbildning/forskning.

– Men LU är inte ensamt om brister 
i organisationen som påverkar styrning 
och kontroll. När jag möter kolleger från 
andra universitet framstår vi tvärtom lite 
som föregångare i det här förändringsar-
betet, säger Susanne Wallmark. 

Revisionsrapporten ska behandlas i 
universitetsstyrelsen den 19 februari. 
 

BRITTA CoLLBERG.

tala om det som varit, utan snarare om 
hur vi gör framöver. Förändringsarbetet 
fortsätter. Nu tar vi nya tag och inriktar 
oss på en kontinuerlig excellensprocess, 
säger Allan Larsson.

Redovisningschefen Anders Brodin 
som lett delprojektet ”Prispressad upp-
handling” tycker att Excellensprojektet 
hjälpt till att få upp ett antal frågor på 
agendan inom förvaltningen. 

– Att sedan målen varit svåra att mäta 
och delvis saknat känsla för de villkor vi 
arbetar under, är en annan sak, menar 
Anders Brodin.

BRITTA CoLLBERG

t

Göran Blomqvist, VD för Riksbankens jubi-
leumsfond, är inte helt nöjd med kompro-
missen. foto: kennet ruona 
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tennisentusiaster
ligger under 
i gerdamatch

tENNISStrId. I matchen om ten-
nisens framtid på Gerdahallen 
har första set vunnits av hallens 
VD Anders faager. Riksantikva-
rieämbetet säger nämligen nej 
till Tennisvännernas förslag att 
byggnadsminnesförklara hal-
len. Detta eftersom den nume-
ra är inbyggd i en modernare 
anläggning.

I övrigt är kampen lika hård som för-
ut. Anders Faager slår tunga grund-
slag med argumentet att trängseln på 
gympa och styrketräning är så stor att 
nya verksamheter som exempelvis pi-
lates saknar utrymme att ens testas.

Tennisspelarna, som bildat en 
stödförening med 240 medlemmar 
och Kent Salomonsson som talesman, 
rusar på nät och kontrar med huvud-
argumentet att donationen från 1929 
uttryckligen stadgar att hallen ska an-
vändas till tennis. Att ändra det kräver 
en permutation. Dessutom följer man 
upp med att en ny tennishall skulle 
kosta minst 15 miljoner att bygga och 
att det är fel att Gerdahallen betalar 
hyra (552.000 kronor per år) till Sta-
tens fastighetsverk, eftersom bygg-
naden en gång är donerad till univer-
sitetet.

NärmaSt Ska jUrIStEN Katarina 
Olsson lämna en bedömning i början 
av februari.

För ett år sedan talade Anders Faa-
ger om att ta bort den ena tennisba-
nan. nu hoppas han kunna bygga om 
båda i sommar.

– Tennisspelarna avvisade det för-
sta förslaget helt, ”två banor eller ing-
en”, sa man. Men jag undrar ändå om 
det inte slutar med en kompromiss 
om ena banan, säger han till LUM.

Vem slår den avgörande smashen?

MATS NYGREN

UtBILdNINg. En ny, internationell 
masterutbildning i ”hållbar stads-
gestaltning” startar i höst. 

Axel och Margaret Ax:son Johns-
sons stiftelse har nyligen beviljat 
LTH �,� miljoner kronor för ända-
målet. Det blir också en ny centrum-
bildning för undervisning och forsk-
ning i samma ämne. 

Stiftelsen lovar att ”positivt beakta stöd 
för ytterligare två år” och kan förhopp-
ningsvis gynna satsningen även på an-
dra sätt. Den stöder bl.a. redan en gäst-
professur som innehas av Ellen Dunham 
Jones från Georgia Institute of Techno-
logy. Hon har lagt upp planerna på den 
nya masterutbildningen tillsammans 
med universitetslektor Peter Siöström 
och doktorand Catharina Sternudd. Pe-
ter Siöström är programledare.

– dEt BLIr EN kvaLItEtShöjaNdE avslut-
ning för en del av LTHs arkitektstuden-
ter och samtidigt kan vi anta ett 20-tal 
internationella studenter, säger prefekt 
Kerstin Barup på Institutionen för ar-
kitektur och byggd miljö, glad över att 
äntligen kunna ”trampa på gasen”. 

Första året tar programmet in max 20 
studenter. Dessa kan vara arkitekter, 
landskapsarkitekter eller fysiska plane-
rare.

Det tvååriga programmet består till 
hälften av kurser som redan finns i arki-
tektutbildningen och till hälften av nya 
kurser. Kurserna ges på engelska och av-
slutas med en termins examensarbete. 
Delkurser kan läsas som valbara projekt 
av LTHs arkitektstudenter på fjärde och 
femte året.

– Donationen ger oss möjligheter att 
utveckla och profilera stadsbyggnads-
undervisningen och förstärka inrikt-
ningen mot långsiktig hållbarhet, säger 
 Peter Siöström.

på ENgELSka kaLLaS programmet ”Sus-
tainable Urban Design”. Några nyckel-
begrepp är ”den urbana strukturen”, 
”nätverksstaden” och ”den regionala sta-
den”. Studenterna ska förstå miljöfrå-
gorna i stadsplanering och få verktygen 
för hur man skapar den hållbara staden. 
Arbetsmarknadens behov av den här sor-
tens kompetens anses stor, såväl i Sverige 
som internationellt.

MATS NYGREN

Mastersatsning på 
hållbar stadsgestaltning

Hållbar stads-
gestaltning är 
ämnet för den 
internationel-
la masterutbild-
ning som startar 
i höst. foto: 
kennet ruona
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3 svar

vad tycker du om den 
strategiska planen? 
hur påverkar den dig?

Anna Arstam, 
utbildningskoordi-
nator, Kansli M:
– Planen är bra. Vi på 
Medfak har sneglat 
lite på den när vi skri-
vit vår egen strate-
giska plan. Kvalitets-
utvärderingar finns också i vår plan, och 
de kommer förstås att också beröra mig 
och mitt arbete. Det är bra. Det behövs 
riktlinjer och det är en fördel att arbeta 
mot uppställda, definierade mål.

Torbjörn von 
Schantz, dekan, 
Naturvetenskapliga 
fakulteten:
– Planen kunde inte 
blivit bättre, med de 
förutsättningar som 
funnits. Visst finns 
kontroversiella inslag, men att mer peng-
ar ska fördelas efter kvalitetskriterier är 
bra. På n-fakulteten ska vi föra in ett så-
dant moment i vår anslagsfördelning. Det 
viktiga är att vi får lättmätta, lättförståeli-
ga och genomskinliga kvalitetsmått.

olof Hedling, 
universitetslektor 
i filmvetenskap:
–  Jag kan planen för 
dåligt och har hittills 
bara läst en samman-
fattning av den. Ge-
nerellt kan man alltid 
tvivla på hur objektiva kriterierna blir vid 
en kvalitetsutvärdering. Samtidigt tycker 
jag att ett universitet ständigt bör vara i 
förändring och att vissa saker ofrånkom-
ligen måste lämna plats för annat. 

framtIdSfrågor. ”Lunds universi-
tet ska tillhöra de absolut främsta 
bland Europas universitet”.

Så låter visionen i den nya strate-
giska planen.

Planen ska genomsyra universite-
tets arbete de kommande fem åren.

– Alla får vara beredda på föränd-
ring och förnyelse, säger rektor Gö-
ran Bexell.

Så var den i hamn, den strategiska planen 
som gäller från och med nu och sträck-
er sig fem år i framtiden. Visionen kan 
tyckas hög, den är utmanande men möj-
lig att uppnå, menar Mats Benner i den 
arbetsgrupp som arbetat med att ta fram 
planen.  

Han citerar Anthony Eden, brittisk 
premiärminister på 50-talet, som svara-
de på frågan vad han tyckte om sin tid 
som premiärminister: ”Om det inte var 
för allt som hände hade jag varit en stor 
premiärminister”. 

– Det illustrerar att vi alla har en var-
dag på arbetet med uppgifter som måste 
lösas och det kan vara svårt att höja blick-
en. Men tanken är att målen ska tränga 
igenom och påverka det dagliga arbetet. 
Planen ska levas och inte vara ett doku-
ment, säger Mats Benner. 

dEN förra pLaNEN fIck krItIk för att 
den var luftig, självberömmande och vag. 
Stort och smått blandades och förvirra-
de. Detta har rensats bort.

– Den nya är mer bestämd både vad 
gäller den riktning universitetet ska ha 
och vad som ska åstadkommas. Ett an-
tal konkreta strategier har satts upp för 
att nå målet, säger Mats Benner. 

Det övergripande målet i planen är att 
Lunds universitet ska hålla högsta kva-

litet inom såväl utbildning, forskning 
som administration. För att uppnå det 
ska universitetet arbeta med kvalitetssäk-
ring, gränsöverskridande samverkan, in-
ternationalisering samt ledarskap, lärar-
skap och medarbetarskap.

LEdNINgSgrUppEN i samarbete med de-
kanrådet har kopplat målen till en åt-
gärdslista. Den ska följas och uppdate-
ras efter hand.  

Listan är lång men några exempel ur 
den är:

• Kvalitetssystem utvecklas för såväl 
forskning som grundutbildning. Syste-
men ska sålla ut de framstående utbild-
ningsmiljöerna som premieras med ökad 
tilldelning. De som inte håller måttet 
läggs ner.

• För forskningen startar nästa år ett 
projekt för att ta fram system för kva-
litetsvärdering på universitetsgemensam 
nivå. 

• Inom internationaliseringen ses sam-
arbetsavtalen med andra universitet över. 
Vissa får stryka på foten, andra avtal ut-
vecklas.

• Ett uppdrag läggs ut för att se hur lä-
rarnas roll som ledare kan utvecklas.

– På en del punkter vill jag se direkt 
action. Det gäller bland annat intern-
kommunikationen som ska bli bättre. 
Vissa uppdrag läggs ut direkt på en per-
son, exempelvis ska den kommande för-
valtningschefen få i uppgift att följa upp 
Excellensprojektet. Uppdrag som är mer 
kostnadskrävande tas efterhand som rek-
torsbeslut, säger Göran Bexell. 

ANNA JoHANSSoN

fotNot: Läs hela den strategiska planen på: 
www.lu.se/strategiskplan

LU ska tillhöra
Europatoppen

Strategiska planen:
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Avdelningen för mikrobiologisk ekologi 
i Lund. Den inleddes i Lund omkring 
1980 och genomgick tack vare samarbe-
tet med Read en snabb expansion. I dag 
är det en relativt stor grupp som ägnar sig 
åt mykorrhizaforskning och som dessut-
om har ett livligt forskningsutbyte med 
andra grupper i världen. 

Matthias Scheffler är professor och 
chef för den teoretiska institutionen vid 
Fritz Haber Institute of the Max Planck 
Gesellschaft i Berlin. Tyngdpunkten i 
hans forskning ligger i att kvantitativt 
beskriva egenskaper hos fasta ämnen och 
speciellt system på deras ytor genom s.k. 
täthetsfunktional teori. I början av 90-ta-
let inleddes ett samarbete mellan Scheff-
ler och Avdelningen för synkrotonljus-

toppvEtENSkap. En ny föreläsnings-
serie tvärs över ämnesgränserna och 
med några av världens främsta fors-
kare. Det lockar Lunds universitet 
med i vår. I mars inleds ”Imaginative 
Scientists” – en serie öppen för alla 
inom universitetet, studenter som 
forskare. Kanske kan det bli den mö-
tesplats som många efterlyser…

400.000 kronor från Grace och Philip 
Sandbloms stiftelse har gjort den uni-
versitetsgemensamma föreläsningsserien 
möjlig. Serien ska pågå även under 2008, 
berättar professor Sture Forsén i Lunds 
universitets råd för forskningsutveckling 
som diskuterat fram upplägget.

Sture Forsén har pusslat ihop program-
met med internationella forskarstjärnor, 
som gjort speciella insatser inom allt från 
naturvetenskap och medicin till huma-
niora och ekonomi.

Först ut den 22 mars blir Margaret S 

forskarstjärnor gästar 
ny föreläsningsserie 

Livingstone, Harvard Medical School, 
som studerat hur ögon och hjärna bearbe-
tar synintryck. Hon har förklarat hur en 
rad framstående konstnärer från da Vinci 
till van Gogh, utnyttjat hjärnans egenhe-
ter vid bearbetningen av ögats signaler.

– Genom att analysera 35 av Rem-
brandts många självporträtt har hon fak-
tiskt övertygande kunnat visa att han var 
vindögd, berättar Sture Forsén.

dEN 3 maj kommEr aNN SENghaS, Psy-
kologiska institutionen vid Columbia 
University i New York. Hon är chef för 
ett laboratorium för språkinlärning.

– Hennes kanske mest fängslande ar-
bete är en långtidsstudie av dövstumma 
barn i Nicaragua, som utan lärare ut-
vecklade ett teckenspråk. Språket blev, 
efterhand som nya generationer barn tog 
vid, allt mer sofistikerat.

Den 22 maj är det dags för den kände 
sociologen Bob Jessop från Lancaster Uni-

hEdErSdoktorEr. Pionjärer och 
stigfinnare i materiens och det le-
vandes mikrovärldar – så skulle man 
kunna beskriva de nya hedersdokto-
rerna vid Naturvetenskapliga fakul-
teten på Lunds universitet. Den tys-
ke fysikern Matthias Scheffler och 
den engelske biologen David Read 
har av fakulteten just utnämnts 
till hedersdoktorer för år �00� och 
kommer att promoveras till våren.

David Read är professor vid universite-
tet i Sheffield och en världsauktoritet på 
den s.k. mykorrhizasymbiosen, dvs. sam-
spelet mellan växter och svampar. Pro-
fessor Read har också haft ett stort in-
flytande över mykorrhizaforskningen vid 

versity, som studerar sociala och ekono-
miska konsekvenser av globaliseringen.

Vårens föreläsningar avslutas 12 juni 
med Anne Fausto-Sterling, Brown Uni-
versity. Hon är en ledande genusforskare 
med uppmärksammade böcker om sexua-
litet och kön utifrån biologiska, genetiska, 
evolutionära, antropologiska och psyko-
logiska utgångspunkter. Hennes föreläs-
ning ges på Kulturen och är ett samarrang-
emang med museet och dess utställning 
”Sexuellt” under Linnéåret 2007.

Under hösten återkommer serien med 
bl.a. Robert O Keohane, Princeton Uni-
versity, expert inom området internatio-
nella politiska relationer (20 september) 
samt pedagogen Judith A Langer, Uni-
versity of Albany, som ser ungas kontakt 
med god litteratur som oerhört viktig i 
deras mognadsprocess (16 oktober).

Utöver föreläsningarna ska gästerna 
också avsätta tid för möten eller special-
seminarier med lundaforskare.

– Mottot ”Imaginative Scientists” har 
vi lånat av Albert Einstein: ”Logic takes 
you from A to B, imagination takes you 
everywhere”. Vi hoppas det ska locka och 
att vi får ett brett deltagande, säger Stu-
re Forsén.

BRITTA CoLLBERG 

 

fysik i Lund – en 
avdelning som har 
tillgång till avan-
cerade experimen-
tella faciliteter på 
den stora forsk-
ningsanläggning-
en MAX-Lab, 
även den belägen i Lund. Från början 
innefattade samarbetet ett fåtal personer 
men det har nu växt och inkluderar även 
forskarna vid Avdelningen för fasta till-
ståndets fysik. Inte minst för en lång rad 
doktorander har samarbetet med Scheff-
ler och hans grupp varit mycket värde-
fullt, och därför har Matthias Scheffler 
nu utsetts till hedersdoktor.

GöRAN fRANKEL

Matthias Scheffler.

Naturvetarna hedrar dubbelt
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mötESpLatS. overhead-apparaten 
är ett minne blott. Åtminstone på 
LUs nya kongresscentrum.

Lokalerna har utrustats med det 
senaste i teknikväg som ger nya 
möjligheter att hålla möten och fö-
reläsningar.

Se föreläsaren på storbildsskärm 
eller sitt vid din dator och följ med i 
diskussionen – det är bara att välja.

Kongresscentrum har precis blivit fär-
digt. Tekniken är på plats, inredningen 
i flera fall ny och lokalerna uppfräschade. 
Men var ligger då centret? 

Mestadels är Kongresscentrum ett 
virtuellt sådant. Olika lokaler runt Uni-
versitetsplatsen är med hjälp av dator, 
ljud- och bildanläggning sammankopp-
lade. Alla lokalerna kan tas i bruk samti-
digt och då rymma upp till 1000 perso-
ner. Eller så kan lokalerna användas en 
och en för mindre möten. 

– Detta ska vara en mötesplats för hela 
universitetet, säger Lars Lavesson som är 
chef för Byggnadsenheten och visionären 
bakom det nya centret. 

två pErSoNEr har aNStäLLtS till Kon-
gresscentrum. En tekniskt ansvarig och 
en kongressamordnare som ska fungera 
som stöd för områden och enheter som 
vill hålla konferenser.

– Det räcker inte med att innehållet i 
föreläsningarna håller högsta klass. Det 
behövs också någon som är proffs på att 
ordna allting runt omkring såsom lokal-
bokning, program, catering och utflyk-

ter för mötesdeltagarna, 
säger Lars Lavesson. 

Det interna behovet 
av ett kongresscentrum 
är stort, enligt Lavesson. 
Därför är det i dagsläget 
inte säkert om det finns 
möjlighet för utomstående 
att hyra in sig i lokalerna. Sa-
larna används också dagligen 
som föreläsningssalar. Därför får 
de stora kongresserna hållas före 
och efter själva studieterminerna. 

hUr Ett mötE ELLEr EN koNgrESS kan 
komma att se ut i Kongresscentrumet 
är det egentligen bara fantasin som sät-
ter stopp för. Direktsändningar via web-
ben, storbildsskärmar och ljudanlägg-
ning som är sammankopplade mellan 
lokalerna gör det möjligt att sitta på an-
dra ställen än där föreläsningen sker. 
Antingen sitter kongressdeltagarna i 
olika salar och följer sändningarna och 
deltar i diskussioner sinsemellan. Eller 
så sitter man hemma eller vid sitt skriv-
bord på arbetet och följer med i vad som 
sägs. 

Föreläsningarna kan också göras helt 
offentliga via webben. Varför inte Fråga 
Lund på nätet under en viss sändnings-
tid? spånar Lars Lavesson.

I mars blir det stor invigning av Kon-
gresscentrum. Dessutom planeras ett an-
tal öppna hus under våren då anställda 
kan få undervisning om tekniken i lo-
kalerna. 

ANNA JoHANSSoN

kongresscentrum 
kan rymma 
tusen man

    kongresscentrum
Salar i Palaestra, aulan och hörsalen 
i Universitetshuset, flera salar i AF-
borgen, Edens hörsal, en sal i Kungs-
huset och hörsalen på Stora Algatan 
(vid Medicinska fakultetens kans-
li) har kopplats samman med teknik 
för ljud och bild (markerat med rött 
på kartan). Dessa tillsammans utgör 
Kongresscentrum.

Om alla salar tas i bruk samtidigt 
kan Kongresscentrum ta emot upp 
till 1.000 personer, som kan se och 
höra samt prata med varandra mel-
lan salarna i realtid. Lokalrenovering 
och teknikutbyggnaden har kostat 
20 miljoner kronor, varav cirka hälf-
ten har bekostats genom en dona-
tion från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse. 

t

Lokaler länkas ihop virtuellt till en jättelik mötesplats
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mILjövEtENSkap. Vad händer när 
lagenliga miljökrav riskerar att leda 
till stora kostnader för kommunen 
eller för företag i kommunen? Ska 
vägbyggen och industriverksam-
het prioriteras för ekonomins skull, 
även om det går ut över miljön?

I den bästa av världar samarbetar alla de-
lar av en kommunal organisation för att 
ge medborgarna ett så gott liv som möj-
ligt. Men i praktiken blir det inte sällan 
konflikter mellan de miljöansvariga och 
dem som sätter de ekonomiska intressena 
främst. I värsta fall kan sådana konflik-
ter bli långvariga och leda till svåra per-
sonliga kriser.

En temadag vid Institutionen för mil-
jövetenskaplig utbildning ägnades åt just 
detta: vad en miljöinspektör kan råka ut 
för när han eller hon för sitt samvetes 
skull tvingas gå emot sina chefer. Flera 
talare berättade om sina erfarenheter av 
att ha blivit kritiserade, fråntagna sina 
arbetsuppgifter, anklagade för påhittade 
felsteg och utfrusna på sin arbetsplats.

– Ämbetsmän som anser att något i 
organisationen går oetiskt och olämpligt 
till har olika alternativ, förklarade profes-
sor em. i statsvetenskap Lennart Lund-
quist. Han eller hon kan väcka frågor hos 
chefen, tala ut i medierna eller hos kolle-
gorna, eller tipsa medierna anonymt.

proBLEmEt är att inget av detta funge-
rar bra idag, menade han. Meddelarfri-
heten är inte självklar, trots att den slås 
fast i lagen, och den som går till chefen 
kan få ett lika hårt straff som den som 
vänt sig till pressen.

Det är viktigt att komma ihåg, me-
nade Lennart Lundquist vidare, att den 
som vågat göra sig obekväm i regel inte 
är en knepig bråkstake, även om han kan 
utmålas som sådan. Han är i de flesta fall 
en fullt normal och tidigare både upp-
skattad och produktiv medarbetare.

– Vem som helst av er kan när som 
helst hamna i den här situationen. Det 
kan jag säga med bestämdhet, efter att ha 
mött många sådana personer, sa han med 
adress till de studenter som snart blir fär-
diga miljöinspektörer.

Två andra talare var de f.d. miljöin-
spektörerna Nils Hydén och Leif Kå-
vestad. Båda hade gjort felet att vara för 
bra: de hade arbetat så effektivt att deras 
verksamhet kom att bli störande.

– Inom Enköpings miljöförvaltning 
hade vi skaffat oss goda tillsynsrutiner. 
Flera av de ärenden vi anmält, inte bara 
på miljöområdet utan också när det gäll-
de djurhållning och livsmedel, hade lett 
till fällande domar, sa Nils Hydén.

aLLt fUNgEradE väL fram till valet 1998. 
Med en ny politisk majoritet upphörde då 
det dittills goda samarbetet mellan tjäns-
temän och politiker på miljösidan. För-
valtningens arbete ifrågasattes, det tala-
des om samarbetssvårigheter, miljöchefen 
kände sig så pressad att hon slutade, och 
till slut gav även Nils Hydén upp.

Leif Kåvestad i Stockholm hade sju-
ka hus som sin specialitet. Så länge han 
identifierade sjuka hus hos utomstående 
fastighetsbolag gick det an, men när det 
kom till kommunala skolor och kommu-
nala bostadsbolag blev han obekväm.

– Massor av sjuka hus hade byggts på 
80- och 90-talen, och att sanera alla skul-

le väl helt enkelt bli för dyrt… sa han.
Då var det lättare att lägga locket 

på genom att stoppa den alltför effek-
tive tjänstemannen. Leif Kåvestad fick 
en rad varningar, all hans ingående och 
utgående post måste gå via chefen, och 
han förbjöds att tala med media. Sena-
re blev han fråntagen sina uppgifter och 
fick sitta overksam i sitt arbetsrum, och 
till sist blev han uppsagd – även om Ar-
betsdomstolen i efterhand förklarade att 
rätten varit på hans sida.

EftEr att ha hört dessa och fyra lik-
nande fall vid temadagen var stämning-
en bland studenterna något dämpad.

– Detta är ju inte så uppmuntrande för 
oss som går ut om ett halvår. Men det är 
förstås bra att vara förberedd på eventu-
ella problem, sa Anna Mattson.

Just det var också syftet med arrang-
emanget, menade Högni Hansson. Han 
är miljöchef i Landskrona och gästlära-
re vid Institutionen för miljövetenskap-
lig utbildning, och var den som planerat 
dagens program.

– Vi vill inte skrämma bort våra stu-
denter, och den bild som getts idag visar 
inte hur det i allmänhet ser ut ute i kom-
munerna. Men den visar vad som i värsta 
fall kan hända. Och det är ju bättre att 
vara förberedd än att bli tagen på sängen 
av eventuella konflikter…

INGELA BJöRCK

tufft för miljöinspektörer 
att gå emot chefen 

Högni Hansson är mil-
jöchef i Landskrona 
och gästlärare vid In-
stitutionen för miljö-
vetenskaplig utbild-
ning, och var den som 
planerat temadagens 
program.
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aLUmNI. Det är inte alla som haft 
en nobelpristagare som handleda-
re. Men Henrik Nordberg som läs-
te fysik i Lund i början på �0-talet 
hade �00� års nobelpristagare Ge-
orge Smoot som handledare när 
han skulle göra sitt examensarbete. 
Henrik fick arbeta med data från sa-
telliten CoBE, samma data som gav 
Smoot och John Mather priset.

– George är en öppen och social person, 
han är pigg och glad och blir lätt entu-
siastisk, berättar Henrik Nordlund. Jag 
åkte ut och gratulerade honom samma 
dag som det tillkännagavs att han fått 
priset.  Han var naturligtvis rätt omtum-
lad. Ändå kan det inte ha kommit som en 
överraskning. Det är många som trott att 
han skulle få priset förr eller senare.

hENrIk NordBErg kom till Kalifornien 
för tio år sedan. Bakgrunden är att fy-
sikerna i Lund har ett samarbete med 
LBNL, Lawrence Berkeley National La-
boratory. Peter Ekström på Avdelningen 
för kärnfysik föreslog att Henrik skulle 
söka sig dit för att göra sitt examensar-
bete. Uppgiften bestod i att skriva pro-
gram så att man ur en väldig databas kan 
visualisera kärnfysikdata i form av dia-
gram etc. 

– Men jag tyckte det blev för lite fy-
sik i ett sådant exjobb, berättar Henrik. 
Så jag förhörde mig om möjligheten att 
göra detta som ett sommarjobb i stället, 
och det gick bra. På LBNL hade jag en 
kollega som kände George Smoot och fö-
reslog att jag skulle kontakta honom och 
fråga om det fanns något examensarbete 
på hans avdelning.

George Smoot fick nobelpriset för 
sina analyser av data från COBE-satel-
liten. Satelliten har mätt den kosmiska 
bakgrundsstrålningen. Små temperatur-
variationer förklarar hur materien varit 

fördelad i ett ungt universum och hur 
de första galaxerna och stjärnorna kan 
ha uppstått.

– Jag gjorde mitt examensarbete med 
COBE-data. Fast i det här fallet använ-
des dessa data på ett annat sätt. Vi försök-
te bestämma vissa fysikaliska konstanter 
med ännu högre noggrannhet än tidiga-
re, säger Henrik Nordberg.

Efter fullbordat examensabete be-
stämde han sig för att stanna kvar i Ka-
lifornien, tog sin examen och blev an-
ställd på LBNL. 

– En fantastisk arbetsmiljö, menar 
Henrik. Det vimlar av människor som 
alla sysslar med intressanta saker. Man 
blir ständigt inspirerad. Tio eller elva no-
belpristagare kommer från LBNL, och 
på närbelägna Berkeley-universitetet vet 
jag inte hur många det finns…

I dag är Henrik Nordberg fast rotad i 
Kalifornien med barn och hustru. Efter 
åren på LBNL startade han tillsammans 
med några likasinnade ett mjukvaru-
företag som växte och under en tid hade 
140 anställda.

GöRAN fRANKEL

En nobelpristagare 
som handledare...

Förre LU-studenten Henrik Nordberg (här 
med sin dotter) gjorde sitt examensarbete 
hos nobelpristagaren George Smoot.

LEdarSkap. fredrik Lindström, pro-
fessor i religionsvetenskap, har ta-
git över som dekan för Centrum 
teologi och religionsvetenskap, 
CTR, efter att Werner Jeanrond 
lämnat posten efter bara ett år.

Det var i höstas som professorn i syste-
matisk teologi, Werner Jeanrond, med-
delade att han inte längre ville vara de-
kanus. när han tog över för ett år sedan 
blödde fakulteten ekonomiskt och hans 
uppgift blev då att i första hand stoppa 
blodflödet. En tredjedel av CTrs cirka 30 
lärare drabbades. Det var en smärtsam 
men nödvändig anpassning till den bistra 
verkligheten, menar Fredrik Lindström 
som numera är både prefekt och deka-
nus – det senare som en interimslösning 
under ett år.

 – Det bästa hade varit om Werner 
Jeanrond suttit kvar – han är mycket 
skicklig. Men eftersom han inte vill det så 
känns detta som en naturlig lösning. nu 
handlar det om att koncentrera och kon-
solidera verksamheten inför nästa dekan-
val om ett år.

CTr i Lund har liksom de flesta andra 
fakulteter av liknande storlek drabbats av 
en nedgång runt 20 procent när det gäl-
ler ansökningar till grundutbildningen. 
Detta löser man i första hand genom fär-
re kurser med fler studenter. Forsknings-
mässigt ligger man rätt väl till med fyra 
stora anslag från riksbankens Jubileums-
fond och Vetenskapsrådet. 

– Det känns som om vår forskning 
uppskattas, säger Fredrik Lindström. 

Han befinner sig nu i början av det 
stora budgetarbetet och tror att man ef-
ter de kraftiga insatserna i fjor kommer 
att hamna nära ett nollresultat i år.  

För övrigt vill Fredrik Lindström ar-
beta för att ge lärarna och forskarna vid 
CTr arbetsro vilket exempelvis kan vara 
att begränsa sammanträdena genom att 
göra dem färre men effektivare.

– Jag vill inte att vi ska förlora oss in i 
den organisatoriska dimman, säger han.  

MARIA LINDH

Nye ctr-dekanen 
vill skapa arbetsro
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inteLLigent      
      design

Det finns många som är kritiska till intillegent design-rörelsen. Bobby Henderson tar satiren till hjälp och hävdar att världen har skapats av 
Det Flygande Spaghettimonstret, och att denna lära borde spridas i skolorna som ett alternativ till de naturvetenskapliga teorierna. ID-an-
hängarna har nämligen motsvarande ambition när det gäller intelligent design. Bilden visar Michelangelos Gud skapar Adam i en ny, mer 
pastainspirerad version: Touched by His Noodly Appendage.

– hur smart är den?
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Alltsedan Darwin presenterade sin evolutionsteori har den ifrågasatts. Men sällan 
så sofistikerat och på ett närmast vetenskapligt språk som av intelligent design-
 anhängarna. Deras grundtes är att världen är alltför vist inrättad för att ha skapats 
av något annat än en intelligent formgivare – underförstått Gud. Men Lundafors-
kare bevisar motsatsen. Naturen bjuder på många obegåvade konstruktioner och 
ser man på exempelvis ögat – så visar det sig ha en direkt ointelligent design.
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Kejsaren har fått nya kläder. Kläder 
av märket Intelligent Design. Kej-
sarens gamla kläder var både vack-
ra och ändamålsenliga. Det var ing-
en tvekan om vad designern hette: 
Gud. 

och ska sanningen fram är det 
väl inte heller någon tvekan om 
vem man tänker sig att den nye de-
signern är. Så varför uppfinna ett 
nytt begrepp?

Därför att tidsandan kräver det. Vi le-
ver i objektivitetens tidevarv, i en kultur 
präglad av vetenskapligt tänkande. Frå-
gan om det finns en Gud eller ej är ut-
omvetenskaplig. Vi kan inte bevisa Guds 
existens, vare sig med logiska argument 
eller genom observationer eller experi-
ment. Därför lider somliga troende, ty 
vem vill framstå som ovetenskaplig?

Räddningen är intelligent design. Det 
gäller att inte nämna Skaparen vid namn. 
Så man pekar på naturens inneboende 
rationalitet. Det finns en lagbundenhet 
där, ett mönster. Ett intelligent mönster. 
Mer säger man inte. 

INgEN har Sagt Något om ett intelli-
gent väsen. Fast det är svårt att tänka sig 
intelligens utan en medveten, tänkande 
varelse som äger denna intelligens. Vem 
kan det vara förutom Gud? Här är det 
frestande att göra ett tankeexperiment. 
Det kan ju faktiskt vara så att någon an-
nan än Gud har skapat oss och den mil-
jö vi lever i. 

En av dem som gjort detta tankeex-
periment är science fiction-författaren 
Stanislav Lem. I essäsamlingen Det per-
fekta tomrummet håller en fiktiv nobel-
pristagare sin nobelföreläsning. Han har 
utvecklat en hypotes om att det med nöd-
vändighet måste uppstå intelligenta var-
elser i universum och att dessa så små-
ningom blir så teknologiskt avancerade 
att de börjar göra om sin lokala miljö. 
Och ”lokal miljö” är förvisso ett synner-
ligen relativt begrepp. Det skulle kun-
na omfatta hela den del av universum 
som vi kan överblicka, en del där sam-
ma uppsättning av naturlagar tycks gäl-

Intelligent design (ID) är en särskilt i 
USA mycket omdebatterad åskåd-
ning, som av dess förespråkare förs 
fram som ett alternativ till evolu-
tionsteorin. Huvudtanken är att livet 
på jorden är alltför komplext för att 
ha kunnat uppstå genom evolutio-
nära mekanismer och att det istäl-
let visar tecken på att vara designat. 
Det måste därför finnas en icke spe-
cificerad ”intelligent konstruktör” 
bakom skapelsen. ID-rörelsen und-
viker att nämna att den intelligente 
konstruktören skulle vara Gud.

Tankarna bakom ID uppkom på 
tidigt 1800-tal, men själva begrep-
pet intelligent design användes först 
1989 i boken Of Pandas and People 
av P Davis och D H Kenyon, och för-
des sedan fram av Phillip E Johnson 
i dennes bok Darwin on Trial från 
1991. rörelsen är i mycket ett resul-
tat av den konservativa kristna tan-
kesmedjan Discovery Institutes an-
strängningar. ID-rörelsen har två 
huvudinriktningar: en kampanj för 
att ändra allmänhetens och medias 
åsikter, och en kampanj direkt inrik-
tad på politiker och skolstyrelser.

Det vetenskapliga samfundet av-
färdar intelligent design som pseu-
dovetenskap med religiös grund. 

Källa Wikipedia

Intelligent 
design

t

la. Ett möte med en sådan skapare kan 
förvisso bli chockartat.

I denna anda tar en satiriker vid namn 
Bobby Henderson steget fullt ut och häv-
dar att universum och allt levande skapa-
des av Det Flygande Spaghettimonstret 
(FSM). Henderson skrev i juni 2005 ett 
brev till skolöverstyrelsen i Kansas och 
krävde att styrelsens beslut att intelligent 
design (ID) och gängse naturvetenskap-
liga teorier skulle läras ut sida vid sida 
måste omprövas. Jämte de naturveten-
skapliga teorierna borde nämligen såväl 
ID som FSM läras ut. FSM har blivit ett 
internetfenomen och dess påhejare, dess 
rastafaris, kallar sig numera pastafaris. 
Henderson och hans lärjungar har också 
visat att det finns en korrelation mellan 
antalet pirater på jorden och växthusef-
fekten. Man parodierar ID-förespråkar-
nas tendens att tolka vissa sammanträf-
fanden som orsak-verkan-förhållanden.

darwINISmEN är EN NagEL I ögat på 
ID-anhängarna. Det är fortfarande för-
argelseväckande att vara släkt med apor-
na. Ett annat skäl till att darwinismen 
kan te sig utmanande är att den till skill-
nad från annan naturvetenskap står för 
ett slags ändamålstänkande. Föränd-
ringar i en art uppstår slumpartat men 
blir bestående bara om de visar sig vara 
funktionella. Hemska tanke, detta är ju 
design utan intelligens! 

Det ter sig befängt att exempelvis ett 
så specialiserat organ som ett öga kan 
uppstå genom en serie slumpartade sam-
manträffanden. ID-anhängarna har hit-
tat ett bra slagträ i Lund. Den som ofri-
villigt hamnat i den rollen är professor 
Dan-E Nilsson. Hur det gick till och hur 
Dan-E Nilsson i sin forskning beslagit 
Den Himmelske Mekanikern med fel-
konstruktioner beskrivs på sidan 16.

om darwIN är ImpopULär bland ID-
folket är fysikerna och de fysikaliska 
konstanterna desto populärare. Om des-
sa konstanter varit en bråkdel annorlun-
da från vad de faktiskt är hade vi inte 
funnits till. Det måste, menar ID-före-
språkarna, spegla en plan och en högre 

ordning i världsalltet. Universum tycks 
rentav finnas till för vår skull.

Men också på detta område har Lunds 
universitet levererat en glädjedödare. Han 
heter Sveneric Johansson och har i dagar-
na visat att en av de fysiska konstanterna 
förändras. Det är som om Skaparen svä-
var lite på målet. Hans tal är inte ja, ja, 
och nej, nej. Om detta forskningsresul-
tat berättar vi mer på sidan 17.

GöRAN fRANKEL

– hur smart är den?

 

teMa InTELLIGEnT DESIGn
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”vetenskapLig        
    skandaL!”

Det finns ingen plats för gudomliga 
ingripanden när evolutionen skapa-
de det första ögat – åtminstone inte 
i den modell som professor  Dan-
E Nilsson och hans kollega Susan-
ne Pelger ställt upp för att beskriva 
processen. 

Amerikanska ID-förespråkare 
tycker att modellen är ”en veten-
skaplig skandal”. Eftersom ögat 
är så högeligen specialiserat tyck-
er man att det är svårt att förklara 
dess uppkomst med biologins själ-
lösa kombinationer av slump och 
nödvändighet.

– Det mänskliga ögat är förvisso 
inte produkten av intelligent design. 
Det är en bakvänd konstruktion – 
snarare ett exempel på ointelligent 
design, säger  Dan-E Nilsson.

måste man kunna visa att varje bestående 
förändring är en förbättring – i annat fall 
borde den nya varianten slås ut och inte 
bäras vidare av avkomman. Det var vad  
Dan-E Nilsson och Susanne Pelger gjor-
de. De skapade en modell för hur det gick 
till när några ljuskänsliga celler på huden 
gradvis utvecklades till ett avancerat fisk-
öga med lins. När man räknade på hur 
lång tid en sådan utvecklingen kunde ha 
tagit kom man fram till ca 400.000 ge-
nerationer – ett par hundratusen år. Mätt 

Lundaforskare ratar ”intelligent” öga

med geologisk måttstock tog det bara ett 
ögonblick att skapa ett öga!

Nilssons och Pelgers studie föll i hän-
derna på David Berlinski som är knuten 
till Discovery Institute, en tankesmedja 
för intelligent design. I en artikel betitlad 
En vetenskaplig skandal i den amerikan-
ska tidskriften Commentary gick han till 
angrepp mot de båda lundabiologerna.

– Texten innehöll lika många missför-
stånd som det fanns rader i artikeln. Jag 
valde att bemöta kritiken och punkt för 

För en halv miljard år sedan inträffade 
den s.k. kambriska explosionen. Livet på 
jorden hade utvecklats mycket långsamt 
men nu uppstod på mycket kort tid en 
rad nya arter. Varför? Det kan ha berott 
på geologiska förändringar. Men Dan-E 
Nilsson tror att det var då de första seen-
de organismerna uppstod. Att ha ögon 
var en stor fördel och detta ledde i sin 
tur till att den biologiska utvecklingen 
accelererade.

För att förklara hur ett öga kan uppstå 
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punkt visa hur Ber-
linski hade missför-
stått eller feltolkat 
oss, säger  Dan-E 
Nilsson och tilläg-
ger:

– Problemet att 
diskutera med så-
dana personer är att 
de kräver att man 
själv måste förstå 
varje steg i en process. Om man inte gör 
det, ja då används det som ett argument 
för att man har fel. Men poängen är att 
vi i princip kan förstå så snart vi skaffat 
oss tillräckliga kunskaper.

jämfört mEd Ett BLäckfISköga ter sig 
det mänskliga ögat enligt  Dan-E Nilsson 
bakvänt. De ljuskänsliga cellerna ligger 
vända bort från ljuset. I den del av celler-
na som ligger vända mot ljusöppningen 
finns i stället axonerna, nervledningarna, 
som leder signaler vidare till nya nerv-
celler. Så ljuset måste ta sig genom en 
halvgenomskinlig massa av nervvävnad 
för att träffa ljusreceptorerna. Dessutom 
måste alla nervledningarna buntas sam-
man och på någon punkt lämna ögat: 
punkten är den s.k. blinda fläcken.

Bläckfiskögat är mer logiskt till sin 
konstruktion. Ljusreceptorerna ligger 
vända mot ljuset; nerverna ligger bakom 
receptorerna.

– En ännu sämre, för att inte säga usel, 
konstruktion är insekternas facettögon. 
Ju större ljusöppning desto skarpare kan 
synen bli. Men varje facett är en liten ljus-
öppning som betjänar några få ljusrecep-
torer. Insekterna har varit framgångsrika 
i evolutionen men det beror inte på deras 
syn, snarare på andra fördelar – t.ex. att 
de är utrustade med vingar.

Någonstans under evolutionen har 
fjällen fallit från det levandes ögon. Frå-
gan är vad det mänskliga ögat ser när det 
betraktar sig självt.

 GöRAN fRANKEL

Människan var en gång ”Ska-
pelsens krona” men naturveten-
skapen har bit för bit marginali-
serat henne. Universum är inte 
till för hennes skull. Det är mest 
en slump att vi finns till – men 
man kan också vända på reso-
nemanget och hävda att denna 
slumphändelse är utomordentligt 
osannolik. Det finns en gudom-
lig plan, resonerar ID-anhängar-
na; dess konturer kan skönjas i 
de eviga och oföränderliga natur-
lagarna. Universum är mot alla 
odds utformat just så att det tillå-
ter oss att finnas till. 

Men hur eviga är dessa natur-
lagar? forskningsrön de senaste 
åren – bl.a. här från Lund – anty-
der att några av de s.k. naturkon-
stanterna inte alls är konstanta. 

Vad betyder det om konstanter som 
t.ex. förhållandet mellan kraften som 
håller atomkärnan samman och gravi-
tationen är så exakt finstämda att det 
tillåter oss att existera? Kanske ingen-
ting – vi vet ju inte ett dyft om de an-
dra alternativen. Kan man tänka sig 
att det finns andra universa där helt 
andra naturkonstanter är förhärskan-
de? Och hur många sådana finns det? 
Hur många nummer finns det på rou-
letten? Och hur kan vi veta att det inte 
finns andra livsformer i dessa totalt av-
vikande universa?

Vi vet inte heller något om utomjor-
diskt liv i detta universum. Den dag vi 
träffar på andra intelligenta väsen vet 
vi att universum inte är till enbart för 
vår skull. Men vi har i flera decennier 
läckt ut radiosignaler i rymden och 
även systematiskt avlyssnat radiobru-
set därute. 

Ingen ET har gett sig tillkänna. 
Tänk om vi är ensamma i universum? 
Då är det dags att fråga sig om vi ändå 
inte har en särställning. Tyvärr bevi-
sar tystnaden därute ingenting. Uni-
versum är oändligt stort och det tar 
kanske miljontals år innan vi får kon-
takt. 

Tillbaka till naturkonstanterna: de 
är så fundamentala att det vanligen är 
omöjligt att upptäcka eventuella för-
ändringar eftersom de hjälpmedel vi 
använder för att mäta förändringarna 
förändras samtidigt. Om t.ex. atomens 
utsträckning i rummet förändras kom-
mer ju atomerna i ”linjalen” vi mäter 
med att förändras i samma grad och 
allt att verka fullständigt normalt.

mEN dEt fINNS koNStaNtEr som är 
”dimensionslösa” d.v.s. oberoende av 
några måttenheter. Den 21 april för-
ra året publicerades i Physical Review 
of Letters rön som tyder på att en di-
mensionslös konstant – förhållan-
det mellan elektronens och proto-
nens massa – inte är konstant utan 
förändras. Och i augusti presentera-
de Monthly Notices of the Royal Astro-
nomical Society mätningar som visar 
att en annan dimensionslös konstant 
benämnd finstrukturkonstanten ock-
så tycks undergå förändringar. Mät-
ningarna har gjorts av lundaprofes-
sorn Sveneric Johansson och hans 
doktorand Maria Aldenius vid Ast-
ronomiska institutionen i samarbete 
med Michael Murphy, Cambridge.  
Finstrukturkonstanten är en kombi-
nation av ljushastigheten, elektronens 
elektriska laddning, Plancks konstant 
och något som kallas vakuumpermitt-
iviteten. För att undersöka hur denna 
konstant varierar med tiden har man 

naturlagar är inte givna

teMa InTELLIGEnT DESIGn
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Dan-E Nilsson.
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Expertvittne i ID-rättegång:

”Mönstren 
      Måste
 FörkLaras”

Upprörda föräldrar anmälde en 
skolstyrelse i Pennsylvania, när 
denna ville introducera läroböck-
er i biologi som innehöll avsnitt 
om intelligent design. Målet gick 
till Högsta domstolen. Ett av ID-
sidans expertvittnen, professor 
Steve fuller, framträdde nyligen i 
Lund och drog på sig intensiv kors-
eld från ett bitvis upprört audito-
rium. 

– Vetenskapen kan inte nöja sig med 
att svara på frågan ”hur?” Den mås-
te också försöka svara på frågan ”var-
för?”… Om man talar om mönster i 
naturen – och det gör många veten-
skapsmän – måste man åtminstone 
förklara var mönstren kommer ifrån, 
menade Steve Fuller.

ENLIgt amErIkaNSk Lag ska under-
visningen vara absolut fri från religion 
– ett arv från den tid när nybyggarna 
var på flykt undan religiös förföljelse i 
England. Om det kan visas att den nya 
utformningen av biologiundervisning-
en är religiöst motiverad, måste dom-
stolen göra tummen ner. Då handlar 
det om religion, inte om vetenskap. I 
Pennsylvania hävdade skolstyrelsens 
ledamöter att de inte hade sådana be-

jämfört det åldrade ljuset från kva-
sarer, oerhört energirika ljuskällor 
som ligger på flera miljarder ljus-
års avstånd från oss, med moder-
na laboratoriedata. När ljuset från 
kvasarerna passerar gasmoln upp-
står ett absorptionsspektrum – ett 
spektrum med ”hål” i form av svar-
ta linjer. Förskjutningar i linjernas 
positioner i förhållande till mot-
svarande spektra från processer här 
och nu signalerar förändringar i fin-
strukturkonstanten.

dEt har INtE gått att dra några 
säkra slutsatser från tidigare mät-
ningar. 1999 föreslog en australien-
sisk forskargrupp ledd av John K 
Webb att man skulle utöka antalet 
grundämnen som undersöktes. 

– Vi i Lund blev ombedda att 
hjälpa gruppen med laboratorie-
mätningarna och vi förbättrade 
metoden och dess noggrannhet yt-
terligare, säger Sveneric Johansson. 
– Resultatet är att osäkerheten hos 
”linjalen” har minskat med en fak-
tor tio. Men bilden från de tidiga-
re mätningarna består: finstruk-
turkonstanten tycks ha förändrats. 
Förändringarna av såväl förhållan-
det elektron/proton som finstruk-
turkonstanten är mycket små. Fin-
strukturkonstanten har förändrats 
med några miljontedelar under sex 
miljarder år. Ska en så liten tuva 
stjälpa ett stort lass? 

Den teoretiske fysikern Lee Smo-
lin är inte förvånad. Vid Big Bang, 
när universum föddes, var förhål-
landena så extrema att andra, för 
oss okända naturlagar rådde. Smo-
lin spekulerar t.o.m. om en kosmo-
logisk form av darwinism. Kanske 
finns det ett slags naturligt urval 
som under utvecklingens gång fa-
voriserar vissa naturlagar på bekost-
nad av andra. Denna mekanism 
skulle hjälpa oss att besvara frågan: 
varför just dessa lagar?

GöRAN fRANKEL

vekelsegrunder, men domstolen trodde 
dem inte och dömde till de klagande för-
äldrarnas favör.

Vilka motiv har då Steven Fuller? Han 
säger sig inte vara religiös och aldrig gå i 

t
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Professor Steve Fuller är en av försvararna av 
intelligent design-teorin. foto: university of 
warwick
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En gud med ett oändligt IQ. En 
superintelligens. Det är inget som 
lockar teologen och gästprofes-
sorn KG Hammar. 

– Den gudsbilden tycks vara 
vanlig bland förespråkarna för 
intelligent design. Men den är 
främmande för modern teologi, 
säger han.

– Guds främsta attribut är kärleken. 
Det är en förutsättning för att vi ska 
kunna relatera till honom. Det som 
en teolog kallar skapelsen och det 
som naturvetare kallar naturen före-
faller vara självgående och oberoen-
de av Gud. Det är egentligen ett syn-
sätt som borde tilltala oss teologer. För 
hur ska skapelsen kunna älska Gud 
om den inte har frihet? Utan denna 
frihet saknas en viktig förutsättning 
för en kärleksrelation, resonerar KG 
Hammar.

EvoLUtIoNStEorIN har för många 
teologer tett sig problematisk. Som 
KG Hammar ser saken beror det på 
att man förr så ofta diskuterade tillva-
rons ”alfa”, dvs. dess begynnelse, ska-
pelsehistorien och inte dess ”omega”, 
dvs. tidens slutpunkt. Evolutionsteo-
rin beskriver en skapelse som inte är 
perfekt från början utan ständigt för-
ändras genom att nya arter bildas.

– Jag tycker att även den bilden bor-
de gillas av en teolog, säger KG Ham-
mar. Det pågår en ständig utveckling, 
ett hopp, löften som kanske infrias… 
Ingenting är fastlåst och slutgiltigt.

Men för kreationisterna som bok-
stavligen tror på den bibliska skapel-
seberättelsen ligger tonvikten på ”alfa” 
– och det gör den faktiskt också hos 
ID-förespråkarna. 

– Många av 
dem tycks ha 
fastnat i Newtons 
världsbild. Ska-
pelsen är en en 
gång för alla gi-
ven mekanism, 
ett makalöst ur-
verk konstrue-
rat av urmakaren 
Gud.

Men hur förhåller sig t.ex. veten-
skapen till livsåskådningar? För KG 
Hammar är det två skilda världar – 
men ändå inte helt oberoende av var-
andra. En livsåskådning kan vara 
klädd i sin samtids vetenskap, hämta 
språk och symboler därifrån. Men den 
försöker tolka ett större sammanhang, 
där vetenskapen bara utgör en del.

kg hammar har Svårt att tro att in-
telligent design ska vinna terräng i 
Sverige. Frågan är förstås om det inte 
kan ligga en avgrund mellan det aka-
demiska teologiska tänkandet och det 
som rör sig i folksjälen.

– Jodå… jag kan få ont i magen när 
jag tänker på saken, säger den forne är-
kebiskopen med ett leende. Inte bara 
mellan teologin och enskilda indivi-
ders föreställningar utan också mel-
lan teologi och kyrka, det var ju något 
jag var med om många gånger under 
min ämbetstid.

– Men hos många troende domine-
rar nog en känsla av tillit inför tillva-
ron. Vetenskapliga frågor behöver inte 
vägas in i det tänkandet. Om livet har 
utvecklats på det sätt som Darwin be-
skriver så vadå!? Gud kan ju ändå ha 
verkat, menar KG Hammar. 

GöRAN fRANKEL

 

”Vem kan älska
ett superförnuft?”

kyrkan. Det han vill värna om är ”ve-
tenskapens öppenhet”.

– Jag hade inte ens sett läroböcker-
na när jag gick upp i målet, säger han. 
Jag såg dem först senare, och jag måste 
erkänna att de var förfärliga! Men det 
ändrar inget i sak.

Fuller är sociolog och idé- och lär-
domshistoriker. I korthet går hans reso-
nemang ut på att vetenskap och religion 
har ett gemensamt ursprung. Vetenska-
pen har också tagit intryck av de stora 
monoteistiska religionerna: judendom, 
kristendom och islam. Människan ska-
pades till Guds avbild. Därför har hon 
del av den gudomliga intelligensen och 
faktiskt en möjlighet att förstå Skapel-
sen; Gud och människa talar i grunden 
samma språk. 

på Något Sätt hoppas Steve Fuller att 
vetenskap och religion ska mötas igen 
efter att ha levt åtskilda länge. Men hur 
det ska gå till och hur framtidens läro-
böcker ska se ut kunde han inte ge kon-
kreta förslag på.

En av de upprörda lyssnarna drog en 
parallell till historiska revisionister som 
förnekar att nazisterna gasade ihjäl sex 
miljoner judar (”vilket stämmer, efter-
som somliga dog under transport till 
gaskamrarna, andra blev skjutna på ga-
tan”). Dessa revisionister krävde ju att 
historieböckerna borde skrivas om.

– Det är inte samma sak, försvarade 
sig Steve Fuller. Historiska revisionister 
ifrågasätter fakta. När det gäller darwi-
nism och annan biologi kan en ID-fö-
respråkare mycket väl acceptera fakta; 
vad det handlar om är hur man tolkar 
dessa fakta och sätter in dem i det stör-
re sammanhanget.

fULLEr förUtSpåddE ockSå att den-
na hittills i huvudsak amerikanska de-
batt snart kommer att rasa i Europa. I 
England där skolundervisningen allt-
mer förlitar sig på privata medel och där 
friskolorna blir fler finns det allt större 
utrymme för ID. Sverige nästa? 

GöRAN fRANKEL

teMa InTELLIGEnT DESIGn
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Teknikdemonstrationer, videofilmer, 
punktskriftsläsning och en stor och 
intresserad publik. Det var några in-
slag när Björn Breidegard på Certec 
vid LTH la fram sin avhandling vid 
en lite annorlunda disputation.

Avhandlingen beskriver bland 
annat utvecklingen av handikapp-
hjälpmedlet Minimetern, som hjäl-
per svårt hjärnskadade människor 
att kommunicera med omvärlden.

Emma Nilsson, 25 år, fick den första ver-
sionen av Minimetern. Efter en häst-
olycka i åttaårsåldern sitter hon i rull-
stol, oförmögen att tala och att röra mer 
än ena lillfingret, ena ögonbrynet, ena 
foten och huvudet i sidled. 

– Jag fick börja med att försöka ta reda 
på hur bra Emma kunde se, om hon såg 
färger, om hennes glasögon hade rätt 
styrka, vilket avstånd till datorskärmen 
som var bäst osv. Därför var jag en vecka 

i hennes hem och följde henne överallt, 
berättade Björn Breidegard vid disputa-
tionen. Emma Nilsson fanns själv med 
bland dess åhörare, liksom de andra rull-
stolsburna minimeteranvändarna Erika 
Torsténi, Marigona Gashi och Magnus 
Andersson-Jardby. 

BjörN BrEIdEgard har kombinerat 
elektroniska standardkomponenter och 
egenutvecklad programvara till ett sys-
tem där ett stort rullande klot på en da-
torskärm styrs åt höger eller vänster för 
att visa Ja eller Nej. Styrningen sker med 
de rörelser som respektive person bäst 
klarar av, oftast huvudvridningar. Assis-
tenten ställer ja- och nej-frågor via datorn 
eller sätter igång ett bild- eller musikspel 
som de handikappade själva kan styra.

Den andra delen av Björn Breide-
gards avhandling beskriver utveckling-

Digitalt klot hjälper Emma nilsson att kommunicera

ny kontaktyta

Emma Nilsson och Björn Breidegard med 
Minimetern, ett datorsystem där ett gult 
klot på skärmen med 
minimala kropps-
rörelser kan 
styras för att 
ge svaren 
ja och nej.

�0                     



LUM nr 1 | 2007   �1

en av ett sätt att analysera läsningen av 
punktskrift. Läsning av vanlig skrift går 
att studera genom att filma ögonrörelser-
na, vilket görs bl.a. på LUs ögonrörelsela-
boratorium på SOL-centrum. Men syn-
skadades läsning har aldrig förr studerats 
på samma sätt. 

Nu har Björn Breidegard lyckats kom-
binera genomskinliga punktskriftsark 
och en videokamera så att den läsandes 
fingrar filmas underifrån. Ett datorpro-
gram kan sedan analysera bl.a. läsfing-
rarnas rörelser, olika personers lässtilar, 
och hur högläsningen av punktskrift re-
lateras till fingrarnas läsning.

på dEt koNStNärLIga områdEt börjar 
avhandlingar byggda på konkreta verk 
att komma (se LUM nr 8/06). Inom det 
tekniska området har ting som apparater 
och instrument inte fått spela samma roll 
vid en disputation – inte förrän nu. Men 
det innebär ingen sänkning av nivån för 
akademiska avhandlingar, menar Björn 
Breidegards handledare Bodil Jönsson.

– En avhandling ska innehålla genu-
in och ny kunskap, och det gör denna! 
Det rullande klotet är ett genialt nytt an-
vändargränssnitt, möjligheten att analy-
sera punktskriftsläsning är helt ny, och 
avhandlingen redovisar också flera fall-
studier, säger hon. 

Som profESSor för Certec, Avdelning-
en för rehabiliteringsteknik, är hon sär-
skilt glad åt Minimetern. Dels visar den 
att teknik för handikappade inte ersät-
ter utan tvärtom hjälper kommunikatio-
nen mellan människor, dels ger den de 
handikappades familjer och assistenter 
nya, positiva uppgifter.

– De kan tänka ut saker att fylla på 
Minimeterns databas med, t.ex. nya fo-
ton till Emmas bildspel. När Emma och 
de andra deltagarna intresserar sig för nya 
stimuli ger det i sin tur ny glädje och en-
ergi åt deras närstående. 

TExT: INGELA BJöRCK

foTo: KENNET RUoNA

Den intresserade publiken 
ställde många frågor vid dis-
putationen.

Stig Becker, en av Björn Breidegards försökspersoner, demonstrerade snabbt och elegant 
punktskriftsläsning.
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Hon heter Charlotte men kallas Lot-
ta av familjen och vännerna.

– om mina arbetskamrater ro-
par ”Charlotte, kom hit!”, så tror jag 
att jag gjort något dumt – för det 
var bara då mina föräldrar använde 
mitt fulla namn! säger etnologen 
Charlotte/Lotta Hagström.

Charlotte Hagström har forskat om just 
namn, ett ämne hon varit fascinerad av 
ända sedan tonåren. Då satt hon ofta, till 
sina jämnårigas stora förvåning, på Ny-
bros bibliotek och plöjde igenom en bok 
med drygt 10.000 svenska förnamn. 

Namn är ett forskningsområde med 
stort gensvar bland allmänheten. Char-
lotte Hagströms bok förra året utgivna 
bok Man är vad man heter har både ham-
nat i en bokklubb och gjorts till talbok. 
Medan lundaforskare i signalbehand-
ling, patologi eller gamla testamentets 
exegetik kan mötas av artigt nollställda 
miner när de nämner sina inriktningar, 
så möts namnforskaren av en omedelbar 
respons.

– Medpassagerarna på ett tåg börjar 
gärna berätta om släktingar som bytt för-
namn, om grannbarn med konstiga stav-
ningar på sina namn o.s.v. Jag får ock-
så mycket mejl med alla möjliga frågor. 
En man ville ha tips på namn till de två 
hästar han köpt från Ryssland, en man 
adopterad från Korea ville ha förslag på 
ett koreanskt förnamn till sitt nyfödda 
barn, berättar hon. 

Charlotte Hagström kom egentligen 

till Lund för att läsa litteraturvetenskap. 
Men det blev aldrig något av detta, ef-
tersom hon fastnade i etnologin – ”det 
är ju jättespännande att studera männis-
kors vardag, oerhört fascinerande!” Nu 
är hon både lärare, forskare och halvtids-
anställd på Folklivsarkivet, där man sam-
lar in och delar med sig av kunskap om 
hur människor levt och lever i Sverige. 

EtNoLogISka INStItUtIoNEN är än så 
länge (före en planerad flytt till Zoologi-
huset) inrymd i två gamla villor på Finn-
gatan. Här har Charlotte Hagström bott 
in sig i ett trivsamt rum med takfönster 
på andra våningen. Gäster sitter i en soffa 
med orientaliskt sidentäcke, medan hon 
själv sitter vid endera av de två skrivborden 
i rummet – ett skrivbord för folklivsarki-
varien, ett annat för etnologiforskaren. 

På ett annat litet bord står en bisarr 
samling blandade föremål.

– Jag ber vänner och bekanta köpa 
namnpryttlar åt mig när de ser sådana. 
Någon gång ska det nog bli en artikel, sä-
ger hon och visar doftljuset Heidrun, den 
österrikiska koskällan Ilse, cigarettända-
ren Börje och handduken Stig.

Det är lätt att tycka att namnforsk-
ningen är spännande och rolig, men 
Charlotte Hagström värjer sig mot att se 
den bara som ”småkul”. Namn är också 
politiska: fråga den som heter Moham-
med och inte ens får komma till jobb-
intervju trots de bästa meriter! 

I teorin har alla samma chans i Sveri-
ge, men i praktiken har Said och Abdul-

naMnkUnnig
etnoLog

”det går ju inte att 
 komma ifrån att t.ex. 
 namnen tiffany och 
 Usama är präglade av 
två speciella personer…”

Vem vill inte ha en egen handduk? Charlotte 
Hagström med frottéhandduken Stig.
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Charlotte Hagström om…
…namn på saker:
”Vissa tycker det är roligt, nödvändigt 
eller lämpligt att ge även föremål namn: 
’Min gamla svarta cykel hette Angy, vil-
ket var en förkortning för Angantyr’. 
’några vänner till mig hade en kaktus 
som hette Markus.’ En informant räknar 
upp diverse föremål i hemmet som hon 
namngivit, bland annat bilen nettan 
och diskmaskinen robert.”

… klassaspekterna hos namn:
”Följande associationer till olika namn 
kommer från svar på Folklivsarkivets 
frågelista om namn samt från diskus-
sioner på webbplatsen namnsnack: 
Kenneth är ett raggarnamn, en student 
med namnet Louise är sannolikt jurist 
eller ekonom, Sabina heter damfrisö-
rer och lilla Tovas föräldrar är nog mil-
jöpartister. Jimmy kommer ur social-
grupp 3 medan rutger troligen har sitt 
ursprung i överklassen.”

…Sveriges namnlagstiftning:
”De namn som får avslag får det inte 
i första hand för att de är ’konstiga’ 
utan för att de antingen är att betrakta 
som efternamn (Amundsen och Lekan-
der), inte är namn utan bokstäver el-
ler kombinationer av bokstäver (G och 
Zrng), är etablerade varumärken el-
ler uttryck (Ikea och Mayday) eller be-
döms ’kunna orsaka obehag’ (Lakrits 
och rackartuss). I många andra länder 
finns däremot officiella förteckning-
ar över godkända förnamn som man 
måste följa.”

… namns periodicitet:
”Man kan tala om en cykel som spän-
ner över fyra generationer: dagens ny-
födda får i stor utsträckning namn som 
var vanliga bland deras föräldrars mor- 
och farföräldrar. ( – ) något tillspetsat 
kan man alltså säga att samma namn 
som man hittar bland de äldsta hy-
resgästerna på ett äldreboende hittar 
man också bland barnen på dagis”.

Samtliga citat kommer från boken
 ”Man är vad man heter”

la sämre utgångsläge (och kanske ock-
så svenska barn med namn som Conny, 
Kevin och Shayla). En del tycker därför 
att invandrarföräldrar i Sverige borde ge 
barnen helsvenska eller neutrala namn. 
Men så enkelt är det inte, menar Char-
lotte Hagström:

– Många vill ge sina barn namn som 
kan manifestera ett sammanhang med 
släkten och kulturen. Om jag själv flyt-
tade till Irak och fick ett barn skulle jag 
nog inte vilja ge det namnet Mohammed! 
säger hon.

Nu heter hennes tre pojkar i stället Ei-
nar, Ragnar och Hjalmar. Rena Knat-
te, Fnatte och Tjatte-kombinationen, 
har somliga fnissat, men Charlotte Hag-
ström är immun mot kritik. Efter att 
ha följt otaliga upphetsade diskussioner 
på Internet för och emot ”hemgjorda” 
namn, namn med avvikande stavning, 
anglosaxiska namn, idolnamn m.m. 
vet hon att det aldrig går att få enighet 
i namnfrågor. Därför tycker hon att de 
nyblivna föräldrarna inte ska bry sig om 
omvärldens åsikter – men samtidigt vara 

”det går ju inte att komma ifrån att t.ex. 
namnen tiffany och Usama är präglade av 
två speciella personer…”

Namn finns på fler pinaler än man kunnat drömma om… I Charlotte Hagströms samling ingår 
bland annat miniräknaren Ingrid, nyckelringen Thea och cigarettändaren Börje. 

t
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förnamn:
1. Anders (250 personer)
2. Anna (226 personer)
3. Eva (203 personer)
4. Maria (199 personer)
5. Lars (196 personer)

Efternamn:
1. nilsson (325 personer)
2. Andersson (248 personer)
3. Persson (227 personer)
4. Johansson (217 personer)
5. Olsson (157 personer)

medvetna om eventuella associationer.
– Det går ju inte att komma ifrån 

att t.ex. namnen Tiffany och Usama är 
präglade av två speciella personer… me-
nar hon.

På hennes hemsida står det att hon gil-
lar att se cykelsport på TV, läsa krimi-
nalromaner och spela dataspelet World 
of Warcraft. Det senare är ett spel där 
människor jorden runt möts i en virtuell 
fantasy-värld på nätet. Spelet samlar del-
tagare av alla slag – inte bara ungdomar 
utan också personer över tonåren, både 
män och kvinnor.

De som deltar gör det genom figu-
rer som kan vara t.ex. magiker, troll, or-
cher eller dvärgar. Figurerna har förstås 
namn, vilket är mums för en namnfors-
kare – så nu arbetar Charlotte Hagström 
med en artikel om hur World of War-
craft-spelare tänker när de namnger sina 
alter egon.

– De får ofta fantasirika namn, allt 
från Mozarella till Heidegger… Folk 
funderar väldigt mycket på figurernas 
namn, och en spelare som tyckte han valt 
fel namn bestämde sig till och med för att 
utplåna sin figur, berättar hon.

I worLd of warcraft samarbetar spe-
larna både i tillfälliga grupper och i fas-
ta sammanslutningar som kallas guilds. 
Charlotte Hagströms ”guild” består av 
spel- och kulturforskare som hört ta-
las om varandra i den akademiska värl-
den och sedan mötts genom sina figurer 
i spelvärlden. Nyligen träffades tolv av 
dem också i det verkliga livet för att dis-
kutera en gemensam antologi om World 
of Warcraft.

– Det var en speciell upplevelse att 
träffa människor som man tidigare bara 
mött i form av dvärgar eller orcher! säger 
Charlotte Hagström.

Själv är hon ett troll, men vill inte be-
rätta vilket namn hon valt åt sin figur. Så 
länge hon både forskar och spelar i den 
virtuella världen, så ska bara kollegorna 
veta om att det döljer sig en lundaetno-
log bakom trollmasken.

TExT: INGELA BJöRCK

foTo: MARIA LINDH

Vad heter de anställda vid Lunds universitet?
Tja, de vanligaste namnen är inte helt oväntat    

Anders, Anna, Nilsson och Andersson. 
LUM har låtit LDC lista fem-i-topp-namnen vid LU.

De vanligaste namnkombinationerna:
1. Eva Andersson (8 personer)
2. Anders nilsson (7 personer)
3. Anna nilsson 
 Anders Persson
 Ingrid nilsson
 Johan nilsson
 Magnus Olsson (6 personer)
4. Magnus nilsson
 Kristina nilsson
 Martin Andersson
 Martin Karlsson
 Martin Svensson
 Mats Svensson
 Peter Johansson (5 personer)

anders och anna vanligast vid LU

t
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I år firar hela Sverige att vår mest 
kände vetenskapsman, Carl von 
Linné, fyller �00 år. Även om han 

mest blivit känd som Uppsala-
student och -forskare inledde 
Linné sina akademiska studier 

i Lund. Detta uppmärksammas 
bland annat med en bok och en ut-

ställning under jubileumsåret.

LUnd Firar 
bLoMsterkUngen
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Han var enögd. Halt. fläckig av fö-
delsemärken. överviktig och iklädd 
tung peruk.

Carl von Linnés mentor Kilian 
Stobaeus har inte gått till historien 
för sin skönhet.

Däremot var han en omtyckt och 
kunnig läkare, lärare och veten-
skapsman, och Linné satt gärna i 
hans bibliotek och läste.

En del av böckerna finns bevara-
de på Universitetsbiblioteket och 
med anledning av Linnéjubileet 
ställs de nu ut.

Kulturarvschef Björn Dal på Universi-
tetsbiblioteket går via tunga dörrar och 
kodlås ner till bibliotekets handskrifts-
magasin för att visa böcker och mate-
rial som ska vara med på utställningen 
”Enögd och vidsynt – Kilian Stobaeus, 
hans bibliotek och den unge Linnaeus”. 
En del av volymerna är stora, omsorgs-
fullt inbundna och lumppappret pryds 
av kopparstick. Andra innehåller anteck-
ningar och skisser. ”Kilian Stobaeus” står 
det på titelbladen. Handstilen är snirk-
lig och stolt. Att bläddra i sidorna som 
bevarats på UB är som att resa i en tids-
maskin rakt tillbaka till 1700-talet. För-
utom böckerna finns kvitton och räken-
skaper, brev och manuskript bevarade. 

Linnés 
Mentor

Brev till ”Kilian Stobaeus välrenomme-
rad doktor” står det på ett av breven med 
lacksigill. 

Kulturarvet i samlingen utgörs inte 
bara av det litterära innehållet. Det är 
lika fascinerande att titta på bokbinde-
riet, stämplarna, noteringarna, trycket, 
typsnittet. 

– Här finns mycket för den forskare 
som vill kartlägga livet på den tiden, sä-
ger Björn Dal. 

kILIaN StoBaEUS LEvdE 1690–1742 och 
förutom som läkare arbetade han som 
professor i naturfilosofi, experimentell 
fysik och historia vid Lunds universitet. 

– Han var bland annat mycket intres-
serad av fossil och var en av de första som 
redde ut och skilde på fossil och föremål 
som var producerade av människohand. 
På den tiden hade man mycket diffusa 
teorier om vad fossil var, men Stobaeus 
gav ovanligt klarsynta teorier om detta, 
berättar Björn Dal. 

Trots sina lyten var Stobaeus mycket 
uppskattad av både adeln som han kure-
rade, och av kollegor och lärjungar vid 
akademin.

– Lärarens yttre svarade inte mot hans 
intellektuella gåvor och Linné uppskat-
tade Stobaeus som ett makalöst geni, sä-
ger Björn Dal när han visar några skis-

Kilian Stobaeus porträtterad 
i sitt museum av akademirit-
mästare C.P. Mörth 1737. 
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carl von Linné 
1707–1778
Linné är Sveriges internationellt mest 
kände naturvetenskapsman. Han är 
särskilt känd för sina insatser inom 
botaniken, dess systematik, termino-
logi och benämning.

Linné studerade i Lund (1727–
1728) och därefter i Uppsala. 

Han gjorde flera forskningsresor i 
 Sverige, den första gick till Lappland 
1732 och bekostades av Kungliga 
Vetenskapssocieteten. 

År 1735 reste han till nederlän-
derna där han blev medicine doktor 
i ämnet malaria. Under åren utom-
lands gav han ut flera vetenskapliga 
publikationer och när han 1738 åter-
vände till Sverige hade han blivit in-
ternationellt uppmärksammad och 
erkänd. 

1741 fick Linné en professur i 
Uppsala och under 1740-talet åkte 
han och hans medarbetare på ambi-
tiösa landskapsresor: 1741 till Öland 
och Gotland, 1746 till Västergötland 
och 1749 till Skåne. Under resorna 
inventerades landskapens växt- och 
djurliv, mineraltillgångar, näringar 
och folkseder. 

Linnés gärning fördes vidare av 
många lärjungar, bland andra Pehr 
Osbeck och Carl Peter Thunberg 
som gjorde forskningsresor över hela 
världen.

Källa: Nationalencyklopedin

ser på runstenar som Stobaeus tecknat i 
en bok. 

På sin gård strax söder om Domkyr-
kan drygade Stobaeus ut inkomsterna 
genom att hysa in unga studenter. En av 
dem var Carl von Linné som studerade 
i Lund under ett år, hösten 1727 och vå-
ren 1728. På gården hade Stobaeus sitt 
gedigna arbetsbibliotek med många vik-
tiga titlar. Böckerna köpte han in från 
bokhandlare runt om i Europa och han 
byggde nätverk med kollegor för att få tag 
på den speciallitteratur inom mineralo-
gi, geologi, botanik, medicin och histo-
ria som han behövde. 

– Böckerna var oerhört värdefulla re-
dan då och de större vetenskapliga ver-
ken kunde kosta en årslön. Stobaeus hade 
nyckel till sitt bibliotek och vaktade det 
självklart mycket noga, säger Björn Dal.

dEN UNgE LINNé fick dock tillträde till 
biblioteket som på den tiden innehöll 
ett tusental titlar. Men Linné var ock-
så en flitig gäst på Universitetsbibliote-
ket som låg på andra våningen i det som 
idag kallas Kungshuset. 

Universitetsbiblioteket var under upp-
byggnad och innehöll cirka 8.000 titlar 
på Stobaeus och Linnés tid – alltså inte 
mycket större än flera privata bibliotek. 
Det var enbart tillgängligt för lärare och 
professorer och i utlåningsanteckningar-
na går det att se att Linné bland annat lå-
nade Rudbecks ”Campus Elysii” på upp-
drag av Stobaeus. Även lånejournalerna 
visas på utställningen.

Efter Stobaeus död 1742 auktionerade 
hans änka ut biblioteket som då innehöll 
2.500 titlar. Universitetsbiblioteket köp-
te ett 80-tal verk av den fina samlingen. 
Samlingen har i efterhand kompletterats 
med ytterligare några böcker. 

– Efter hans död köpte man så myck-
et som ekonomin tillät men idag kan vi 
bara beklaga att man inte köpte rubbet, 
säger Björn Dal. 

Han slår ihop bokpärmarna. Det har 
blivit dags att ta sig upp från handskrifts-
magasinet och 1700-talet för att återgå 

till vinter år 2007. Utställningen ”Enögd 
och vidsynt – Kilian Stobaeus, hans bib-
liotek och den unge Linnaeus” invigs på 
Universitetsbiblioteket den 27 januari 
klockan 14 och pågår till och med den 
9 juni.

ANNA JoHANSSoN 

fotNot: Den som vill ta del av ännu mer ur 
Stobaeus spännande liv får ytterligare chan-
ser under året. Bland annat inviger Historis-
ka museet Stobaeus kuriosakabinett den 2 
november. Stobaeus samling innehåller upp-
stoppade fåglar, mumie, mineraler, grön-
ländska kajaker, kinesiska små sidenskor, Carl 
von Linnés kaffekopp i ostindiskt porslin och 
mycket annat. Kuriosakabinettet skänktes 
till Lunds universitet 1735 och ingår i Histo-
riska museet som grundades 1805.

Kulturarvschef Björn Dal på Universitetsbiblioteket 
visar böcker och material som ska vara med på utställ-
ningen om Kilian Stobaeus. foto: anna johansson

Carl von Linné. Porträtt av Per Krafft 
d.ä., 1774. © KVA

   ��
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Hela Sverige firar Carl von 
Linnés �00-årsjubileum un-
der �00�. Vid Lunds univer-
sitet pågår flera intressanta 
aktiviteter under jubileums-
året. 

Mars
21–22 marS Lunds univer-
sitet och Region Skåne an-
ordnar konferenser på temat 
Mat&Hälsa i Kristianstad 21 
mars och i Lund 22 mars.

Maj 
Botaniska trädgården öppnar 
en sommarutställning om väx-
ternas benämning och sexual-
system.

jUni
5–6 jUNI SM i floristik anordnas 
i Botaniska trädgården. 
6 jUNI Nationaldagsfirande 
med Linnétema: folkfest i Bota-
niska trädgården
16 jUNI UB öppnar utställning-
en ”Biblioteca Döbeliana”, om 
J.J Döbelius som grundade 
Ramlösa brunn 1707. Eventuellt 
var Linné där med Stobaeus. 

septeMber
6–9 SEptEmBEr Botaniska träd-
gården anordnar Orkidédagar.

noveMber
2 NovEmBEr UB inviger en ut-
ställning om europeiska kurio-
sakabinett och samma dag in-
vigs Stobaeus kuriosakabinett 
på Historiska museet. 

Linnéaktiviteterna vid Lunds 
universitet och runt om i Skåne: 
www.linneskane2007.lu.se

Linnéaktiviteter i hela Sverige:
www.linne2007.se

Inte var han i Lund länge. Men det 
finns ändå en hel del att skriva om 
tiden då Carl von Linné befann sig 
här.

Året var 1��� och Linné levde ett 
spännande liv som ung student.  I 
Lunds universitetshistoriska säll-
skaps årsbok kan man läsa om Lin-
nés studentliv, miljön omkring ho-
nom och människorna han träffade. 

Lunds universitetshistoriska sällskap har 
i sina årsböcker berättat om allt från hu-
morn i Lund och universitetet under an-
dra världskriget till kvinnorna vid uni-
versitetet. Lagom till invigningen av 
Linnéjubileet den 28 januari kommer så 
boken ”Linné och de lärde i Lund”. Här 
berättar medicinhistorikern Bengt Lind-
skog om Johan Rothman som påverkade 
den unge Linné under hans gymnasietid 
i Växjö. Professorn i idé- och lärdoms-
historia, Gunnar Broberg, berättar om 
Linnés mentor i Lund, Kilian Stobaeus. 

Kulturarvschef Björn Dal på Universi-
tetsbiblioteket skriver om Stobaeus bok-
samling och fotografen och amatörhisto-
rikern Matz Jörgensen berättar om mötet 
mellan Linné och den tidens Lund och 
dess akademiker. 

– Vi har arbetat i ett par års tid med 
den här boken. Inte minst har vi funderat 
på hur man ska få denna avlägsna tid som 
dokumenterats på 1700-talsspråk begrip-
lig och läsvärd, säger Gunnar Broberg. 

I ”Linné och de lärde i Lund” finns 
även en del som Linné själv skrivit om 
sina minnen från sin Lundatid. Fram till 
nu har dokumentet varit opublicerat men 
det finns starka skäl att fundera på om 
inte ordet ”spökskrivare” passar bra in i 
sammanhanget.

Lunds universitetshistoriska sällskap 
har cirka 1.000 medlemmar och alla får 
boken. Totalt trycks boken i 1.400 exem-
plar och kommer även att finnas i bok-
handeln. 

ANNA JoHANSSoN

Linnéjubileet  
i Lund

Linnés Lundatid 
beskrivs i ny årsbok

��                   

Platsen för Kilian Stobaeus hus och Linnés studentkammare. Den ursprungliga byggnaden är 
riven och ersatt med nya byggnader av varierande ålder. foto: matz jörgensen
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Byggnad Q eller Berzeliuslaborato-
riet på fysicum har fått en tornlik-
nande utbyggnad. Många får nog 
associationer till en kyrka med or-
gelpipor och allt. I så fall är det Na-
nokyrkan de ser, men forskarna 
kallar det Nanolabbet rätt och slätt.

Professor Lars-Eric Wernersson var sam-
ordnare från forskarnas sida av nybygget 
fram tills utrustningen började flyttas in 
i höstas och han är mycket nöjd.

– Jag tycker verkligen att vi har fått vad 
vi har velat, ett excellent forskningslabb. 
Det vi tvingades banta lite på var utrym-
mena för industrin. Men nu har vi t.o.m. 
ett ledigt rum för framtida expansion.

– De främsta fördelarna är två: Att vi 
kan gå längre i projekten och att miljön 
i labbet gör det roligare att jobba. Det är 

ljusare, tystare och trevligare. Vi har ock-
så utrymmen att träffas på, runt labora-
torierna och i nya mötesrum i huset.

övEr 100 forSkarE arBEtar i Nano-
meterkonsortiet. Nästan alla jobbar åt-
minstone till och från i Nanolabbet. 
Drygt hälften hör till Avdelningen för 
fasta tillståndets fysik, sammantaget en 
av de främsta och största forskningsmil-
jöerna i Lund, vilket bl.a. Vetenskapsrå-
det kan intyga.

nanokyrkan

t

Det nya nanolabbet sticker upp 
som ett kyrktorn  på Berze-

liuslaboratoriet. foto: 
mats nygren
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– Det här labbet kommer att bli riktigt 
bra. Till det vi gör har vi världens vassaste 
utrustning, säger professor Lars Samuel-
son, chef för konsortiet. 

Den är kanske inte så bra för standar-

delektronik men kan exempelvis tillver-
ka de nanotrådar som han blivit berömd 
för. Han har fått en rad stora anslag och 
nu senast två Linnébidrag. Utrustning-
en har möjliggjorts genom ett anslag på 
50 miljoner kronor från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. 

BaSUtrUStNINg är Svår att få forsk-
ningspengar till. De begagnade maski-
nerna kom från auktionen efter Optilli-
ons konkurs i Stockholm. Professor Knut 
Deppert lyckades få ganska mycket för 
pengarna.

Lars-Erik Wernerssons specialområde 
är att hitta elektroniska tillämpningar för 
den nya tekniken.

– Nu ska experimenten bli mer repro-

ducerbara, det har vi haft problem med 
tidigare, säger han.

Akademiska hus tycks ha klarat byg-
get inom de ekonomiska ramarna och 
trots att tidsramen överskreds ett halv-

år har det gått fortare och mer smärt-
fritt än Lars-Erik Wernersson hade räk-
nat med. Samarbetet har fungerat bra 
med alla inblandade, tycker han. Man 
har även klarat att bygga en avancerad 
dämpning för maskinerna, så att de inte 
ska påverkas av markvibrationer från 
trafiken utanför. Stora betongmassor 
upphängda i dubbel tågfjädring garan-
terar detta.

Service av maskinerna kan ske från 
baksidan – från speciella utrymmen ut-
anför renrummen.

– Installationerna har tagit lite tid 
men det måste de få göra. Så när som på 
ett par maskiner är labbet nu fullt i drift. 
Det gamla renrumslaboratoriet är kom-
pletterat med flera nya i direkt anslut-

ning. Ja, det finns t.o.m. en trappa inom 
renrummet så att man själv kan springa 
med prover till de andra labben. Det be-
hövs en mänsklig kontakt så att man kan 
förklara vad som ska göras, berättar Lars-
Erik Wernersson.

På markplanet har man 150 kvadrat-
meter ny renrumsmiljö för bl.a. elektron-
strålelitografi för att skapa nanostruktu-
rer. På andra våningen är renrumskraven 
lite lägre, här finns bl.a. tre labb för optik, 
biologi och elektronik och fyra laborato-
rier för epitaxi, där nanostrukturer väx-
er fram genom gasformiga avsättningar. 
I början av december lyftes just de maski-
nerna in i byggnaden fönstervägen.

I ”kyrktorNEt” finns två våningar med 
den avancerade ventilationsutrustning-
en. Kraven är höga på ren luft, vibra-
tionsfria maskiner och enhetlig tempe-
ratur kring maskinerna. Ändå har man 
lyckats skapa en ljus och luftig miljö.

– Så vitt jag vet är mitt klämda fing-
er dessutom den enda kroppsskadan vi 
haft på hela bygget, säger Lars-Erik Wer-
nersson.

MATS NYGREN

Knut Deppert dirigerar in den sista epitaximaskinen fönstervägen.
foto: werner seifert 

Lars-Erik Wernersson är mycket nöjd med utrustningen i de nya labben. 
foto: mats nygren

”det här labbet kommer att bli riktigt bra. till 
det vi gör har vi världens vassaste utrustning.”

t
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den vikande studenttillströmningen tvingade 
under hösten fram en rad drastiska åtgärder 
inom HT-området, åtgärder som naturligt 
nog väckt oro och vrede hos de drabbade. 

Det gäller både studenter som inte kan läsa kurser som 
de hade planerat och lärare som måste lämna sina an-
ställningar. För den enskilde är det alltså svårt att se nå-
got försonande i den uppkomna situationen.

Men om man ändå tillåter sig att lyfta blicken och 
inta ett verksamhetsperspektiv, kan man konstate-
ra att HT-verksamheten befinner sig i en förändrings-
process som innebär många intressanta utmaningar. 
Om vi lyckas möta utmaningarna på ett konstruktivt 
sätt kan vi gå stärkta ur processen. Och alltsammans 
handlar om att vi klarar av att visa verksamhetens  
vikt för dem som betalar, dvs. studenter som tar stu-
diemedel, statsmakterna som står för de grundläggan-
de anslagen och de allt viktigare externa forsknings-
finansiärerna.

dEt är NUmEra Bara EN mINdrE dEL av studenterna 
vid HT-området som skaffar sig en renodlat humanis-
tisk eller teologisk utbildning. Det vanligaste är i stället 
studenter som kompletterar sina studier vid andra om-
råden med HT-kurser. För att dessa studenter ska fort-
sätta att komma måste vi bli bättre på att visa på våra 
kursers relevans för andra typer av studier, att upprätt-
hålla kravnivåer som gör att våra kurser tas på allvar och 
att utarbeta system som gör det enkelt att röra sig över 
fakultetsgränserna.

När det gäller de entydiga HT-studenterna ligger 
den stora utmaningen i att åstadkomma en tydlig ar-
betslivsanknytning. Efterhand som HT-ämnenas 
roll för lärarutbildningen reducerats och vägen till en 
framtida forskarutbildning förvandlats till ett nålsö-
ga, är de yttre incitamenten varken särskilt många el-
ler särskilt stora. Att tydliggöra HT-utbildningarnas 

relevans för ett framtida yrkesliv är nödvändigt, allde-
les oberoende av Bolognaprocessn. Varken studenterna 
eller statsmakterna kommer att vilja betala för en all-
män humanistisk allmänbildning, hur stort värde en 
sådan än kan ha för den enskilde.

För forskningens del är finansieringsprinciperna 
delvis annorlunda, men utmaningarna är likartade. I 
ökande utsträck-
ning kommer vi 
att avkrävas mo-
tiveringar till 
varför våra olika 
forskningsom-
råden ska upp-
rätthållas och 
varför enskilda 
forskningsinsatser ska genomföras. Utrymmet för ett 
fritt kunskapssökande av det slag som vi varit vana vid 
kommer att minska. Varken statsmakterna, de externa 
forskningsfinansiärerna – eller för den delen universi-
tetets ledning – kommer att vilja betala för skapandet 
och upprätthållandet av humanistisk lärdom eller hu-
manistiska färdigheter utan att relevansen i varje en-
skilt fall kan redovisas. 

I dEtta LIggEr EN kraftfULL UtmaNINg. De ökade re-
levanskraven medför också ökade krav på utvärderingar, 
vilket i sin tur innebär att vi måste arbeta fram adekva-
ta utvärderingssystem, som gör rättvisa åt den forsk-
ning vi bedriver.

På vart och ett av de nämnda områdena har vi ini-
tierat insatser för att möta utmaningarna. Våra olika 
nämnder och enskilda befattningshavare har i upp-
drag att driva på i förändringsarbetet. Det är inte en-
kelt, och det kommer att ta sin tid – men jag är överty-
gad om att vi kommer att klara det.

JAN SVENSSoN

HT måste kunna visa 
sina ämnens betydelse

Utbildningen och forskningen inom humaniora/teologi, HT, befin-
ner sig i förändring, skriver områdets dekanus Jan Svensson.  Var-
ken studenterna eller statsmakterna kommer att vilja betala för en 
renodlad humanistisk allmänbildning. Nu handlar det istället om att 
visa vikten av HT-kurser för andra typer av studier och utbildningar. 

”att tydliggöra ht-utbildningar-
nas relevans för ett framtida 
yrkesliv är nödvändigt, alldeles 
oberoende av Bolognaprocessen.”
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insändare

SkrIv tILL LUm! E-post: LUM@info.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 11�, ��1 00 Lund. Internpost: Hämtställe �1. t

Den gamla regeringens underfinansie-
ring av verksamheten spetsad med bl.a. 
Akademiska Hus absurda hyrespolitik 
har lett till katastrof för universitetet. 
Pengar avsedda för forskning, bl.a. do-
nationer, äts upp på vägen av en ökad ad-
ministration. Jag representerar en grupp 
företagare som kunde tänka sig done-
ra pengar. Så absolut inte längre. An-
ledningen är naturligtvis universitetets 
skandalöst höga avgifter i form av krav 
på full kostnadstäckning samt statens 
moms. Sammanlagt upp till 43 procent 
på donationer varav universitetet tar 35 
procent och staten 8 procent i s.k. hög-
skolemoms på redan skattade pengar. En 
gjord undersökning bland vänner och 
bekanta, garanterat ovetenskaplig, visar 
att alla upprörts över procentsatserna. 

Donationer äts upp av administration 
Vanliga människor uppfattar nämligen 
en donation precis som den ska uppfat-
tas, dvs. som en gåva till ett speciellt syf-
te, oftast given av kärlek till och intresse 
för ändamålet. Sådana gåvor ska behand-
las med respekt och som extraordinära 
medel och ska absolut inte brukas till an-
dra saker (läs professor Christer Löfstedts 
gästkrönika i LUM nr 9 /06). 

Universitetet har en helt annan in-
ställning. Pengar som pengar! Univer-
sitetet både reducerar och devalverar 
en donations värde för både givare och 
mottagare genom att sätta likhetsteck-
en mellan en donation och skattefinan-
sierade bidrag. Stora kontinuerliga giva-
re av medel till forskning har äntligen 
börjat protestera över det absurda syste-
met. Heja! Det av Mundeborapporten, 

som ligger till grund för dagens avgif-
ter, föreslagna 52,5 procent i påslag för 
full kostnadstäckning har nu stigit till 60 
procent! Släpp spärrarna loss! Det finns 
ju 100 procent att ta! Systemets försvara-
re har närmat sig problemet med öppen 
mun och slutet sinne. Hur kan en dona-
tor veta att en donation (nåja, i alla fall 
resterna av den) under rådande system 
verkligen går till avsett ändamål? När 
man läser i tidningen att vissa fonder, 
donerade av privatpersoner, töms på av-
sevärda belopp för att betala skulder till 
bygget av BMC, blir man, om det stäm-
mer, både ledsen och förbannad. Pengar 
donerade till forskning är faktiskt inte 
lika med pengar till skuldsanering. Det 
här handlar om etik och moral!

LASSE MELIN

Tack Lasse Melin för ditt debattin-
lägg om omkostnadspåslag, dvs. statlig 
moms 8 procent och uttag för universi-
tetets overheadkostnad, schablonmässigt 
35 procent,  i samband med donation till 
Lunds universitet. För att diskussionen 
skall gå rätt till bör man ha klart för sig 
tre väsentliga saker:

1. Momspliktighet innebär även att vi 
får dra av ingående moms vid inköp av 
exempelvis utrustning. Härigenom åter-
vinns en del av beloppet.

2. Ett villkor för att en myndighet 
skall få ta emot donation är att veder-
börande mottagare bidrar till den infra-
strukturella service myndigheten ställer 
till förfogande.

3. Mottagaren slipper att belasta dona-
tionen med kostnader för inköp av tjäns-

Det är bra att reda ut begreppen
ter och utrustning till den administrativa 
delen av projektet. Det är ju redan betalt 
genom det generella kostnadspåslaget.

Momsen kommer inte som ett påslag 
på överenskommet donationsbelopp, 
utan som ett avdrag hos mottagaren. Det 
behöver alltså inte nödvändigtvis fördyra 
för donatorn.

För att hålla reda på mottagarens ser-
viceuttag från myndigheten skulle krävas 
en omfattande administration. Pengarna 
från det generella påslaget om 35 procent 
kommer alltså mottagaren (och projektet) 
till del förr eller senare – och ibland i större 
utsträckning än vad som betalts in!

Eftersom vi arbetar med fundraising 
vid Lunds universitet har vi ofta haft an-
ledning att diskutera omkostnadspåslag 
med olika potentiella donatorer. I samtal 

med forskare, som ofta har egna direkta 
kontakter med donatorer, har det visat 
sig krångligt att upplysa om olika stat-
liga förordningar i samband med dona-
tioner. Därför känns det bra att få reda 
ut begreppen kring donationer.

Vi har f.ö. tillsammans med Dona-
tionsförvaltningen tagit initiativ till att 
utforma en skrift, som kortfattat och ved-
erhäftigt kan upplysa donatorer, stiftelser 
m.fl. om vilka statliga förordningar uni-
versitetet i nuläget måste rätta sig efter. 

Därför välkomnar vi debattinlägget, 
så att problemet kan debatteras. Vår för-
hoppning är att såväl omkostnadspåslag 
som moms framgent blir mer acceptabelt 
för alla parter. 

CARINA SKoGLUND

ExTErnA KOnTAKTEr/FUnDrAISInG

 

Fundraising-avdelningen:
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på gång

dispUtationer

2 fEBrUarI öppet hus på VentureLab. 
VentureLab har öppet hus i sin inkubator. 
Kom och träffa studenter som startat eget, se 
vad alla häftiga inkubatorföretag gör, ming-
la och tävla om fina priser. Maila gärna info@
venturelab.lu.se och anmäl att du kommer. Kl 
10.00-15.00 VentureLabs inkubator, Scheele-
vägen 17, Ideon, Lund. Info: www.venture-
lab.lu.se/

11 fEBrUarI Musikhögskolan 100 år! 
Konsert med Musikhögskolans sångklass. 
Kl 15.00 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum, 
Lund. Info: www.akadkap.lu.se/o.o.i.s/6428

26 janUari
Yingchun Liu i teoretisk fysik: ”Statistical 
and functional analysis of genomic and pro-
teomic data”. Kl 10.15 i hörsal F, Institutionen 
för teoretisk fysik, Lund. 

John Brolin i humanekologi: ”The bias 
of the world: Theories of unequal exchange in 
history”. Kl 10.15 i hörsal 207, Zoofysiologen, 
Helgonavägen 3, Lund. 

Kristian Lindell i kemisk apparatteknik: 
”Strategies for reduced energy use and cost in 
pulp and paper mills by energy integration of 
paper drying process”. Kl 13.30 hörsal B, Ke-
micentrum, Getingevägen 60, LTH, Lund. 

Johan Holmkvist i endokrinologi: ”Ex-
ploring positional and functional candidate ge-
nes for type 2 diabetes”. Kl 9.15 Jubileumsau-
lan, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. 

Britta Halvarsson i patologi: ”Morpho-
logical features and mismatch repair in colo-
rectal tumors” Kl 13.00, Medicinsk historiska 
Museet, Helsingborg. 

Jimmy olsson i matematisk statistik: 
”On bounds and asymptotics of sequential 
Monte Carlo methods for filtering, smoothing 
and maximum likelihood estimation in state 
models”. Kl 10.15 i sal MH:A, Matematikcen-
trum, Sölvegatan 18, Lund. 

Patrick Carlberg i fysik: ”Development 
of nanoimprint lithography for applications 
in electronics, photonics and lifesciences”. Kl 
13.15 i sal B, Fysiska institutionen, Sölvegatan 
14, Lund.

1 FebrUari
Pernilla Turner i bioteknik: ”Exploring ther-
mostable glycoside hydrolases: Amylases and 
ß-glucosidases”. Kl 13.15 i hörsal A, Kemicen-
trum, Getingevägen 60, Lund. 

Malin Kvist i tillämpad biokemi: ”Vitre-

oscilla haemoglobin – peroxidase activity and 
metabolic aspects”. Kl 10.15 i hörsal B, Kemi-
centrum, Lund. 

Magdalena Andersson i vårdveten-
skap: ”Äldre personers sista tid i livet. Livskva-
litet, vård, omsorg och närståendes situation”. 
Kl 9.00, hörsal 1, Vårdvetenskapens hus, Lund. 

Elisabeth Liljeroth i anestesiologi och 
intensivvård: ”Pain induced by propofol clini-
cal studies on drug composition and adminis-
tration”. Kl 9.15 Jubileumsaulan, Medicinskt 
Forskningscentrum, ing 59, universitetssjukhu-
set MAS, Malmö.

2 FebrUari
Jane Larsen i kemisk fysik: ”Molecular trees 
for collecting sunshine – monitoring and con-
trolling energy transfer in dendrimers”. Kl 
13.15 i hörsal B, Kemicentrum, Sölvegatan 39, 
Lund. 

Martin olsson: ”Unga vuxna med en his-
toria av uppförandestörning – En långtidsupp-
följning med ett salutogent och ekologiskt 
perspektiv”. Kl 10.15 i Edens hörsal, Lund. 

Roger Johansson i oorganisk kemi: 
”Activation of CO2 by Palladium complexes 
bearing tridentate PCP ligands”. Kl 9.00 i sal E, 
Kemiska institutionen, Lund. 

Mathias Norrman i molekylär biofysik: 
”Insulin polymorphism – crystallographic cha-
racterization of insulin Microcrystals”. Kl 13.15 
i sal D, Kemicentrum, Lund. 

Ylva Benderix i vårdvetenskap: ”Famil-
jers och vårdpersonals erfarenheter av barn 
och vuxna med autism”. Kl 9.00 i hörsal 1, 
Vårdvetenskapens hus, Baravägen 3, Lund.

3 FebrUari
Kasper öberg i fysik: ”Development of expe-
rimental methods, data analysis and standards 
in atomic spectroscopy”. Kl 10.15 på Institutio-
nen för astronomi, Lundmarksalen, Lund.

5 FebrUari
Elin Trädgårdh i klinisk fysiologi: ”Adjuncts 
to the conventional 12-lead ECG. Assessment 
of high-frequency QrS components and addi-
tional leads”. Kl 13.15 i föreläsningssal 1, Cen-
tralblocket, universitetssjukhuset i Lund.

följande disputationer har ägt rum:
Than Thuan Tong i medicinsk mikrobio-
logi: ”Moraxella catarrhalis outer membrane 
proteins and their interactions with the hu-
man host”. 

Johan Enquist i molekylär neurobio-
logi: ”The role of membrane trafficking in G 
protein-coupled receptor regulation”. 

László Nehéz i kirurgi: ”Prevention of 
posturgical abdominaladhesions by polypep-
tides”. 

boken

kungl. fysiografiska 
sällskapet i Lund 
1772–2006
Fysiografi är ett idag nästan utdött 
ord som stod för att beskriva natu-
ren, och Fysiografiska sällskapet i 
Lund kan därmed ses som en natur-
vetenskaplig systerorganisation till 
Läkarsällskapet. 

Universitetshistorikern, medicin-
professorn och förre rektorn Håkan 
Westling beskriver dess historia i 
Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund 
1772–2006, med många intressanta 
uppgifter om tidigare Lundaforskare 
och deras verk.

genetiska 
konflikter
Vilka slutsatser kan dras av den nya 
genetiska kunskapen? Kan den leda 
oss när det gäller vad vi ska äta, hur 
vi ska leva och vilka barn som ska 
födas? Dessa och andra frågor om 
genetik och samhälle tas upp i Ge-
netiska konflikter (Ellerströms), en 
samling debattartiklar av professor 
Bengt Olle Bengtsson.

archaeology 
is a Brand!
I populärkulturen är arkeologi lika 
med äventyrliga fältarbeten, spän-
nande fynd och ett deckaraktigt le-
tande efter ledtrådar. 

Är det en bild som arkeologer av 
facket bör haka på eller motarbe-
ta? Hur ska arkeologin förhålla sig till 
det starka ”varumärke” som ämnet 
kommit att få? frågar sig forskaras-
sistenten Cornelius Holtorf i boken 
Archaeology is a Brand! The mea-
ning of archaeology in contemporary 
popular culture (Archaeopress, Ox-
ford, ill.)
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tjänster

Sara Berglund i etnologi: ”Vägen till vin-
narcirkel. Travhästen och dess människor mel-
lan sport och spel”. 

Mark Ruschin i medicinsk strålningsfy-
sik: ”The role of projected anatomy, randon 
noise, and spatial resolution on clinical image 
quality in digital mammography”. 

Gunilla Nordström i företagsekonomi:
”Competing on manufacturing – How combi-
nations of resources can be a source of com-
petitive advantage”. 

Charlotte Granhall i endokrinologi: 
”Type 2 deabetes genes contributing to insulin 
secretion defects”. 

Karin Staflin i neurobiologi: ”neural 
progenitor cells in malignancy and injury of 
the brain. A trojan horse for gliomas?”. 

Katarina Hedin i allmänmedicin: ”In-
fections in small children and their families – 
symptoms, consultations and antibiotics”. 

Erik Tingberg i kardiologi: ”nitrates and 
left ventricular dysfuntion”. 

Lavinia Cicortas Gunnarsson i immun-
teknologi: ”novel binding specificities engi-
neered into the scaffold of a carbohydrate bin-
ding module”. 

Yang Liu i tillämpad biokemi: ”Fluori-
metric bioprobe based on DnA-dye intercala-
tion – application in environmental and clinical 
monitoring”. 

Johan Börjesson i biokemi: ”Enhanced 
enzymatic hydrolysis on lignocellulose in bioe-
thanol production. Substrate interactions with 
surfactants and polymers”. 

Jesper Andreasson i sociologi: ”Idrot-
tens kön: Genus, kropp, sexualitet i lagidrot-
tens vardag”. 

Cecilia Dautovic Bergh i psykologi: 
”neuropsychological funtion after coronary 
artery bypass grafting”. 

Marie Jedemark i pedagogik: ”Lärarut-
bildningens olika undervisningsaspekter – En 
studie av lärarutbildares olika sätt att praktise-
ra sitt professionella uppdrag”. 

Andreas Björklund i datalogi: ”Algorith-
mic bounds for presumably hard combinatori-
al problems”. 

Lars Nilsson i livsmedelsteknologi: 
”Competitive absorption of Macromolecules 
during emulsification”. 

Christina Manetopoulos i molekylär 
medicin: ”Transcriptional networks in neuro-
blastoma and breast cancer”.

föreståndare vid Centrum för Mellanös-
ternstudier. Dnr PA 2007/37, ans 26/1. Info 
046-2228929, 046-2221545.

Projektanställning som forskare med pla-
cering vid institutionen för teoretisk fy-
sik. ref nr 6444, ans 31 januari. Info www.
montecarlonet.org/LundPostdoc.pdf.

Redovisningsekonom/Controller med 
placering vid Trafikflyghögskolan. ref nr 
7270/06, ans 31 januari. Info 0435-445451.

Doktorand i elektrovetenskap med inrikt-
ning mot teoretisk elektroteknik. ref nr PA 
2007/59, ans 1 februari.

Six new research positions open for app-
lication. On the basis of the Linnaeus grant 
awarded to CIrCLE by the Swedish research 
Council (see below), we hereby announce six 
(or more) positions as researchers in the area 
of “Innovation, Entrepreneurship and Know-
ledge Creation”. Three (or more) positions are 
post doctoral research fellows (2+2 years) and 
three (or more) positions are lecturers, which 
is a tenured position. The deadline for appli-
cations is February 1st. Info Charles.Edquist@
circle.lu.se

Utbildningsbidrag i geobiosfärsvetenskap 
med inriktning naturgeografi och ekosys-
temanalys. ref nr n 2007/17, ans 21 februari. 
Info 046-2229298.

Berit Christenson, förvaltare FVO 6 i Alnarp
Berit Christenson har anställts som ny förvaltare för FVO 6 med till-
träde 2007-01-08. Berit har examen i fastighetsföretagande från 
Malmö Högskola och kommer närmast från Stadsfastigheter i Malmö 
där hon jobbat som ekonomisk förvaltare med ansvar för stadsdelen 
Limhamn/Bunkeflo, kulturfastigheterna och MAS södra.

  www.akademiskahus.se

Akademiska Hus
anställer förvaltare och drifttekniker.

Nils-Åke Muhrbeck, drifttekniker FVO 4 i Lund
Nils-Åke Muhrbeck har anställts som drifttekniker på FVO 4 med till-
träde 2006-12-18. Nils-Åke har driftingenjörsexamen från KTH och 
kommer närmast från ACC Services AB i Västervik där han jobbat med 
fastighetsteknik, besiktningar och injusteringar.

Berit Christenson,
förvaltare FVO 6 Alnarp

Nils-Åke Muhrbeck,
drifttekniker FVO 4 i Lund
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hänt!
Ny chEf för rwI. Sedan årsskiftet är Leif 
Holmström direktör och ny chef för raoul 
Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter 
och humanitär rätt vid Lunds universitet. Han 
efterträder professor Gudmundur Alfreds-
son, föreståndare sedan 1999. Alfredsson 
fortsätter i sin tjänst som professor i folkrätt 
vid Juridiska institutionen, delad med institu-
tet. Leif Holmström har varit biträdande före-
ståndare för institutet sedan det grundades 
1984 och var fram till 1995 universitetslektor 
vid Juridiska institutionen med uppdrag som 
studierektor åren 1983–1993. Till biträdande 
direktör för institutet har utsetts kanslichefen 
Rolf Ring, avdelningschef för administration 
och ekonomi. Han har varit verksam vid insti-
tutet i skiftande befattningar sedan 1989.

LIkaBEhaNdLINgSprIS. Ett brett samhälls-
vetarprojekt som bl.a. stöttar kvinnliga dok-
torander fick Lunds universitets likabehand-
lingspris strax före jul. Dessutom  belönades 
Filosofiska institutionen med ett hedersom-
nämnande för sina insatser för studenter med 
dyslexi och andra funktionshinder. 

Priset för likabehandling av studenter har 
inrättats för att hitta nya former som stimu-
lerar till ett aktivt och målinriktat likabehand-
lingsarbete. 2006 års pris gick till Samhälls-
vetenskapliga fakultetens projekt Akadelika, 
som har tre delar. Den första har varit en fe-
ministiskt inriktad seminarieserie som fortsät-
ter nu i vår. Den andra delen är ett ekonomiskt 
uppsatsbidrag som studenter som skriver exa-
mensarbete på C- och D-nivå. Den tredje delen 
är ett mentorsprogram för att stötta kvinnor 
i deras yrkesutövning. Till en början inriktar 
man sig mest på kvinnliga doktorander, men 
tanken är att alla kvinnor inom fakulteten ska 
kunna ha mentorer, dvs. även kvinnor med ad-
ministrativa tjänster. 

Ny dIrEctor mUSIcES. Patrik Andersson 
är Lunds universitets nya director musices och 
därmed ledare för Akademiska kapellet. Han 

Ny biblioteks-
webbplats
INtErNEt. Biblioteksdirektionen har ny-
ligen lanserat sin nya webbplats www.lub.
lu.se. Den är gemensam för ett 30-tal fa-
kultets- och institutionsbibliotek samt cen-
trumbildningar i Lund, Malmö och Hel-
singborg.

– Vi har tagit ett samlat grepp på allt till-
gängligt studie- och vetenskapligt material 
samt över den service våra bibliotek ger, sä-
ger Emma nolin som är webbredaktör.

Den primära användargruppen är stu-
denter men även forskarna och lärarna är 
viktiga. Man har lagt stor vikt vid informa-
tionsarkitekturen, dvs. vid tydligheten och 
målgruppsanpassningen.

– Vi har ett särskilt samsökningsgräns-
snitt som vi hoppas ska förenkla sökning-
arna, berättar Emma nolin. Och en annan 
nyhet är en särskild biblioteksdatabas med 
bra och nyttig praktisk information om 
alla bibliotek i nätverket.

 Webbplatsen lanserades den 22 ja-
nuari. De olika biblioteken inom nätverket 
har i sin tur egna hemsidor.

öppet forum på Lth
StUdIEvägLEdNINg. Öppet forum är 
en ny verksamhet hos studievägledarna 
på LTH fr.o.m. denna vårtermin. Torsda-
gar kl 12.15–12.45 finns alltid studievägle-
dare att träffa på Studiecentrum och har 
dessutom oftast ett tema att informera 
studenterna om: studiestrategier, hitta på 
biblioteken, arbetsmarknaden, karriärser-
vice, studieuppehåll etc.

Ny arbetsmiljöpolicy
arBEtSmILjö. Arbetsmiljön ska inte 
bara vara säker utan också utvecklande, 
samtidigt som den ska vara möjlig att på-
verka för den enskilde. Ett viktigt mål är 
att erbjuda alla anställda och studerande 
en etiskt hållbar arbetsmiljö. Etiskt hållbar 
arbetsmiljö innebär bl.a. att kränkande 
särbehandling inte accepteras. 

Detta står att läsa i LUs nya arbetsmil-
jöpolicy 2007–2009. nyheter är att kravet 
på årliga handlingsplaner, inklusive upp-
följningar, har lyfts fram och att ansvars-
frågorna har poängterats. Ett avsnitt om 
vikten av introduktioner för nyanställda 
och studerande inom alla kurser och pro-
gram har tillkommit och avsnittet om kon-
sekvensbeskrivningar vid förändringar har 
också förtydligats. Policyn hittas under 
www.lu.se/pers 

har undervisat i orkesterdirigering i sju år på 
Musikhögskolan i Malmö vilket han ska fort-
sätta med. I Lund leder han kurser i kammar-
musikalisk interpretation och orkesterspel lik-
som i körledning, musikteori och körsång. 

aNdra prIS. En Lundaforskare har vun-
nit delat andrapris i den populärvetenskapli-
ga tidskriften Forskning och Framstegs artikel-
pristävling. Paleontologen Johan Lindgren 
kammade hem detta pris tillsammans med Jan 
Rees från Karlstads universitet. Deras bidrag 
handlade om svenska dinosauriers utbredning 
och vandringsvägar. Tävlingen vanns av Uppsa-
labotanikern Emil Nilsson som skrev om blom-
man som kunde ha gjort Linné till en Darwin.

LEdamot. Kyrkohistorikern professor 
 Anders Jarlert har valts till arbetande svensk 
ledamot i historisk-antikvariska klassen i Vitter-
hetsakademien.

prISad. Professor Karl-Erik Årzén, Institu-
tionen för reglerteknik på LTH, fick nyligen the 
Guido Carlo-Stella Award från World Batch Fo-
rum. I motiveringen sägs att Karl-Erik har visat 
teknisk excellens och inspirerat andra när det 
gäller processautomation och integrering med 
information i tillverkningsindustrin. Batch Fo-
rum är en industriell branschorganisation för 
företag inom kemi, läkemedel och livsmedel 
med satsvis produktion (batchproduktion).

waLLaNdErStIpENdIUm. Forsknings-
nämnden för Jan Wallanders och Tom Hede-
lius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har 
beslutat att tilldela företagsekonomen Nadja 
Sörgärde, vid Ekonomihögskolan ett av hös-
tens nio Wallanderstipendier för sin framstå-
ende avhandling. Stipendiet ger möjlighet till 
fortsatt heltidsforskning under tre år.  

mILjöaNSLag. Energimyndigheten har 
gett 3.250.000 kronor till Internationella mil-
jöinstitutets professor Lena Neij och forsk-
ningsprojektet ”Metod för utvärdering av 
energipolitiska styrmedel för en effektivare 
energianvändning”. Projektet startar i år och 
sträcker sig över fyra år.

20 janUari – 25 FebrUari

jenny holzer på Skissernas museum
Den 20 januari öppnade Skissernas museum en utställning med Jenny Holzer, en av 
samtidens banbrytande konstnärer inom idébaserad konst med fokus på det offent-
liga rummet. En rad monumentala projekt visas i form av dokumentära filmprojektio-
ner, fotografier och wallpaper. Utställningen är producerad i samarbete med Statens 
Konstråd och Stiftelsen Wanås Utställningar. Den pågår fram till den 25 februari.
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haLLå GÖSTA BrUCE…

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

…fonetikprofessor, som nyss fyllde �0 år och hylla-
des med ett eget symposium med forskare från hela 
världen.

vad är fönsterbatong, 
spenatpenna, tarmpaviljong, 
djungelmust och pälsbulle?
– Det är nya sammansatta ord, neologismer, som jag hitta-
de på för många år sedan.

Varför?
– Jag ville testa hur människor spontant la accenten när 

de uttalade orden, utan att ha hört dem innan. På så vis kun-
de jag få kläm på prosodin i olika dialekter.

Vad är prosodi?
– Det är talets melodi och rytm. Prosodin är själva grun-

den, talets själ. Vi behöver inte ord för att känna igen en 
dialekt: det räcker att vi lallar den (säger Gösta Bruce och 
lallar på omisskännlig göteborgska, stockholmska och 
skånska!)

Har man nytta av att känna till olika dialekters prosodi?
– Ja, när man skapar syntetiskt tal. Vi har precis startat 

ett projekt i samarbete med KTH för att ta fram syntetiskt 
tal, för t.ex. automatsvar på telefon. Vi ska ta fram sju sto-
ra regionala svenska dialekter, bl.a. sydsvenska, gotländska 
och finlandssvenska. Vetenskapsrådet finansierar och vi an-
vänder den stora nationella databas som vi byggde upp i det 
svenska dialektprojektet runt millennieskiftet.

Du är bra på att härma dialekter – dina doktorander lär 
kikna av skratt när du släpper loss. Var har du lärt dig 
alla tungomål?

–Mestadels genom människor jag mött. I lumpen hade 
jag kamrater från Gotland och Dalarna och under ett halvår 
i Umeå lärde jag mig norrländska, eller en variant av den.

Är du en professor Higgins? Skulle du t.ex. kunna lära mig 
att tala gotländska?

– Åja, det skulle jag nog. Frågan är hur lång tid det skul-
le ta…

Din avhandling som kom för trettio år sedan var nyska-
pande och fick genomslag internationellt trots att den 
handlade om svenska språket.

– Ja, den modell för intonation och accentuering som 
jag föreslog var generaliserbar och inte i sig knuten till ett 
särskilt språk.

Hur ser framtiden ut för ditt ämne?
– Både ljus och mörk. Det är bekymmersamt att vi har 

färre studenter, men samtidigt lockar fonetiken i Lund 
många utländska doktorander. Som forskare ser jag en oro-
ande tendens att administrativa sysslor tar allt mer tid, på 
forskningens bekostnad.

Du är flitigt citerad bland fonetiker. Men de nya orden, 
som du hittade på för länge sedan, har faktiskt dykt upp 
utanför forskningsvärlden.

– Ja, haha. Vid en Google-sökning inför symposiet hit-
tade mina kolleger flera av orden i andra sammanhang på 
nätet; ordet gummimusik användes 28 gånger, livskruka 
132 gånger, men pälsbulle bara 7… Symposiet, som min 
kollega Merle Horne höll i, gjorde mig för övrigt mycket, 
mycket glad!

BRITTA CoLLBERG
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