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Rektor i sammet och guld. Fanor 
som höjs och trumpeter som ljuder.

Universitetshuset står i festskrud 
och kollegor, släkt och vänner sam-
las för att se när arton nya profes-
sorer installeras. 

–  Vad ska man säga? Detta är ju kun-
skapens högborg och det är härligt att 
vara här och det är en stor dag för Glenn, 
säger Janos Fazekas som tillsammans 
med sin fru Eva har kommit för att se 
när gode vännen Glenn Wahlgren häl-
sas välkommen som ny professor i ato-
mär astrofysik.

De två är inte ensamma om att kom-
ma till universitetshuset denna marsfre-
dag. Gammal som ung samlas utanför 
aulan innan de bänkar sig därinne för 
att höra på talen, lyssna på toner av Mo-
zart, Elgar och Susato och titta på profes-
sorernas fotsida, svarta dräkter, de silver-
glänsande spirorna från 600-talet och 
allt annat som fångas in av syn- och hör-
selnerverna denna dag. 

– DET KÄNNS LITE SPÄNNANDE, säger Ma-
rie Sigvardsson vars make Mikael ska in-
stalleras som professor i utvecklingsbio-
logi och som dessutom ska hålla tal till 
studenterna.

– Fast pappa ser lite konstig ut i dräk-
ten, tycker dotter Erica. 

Etzel Cardeña som ska dubbas till pro-
fessor i psykologi har precis bytt om till 
sin svarta talar.

– Jag är glad att äntligen stå här. För 
mig har vägen hit varit lång, säger han. 

Chockerande, hedrande, överraskan-
de och roligt blir sammanfattningen när 
årets pedagogiska pristagare Martin Gar-
wicz, Tommy Andersson och David Hå-
kansson svarar på hur det känns att väljas 

till årets lärare. Den förste är universite-
tets pristagare och de två sistnämnda är 
studenternas. 

– Jag tycker det är väldigt viktigt att 
vi som jobbar som lärare får positiv feed-
back och även formella erkännanden av 
den här typen, säger Martin Garwicz.

Lena-Maria Nisula pluggar genusve-
tenskap. Hon har slagit sig ner i aulan 
för att lyssna på Tiina Rosenberg som 
ska installeras som professor i genusve-
tenskap.

– Jag är väldigt intresserad av hennes 
teorier och vill gärna höra hennes tal.

OCH SÅ LEDS PROCESSIONEN in till bom-
bastiskt blås från Akademiska kapellet. 
Rektor Göran Bexell hälsar välkommen. 
Han nämner hög kvalitet och starka 
forskningsmiljöer i sitt inledningstal. 

– Vi har stora förväntningar på er som 
ledare och goda förebilder, säger han till 
professorerna som installeras i allt från 
romanska språk och medicin till teore-
tisk högenergifysik. 

– De olika ämnena speglar mångfal-
den vid Lunds universitet, säger rektor.

Tiina Rosenberg ställer sig vid podiet 
som ramas in av levande ljus. Hennes in-
stallationstal tar åhörarna med på en ge-
nusvetenskaplig tidsresa. Mary Wollsto-
necraft, Simone de Beauvoir och Virginia 
Woolf fladdrar förbi i meningarna.

– Varför har jag valt att föreläsa på te-
mat ”Varför genusvetenskap”? Därför att 
det är den vanligaste frågan jag får, säger 
Tiina Rosenberg. 

Och när installationsceremonin for-
mellt är avklarad och det svarta tåget 
med nya professorer ringlar ut ur aulan 
fortsätter festligheterna med förfrisknin-
gar i Pelarsalen.

ANNA JOHANSSON ▼

FLAGGDAG

Nära och kära slöt upp till 
pampig professorsinstallation
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– Oerhört hedrande, säger Martin Garwicz 
som får universitetets pedagogiska pris för 
sina fina lärarinsatser på läkarutbildningen.  

– Priset gör det ännu roligare att gå in och 
undervisa studenterna, säger Språk- och lit-
teraturcentrums David Håkansson som får 
studenternas pedagogiska pris i år.

Molly är med när pappa Tommy Andersson 
hedras med studenternas pedagogiska pris 
för sina insatser i nationalekonomi.

– Det är jätteroligt att vara här och intres-
sant att se hur fint allting runt ceremonin är 
organiserat, säger Asha Omar som kommit 
för att gratulera sin gode vän Embaie Ferrow 
– ny professor i mineralogi och petrologi.

Lena Stämmgård, till vänster, får en professor i släkten när nu kusin Verner Egerland installe-
ras i romanska språk. Även faster Herta Egerland vill gratulera.

ULF LINDBLAD, allmänmedicin

MEF NILBERT, onkologi

MIKAEL SIGVARDSSON, 
utvecklingsbiologi

KARIN WARFVINGE, 
experimentell oftalmologi

KARIN BLOMQVIST, grekiska

LARS-OLOF DELSING, nordiska språk

VERNER EGERLAND, 
romanska språk, ssk. italienska

ETZEL CARDEÑA, 
psykologi inkl. parapsykologi och hypnologi

GUNILLA JARLBRO, 
medie- och kommunikationsvetenskap

TIINA ROSENBERG, genusvetenskap

JOHAN BIJNENS, 
teoretisk högenergifysik

MELVYN B. DAVIES, astronomi

EMBAIE FERROW, 
mineralogi och petrologi

ERIC HALLBERG, 
zoologi, särskilt elektronmikroskopi

PER UVDAL, kemisk ytfysik

GLENN WAHLGREN, atomär astrofysik

MARIO NATIELLO, 
tillämpad matematik

KURT PETERSEN, 
risk- och säkerhetshantering

Nyinstallerade professorer▼
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UR INNEHÅLLET

6  Ansökningar tog sex år
Att söka anslag tar mer och mer av forskarnas tid. Ny sta-
tistik visar att enbart Linnéansökningarna tog motsvarande 
sex manår. Någon borde ropa stopp, menar professor Patrik 
Brundin.

14  Snabbare medicinutveckling
Det är både dyrt och tidskrävande att utveckla nya läkemedel. 
I projektet EUMAPP hoppas man kunna snabba upp förlop-
pet genom att testa mikrodoser av läkemedlet på människor 
i ett tidigare skede än idag. Mikrodosernas väg genom krop-
pen kan följas genom att de markeras med en radioaktiv kol-
isotop. Och eftersom doserna är så små är det riskfritt för test-
personen.

14  Oväntad kärnvapeneffekt
De atmosfäriska kärnvapenproven på 50- och 60-talet ledde 
till att halten av den radioaktiva isotopen 14C fördubblades i 
celler och annat organiskt material. Samma isotop används vid 
arkeologiska tidsbestämningar. Strålningsfysiker vid LU startar 
nu ett projekt för att utifrån 14C bestämma åldern på celler.

22  Ny form i Afrika
I höstas reste en grupp design- och arkitektstudenter till Ke-
nya för att lösa designproblem i en annorlunda miljö än hem-
ma. Resultatet blev bl.a. pedaldrivna tvättmaskiner, cykel-
väskor vävda av kasserade plastpåsar – och, mer oväntat, ett 
bibliotek.

24  Beredd till bådadera
Forskningsanslagen har haglat över Carl Borrebaecks projekt 
på sistone. LUM tecknar ett porträtt av denne drivande im-
munteknolog som har ett ben i forskningsvärlden och ett i 
företagsvärlden.

34  Emulsionstårta, javisst!
Per-Olof Hegg är inte bara livsmedelskemist och chef för LU 
Innovation – han är kokboksförfattare också. Tillsammans 
med kocken Rikard Nilsson har han skrivit en kokbok där ke-
min bakom de läckra recepten förklaras. Med kemiska kunska-
per blir man helt enkelt en bättre kock, menar Hegg.
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Tidsåtgång för Linnéansökningarna vid LU

Tidsåtgång per sökt Linnéprojekt

Projektansökningar 8.615 timmar
Områdesnivå 950 timmar
Universitetsnivå 700 timmar

Totalt                                    10.265 timmar = 257 veckor = 64 månader = 6 år

ANSLAGSKAMP. Sex års heltidsarbe-
te.Så mycket tid har lagts ner på att 
söka pengar från Linnéstödet. Och 
det enbart vid Lunds universitet.

– Ansökningarna har spårat ur 
och någon måste ropa stopp snart, 
säger professor Patrik Brundin på 
NeuroLinné, en av forskningsmiljö-
erna som söker Linnépengar.

mer komplicerad än vad som är rim-
ligt att begära, säger Magnus Edblad på 
Forskningsservice. 

Vicerektor Björn Wittenmark har 
bett de forskningsmiljöer – totalt sexton 
stycken från Lunds universitet – som sö-
ker pengar ur Linnéstödet att uppskatta 
hur mycket tid de lagt ner på sina ansök-
ningar. Sammanställningen är anonym 
men visar att tidsåtgången har varit som 
minst strax under 200 timmar och som 
mest över 000 timmar per forsknings-
miljö. Totalt motsvarar det en heltidsar-
betande i sex år eller sex heltidsarbetan-
de under ett år.

OM TIDSÅTGÅNGEN för att söka Linné-
pengarna är rimlig eller ej är svårt att sva-
ra på, menar vicerektorn.

– Anta att vi får in tre till fem projekt 
för mellan 25 och 35 miljoner kronor år-
ligen under tio år, då är sex manår inte 
mycket tid för dem som får pengarna. 
Men det är mycket tid för dem som inte 
får några pengar, säger han. 

Björn Wittenmark är inte förvånad 
över den tid som forskarna uppskattat.

– Det var ungefär som jag trodde men 
det är bra att få bekräftelse på hur det ser 
ut. Det som förvånade mig var att det var 
så stor spridning i tidsåtgång mellan de 
olika projekten, säger han.

Ekonomisk plan, lärosätets medfi-
nansiering specificerad i kronor, detalje-
rade personal- och utrustningsbehov och 

Att söka pengar ingår i en forskares spel-
regler. Och att bli utan i slutändan är den 
bistra verkligheten för många. Men allt 
hårdare krav från externa finansiärer på 
vad som ska ingå i en ansökan gör att 
forskarna måste lägga ner allt mer tid på 
att sammanställa den. 

– Ansökningen till Linnépengarna 
har bland många sökande upplevts som 

Ska universitetet verk-
ligen behöva lägga ner 
motsvarande sex man-
år enbart för att söka Lin-
néstöd? Professor Patrik 
Brundin tycker att smärt-
gränsen är nådd. 
FOTO: KENNET RUONA

– Någon måste ropa stopp!
Gränsen är nådd för 
hur mycket tid man 
kan lägga på att 
söka anslag, menar 
forskare
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     Linnéstödet
I år är första gången som Linnéstödet 
delas ut och det har utlysts av Veten-
skapsrådet och Formas.

Stödet innehåller tioåriga forsknings-
bidrag som omfattar totalt 140 miljo-
ner kronor per år från och med juli i år. 
Det sökta bidraget för varje enskild miljö 
ska ligga i intervallet 5–10 miljoner kro-
nor per år.

 Lunds universitet har ansökt om stöd 
för sexton miljöer inom flera områden. 
Besked om vilka forskningsmiljöer som 
får stöd kommer till sommaren. 

cv på alla tilltänkta forskare är några krav 
som ställdes i Linnéansökan.

Ytterligare sten på bördan var att an-
visningarna för Linnépengarna ändrades 
under hösten. Detta resulterade i att an-
sökningstiden förlängdes från december 
till slutet på januari.

OCH DET ÄR INTE BARA det att ansök-
ningsanvisningarna blivit mer detalje-
rade – ansökningarna i allmänhet har 
också blivit fler. Forskarna söker peng-
ar nationellt, inom EU och från stiftel-
ser. Med fler ansökningar i omlopp krävs 
alltfler som granskar och utvärderar dem. 
Och de som granskar är seniora forskare 
– vilket innebär att de får ännu mindre 
tid till forskning. 

– Inom EU kommer vi inte ha något 
annat att göra än att granska varandras 
ansökningar om utvecklingen fortsät-
ter så här, och det är självklart att det 
drabbar vår egen forskning, säger Patrik 
Brundin.

SAMMANSTÄLLNINGEN som vicerektorn 
nu har tagit fram, kommer att användas 
som underlag i fortsatta diskussioner.

– Den visar hur mycket tid forskarna 
har lagt ner på att söka pengarna och är 
ett viktigt underlag i argumentationen 
vid utvärderingen med Vetenskapsrådet, 
säger Björn Wittenmark.  

ANNA JOHANSSON

▼

– Någon måste ropa stopp!
STRATEGISKA PLANEN. En hundra-
lapp. Så mycket utlovade rektor 
Göran Bexell skämtsamt till den 
som formulerar en kort och kärn-
full vision för Lunds universitet.

Men det är inte lätt vilket 
framkom när den kommande 
strategiska planen ventilerades 
i Palaestras hörsal i slutet av fe-
bruari.

Panelen på plats gjorde sitt för att få 
igång diskussionen bland de 30-tal 
personer som samlats för att lyssna 
eller delge sina synpunkter. Alla fyra 
paneldeltagare hade egna ingångs-
vinklar på vad som ska prägla uni-
versitetet i framtiden. 

Vicerektor Eva Åkesson menade 
bland annat att Bolognaprocessen 
och kvalitetssäkring är viktiga frågor 
för universitetets framtid. 

Doktorandombudsmannen Johan 
Modée slog ett slag för doktorander-
nas arbetsmiljö och karriärvägar. Stu-
dentkårens representant Tomas Gus-
tavsson ville se en smalare plan än den 
tidigare med en tydlig ansvarfördel-
ning för alla i organisationen. Han ef-
terlyste också tydligare målformule-
ringar.

Statsvetardoktorand Fredrik Me-
lander menade att tiden då man 
”lät alla blommor blomma” är förbi 
och att man måste tydliggöra vilken 
forskning universitetet vill ha. Han 
efterlyste mer forskningspolitisk de-
batt, dialog, analys och verksamhets-
uppföljning. 

Den heta debatten uteblev, men ett 
par synpunkter kom från åhörarna, 
som till största delen bestod av stu-
denter och bara ett litet antal lärare.

Trygg anställning kontra flexibel 
personal bollades länge fram och till-
baka. 

– Hur kommunicerar vi till våra 
anställda att som vill slå sig till ro med 

sin forskning att de också ska vara 
flexibla? undrade professor Mef Nil-
bert vid Medicinska fakulteten. 

– Lugn och ro? Det blir aldrig mer 
lugn och ro vid Lunds universitet. 
Här ska det vara spännande och dy-
namiskt, menade Eva Åkesson. 

Moderator Mats Benner var nöjd 
med dagens diskussion trots att gan-
ska få deltog vid seminariet. Alla syn-
punkter som kom fram ska samman-
ställas och verka som underlag i det 
fortsatta arbetet. Flera seminarier är 
inplanerade där det finns möjlighet 
att påverka innehållet i planen. 

– Jag föreställer mig att den här 
planen blir mindre abstrakt än den 
förra och läget är oerhört gott för alla 
inom organisationen som vill slänga 
in något i grytan, säger han.

Och hundralappen? Prova en for-
mulering med Humor, Flexibilitet, 
Mångfald, Möten och Kreativitet – 
några av de viktigaste orden som pa-
nelen formulerade inför framtiden.

ANNA JOHANSSON

Strategiska honnörsord
diskuterades i debatt

    Strategiska planen
Den strategiska planen ska bl.a. ange 
mål och vision för Lunds universitet 
samt grundläggande etiska värdering-
ar. Den nya planen ska gälla från 1 ja-
nuari 2007 till och med 31 december 
2011. Rektor och ledningsgrupp ansva-
rar för planprocessen i samarbete med 
en referensgrupp. Men alla anställda 
och studenter kan påverka innehållet, 
bland annat genom de öppna semi-
narier som hållits och ska hållas under 
våren. Mer fakta finns på www.lu.se/
strategiskplan 

Ytterligare öppet seminarium:
• UMAS, 27 mars kl 15–17, Jubileums-
aulan, MFC (Medicinskt forsknings-
centrum), ingång 59.

▼
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NY PROFESSOR. – ”Kommunikation 
till varje pris”, det tycker jag borde 
vara mottot för varje universitet. Så 
länge staten betalar vår verksamhet 
ska vi forskare inte bara forska utan 
också ägna oss åt grundutbildning 
och utåtriktad verksamhet!

Det säger Tiina Rosenberg, Lunds uni-
versitets nya professor i genusvetenskap. 
Och hon lever som hon lär. Hon har fått 
många förfrågningar om att hålla före-
drag på skolor, organisationer och fören-
ingar i Skåne, och tänker göra så mycket 
hon hinner och orkar. Grundutbildning 
och samarbete med andra inom och utom 
det egna ämnet vill hon också satsa på.

– Min mardröm är institutionen där 
alla dörrar är stängda och forskarna sitter 
hemma med stora verk som de dyker upp 
med en gång vart femte år, menar hon.

TIINA ROSENBERG är snabbtänkt, snabb-
pratande och tydlig med sina åsikter. Tyd-
ligheten och skärpan i den politiska de-
batten kan ha bidragit till mediedrevet i 
höstas mot hennes roll inom Fi, Feminis-
tiskt initiativ. Tiina Rosenberg förvandla-
des plötsligt till ”riks-bitch” utifrån några 
uttalanden som hon själv hävdar att hon 
aldrig sagt, utan som lagts i hennes mun 
av ett par motståndare. Såren från förföl-
jelsen värker än, men i Lund har hon inte 
mött några negativa reaktioner.

– Jag har bara blivit vänligt bemött 
här. Det gäller både inom universitetet 
och på gatan, där helt okända personer 
hälsat mig välkommen till Skåne och 
önskat mig lycka till, säger hon glatt.

Vad gäller hennes ämne genusveten-
skap ser hon det som en fördel att Lund till 
skillnad från andra universitet kommer 
att ha både grundutbildning och forsk-

Grundutbildning 
viktigt för nya 
genusprofessorn

ning. Ett lektorat och två doktorandtjäns-
ter inom ämnet ska snart utannonseras. 
Det är viktigt med kopplingen mellan ut-
bildning och forskning, menar hon, och 
grundutbildningen ligger henne varmt 
om hjärtat. Enligt Tiina Rosenberg är ge-
nus-studenterna ”oerhört begåvade och på 
hugget”, men ändå inte alls – som somliga 
tror – någon slags sekt.

– De är alla lika samhällsengagerade, 
men de tycker inte alls lika. Genusveten-
skap är en kritisk verksamhet, och våra 
studenter köper minsann inga färdiga 
svar, förklarar hon bestämt.

GENUSVETENSKAPEN FÖDDES ur 70- och 
80-talets kvinnostudier, som så småning-
om utvecklades till att handla inte om 
speciella kvinnofrågor utan om vad som 
format de genus samhället inordnar oss 
i. Till ämnet har sedan också knutits 
både postkoloniala studier (=studier av 
det icke-vita perspektivet), queerstudi-
er, klasstudier och det senaste tillskottet 
”crip theory”, handikappstudier.

Gemensamt för alla dessa inriktning-
ar är att forskningen fokuseras på frågor 
om diskriminering, under- och överord-
ning och maktrelationer. Men ett ämne 
som inte längre bara handlar om sexua-
litet och könsroller utan också om hud-
färg, klass och handikapp, kan det verkli-
gen fortsätta att heta ”genusvetenskap”?

– Njaa... vårt ämne kan nog mycket 
väl ha ett annat namn om 20 år. Ingen-
ting varar för evigt, säger Tiina Rosen-
berg och ber om ursäkt för att hon låter 
som en schlagertext. 

Hennes ämne är placerat bland huma-
niora vid Stockholms universitet, med-
an det i Lund ligger inom Samhällsve-
tenskapliga fakulteten. Bådadera har sina 
fördelar, tycker hon.

– Inom humaniora är det tillåtet att 
syssla med icke-trendiga frågor, och det 
uppskattar jag. Samhällsvetenskaperna å 
andra sidan förväntas diskutera vad som 
händer i vår nya globaliserade värld, och 
det passar ju vårt ämne mycket bra.

SJÄLV SKA HON NU närmast ägna sig 
åt Zarah Leander. Denna för sin nazi-
anknytning skambelagda stjärna fick på 
50- och 60-talet en andra glansperiod 
som stjärna för andra skambelagda grup-
per som bögar och transor. Gayvärldens 
ikoner är alltid personer som på olika sätt 
haft det svårt och blivit kantstötta av li-
vet, ett fenomen som Tiina Rosenberg 
vill titta närmare på.

INGELA BJÖRCK

FOTNOT. Läs också om Tiina Rosenbergs in-
stallationstal på sidan 3.

Tiina Rosenberg är glad över att Lund till 
skillnad från andra universitet kommer att 
ha både grundutbildning och forskning i 
genusvetenskap. FOTO: THORE SONESON
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Historiska museet
får stor gåva
DONATION. Historiska museet får 4,7 
miljoner kronor av Tetra Laval. Dona-
tionen gör det möjligt för museet att 
visa järnåldersutställningen där Upp-
åkrafynden ingår. Den planeras öppna 
våren 2007.  Museet håller just nu på 
att förnya sin verksamhet (se LUM nr 
1, 2006). En viktig del i detta arbete är 
att visa de järnåldersfynd som arkeolo-
ger hittills hittat i Uppåkra.

– Pengarna gör det möjligt för oss 
att visa Uppåkrautställningen perma-
nent på museets nyrenoverade botten-
plan, säger museichef Per Karsten. 

Museet kan nu också sätta fynden i 
relation till andra fynd från övriga delar 
av Skåne. Utställningen kommer också 
att uppdateras kontinuerligt i samband 
med att nya fynd görs. 

Tetra Laval har tidigare finansierat 
utgrävningarna i Uppåkra och ser där-
för donationen till Historiska museet 
som en naturlig fortsättning. 

– Dessutom känns det inspirerande 
för oss att kunna bidra, inte minst mot 
bakgrund av Gad Rausings intresse för 
arkeologi, säger Jörgen Haglind som 
är informationschef på Tetra Laval.

Tidiga rön om DNA
DNA-PIONJÄR. Med anledning av ett 
50-årsjubileum ger nu den ansedda tid-
skriften Journal of Cellbiology ut en se-
rie av ”notable papers”. Det är ett urval 
av vad man anser som de viktigaste ve-
tenskapliga artiklarna under 50 år – och 
en av dessa skrevs av Antonio Lima-de-
Faria, lundaprofessor i molekylär cy-
togenetik, så tidigt som 1959. Det är 
en undersökning av hur heterokroma-
tin, en kromosomregion som är rik på 
DNA, beter sig under celldelning. Lima-
de-Faria visade med hjälp av radioiso-
toper att heterokromatin syntetiserar 
DNA senare än andra delar av kromo-
somerna. Rönen uppmärksammades 
också i Science. Lima-de-Farias resultat 
står sig än i dag, och det visade sig vara 
en allmän DNA-regel som gäller alla or-
ganismer.

FORSKNINGSSATSNING. Över 200 
miljoner kronor kommer att läggas 
på logistikforskning vid i LTH i sam-
arbete med en lång rad företag de 
närmaste tio åren. 

Samarbetet ska leda till ökad 
spårbarhet och bättre varu-
information för konsumenterna, bil-
ligare, snabbare och säkrare leve-
ranser men också ge modeller för 
ett tryggare ekonomiskt samarbete 
mellan partners i logistikkedjorna. 
Större flexibilitet i logistiksystemen 
är ett tredje mål.

Det handlar om NGIL, ”Next Genera-
tion Innovative Logistics”. Tretton fö-
retag har skrivit på ett ”letter of intent” 
och därmed lovat att matcha VINNO-
VAs sju årliga miljoner till projektet med 
lika mycket pengar från industrin. LTH 
bidrar med samma summa, vilket garan-
terar minst 2 miljoner per år till pro-
jektet.

– Det ska styras av industrins behov 
och huvudområden kan kompletteras 
och ändras när kretsen av företag, tro-
ligen, växer, säger Sten-Åke Tjärnlund, 
ordförande i NGILs styrelse och närings-
livsdirektör i Helsingborgs stad.

Han representerar logistiknätverket 
CeLIT kring Campus Helsingborg med 
42 medlemsföretag.

– Det är avgörande för projektet att in-
dustrin inte kliver ur. Tvärtom ska de inte 
bara satsa pengar utan delta aktivt i arbe-
tet. Det här projektet har förutsättning-
arna att bli världsledande, säger VIN-
NOVAs generaldirektör Per Eriksson.

Han tilläger att VINN Excellence Cen-
ters måste pågå länge för att bära frukt, det 
tar tid att skapa nya relationer, därav det 
tioåriga perspektivet. Dock ska arbetet ut-
värderas flera gånger under den tiden.

Forskning kring radiobaserade RFID-
märkning av varor är ett av de planera-
de benen i verksamheten. Där samarbe-

tar LTH med Dansk Emballage-institut 
som har ett RFID-lab.

Volvo Olofström, Volvo Logistics, 
Scania och företagarnätverket Odette 
deltar i forskningen, som – enligt rek-
tor Gunilla Jönson – kommer att få sin 
motsvarighet inom livsmedelsindustrin. 
Gunilla Jönson är tillika professor i för-
packningslogistik.

– Riskdelning mellan företag i en lo-
gistikkedja är komplicerade saker. Hur 
får en underleverantör del i ett annat fö-
retags vinster, som beror på investeringar 
hos underleverantören? Här ska forskare 
vid Avdelningen för teknisk logistik hjäl-
pa till, berättar en av dem, universitets-
lektor Andreas Norrman.

DET TREDJE BENET blir adaptiv logistik, 
en mer flexible logistik som kan ställa om 
efter kundernas krav, inköpsmönster och 
undvika flaskhalsar etc. Universitetslek-
tor Johan Marklund, produktionsekono-
mi, representerar den forskningen i sty-
relsen.

Representerade i styrelsen är också 
SCA, DFDS, Volvo Personbilar, ICA 
och Bioett.

Föreståndare för NGIL är univer-
sitetslektor Mats Johnsson, förpack-
ningslogistik. Fler företag är välkomna 
att ansluta sig till arbetet.

MATS NYGREN

LTH storsatsar på 
logistikforskning

Leveranser står i fokus i den nya forsknings-
satsningen. FOTO: VOLVO
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KVINNODAGEN. Kvinnor och politik 
stod i fokus på den internationella 
kvinnodagen den 8 mars när forska-
re och studenter samlades i en full-
satt hörsal på SOL-centrum. Inläg-
gen pekade på vikten av att både 
stå på barrikaderna och att arbeta i 
de anonyma nätverken med att dri-
va de grundläggande frågorna om 
jämlikhet, demokrati och likavärde i 
politiken.

– Den tyska rösträttskämpen Clara Zet-
kin lanserade den 8 mars som kvinno-
dag redan 90. Hon var heltidspolitiker, 
radikal, ensamstående mor och förut-
såg livskraften med att ha en symbolisk 
dag som denna, berättade professor Inger 
Lövkrona vid Etnologiska institutionen 
när hon inledde seminariedagen.

Under dagen diskuterades bl.a. om 
kvinnliga och manliga politiker arbetar 
under lika villkor, och demokratiforska-
ren Ylva Stubbergaard vid Statsvetenskap-
liga institutionen visade hur fördelningen 
i riksdagens utskott ser ut. I kultur- och 
socialutskotten sitter 65 procent kvinnor 
medan det i miljö-, trafik- och EU-utskot-
ten bara finns 35 procent kvinnor.

– Denna enkla undersökning bekräf-
tar tyvärr bilden av vilka områden kvin-
nor tillåts vara politiskt aktiva inom, 
menade hon och citerade den norska 
kvinnliga socionomen och politikern Be-
rit Ås: ”Kvinnor ägnar sig åt frågor där 
det finns lite pengar men mycket män-
niskor. För män är det tvärtom, mycket 
pengar men lite människor.”

Ylva Stubbergaard påpekade också 
att kvinnor har ett konkret inflytande 
på den politiska verkligheten i det loka-
la perspektivet.

– Idag har kommunala förvaltning-
ar stort handlingsutrymme i att utforma 

praktisk politik, kvinnor är aktiva i lo-
kala skolstyrelser och planprocesser. Den 
praktiska politiken är ett viktigt forsk-
ningsområde. Det är här frågor om infly-
tande och etnicitet, om inkludering eller 
exkludering ställs på sin spets. 

– Kvinnor med dålig ekonomi och ny-
inflyttade i landet har både dålig tilltro 
och tillit till det politiska systemet. 

KVINNOR HAR UNDER det senaste seklet 
valt olika strategier för att driva politis-
ka frågor, menade professor Christina 
Carlsson-Wetterberg på Centrum för ge-
nusvetenskap, som i sin forskning stude-
rar vilken roll könsskillnaden spelat poli-
tiskt, kulturellt och socialt.

– Antingen har kvinnor integrerat 
sig i politiska organisationer, och då har 
kvinnofrågor blivit marginaliserade men 
finns på agendan. Eller så har kvinnor 
organiserat sig separat och hamnat vid 
sidan av politiken, menade Christina 
Carlsson-Wetterberg. 

– Starka feminister som Frida Stéen-
hoff engagerade sig i början av förra se-

Kvinnofrågor får större genomslag
i nätverk än i politiska partier

klet och drev frågor om mödralön och 
kvinnors rätt till barnbegränsning och 
födelsekontroll.

Att kvinnor är mer aktiva i nätverk 
och icke-hierarkiska organisationer, är 
ett faktum både under de tidiga femi-
nistiska rörelserna och i dagens politiska 
verklighet. Att driva sakfrågor som att 
uppmärksamma det dolda våldet mot 
kvinnor får bättre genomslag i ett nät-
verk än i en politisk organisation.

– Att det är hög representation av 
kvinnor i riksdagen betyder inte att 
de automatiskt har makt att driva sak-
frågor, påpekade Ylva Stubbergaard. I 
många politiska processer finns inbygg-
da demokratiska problem som att kvin-
nor blir annorlunda bemötta, inte alltid 
kan göra sig hörda eller blir utsatta för 
”härskartekniker”. 

– Detta kan, om man inte uppmärk-
sammar det, förstärka misstron mot po-
litiker och öka klyftorna mellan de som 
är med i samhället och de som hamnar 
utanför.

THORE SONESON

8 mars-seminarium

På temat ”Kvin-
nor och politik” 
talade doktor 
Ylva Stubber-
gaard t.v. och 
professor Chris-
tina Carlsson-
Wetterberg om 
politiska akti-
va kvinnor idag 
och om feminism 
förr och nu. FOTO: 
THORE SONESON
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Fler kvinnliga doktorer 
ska förmås stanna vid LU
TRAINEEPROJEKT. Nästan hälften av 
alla som doktorerar vid Lunds uni-
versitet är kvinnor. Men fler kvinnor 
än män lämnar universitetet efter 
doktorandtiden. Nu har rektor Gö-
ran Bexell beslutat om aktiva insat-
ser för att få dem att stanna kvar.

En sådan insats är skapandet av ett två-
årigt utvecklingsprogram kallat Acade-
mic Traineeship. Målet är att öka ande-
len kvinnor på högre positioner, och man 
vänder sig i första hand till  nydisputera-
de doktorer.

Själva utbildningsprogrammet ska be-
kostas med centrala medel och förväntas 
kosta ungefär drygt en och en halv mil-
jon. Men förutsättningen för program-
met är att deltagarna får en tryggad an-
ställning både under och förhoppningsvis 
även efter programmet. Tjänsterna och 
kostnaderna för lönen ska ligga på varje 
arbetsplats men som ett led i jämställd-
hetsarbetet kommer minst 25 procent att 
bekostas av fakulteten.

De 2 platserna på programmet har 
fördelats utifrån hur många som dispu-
terat inom de olika områdena. LTH och 

medicin får vardera sex platser, natur tre, 
humaniora-teologi två och juridik, sam-
hällsvetare, konst och ekonomihögsko-
lan får varsin plats.

Tanken med projektet är att ge kun-
skap om hur en fortsatt akademisk karri-
är kan se ut samtidigt som man ska byg-
ga upp ett självförtroende. Dessutom kan 
deltagarna knyta inbördes kontakter. Ut-
bildningsansvariga är Cecilia Agrell vid 
universitetets utbildningsbolag och Essie 
Kjällquist vid personalutvecklingen.

– Kursdeltagarna ska få möta förebil-
der och ges handfast kunskap som hur 
man blir en framgångsrik forskare och 
hur man vidareutvecklar sin forskning, 
säger Essie Kjällquist.

Satsningen drog igång på allvar 4–6 
februari med att den grupp som ska föl-
ja det tvååriga utvecklingsprogrammet 
samlades till internat för att bekanta sig 
med varandra.

– De har berättat om sin pågående 
forskning och gett varandra återkopp-
ling, säger Essie Kjällquist. Nu kommer 
programmet att fortgå med seminarier 
varje månad.

FREDRIK SVENSSON

3 SVAR

Är det bra att skyldig-
heten att utreda 
forskningsfusk  
skärps? Har du stött 
på sådana misstan-
kar inom ditt ämne?

Göran Hermerén, 
professor i medi-
cinsk etik: 
– Ja, forskningsfusk 
utgör ett allvarligt hot 
mot forskningen och 
det är därför positivt 
att det sker en lagreg-
lering av frågan. Men förslaget  är otill-
räckligt. Det behövs en oberoende in-
stans som utreder misstankar.

– Ja.

Per Warfvinge, pro-
fessor i kemiteknik, 
vicerektor grundut-
bildning LTH: 
– Förslaget är bra och 
helt i linje med regler-
na för studenter som 
misstänks för fusk. 
Enligt Högskoleförordningens 10 kapi-
tel ska ju  misstanke om studenters fusk 
skyndsamt anmälas till rektor som ska 
låta utreda ärendet.

– Nej.

Ann Numhauser-
Henning, professor 
i juridik, prorektor: 
– Ja, det tycker jag är 
utmärkt. Det är vik-
tigt för det fortsatta 
förtroendet för högre 
utbildning och forsk-
ning att vi tar misstankar om oredlighet 
och fusk på allvar.

– Ja.

FORSKNINGSFUSK. Vetenskapsrådet me-
nar att det finns risk för att läroanstalter 
eller rektorer inte alltid är benägna att 
ta upp anmälningar om misstanke om 
forskningsfusk. Detta har fått rådet att 
vända sig till regeringen som skickat ut 
en remiss på ett förslag som ska tydlig-
göras högskolornas ansvar för att utreda 
anmälningar om misstänkt forsknings-
fusk. Förslaget, om det går igenom, ska 
läggas in som en extra paragraf i högsko-
leförordningen. I det skärps ordalydel-
sen genom att det står att ”en högskola, 

Skyldighet att utreda 
forskningsfusk skärps

som genom en anmälan eller på annat 
sätt får kännedom om en misstanke om 
oredlighet i forskning, konstnärligt ut-
vecklingsarbete eller annat utvecklings-
arbete vid högskolan, skall utreda miss-
tankarna.” 

Förslaget innebär att ansvaret för 
att utreda forskningsfusk även fortsätt-
ningsvis ska ligga på det lärosäte där 
forskningen utförs, men att utrednings-
skyldigheten markeras tydligare. 

Förslaget har behandlats av nästan 60 
instanser och remisstiden gick ut i mars. ▼
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WEBBSAMORDNING. Utseendet spre-
tar och besökarna har svårt att hit-
ta. Men nu ska det bli ändring.

Webbgruppen vid Informations-
enheten har tagit fram nya riktlin-
jer för sidorna på Lunds universitets 
webbplatser. Målet är ett enhetligt 
utseende och enkel navigation på 
alla sidor.

Modell för det nya utseendet är 
universitetets centrala webbplats – 
som i dagarna blir certifierad för sin 
användarvänlighet.

Exakt hur många sidor Lunds universi-
tets webbplatser rymmer är oklart men 
uppskattningsvis finns en bra bit över 
300 000. Deras utseende och kvalitet 
varierar kraftigt och har fått kritik för 
sin brokighet. Det spretiga utseendet har 
uppfattats som oseriöst och svårnavige-
rat, vilket är synpunkter som framkom-
mit vid användarundersökningar.

– Dessutom har vi tidigare fått kritik 
från Funka Nu. De certifierar webbplat-
ser som lever upp till krav på tillgänglig-
het för funktionshindrade och därför har 

vi tagit fram regler för hur webben ska ut-
formas. Ett annat viktigt skäl är att uni-
versitetets varumärke ska bli tydligare, 
säger webbredaktör Petra Svensson.

Webbplatsens centrala sidor fick för 
drygt ett år sedan ett nytt utseende som 
följde den grafiska profilens färg och 
form. På dessa sidor har webbgruppen 
också arbetat med navigering och funk-
tioner så att de ska vara enkla och tydliga 
för besökarna. De centrala sidorna god-
känns i dagarna av Funka Nu och där-
med blir Lunds universitet landets första 
lärosäte som certifierats för sin webbtill-
gänglighet. (Läs mer i separat artikel).

NU HAR TIDEN BLIVIT MOGEN för att ta 
ytterligare ett steg så att alla underlig-
gande sidor görs om enligt samma kon-
cept, och tanken är att de webbansvari-
ga ute på områdes- och institutionsnivå, 
med hjälp av riktlinjerna, själva ska göra 
om sina sidor.

– En del områden har redan kommit 
långt i sitt arbete medan andra inte har 
börjat. Alla sidor görs inte om över en 
natt men ett realistiskt mål är att alla hu-

Nya riktlinjer för LU:s webbsidor klara

vudsidor på fakultets- och institutionsni-
vå är färdiga till höstterminen 2007, sä-
ger projektledare Sofia Andersson.

Riktlinjerna styr färg, form, navige-
ring och funktioner. De har varit ute på 
remiss i organisationen där de mötts av 
både ros och ris. En del webbansvariga 
är glada över att få hjälp med utform-
ningen och menar att det är på tiden att 
sidorna stramas upp. Andra har klagat 
på att föreskrifterna är alltför strikta och 
ger dåligt utrymme för profilering och 
kreativitet. 

– Vi menar att det finns utrymme att 
vara kreativ – men profilera sig får man 
göra genom texter och bilder, inte genom 
olika struktur och navigering, säger Pet-
ra Svensson. 

– Dessutom finns det lite olika mo-
deller och mallar för hur startsidor ska 
se ut – så det finns möjlighet att skräd-
darsy förstasidan efter sina behov, säger 
Sofia Andersson. 

De båda nämner Samhällsvetenskap-
liga fakulteten, LTH och Ekonomihög-
skolan som exempel på områden som 

Hitta lättare
på lika sidor

Nu ska alla gå åt samma håll, tycker Sofia Andersson och    Petra Svensson, som har arbetat fram de nya riktlinjer-
na för LU:s webbsidor. FOTO: ANNA JOHANSSON

Exempel på webbsidor som 
följer de nya riktlinjerna.
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WEBBSAMORDNING. Nätet är stu-
denternas viktigaste kanal för att 
hitta information om Naturveten-
skapliga fakulteten. Det visar den 
enkät som varje termin delas ut 
till alla nya studenter. 

– Och det är ett viktigt skäl till 
att vi vill att webbsidorna på våra 
olika nivåer ska se likadana ut, sä-
ger webbansvarige Bo Wallén.

Egna it-system och servrar som sköts 
separat ute på enheterna har bidragit 
till det spretiga utseendet på Lunds 
universitets webbplatser. 

För att komma ifrån spretigheten 
tillhandahåller webbgruppen ett cen-
tralt publiceringsverktyg tillsammans 
med utbildning för de enheter som nu 
ska bygga om sina webbplatser. 

Naturvetenskapliga fakulteten är 
ett av områdena som antagit erbjudan-
det. Anledningen är att nätet blivit ett 
allt viktigare redskap för blivande stu-
denter att hitta information om utbild-
ningar, och detta ställer högre krav på 
nätinformationen. De flesta studenter-
na uppger att de klickar sig in på de 
centrala sidorna, fortsätter till fakul-
tetsnivå för att slutligen hamna på in-
stitutionsnivå.

Lunds universitets centrala webbplats blir 
inom kort, som första universitet i Sveri-
ge, certifierat av Funka Nu. Det innebär att 
länkar, navigation, innehåll och bakomlig-
gande teknik har granskats utifrån ett till-
gänglighetsperspektiv. 

Även personer med funktionshinder, till 
exempel synskadade och dyslektiker, ska 
lätt kunna ta till sig innehållet och förstå 

– Och då blir det förvirrande om si-
dorna inte följer samma struktur, sä-
ger Bo Wallén.

Varje institution vid fakulteten har 
fått en uppsättning mallade sidor som 
de kan fylla med sin egen information. 

– De institutioner som vill börja 
bygga i det nya systemet får utbildning 
och stöd från oss på fakulteten. 

Positivt med publiceringsverktyget 
är att det är lätt att använda och för-
stå, menar Bo Wallén. 

– Man kan sätta det i händerna även 
på personal som inte har så stor dator-
vana vilket gör att flera personer kan 
hjälpas åt att publicera. 

Baksidan med det nya verktyget, 
menar han, är att det innehållit ett an-
tal tekniska fel som behövts rättas till 
under arbetets gång.

Morötter i stället för piska är Bo 
Walléns strategi för att knyta alla in-
stitutioner till det nya systemet.

– En annan stor utmaning är att vi 
hittar en gemensam strategi för hur vi 
på de olika enheterna ska ta vara på 
andras information och länka till var-
andra. Idag finns samma information 
publicerad på flera ställen vilket är onö-
digt, säger Bo Wallén. 

ANNA JOHANSSON

kommit långt i processen med att göra 
om sina webbplatser. 

– De har alla hittat en struktur där 
man hittar och känner igen sig.

Tanken med riktlinjerna är att de ska 
uppdateras en gång om året.

– Dyker det upp något efter hand 
som fungerar mindre bra tar vi till oss 
det och diskutera saken i gruppen med 
områdeswebbansvariga, säger Sofia An-
dersson.

ANNA JOHANSSON

webbplatsens struktur. Det man ska tänka 
på för att underlätta för nätanvändarna är 
att texterna är korta och lättlästa. Länkar 
ska förklaras, till exempel om de leder till 
en pdf eller om ett nytt fönster öppnas när 
man klickar på dem. Dessutom ska tabel-
ler undvikas.

– Vi har också lagt till några special-
funktioner för funktionshindrade. En del 

av webbplatsen innehåller mer lättläst in-
formation och så ska vi ha en liten tecken-
språksbeskrivning gjord som en film som 
förklarar webbplatsen, säger Petra Svens-
son i webbgruppen.

Med de nya reglerna som tagits fram 
kommer också universitets webbplat-
ser att uppfylla kraven på internationella 
webbstandarder som rör tillgänglighet. 

Nätet viktigaste kanalen
för blivande naturvetare

Så funkar Funka nu

Nu ska alla gå åt samma håll, tycker Sofia Andersson och    Petra Svensson, som har arbetat fram de nya riktlinjer-
na för LU:s webbsidor. FOTO: ANNA JOHANSSON
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LÄKEMEDELSUTVECKLING. Det tar 
minst tio år att utveckla ett nytt lä-
kemedel, och kostnaderna för att 
göra det är astronomiska. Många 
nya substanser visar sig inte hål-
la måttet när man efter en lång för-
historia av laboratorieanalyser och 
djurförsök äntligen ska pröva dem 
på människa. 

Men steget mellan laboratorium 
och kliniska prövningar skulle kun-
na förkortas rejält med en ny tek-
nik: mikrodosering. Det är målsätt-
ningen med ett nytt EU-finansierat 
forskningsprojekt, där AMS-anlägg-
ningen på Geocentrum spelar en 
nyckelroll.

Projektet kallas EUMAPP och ska löpa 
under 30 månader med en budget på 2, 
miljoner euro. Tio organisationer i Stor-
britannien, Holland, Frankrike, Polen 
och Sverige deltar. 

Från svensk sida medverkar LU:s 
strålningsfysiker vid radiofysikavdel-

ningen på UMAS i Malmö och kärnfy-
siker i Lund.  

– I dag är det möjligt att ge människor 
en mikrodos av ett ämne och se hur det 
tas upp i kroppen hos försökspersoner, 
hur mycket som absorberas, hur snabbt 
det omsätts och hur länge det stannar 
kvar i kroppen. Det kan röra sig om att 
ge en hundradel eller mindre av den dos 
man tänkt sig att ge i behandlingssyfte.  
Även om det är ett giftigt ämne medför 
det inga risker för försökspersonen. Det 
skulle t.ex. i framtiden vara möjligt att 
pröva cytostatika som ges mot cancer på 
det sättet, säger Sigrid Leide Svegborn vid 
Avdelningen för medicinsk strålningsfy-
sik, LU i Malmö. 

MAN KOMMER ATT undersöka om man 
genom mikrodosering av sju kända och 
välbeprövade läkemedel får information 
som bekräftar vad man redan vet om 
dessa läkemedel. Mikrodoserna ska vara 
märkta med den radioaktiva kolisotopen 
4C; blod-, urin- och avföringsprover blir 

STRÅLNINGSNYTTA. De atmosfäris-
ka kärnvapenprov som utfördes i 
slutet av 50-talet och början av 60-
talet har blivit en ”tidssignal” som 
forskare inom olika discipliner drar 
nytta av. Ett nytt exempel är att ål-
dersbestämma specifika typer av 
kroppsceller.

Det är forskare vid LU:s avdelning för 
medicinsk strålningsfysik på UMAS i 
Malmö som i vår inleder ett projekt för 
att bestämma åldern på celler. Det är 
bl.a. av intresse för att avgöra var och när 
i kroppen celler nybildas. Det här är ett 
område där det har hänt mycket på sena-
re år. Det var t.ex. länge ett axiom att nya 

Kärnvapenprov gav oväntad ”tidssignal” i celler 

Sigrid Leide Svegbor ( tv ) och Kristina Sten-
ström i acceleratoranläggningen som ska 
spåra och följa mikroskopiska doser av läke-
medel. FOTO: GÖRAN FRANKEL

sedan analyserade i AMS-anläggningen. 
AMS står för ”acceleratormass-spektro-
metri”, en acceleratoranläggning som är 

nervceller inte kunde uppstå hos vuxna 
personer – tills hjärnforskare i Lund vi-
sade att detta faktiskt sker. 

– Under en period på fem år fram till 
år 963 fördubblades halten av den radio-
aktiva kolisotopen 4C i celler och annat 
organiskt material på jorden. Genom att 
mäta halten av 4C i en cell kan vi be-
stämma dess ålder. Halten har avtagit 
i en brant kurva men är forfarande sex 
procent över vad den var före de atmos-
färiska kärnvapensprängningarna, säger 
professor Sören Mattsson och tillägger:

– Halveringstiden för 4C är 5 700 år, 
och därför har 4C-mätningar blivit en 
viktig metod för arkeologiska tidsbestäm-
ningar. Men bombproven har skapat en 

situation där det nu är möjligt för oss att 
”göra arkeologi” i människokroppen…

Det finns också andra områden där 
man utnyttjat spåren efter provspräng-
ningarna. Om man t.ex. hittar männis-
koben som härrör från vår egen tid kan 
kriminaltekniker med hjälp av ”bomb-
pulsen” bestämma hur gamla benen är. 
Göran Skog, föreståndare för AMS-an-
läggningen (se vidstående artikel) på 
Geocentrum, vet också att ”bombpulsen” 
används för att studera klimatprocesser.

– De atmosfäriska provsprängningar-
na ägde i huvudsak rum på norra halv-
klotet och man kunde konstatera att det 
tog ca 20 år för 4C-halterna att bli jämt 
fördelade i atmosfären, säger han.

Mikrodosering snabbar upp 
utveckling av nya läkemedel
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Kärnvapenprov gav oväntad ”tidssignal” i celler 

så känslig att man kan sortera enskilda 
atomkärnor efter deras massa och räk-
na dem. Anläggningen används av såväl 
geologer som arkeologer och medicinska 
strålningsfysiker. 

– Mikrodosering är en möjlighet som 
diskuterats länge inom läkemedelsbran-
schen, säger kärnfysikern Kristina Sten-
ström som ska göra AMS-analyserna. 

– Men med något undantag har inga 
läkemedelsföretag egna AMS-maski-
ner. Ett av syftena med projektet är att 
visa branschen att även en mindre acce-
leratoranläggning av den typ vi har här 
i Lund kan användas i samband med 
mikrodosering. Det är också viktigt att 
övertyga myndigheterna som fastslår vil-
ka krav som ska gälla för läkemedelsdo-
kumentering. 

OM MIKRODOSERING blir ett vedertaget 
inslag i utvecklingen av nya läkemedel 
handlar det inte bara om att göra vinster 
i tid och pengar. Det kan också under-
lätta de etiska kommittéernas arbete och 
minska antalet försöksdjur. 

Det kan tilläggas att metoden inte 
innebär några ökade risker. Strålningen 
från 4C är ytterst svag och merparten av 
den radioaktivet som ges till försöksper-
sonerna försvinner ur  kroppen. 

GÖRAN FRANKEL

– Man fick alltså ett mått på luftcir-
kulationen. Man kunde också följa hur 
balansen mellan kol i atmosfär och hav 
förändrades – en viktig faktor för att för-
stå växthuseffekten.

Det har nu gått tjugo år sedan Tjer-
nobyl-katastrofen, och på diverse veten-
skapliga konferenser diskuteras vad vi 
kan lära oss av denna nya ”tidssignal”. 
Kanske andra saker med tanke på att spå-
ren efter Tjernobyl skiljer sig från spåren 
efter kärnvapenproven. De radioaktiva 
kolisotoperna spreds inte så långt från 
anläggningen. I stället är det 37Cs (ce-
sium) och andra radioktiva isotoper som 
har spridits.

GÖRAN FRANKEL

ACKREDITERING. Under tre da-
gar i mars var en tung bedömar-
grupp på besök på Ekonomihög-
skolan inför återackrediteringen 
i maj i år. 

– Det var genomgående en 
konstruktiv och positiv anda, 
men man vet inte. Vi tar inte ut 
någon seger i förskott, säger 
universitetslektor Gert Paulsson, 
projektledare för ackrediterings-
arbetet. 

Det var 200 som Ekonomihögsko-
lan blev Equis-ackrediterade och där-
med fick den  åtråvärda internationel-
la kvalitetsstämpeln som utfärdas av 
organisationen efmd i Bryssel.  

– Ackrediteringen betyder oer-
hört mycket såväl i våra näringslivs-
kontakter som i våra internationella 
kontakter, säger Gert Paulsson. Det 
skulle vara ett hårt slag om vi mis-
te den.

Precis som för fem år sedan före-
gick bedömargruppens besök av en 
omfattande självvärdering. Den här 
gången tog man fasta på det som 
den dåvarande bedömningen slog 
ner på. Det gällde särskilt Ekonomi-
högskolans internationalisering som 
man menade kunde bli bättre på fle-
ra punkter.

– Vi tycker att vi har blivit bätt-
re på det. Exempelvis utannonseras 
alla våra professurer internationellt 
vilket innebär att våra två senast till-

satta professorer kommer från andra 
länder. Vi har också förbättrat vårt in-
ternationella nätverk genom en bättre 
spridning på våra partneruniversitet.  

I självvärderingen lades även stor 
vikt vid att beskriva hur man imple-
menterar Bolognaprocessen på Eko-
nomihögskolan – vilket också har 
stor betydelse för det internationel-
la arbetet. 

Den grupp som besökte Ekonomi-
högskolan bestod av fyra personer 
som efmd utsett. Tre akademiker 
med nära anknytning till ledning-
en för andra ekonomihögskolor; en 
i Skottland, en i Stockholm och en 
i Australien. Samt en näringslivsre-
presentant, en österrikare som är vice 
vd för IBM i Europa. De fick även 
en positiv känsla för resten av Lunds 
universitet.

– Gruppen var imponerad av den 
backning som universitetsledningen 
gav oss genom att vara med på möten 
och ge en middag, säger Gert Pauls-
son. Även våra näringslivskontakter 
och alumner backade upp oss under 
besöket 

Beskedet om återackreditering el-
ler inte, kommer i maj. Förutom Eko-
nomihögskolan i Lund är Handels i 
Stockholm och Handels i Göteborg 
ackrediterade. Ekonomutbildningen 
vid Stockholms universitet var ackre-
diterad men förlorade sin stämpel vid 
återackrediteringstillfället i fjor.

MARIA LINDH

 

Ekonomihögskolan 
håller andan

I maj får Ekonomihögskolan besked om Equis-ackrediteringen. FOTO: KENNET RUONA
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MAGISTEREXAMEN. Skådespelaren 
Ann Petrén visste inte riktigt vad 
hon gav sig in på när hon anmälde 
sig till Teaterhögskolans magister-
program. Att det skulle bli otroligt 
mycket grävande i sig själv och där-
till uppsatsskrivning hade hon inte 
räknat med. 

– Det har varit väldigt mödosamt 
att formulera min kunskap!

Ann Petrén och dramatikern Christina 
Ouzounides utexaminerades i slutet av 
februari som de första magistrarna i sce-
niska lärande- och skapandeprocesser 
vid Teaterhögskolan i Malmö. 

Magisterprogrammet vänder sig till 
yrkesverksamma skådespelare, dramati-
ker och regissörer som vill undersöka och 
reflektera över sitt yrkesliv. Utbildning-
en, som är på 40 poäng, är individuellt 
utformad och omfattar en konstnärlig 
del och en skriftlig reflekterande del.

Ann Petrén arbetar till vardags vid 
Stockholms stadsteater och är även känd 

från filmer som ”Masjävlar” och ”Om jag 
vänder mig om” (som hon fick en guld-
bagge för). Hon gick på Teaterhögskolan 
i Malmö i slutet av 70-talet och sökte sig 
tillbaka dit när hon ville få en pedago-
gisk utbildning.

– Jag ville egentligen ha en utbildning 
som var mer som ”ABC – så här gör man”. 
Men den fanns inte, så jag fick hitta på en 
själv. Först var jag tvungen att ta reda på 
vilken kunskap jag redan hade. Men jag 
var helt blockerad – jag har alltid bara job-
bat på. Det gjorde mig nedslagen och till-
intetgjord. Hur har jag kunnat jobba i 25–
26 år utan att veta vad jag sysslat med?

UNDER VÄGLEDNING av handledaren Kent 
Sjöström arbetade hon under hösten 2004 
på Teaterhögskolan med frågor om skå-
despelarens skaparprocess och relationen 
till publiken, och hur man kan undervisa 
i detta. Hon iakttog, assisterade och höll 
själv i undervisning. Inspirerad av arbetet 
började hon nysta fram och formulera sina 
egna skådespelarerfarenheter.

Sina intryck, funderingar och insikter 
har hon samlat i uppsatsen ”På spaning 
efter den tid som är”, som hon är mäk-
ta stolt över. På slutredovisningen saluför-
de hon den skamlöst till Teaterhögskolans 
studenter och lärare.

– Den är väldigt lättläst, helt oakade-
misk och så finns det bilder!

Dramatikern Christina Ouzounides, 
som utexaminerades från dramatikerut-
bildningen på Teaterhögskolan 2004, har 
i sitt magisterarbete gjort en sorts mall att 
använda när man skriver en pjäs. Hon 
har baserat mallen på det antika akrasia-
begreppet. Det innebär att man gör det 
man inte vill. Ofta finns det en koppling 
till ett begär. En person kan t.ex. säga 
att hon inte vill äta glass eftersom hon är 
laktosintolerant. Men sedan gör hon det 
i alla fall, fast hon får ont i magen.

– Jag började med att bygga en mall 
där en person i början av varje scen på-
står att den vill något, och i slutet av sce-
nen utför en fysisk handling som mot-
säger det. 

HON UTVECKLADE mallen ytterligare och 
skrev en pjäs efter den, som hon sedan 
prövade på skådespelare. Trots att styck-
et var väldigt motsägelsefullt hade skåde-
spelarna inga problem med att ta till sig 
texten. Snarare visade den sig vara myck-
et spelbar.

– Jag trodde att det hela skulle upple-
vas som torrt och schematiskt, men det 
fick liv. Jag är glatt överraskad!

Christina Ouzounides kommer fram-
över att använda mallen som ett redskap 
i sitt skrivande, om än inte så strikt som 
i magisterarbetet. Hennes uppsats heter 
”Det jag inte vill. Det som göms i snö – 
en undersökning av AKRASIA som mall 
i uppbyggandet av en dramatisk text”.
Erik Rynell var hennes handledare.

PETRA FRANCKE

Reflektion över yrkesliv 
ledde till teatermagister

Nyblivna premiär-
magistrar: skåde-
spelaren Ann 
Petrén och drama-
tikern Christina 
Ouzounides. 
FOTO: PETRA 
FRANCKE
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SKOGSBRUK. Barren är på väg ut och 
löven på väg in. Eller är det inte så 
enkelt?

Godsägaren Carl Piper från Ös-
terlen och forskarna i Lund ska nu 
ta hjälp av varandra för att skapa 
framtidens skånska skogar.

Klimatfrågan är viktig, inte minst för 
dem som vill ta ett långsiktigt ansvar 
inom jordbruks- och skogsnäringen. 
Samtidigt står dagens skogs- och jordbru-
kare inför problem som skogsdöd, kväve-
nedfall, mildare vintrar och försurning.

– På nittiotalet såg vi att granen bör-
jade dö i allt snabbare takt och den bil-
den skrämmer oss, säger Carl Piper, en 
av Skånes största markägare.

Nyligen var han huvudperson på ett 
endagsseminarium i Gamla Biskopshu-
set som handlade om vad klimatföränd-
ringarna väntas innebära för skogsnä-
ringen i Skåne. 

Flera forskare delade under semina-
riet med sig av de senaste forskningsrö-
nen kring klimatets påverkan på natu-
ren. Och det var alarmerande siffror som 
presenterades.

Chefen för Internationella miljöin-
stitutet, Thomas B. Johansson, berätta-
de att klimatet blivit allt varmare och att 
koldioxidhalten i atmosfären aldrig va-
rit så hög under de senaste 400.000 åren 
som nu. I slutet på detta sekel kan med-
eltemperaturen ha höjts med upp till sex 
grader, enligt FN:s klimatpanel. 

Klimatförändringen innebär troligen 
att vi nordbor måste inrikta oss på nya 
sorters grödor. Exempelvis spås granen 
om hundra år vara en betydligt ovanli-
gare syn i de skånska skogarna till för-
mån för lövträden. 

MEN FÖR SKOGSÄGARNA är det inte bara 
att börja plantera lövträd. Ett milda-
re klimat och en högre grad av interna-
tionalisering, där vi alltmer rör oss över 
världen, gör att nya sjukdomsalstrande 
svampar från de subtropiska klimaten 
kommer hit och trivs.

– Carl Piper säger att han gärna vill 
ersätta sin gran mot löv. Och då börjar 
vi forskare darra. Vilken typ av löv ska 
vi rekommendera? Alla de stora lövträ-
den har faktiskt fått problem och många 
gånger är det svampsjukdomar som slår 

till, säger Bengt Nihlgård som är profes-
sor i växtekologi. 

Ytterligare ett minus för lövträden är 
att det är svårt för markägarna att få eko-
nomi i den typen av skog.

– Marknaden för löv är urusel för till-
fället och vår satsning på en större andel 
lövträd är ett vågspel. Men min uppfatt-
ning är att vi gör rätt som strävar åt mer 
lövskog, inte minst med tanke på kom-
mande generationer, säger Carl Piper.

OCH DET ÄR STRÄVAN EFTER en hållbar 
skog som förenar honom med forskarna 
i Lund. På lång sikt vill universitetet ta 
fram ett skräddarsytt, tvärvetenskapligt 
forskningspaket för Pipers behov. Innan 
ett sådant stort projekt kan starta, skis-
sas även på andra kortare samarbetsfor-
mer.  Exempelvis kan studenter göra sina 
examensarbeten på Pipers gods – arbeten 
som sedan ska ligga till grund för större 
forskningsprojekt. 

Samordningen av projekten, som 
ännu inte är färdigformulerade, svarar 
Internationella miljöinstitutet för tills 
vidare.

ANNA JOHANSSON

Lundaforskare samarbetar med godsägaren Carl Piper 

Vill hitta hållbar trädmix 
för skånskt skogsbruk

Carl Piper är en av Skå-
nes största markägare. 
Strävan efter en hållbar 
skog förenar honom 
med forskarna i Lund. 
FOTO: PRIVAT
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BOLOGNAPROCESSEN. Riksdagens 
beslut om ny examensstruktur i en-
lighet med Bolognaprocessen är 
inte till fullo vad Lunds universitet 
hade hoppats på. 

– Men det bromsar inte arbetet 
hos oss, försäkrar vicerektor Eva 
Åkesson. 

Studentkårens ordförande Elisa-
bet Månsson är dock nöjd – särskilt 
med förlängningen av civilingen-
jörsutbildningen. 

Riksdagen har alltså sagt ja till regeringens 
förslag till ny examensstruktur som ska 
göra det lättare att jämföra högre utbild-
ningar internationellt i enlighet med Bo-
lognaprocessen. Samtidigt beslutade riks-
dagen att göra om ett antal utbildningar. 
Civilingenjörs- och arkitektutbildningar-
na förlängs och blir femåriga och civileko-
nomexamen blir en yrkesexamen. 

Regeringens högskoleproposition gick 
dock inte igenom helt och hållet. Fem re-
servationer från de borgerliga och miljö-
partiet fick majoritet i riksdagen. 

Regeringen ville slopa dagens fördjup-
ningskrav på 60-poängsnivå i en kandi-
datexamen och 80-poängsnivå i en ma-
gisterexamen. Tanken var att uttrycka 
kvalitet i examensbeskrivningen i stäl-
let för kvantitet, vilket också var för-
hoppningen från Lund. Men riksdagen 
var inte beredd att gå så långt och därför 
kommer fördjupning i form av antal po-
äng fortfarande att vara kvar.

– Vi ska nog kunna navigera i det-
ta ändå. Kvantitetskravet står kvar men 
har skrivits i mjukare former så förhopp-
ningsvis blir det ändå möjligt att skapa 
tvärvetenskapliga mastersprogram. Det 
hade dock varit bättre med examensbe-
skrivningar enbart med kvalitativa krav, 
säger vicerektor Eva Åkesson.

ALLIANSEN HADE OCKSÅ synpunkter på 
urvalet till forskarutbildningen. De me-
nar att det finns en risk för att universi-
teten bara antar personer med masters-
utbildningar. De som har denna examen 
kan tillgodoräkna sig ett års studier på 
forskarutbildningen och detta skulle 

Riksdagsbeslut om Bologna 
bromsar inte LUs arbete

ENTREPRENÖRSINTRESSE. Många stu-
denter vid LU är intresserade av att 
starta eget företag. Det visar en at-
titydundersökning som VentureLab 
genomfört. 

– Och glädjande nog är andelen 
studenter som har funderat på att 
starta egna företag lika stor vid den 
humanistiska fakulteten som de 
tekniska och ekonomiska, berättar 
Karin Larsson vid VentureLab.

Lunds universitet startade VentureLab 2001 
för att stimulera entreprenörskap hos studen-
terna med rådgivning, kurser och en egen in-

Studenter är pigga på att starta eget
kubator med gratis kontorsplats för cirka 20 
studentföretag. I undersökningen svarade 
nära tusen studenter på frågor om hur de 
ser på egenföretagande och framtiden. 

Många såg positivt på att starta eget, 
men var osäkra på om de skulle klara byrå-
kratin och ekonomin. 

– Vi finns till för att ge råd och svar på 
frågor om allt från företagsform till fram-
tidsutsikter. Vi brukar påpeka att ekonomi 
är ett verktyg, det viktiga är att ha en bä-
rande idé som går att utveckla, säger Ka-
rin Larsson. 

Undersökningen visar samtidigt att 
många önskar mer information under stu-

universitet kunna utnyttja för att spara 
pengar i och med att utbildningen blir 
kortare – bara tre år.  

– Hur den här reservationen kom-
mer att se ut i förordningstexten vet jag 
inte ännu. Vi får avvakta och se. Men 
i det stora hela har förslaget om en ny 
examensstruktur tagits och LU:s inrikt-
ning kan stå kvar. Reservationerna kom-
mer inte att bromsa vårt arbete, säger Eva 
Åkesson. 

Lunds universitet har redan bestämt 
att magister ska vara grundläggande be-
hörighet för att komma in på forskarut-
bildningen. Särskild behörighet får inte 
användas för att höja nivån utan bara 
precisera innehållet, vilket ligger i linje 
med riksdagens beslut.

Riksdagen sade även nej till regering-
ens förslag att slopa urvalsgruppen för sö-
kande med resultat på högskoleprovet i 
kombination med arbetslivserfarenhet. 
Dessutom lyftes lärarutbildningen ut ur 
högskoleförslaget eftersom riksdagen vill 
att den delen utreds ytterligare. 

ANNA JOHANSSON

 

dietiden. VentureLab har därför börjat ut-
veckla gästföreläsningar som kan anpassas 
till olika ämnen och kurser inom universi-
tetet.

– På det sättet kan vi komma till en in-
stitution och berätta om patent och rättig-
heter på designprogrammet, eller om EU 
och översättningsjobb hos språkstudenter-
na, säger Karin Larsson. Vi finns till för att 
göra nytta och attitydundersökningen vi-
sar att det finns ett stort intresse för egen-
företagande. Och behov av information. 

Mer information om Venture Lab  finns 
på www.venturelab.lu.se/

THORE SONESSON
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UTVÄRDERING. I Sverige finns 99 ci-
vilingenjörsprogram vid 11 olika 
högskolor. Det är i mesta laget och 
en del av dessa program vid de ny-
aste högskolorna har ohållbart få 
studenter. Men utbildningarna är 
bra och den svenska ingenjören har 
hög kompetens internationellt sett.

Det konstaterar Högskoleverkets bedö-
margrupp i sin stora utvärdering av civil-
ingenjörsutbildningarna.

Man identifierar dock en rad generel-
la hot mot dessa utbildningar, bl.a. den 
stora överansträngning som råder bland 
lärare som måste ta både fritid och forsk-
ningstid i anspråk för att klara sina upp-
gifter. Man konstaterar att anslagen per 
student minskat länge. Tendensen att 
motverka det minskande studentintres-
set genom att inrätta nya utbildningar 
med säljande namn kritiseras. Men att de 
sökande kvinnorna åter blivit färre lastar 
man inte högskolorna för, i varje fall inte 
rekryterarna som har många ambitiösa 
specialsatsningar på ”tjejer”.

För studenterna tar det alldeles för 
lång tid att avsluta studierna. Endast 55 

procent av dem har tagit examen efter 
4 terminer på en nio terminer lång ut-
bildning!

Dock välkomnar man den förläng-
ning till tio terminer som nu har beslu-
tats av riksdagen, och föreslår att den nya 
terminen ska reserveras till en breddning. 
Utbildning i entreprenörskap, poänggi-
vande praktik, personliga färdigheter 
och ”hållbar tillämpning” av tekniken 
är saker man efterlyser.

FÖR LTH HAR UTVÄRDERARNA nästan 
bara överbetyg.

– Vi är särskilt stolta över att bedö-
marna noterar att LTH i stor utsträck-
ning engagerar industri och andra av-
nämare i utvecklingsarbetet, säger vice 
rektor Per Warfvinge.

Studentinflytandet, utvärderingssyste-
met och satsningen på att utveckla lärar-
nas pedagogiska kompetens är annat som 
vinner gillande. Kvalitetsarbetet kan dock 
utvecklas, särskilt på programnivå.

Vissa lokaler får dock kritik för låg 
standard och brist på datorarbetsplatser. 
Men det nya Studiecentrum får beröm.

MATS NYGREN

LTH rosas för gott 
utvecklingsarbete

UTVÄRDERING. Utbildningarna 
på Medicinska fakulteten får ett 
gott betyg av de allra flesta en-
ligt den senaste studentbarome-
tern som Utvärderingsenheten 
nyligen sammanställt. Dock skil-
jer sig den biomedicinska utbild-
ningen markant från de övriga.

De flesta studenter har sin yrkesinrikt-
ning klar från början varför genom-
strömningen är hög, cirka 80 procent. 
Kunniga lärare, arbetslivsanknuten un-
dervisning och en god koppling mellan 
teori och praktik medverkar till bedöm-
ningen av utbildningarnas höga kva-
litet som förberedelse för arbetslivet. 
Utbildningarna ger en bra skolning i att 
självständigt lösa problem, bl.a. genom 
problembaserat lärande. Dock behöver 
träningen av kommunikationsfärdighe-
ter stärkas inom läkar- och sjuksköter-
skeutbildningarna. 

Studenterna känner sig otillräckligt 
förberedda för medverkan i utveck-
lingsarbete inom vården, och är dåligt 
insatta i sjukvårdens ekonomi och or-
ganisation. Många känner sig även illa 
förberedda för ett yrkesliv i samverkan 
med vårdens övriga yrkeskategorier. 
Särskilt de blivande läkarna är angeläg-
na om att utbildningen blir bättre här. 

Det biomedicinska programmets 
profil och studieresultat skiljer sig från 
övriga medicinska utbildningar. En-
dast hälften av studenterna avslutar 
utbildningen. Det beror främst på att 
studenterna övergår till andra utbild-
ningsprogram inom fakulteten, fram-
för allt till läkarprogrammet. Drygt 
hälften av dem som erlagt biomedi-
cinsk magisterexamen går vidare till 
forskarutbildning. Detta är en rekord-
hög nivå som har sin närmsta motsva-
righet inom den naturvetenskapliga 
fakulteten, skriver utvärdernarna.

Rapporten ”Lärar/Studentbarome-
tern” kan beställas av Utvärderingsen-
heten på evaluat@evaluat.lu.se

MARIA LINDH 

Studenterna ger 
Medfak bra betyg

LTH får mycket beröm i Högskoleverkets utvärdering av landets civilingenjörsutbildningar. 
FOTO: KENNET RUONA
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Under antiken transporterades båt-
laster med amforor fyllda med oliv-
olja och vin över Medelhavet. Idag 
lastas oljetankers med råolja vid 
Nordafrikas kust och transporteras 
över världen. 

Nu hoppas arkeologen Kristian 
Göransson att oljebolagen ska hjäl-
pa till att skydda en viktig fyndplats 
i staden Benghazi i norra Libyen 
från exploatering. När utgrävning-
en av denna grekiska koloni avslu-
tas i slutet av april riskerar platsen 
annars att täckas av den expande-
rande moderna staden.

De internationella oljebolagen i Libyen 
har visat intresse för att stödja en arkeo-
logisk park på området, berättar Kristian 
Göransson på Institutionen för arkeologi 
och antikens historia. Till hösten dispu-
terar han på en avhandling om handels-
strukturer i det östra Medelhavsområdet. 
I början av året var han inbjuden  till en 
konferens om hållbar utveckling inom 
oljebranschen i Libyen, och talade då om 
det viktiga kulturarv från antiken som 
arkeologerna  vill bevara och göra syn-
ligt för framtiden.

Oljebranschen lyssnade och samtal 
pågår mellan organisationen som står 

bakom utgrävningarna och bolagen. La-
gar som reglerar kulturarvsfrågor i Liby-
en är svaga och ineffektiva när kommer-
siella intressen konkurrerar om mark i 
attraktiva områden.

DEN STORA FYNDPLATSEN har gett Kris-
tian Göransson viktiga fakta i kartlägg-
ningen av den antika grekiska kulturens 
handelsvägar och ekonomi. Amforor 
som bevisligen kommer från norra Grek-
land har hittats på fyndplatsen i Bengha-
zi som under antiken var grekiska staden 
Euesperides.

– Med dessa fynd är det ingen tvekan 

Lundaarkeolog arbetar för att rädda antik fyndplats i Libyen 

HOTADE SKATTER
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om att det förekom långdistanshandel i 
stor skala under antiken, menar Kristi-
an Göransson. Om man skeppade am-
foror över havet med varor, är det troligt 
att man också handlade med textilier och 
spannmål längs samma rutter. 

UPPFATTNINGARNA om antikens ekono-
mi delar sig i två skolor. Den ena me-
nar att det enbart fanns lokala markna-
der och begränsad eller ingen handel över 
havet. Den andra skolan, som ser Medel-
havet som en blomstrande handelsmark-
nad, har nu fått stöd för sin syn på histo-
rien av fynden i Libyen.

– Många nya marinarkeologiska fynd 
stödjer teorin om handelsvägar som band 
samman norra Egeiska havet med de gre-
kiska städerna längs Libyens kust, berät-
tar Kristian Göransson. Det speciella 
med fyndplatsen är att den legat orörd 
sedan staden övergavs kring 250 f. Kr. 

OM PLANERNA med en arkeologisk park 
med museum är framgångsrika, kan lo-
kalbefolkning och den växande turismen 
i Libyen studera stadens historia från an-
tiken till den arabiska perioden. Och det 
kan vara inledningen till fler utgrävning-
ar i Libyen som är rikt på platser som kan 
berätta om antiken.

– Tanken är att arkeologer från orga-
nisationen Society for Libyan Studies ska 
vara rådgivare och expertis vid exploa-
teringen av nya oljefyndigheter där det 
finns fornlämningar. Och det gör det på 
många platser i norra Libyen, säger Kris-
tian Göransson.

THORE SONESON

Den moderna staden expanderar 
snabbt över utgrävningsområdet 
i Benghazi där arkeologen Kris-
tian Göransson tillsammans med 
ett internationellt forskarlag för-
söker få oljebolag att satsa på en 
arkeologisk park. FOTO: WILLIAM 
WOOTTON

Kristian Göranssons avhandling heter ”The Transport Amphorae from Euesperi-
des (Benghazi), Libya. A Study of Greek Maritime Trade 400–250 BC”. Den undersö-
ker handelsstrukturer i det östra Medelhavsområdet utifrån studium av transport-
amforor från utgrävningarna av den grekiska staden Euesperides (Benghazi) i Libyen. 
FOTO: KEITH SWIFT

Längs Libyens kust 
finns rester av flera 
antika städer, här är 
Kristian Göransson 
vid Sabratha. FOTO: 
AHMED SAAD
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Pedaldrivna tvättmaskiner, enk-
la biogasreaktorer och cykelväskor 
vävda av kasserade plastpåsar. Upp-
finningsrikedomen var stor när arki-
tekt- och designstudenter arbetade 
i Kenya i höstas. Dessa upplevelser 
av en annan och ekonomiskt myck-
et fattigare kultur är alltid mycket 
omskakande för studenterna. 

Afrikastudierna har varit tradition vid 
Avdelningen för arkitektur–utlandsbyg-
gande  under åtskilliga år, även om ort 
och inriktning växlar.  

Från slutet av september till början av 
november arbetade ett 30-tal studenter i 
Kenya. På inrådan av UN-Habitat i Nai-
robi inriktade de sig mest mot ekologi, 
vatten och sanitet samt slumutveckling. 
FN-organet har pågående projekt kring 
vattenhanteringen i alla länderna runt 
Victoriasjön, och efterlyste just design-
synpunkter på dessa  

Lärarna på plats var Catarina Östlund 
och Anna Stuermer. Maria Nyström var 
kursansvarig.

Studenterna kom från arkitektur- och 
industridesignutbildningarnas sista års-

AFRIKANSK
FORMRESA

kurser. Några läste till landskapsarkitek-
ter hos SLU i Alnarp och fyra var gäster 
från Chalmers arkitektutbildning. I Ke-
nya samarbetade de dessutom med fem 
studenter från Nairobi University.

Arbetena gjordes vid Victoriasjön: I 
Kisumo, Kenyas tredje största stad – i 
storlek jämförbar med Malmö, eller i den 
betydligt mindre Homa Bay (c:a 50 000 
invånare).

 
PROJEKTEN REDOVISADES i utställningar 
redan i Kenya (både på orten för studi-
erna och på FN i Nairobi) och senare i 
januari på LTH. Marknadsplatser, tu-
rismutveckling och vägar/trafik var äm-
nen som behandlades. I flera projekt kom 
man in på sätt att skapa skugga.

Ofta handlade det om slummen i för-
orter och oplanerade områden i Kisu-
mo. Trots de här områdenas dåliga ryk-
te skedde inga allvarliga missöden.

Den aktuella dokumentärfilmen 
”Darwins mardröm” kan ge en bak-
grund till situationen. En film gjorde 
också designstudenten Henrik Anders-
son som delredovisning av sitt projekt.

MATS NYGREN

En omskakande upplevelse

Flera studenter gjor-
de förslag till förbätt-
ringar för marknads-
platsen i Homa Bay.

Sara Söderström, industridesigner, har 
ritat en stol med solskydd och utfäll-
bart marknadsstånd.

Johanna Lassvik har tillsammans med 
en lokal miljögrupp i Kisumo gjort 
denna cykelväska av remsor från åter-
vunna plastpåsar.
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Lina skapade ett bibliotek på några veckor
Kenyanskan Mary Ojijo, som fött tio 
barn och försörjde sig på att sälja 
fotogen, berättade för arkitektur-
studenten Lina Goldén hur viktigt 
det är med utbildning för  barnen. 
Men man måste ha råd med skol-
avgift, skoluniform och dessutom 
böcker. Lina frågade om det fanns 
bibliotek och det gjorde det inte. 
Nu finns det!

Till skillnad från övriga idéer är en re-
dan förverkligad – och på väg att expan-
dera. Homa Bay har nu sitt första bibli-
otek tack vare samtalet mellan Lina och 
Mary Ojijo. Redan innan Lina lämnade 
Kenya hade Mary öppnat bibliotek i sin 
salubod för olja. Det hade då 50 betalan-
de medlemmar. Biblioteket finns på In-
ternet (www.maryslibrary.tk) och Lina 
är erbjuden av kommunen och FN att 
rita en ny, permanent lokal åt det.

Projektet har synts i medierna bl.a. i 
Linas hemort Katrineholm och fått yt-
terligare stöd. Nu har biblioteket cirka 
70 böcker. Det finns skolböcker för klass 
4–8, poesi, skönlitteratur, kartböcker, 
lexikon, biblar och barnböcker.

– Mitt projekt har blivit större än jag 
tänkt mig. Folk engagerar sig och det väx-
er, säger Lina Golden. Hon reser tillba-
ka i höst för att rita ett helt nytt bibliotek 
om hon kan få hjälp av en konstruktions-
kunnig examensarbetare och ett par an-
dra stödpersoner. Ensam bedömer hon 
projektet som alltför riskfyllt.

HOMA BAYS BORGMÄSTARE blev intres-
serad och tog kontakt med Lina under 
utställningen i staden. Lina förhandlade 
fram ett löfte från kommunen att det inte 
skulle ”beskattas” av de kommunala fog-
darna, som tar mer eller mindre godtyck-
liga avgifter av köpmän och hantverkare.  
Exakt hur ett nytt bibliotek ska finansie-
ras vet hon dock inte än.

– Kommunen har lovat ta över mina 
böcker och Mary till det nya biblioteket. 
Det känns bra.

PROJEKTET BÖRJADE MED att Lina upp-
levde en distans mellan hjälporganisatio-
nerna och lokalbefolkningen. När hon 
intervjuade folk i marknadsstånden vid 
en ”gata” nära fiskehamnen om deras 
framtidsdrömmar insåg hon att de fles-

ta saknade tro på sina egna initiativ och 
väntade på hjälp utifrån.

Nu finns det i alla fall en bra början 
till ett bibliotek. Det har två skyltar, en 
stämpel och varuhyllorna är vitmålade. 
Rummet är 2 x ,5 meter. Förutom Mary 
hjälper Elly till i biblioteket. Han var Li-
nas första kontakt och tolk i området. 
Kommunen krävde ett organisations-
schema och Elly vägrade att arbeta un-
der två kvinnor. Det löste Lina genom 
sätta en manlig kamrat (Marcus Runes-
son) högst på schemat! Han hade varit 
med och diskuterat biblioteksidén.

SENAST HAR LIONS CLUB i Katrineholm 
samlat in pengar till en kopiator. Frågan 
är bara var Mary kan skaffa en sådan.

– Den här erfarenheten påverkade oss 
studenter mycket, säger Lina. Egentli-
gen tycker jag att alla svenska tonåring-
ar skulle uppleva livet i den här miljön, 
om man kunde lösa säkerhetsproblemen. 
Det skulle få dem att uppskatta det de 
har och bättre förstå svårigheterna i 
utvecklingsländerna.

MATS NYGREN

Arkitektstuden-
ten Lina Goldén  
har ett bibliotek 
ihop med Mary 
Ijijo.
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Arbetet måste kännas roligt för att 
bli riktigt lyckat. Det tror profes-
sorn i immunteknologi Carl Borre-
baeck. Och han måste ha haft myck-
et roligt under sina forskningsår, 
eftersom det gått så bra för honom 
– forskningsanslagen har formligen 
regnat in.

De senaste par månaderna har varit ex-
trema i det avseendet. Lundaforskaren 
har valts ut att leda ett stort nytt EU-
projekt med målet att utveckla celltester 
som alternativ till allergitester på djur. 
Om forskningen blir framgångsrik kan 
två miljoner djurliv räddas varje år bara 
inom EU. Och, ännu viktigare ur ett lun-
daperspektiv, Carl Borrebaeck har också 
fått 45 miljoner av Stiftelsen för Strate-
gisk Forskning för att samla sju forskar-
grupper kring utvecklingen av nya verk-
tyg för diagnos och behandling av cancer 
(se faktaruta).

Immunteknologi, hans eget ämne, 
handlar om att kombinera byggstenar 
ur kroppens immunförsvar med mo-
dern teknologi. Men ”immunteknolog” 
är knappast något som en liten pojke fan-
tiserar om att bli. Den unge Carl hade 
andra drömmar: antingen jaktplanspilot 
(en ganska vanlig pojkdröm) eller kärn-
fysiker (mer ovanlig).

Kärnfysiker-idén höll i sig ända till 
universitetsnivå, där Carl började läsa 
matematik.

– Men sen var det någon som sa att 
kärnfysiker bara sysslar med att bestäm-
ma spektrallinjer, och det lät så tråkigt... 
förklarar han.

I stället blev det kemi på LTH, och 
här började det brännas. Ju mer studier-
na kom att handla om biokemi och med-
icinsk kemi, desto roligare blev de, och 
immunkemi var det allra roligaste.

Nu arbetar Carl Borrebaeck alltså 
med medicinska frågeställningar, men 

på LTH. Tjänsten inrättades 989 av då-
varande UHÄ som Skandinaviens för-
sta tjänst i immunteknologi, med det 
uttryckliga kravet att den skulle place-
ras vid en teknisk fakultet. Syftet var att 
få igång ett tvärvetenskapligt samarbete 
mellan teknik och medicin.

– Idén var bra, men tog sin tid att ge-
nomföra. Det är väl först nu, med det nya 
centret, som vi kan säga att vi lyckats... 
säger Carl Borrebaeck lite självironiskt.

Huvudinriktningen för hans forsk-
ning har varit antikroppar, en sorts pro-
teiner som kroppen tillverkar som svar på 

AKADEMISK 
ENTREPRENÖR

PORTRÄTT | CARL BORREBAECK

”Jag har faktiskt verkligen försökt be-
gränsa mig, men inte lyckats med det. 
Var ska man skära, när allt är så kul?” 

Carl Borrebaeck har ett ben 
i forskningsvärlden och ett i 
företagsvärlden.
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Forskningen
”Centrum för translationell can-
cerforskning” är namnet på det 
nya centrum som fått anslag från 
Strategiska stiftelsen. Här ska kli-
niker och grundforskare arbeta 
tillsammans med ett gemensamt 
mål: att hitta sätt att identifiera 
protein- och genmönster som vi-
sar på olika sjukdomstillstånd. För 
proteinanalysen vill man utveck-
la biochips där rader med anti-
kroppar, som alla binder till olika 
protein, placeras i nanostora (el-
ler snarare nanosmå) gropar. När 
chipset exponerats för ett blod-
prov ska det proteinmönster som 
uppstår tidigt kunna påvisa t.ex. 
om patienten har en viss typ av 
cancer, eller om en påbörjad be-
handling gett önskat resultat. 

Sju forskargrupper ingår i cen-
tret, som i maj flyttar in i det nya 
D-huset på BMC. De sju leds, för-
utom av antikroppsspecialisten 
Carl Borrebaeck, av nanofors-
karen Thomas Laurell, tumör-
biologen Sven Påhlman, bioin-
formatikern Carsten Peterson, 
proteinforskaren Peter James, 
cancerläkaren Carsten Rose och 
experten på DNA-chips Åke Borg.

Företagandet
Carl Borrebaeck har startat Bio-
Invent International AB och Alli-
gator Bioscience AB. Han är sty-
relseledamot i båda bolagen samt 
i Forskarpatent i Syd och Innova-
tionsbron Syd AB samt i företa-
gen Eurocine AB och Nordic Vacci-
ne Technology A/S.

angrepp från bakterier, virus och andra 
inkräktare. Antikroppar för behandling 
av sjukdomar var ett hett forskningsom-
råde i början av 80-talet, men blev sedan 
helt ute på grund av de många tekniska 
problemen. Nu har det kommit igen med 
ny kraft. Idag finns det 7 godkända anti-
kroppsbaserade läkemedel mot både can-
cer och andra sjukdomar.

– ETT TAG VAR DET VÄLDIGT LÄTT att få 
pengar till den här forskningen. Sedan 
blev det väldigt svårt under en lång pe-
riod. Men vi lyckades överleva de magra 
åren, och nu efteråt kan man ju konsta-
tera att vi hade rätt, menar Carl Borre-
baeck.

Hans forskning har lett till flera fö-
retag (se faktaruta). Det första startades 

redan 983, i en tid då det ansågs ytterst 
suspekt att forskare höll på med affärs-
verksamhet. Nu har pendeln som bekant 
slagit över åt andra hållet – lite för myck-
et, enligt hans egen uppfattning.

– MAN KAN JU INTE söka patent på allt. 
Det är i och för sig lättare att söka patent 
än folk tror, men det är dyrt, och det mås-
te finnas en kommersiellt gångbar plan 
bakom. En idé kan ju vara akademiskt 
lysande utan att ha några affärsmässiga 
möjligheter, framhåller han.

998 kritiserade Carl Borrebaeck i 
LUM universitetsledningen för passivi-
tet och otydlighet när det gällde stödet 
till forskare som ville starta eget. Idag 
tycker han det är bättre – men inte bra.

– Det är svårt att hitta fungerande 

Immunteknologi är ett hett ämne. Forskningspengarna har formligen regnat in över Carl 
Borrebaecks projekt på sistone. 

▼
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samarbetsformer för alla de aktörer som 
ligger mellan universitetet och närings-
livet. Jag tycker det är först nu på sisto-
ne man har börjat gå från ord till hand-
ling, säger han.

En risk är också att uppsjön av stöt-
tande organisationer skapar mer admi-
nistrativt krångel än nytta, menar han: 

– Det viktigaste är att hålla uppe en-
treprenörernas entusiasm och inte orga-
nisera ihjäl lusten. Det ska ju vara ro-
ligt!

DET ÄR DEN STIMULANS som Carl Bor-
rebaeck fått från både företagande och 
forskning som gjort att han inte satsat på 
bara endera verksamheten.

– Jag har faktiskt verkligen försökt be-
gränsa mig, men inte lyckats med det. 
Var ska man skära, när allt är så kul? und-
rar han.

Friheten att forska om det som är ro-
ligt är det som fått honom att stanna kvar 
i universitetsvärlden. Och närheten till 
vatten är det som fått honom att stan-
na i Lund.

– Jag var i Oklahoma ett tag och hade 
kunnat få en tjänst där. Det var trevliga 
människor och en bra forskningsmiljö, 
men där fanns ju bara konstgjorda sjöar 
i hela delstaten. Man seglade i en rödgrön 
gyttja, säger han med motvilja.

SEGLING HAR NUMERA efterträtt utförs-
åkning, fallskärmshoppning och vind-
surfning som Borrebaecks stora fritids-
intresse, som delas av hela familjen. De 
tre barnen på 3, 7 och 20 år var alla 
med när familjen i somras seglade runt 
Skottland. Att få ungdomar i den åldern 
med på en familjesemester är inte själv-
klart lätt, men här gick det bra – Nord-

sjösegling, delfiner och späckhuggare 
kring Hebriderna och skotska delikates-
ser som fårmage och whisky (för de äld-
re) från Skye och Islay, gjorde alla entu-
siastiska.

BÅTEN TWISTER ligger på sommaren i 
Lomma. Till skillnad från många andra 
seglare tycker inte Carl Borrebaeck att 
avsaknaden av skärgård i Skåne är nå-
gon nackdel.

– Om jag seglar i Bohuslän så vill jag i 
alla fall inte hålla mig inne bland öarna. 
Jag föredrar att segla rätt ut tills jag inte 
längre ser land, förklarar han.

Att vilja rikta blicken ända till hori-
sonten, det är kanske en bra symbolbild 
av en visionär forskare och företagare?

TEXT: INGELA BJÖRCK 

FOTO: KENNET RUONA

▼
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Naturen är full av ljusskygga indivi-
der, men det finns som bekant un-
dantag. Eldflugor till exempel. De 
vill bli sedda – åtminstone av det 
motsatta könet – och producerar 
helt skamlöst sitt eget ljus. Men lju-
set lockar inte bara till sig andra eld-
flugor utan har också visat sig ha en 
hypnotisk inverkan på en grupp ke-
mister vid Kemicentrum. 

Ämnet som producerar ljuset heter luci-
ferin. Dess kemi är känd men inte ner på 
detaljerad kvantnivå – på den nivå där 
man försöker förstå kemiska processer 
i termer av atomkärnor, elektroner och 
energikvanta. Det är precis vad Roland 
Lindh, professor i teoretisk kemi, för-
söker göra. Han och hans medarbetare 
försöker knäcka luciferinets gåta i sina 
kraftfulla datorprogram. Och det har 
gått undan. På sex månader har man ut-
kastet till den första vetenskapliga arti-
keln klar, och ytterligare ett par artiklar 
står på tur.

– Vi kemister är ju vana vid kemiska 
reaktioner där materia omvandlas till ny 
materia men inte där materia omvandlas 

till ljus, säger Roland Lindh. Det finns ju 
en rad reaktioner där ljus förändrar mate-
ria – t.ex.  när ljuskvanta träffar rhodop-
sin i ögats näthinna eller vid fotosynte-
sen när energin i ljuskvanta omvandlas 
till kemisk energi och lagras i ATP-mole-
kyler. Med luciferin är det tvärtom. När 
eldflugan sänder ut sitt ljus är det som en 
omvänd fotosyntes: ATP-molekyler och 
syre triggar luciferin att producera ljus.

FRAMFÖR ALLT BLAND MARINA organis-
mer förekommer olika varianter av luci-
ferin. Ett exempel är hur stora anhop-
ningar av dinoflagellatalger lyser upp 
havsytan – ett fenomen som traditionellt 
kallas mareld. Somliga havsorganismer 
använder ljuset för att locka till sig byte. 
Metarfisken har ett punktljus hängande 
över nosen som lockar till sig bytet. En 
räk-art har det som skydd – när den at-
tackeras spyr den upp sitt lysande tarm-

innehåll och förblindar på detta sätt an-
griparen. Märkligt nog kan ljuset också 
användas som kamouflage. Fiskar som 
rör sig nära havsytan har ofta ljus buk 
därför att rovdjur då har svårt att upp-
täcka dem underifrån; de smälter sam-
man med ljusa ytvattnet. Det tricket 

Ljusämne i eldflugor inspirerar kvantkemister

UPPLYSANDE 
ELDFLUGOR

Allt ljus på mig! Eldflugan är faktiskt inte en fluga utan en liten skalbagge.

Roland Lindh är fascinerad 
av luciferin, ämnet som pro-
ducerar eldflugornas ljus. 
FOTO: GÖRAN FRANKEL

▼



28                           LUM NR 3 | 2006

fungerar inte på två- till tretusen meters 
djup. Där lever cookie-cutter-hajen. Un-
derifrån skulle denna fisk ha avtecknat 
sig som en mörk skugga. Men buken ly-
ser tillräckligt mycket för att kamoufle-
ra den.

– Det påminner mig om en Bondfilm 
där ett flygplan är klätt med ett slags 
LDC-skärm som avbildar den bakgrund 
som planet skymmer. Planet blir osyn-
ligt när det  flyger framför en byggnad… 
Mr Bonds trick är inte nytt. Naturen har 
utfört det i miljontals år, reflekterar Ro-
land Lindh.

FÖRUTOM ATP och syre behöver luciferin-
molekylen enzymet luciferas för att bör-
ja lysa. Eldflugans pulserande ljus tycks 
bero på att den lilla skalbaggen – det är 
faktiskt ingen fluga – kan reglera till-

gången på syre. Men det lindhska tea-
met ville också komma underfund med 
hur molekylen kunde alstra ljus av olika 
färg. Man har i datorn modellerat mole-
kylen i fyra  ”mikromiljöer” och funnit 
en lösning på problemet.

– En annan fascinerande upptäckt är 
att på kvantnivå är luciferin oerhört ef-
fektivt. Av tio ATP-molekyler som inter-
agerar med luciferin kommer det ut nio 
ljuskvanta, nio fotoner – det vill säga en 
verkningsgrad på 90 procent, konstater 
Roland Lindh.

HAN ÄR ÖVERTYGAD OM att ju mer vi lär 
oss om luciferinets kemiska ”finmeka-
nik” desto fler tillämpningar kommer 
det att skapas. Redan nu finns det en hel 
del. Människor i sjönöd kan signalera var 
de befinner sig utan att behöva tända en 

eld; man bryter en ljusstav innehållan-
de ett med luciferin närbesläktat ämne, 
luminol. En tänkbar användning är att 
utveckla kemiska prober baserade på lu-
ciferin. Några spektakulära exempel på 
detta har förekommit i forskningssam-
manhang. Ett exempel är genmanipule-
rad mus som både innehåller gener som 
producerar antikroppar mot HIV och 
gener som producerar luciferinas. När 
musen blir infekterad med HIV aktive-
ras luciferin och infekterade kroppsde-
lar börjar lysa.

–  Jag har också sett uppgifter om att 
man i Kina lyckats producera självlysan-
de grisar. Vad det ska vara bra för…? Det 
har jag inte en aning om, säger Roland 
Lindh.

GÖRAN FRANKEL

▼

Upptäck AF och AF-Borgen

Akademiska Föreningen och AF Borgen AB inbjuder till

Anmäl dig till Ann Waldén på ann@af.lu.se eller 046-38 49 00 senast den 12 april 2006

kl 16 den 19 april på Athen

Visning av borgen och konsten • Presentation av AF:s verksamhet 
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Dagens unga använder inte främst 
massmedier som TV, radio och 
dagstidningar för att orientera sig i 
politiska frågor. Istället spelar nätet 
en allt större roll som forum för en-
gagemang och diskussion.

– All forskning visar att yng-
re drar sig från traditionella medi-
er, menar professor Peter Dahlgren 
som var huvudtalare vid Public Ser-
vice Akademins första seminarium 
den 22 mars.

Han berättar att i en  högskoleklass säger 
endast sex av trettio att de tittar på TV 
för att bilda sig uppfattningar om poli-
tiska frågor, och bara fyra av trettio att 
de läser en dagstidning dagligen. ”Vill 
jag ha riktig information går jag till nä-
tet” är en vanlig kommentar bland da-
gens elever. 

Som ansvarig för forskningsprojek-
tetet ”Unga medborgare, informations- 
och kommunikationsteknologi och 
lärande” vid medie- och kommunika-
tionsvetenskap, vet Peter Dahlgren vad 
han talar om. Under tre år har forska-
re gjort djupintervjuer med 6–9 åring-
ar, studerat medievanor och mediedag-
böcker. Ungdomarna är hämtade ur två 
grupper, politiska ungdomsförbund och 
utomparlamentariska rörelser. 

– Projektet utgår från en bred defi-
nition av lärande. Det handlar om såväl 
kunskapsinhämtning som hur dagens 
unga utvecklar identiteter och gemen-
skap. När vi nu i sista fasen av projektet 
tittar på webbaktivister och bloggosfä-
ren inför och under det svenska valet i 
höst, gör vi inte det utifrån en teknologi-

Nätet har blivit ungas främsta politiska arena

WEBBOKRATI

▼
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Forskningsprojektet ”Unga medborga-
re, Informations- och kommunikations-
teknologi och lärande” leds av profes-
sor Peter Dahlgren i Lund tillsammans 
med Tobias Olsson, lektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Växjö 
universitet. 

Det är finansierat av KK-stiftelsens 
program Learn IT och resultat är pu-
blicerat bland annat i Tobias Olssons 
rapport ”Oundgängliga resurser: Om 
medier, IKT och lärande bland partipo-
litiskt aktiva ungdomar”  2004. 

Peter Dahlgren har bland mycket 

deterministisk syn, utan istället på de 
meningsskapande funktioner nätet ger 
individen.

– Internet är ett verktyg som används 
på olika sätt av dagens unga, där kan de 
bekräfta sina åsikter och få utveckla kri-
tiska synpunkter på bloggar eller i chat-
forum. De kan bilda alternativa gruppe-
ringar som leder till organiserade rörelser 
som exempelvis World Social Forum.

INTERNATIONELLA AKTIVISTRÖRELSER 
följer samma mönster, gräsrotsdemokra-
ti och medborgarkultur blir allt vikti-
gare för att sprida opinion kring frågor 
som djurens rättigheter och antikrigs-
budskap. De politiska partierna spelar 
allt mindre roll.

– Tidigare utgick det politiska samta-
len från ismerna, idag är det oftare per-
sonliga värderingar och sakfrågor som 
styr, menar Peter Dahlgren. Här skiljer 
sig användningen av nätet för de politiska 
rörelserna. För partierna är det visserligen 
en viktig kanal, medan för andra grupper 
är nätet livsviktigt, det möjliggör kontak-
ter och mobilisering kring sakfrågor.

– De unga har förstått något viktigt 
om de traditionella medierna; att de är 
politikernas arena. De känner inte igen 
sig i den politiska retoriken. Deras enga-
gemang styrs av sakfrågor, inte så mycket 
av valet mellan t ex SSU eller MUF. 

PETER DAHLGREN PÅPEKAR att detta inte 
speglar ointresse för politiska frågor; sna-
rare är det så att  dagens unga ser annor-
lunda på vad som utför politik. Därmed 
ser de också annorlunda på de traditio-
nella medierna . 

– Unga delar inte alltid in sin med-
ieanvändning i information eller under-
hållning; gränserna blir alltmer flytande. 
Det finns t.ex. forskning som visar att de 
ser realitysåporna på TV inte enbart som 
underhållning. De tycker även att såda-
na program kan hjälpa dem att lära sig 
att hantera konflikter, få insyn i grupp-
dynamik och etniska värderingars roll i 
det sociala livet.

Sådana synsätt har konsekvenser även 
för public service-medierna. När SVT 
lanserade programmet ”Toppkandida-
terna” var det ett smart svar på vad den 
unga publiken intresserar sig för i medi-
erna, menar Peter Dahlgren. En kombi-

Peter Dahlgren har studerat medievanor hos 
16–19 åringar och konstaterar att aktiv an-
vändning av nätet är viktigare för dem än 
traditionella medier för att formulera åsikter 
och söka svar på frågor. FOTO: THORE SONESON

nation av såpa och engagemang med en 
aktiv satsning på en webbsajt med andra 
kommunikationsformer, är ett exempel 
på modern public service-anda som för-
söker förnya begreppet.

– Den centrala idén bakom public ser-
vice bottnar i demokratiska värderingar, 
där allmänheten uppfattas som medbor-
gare i ett gemensamt samhälle. Publi-
ken är i grunden medborgare, inte kon-
sumenter, men att bara betrakta public 
service-begreppet som ”reklamfri” tele-
vision täcker inte kärnfrågan. I det nya 
medielandskapet måste man våga pum-
pa in nytt liv i public service-begreppet, 
och pröva sig fram med nya programfor-
mer om public service ska fortsätta att 
spela sin viktiga roll för demokratin. 

MEDBORGARE är i och för sig ett ”mos-
sigt och dammigt” uttryck skrattar Peter 
Dahlgren, men han kan inte hitta något  
annat som täcker in den demokratiska 
syn som måste vara drivkraften för pu-
blic service medierna. 

– För mig är public service oerhört 
viktigt, inte minst idag när medieland-
skapet är så kommersialiserat.

THORE SONESON

annat varit redaktör för antologin ”In-
ternet, medier och kommunikation” 
2002. Mera info på www.mkv.lu.se

Peter Dahlgren ska också leda Sve-
riges deltagande inom ett EU-finansie-
rat treårigt projekt med samma tema. 
Projektet heter Young People, the In-
ternet, and Civic Participation; det  ska 
påbörjas i september och ska koordine-
ras från University of London. 

Förutom Sverige och Storbritannien 
består projektet av forskargrupper från 
Nederländerna, Spanien, Ungern, Slo-
venien, Turkiet och Sydafrika.

Peter Dahlgrens projekt▼

▼
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OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

...skulle jag värna om samtalen

Maria Småberg, nydisputerad historiker,
arbetar som studievägledare, mentorshandledare och universitetslärare

Som historiker ser jag det som min uppgift att 
lyssna, inkännande och kritiskt, på olika rös-
ter från det förgångna, även på dem som kan 
anas från marginalen. Inom universitetsvärl-

den ryms också många röster, ifrågasättande och in-
stämmande, eniga och oeniga om vad universitetet ska 
stå för och vad utbildning innerst inne handlar om. 
När samtal förs och man lyssnar åt olika håll tror jag 
att förnyelsen växer fram långsiktigt, också inom en 
gammal och trögrörlig institution. Dagen jag blir rek-
tor ägnar jag därför åt samtal.

Det är många samtal som jag hinner med, både av 
informell och mer formell art. Ibland är mötena präg-
lade av förhållningssätt där gränser mellan människor 
skapas. Stundtals överskrids gränserna och det uppstår 
en öppenhet i relationen. Jag utgår från att det i ett 
samtal finns drag av båda förhållningssätten och att 
det däri bor en dynamik. 

EFTER ETT TAG SLÅR JAG MIG NER på Café Athen. För 
en stund får jag sällskap av litteraturvetaren och debat-
tören Edward Said. Ja, som historiker är jag tränad i att 
föra en dialog med människor ur det förgångna…Vid 
sidan om oss sitter ett gäng spanska utbytesstudenter 
som diskuterar livligt. Said och jag talar lite om vikten 
att se saker ur olika perspektiv. Jag berättar att jag till 
min stora glädje, men även ”besvär”, brukade få ganska 
så annorlunda frågor från de internationella studen-
terna än vad jag brukade få från de svenska när jag un-
dervisade. Perspektiven försköts. Vi funderar sedan lite 
över hur man kan förmå studenterna att se sina olika 
bakgrunder, erfarenheter och synsätt som en tillgång. 

VID ETT ANNAT BORD sitter en SI/Mentorsgrupp. Jag 
berättar att det är en frivillig studiegrupp där studen-
terna bl a tränas i att ifrågasätta och formulera sig. Jag 
ser hur Said lyser upp. Han säger till mig att ”lärare 
har som uppgift att få studenterna att inse att utbild-
ning inte handlar om att okritiskt acceptera det lära-

ren säger. Utbildning handlar om att lära sig själv”. Jag 
instämmer och inflikar att när människor känner sig 
trygga, sedda, hörda och bekräftade lär de förstås mer 
och bättre. 

Plötsligt kom-
mer en nydispute-
rad kollega förbi. 
Vi samtalar lite om 
utsattheten i att 
möta en värld där 
ytterst få tjänster 
finns att söka. Said 
skakar medkän-
nande på huvudet. Sedan leds samtalet in på att myck-
et i forskarkulturen går ut på att positionera sig, kon-
kurrera om resurserna samt ta och demonstrera makt 
och att samtalen ofta blir till monolog. Så reser sig 
Said upp för att gå, men innan han försvinner hejdar 
han sig och säger eftertänksamt att de intellektuella 
har ett ansvar att inte dras in i ett ”vi-dom”-tänkande 
och att ”säga nej till maktens lockelser”, till varje fres-
tande specialistjargong. 

NÄR JAG SER HONOM FÖRSVINNA BORT 

tänker jag på de tillfällen då många 
stämmor hörs samtidigt. Då ses de oli-
ka rösterna som resurser som är bero-
ende av varandra. Då finns en närvaro 
i samtalen och positionerna glöms bort. 
Då laborerar vi fritt med tankar och idéer. 
Då skapar vi något nytt och oväntat. 

Det är dessa små stunder av mång-
fald och frihet, som vi inte kan fram-
mana utan endast ge förutsättning-
ar för, som jag önskar ska leva vidare 
när jag sedan drar mig tillbaka efter 
min dag som rektor.

MARIA SMÅBERG

”När samtal förs och man lyss-
nar åt olika håll tror jag att för-
nyelsen växer fram långsiktigt, 
också inom en gammal och 
trögrörlig institution.” 
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RENOVERING. Varje tid ställer sina krav 
på utformningen av arbetslokaler. Soci-
ologen uppfyllde före den nu pågående 
renoveringen få av de krav som dagens 
lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer 
anger. Det gällde t.ex. brandsäkerheten, 
tillgängligheten för funktionshindra-
de, inomhusklimatet och tillgången på 
toaletter.

Huset har sedan den första delen 
uppfördes på 850-talet varit föremål för 
en rad förändringar i takt med de krav 
som verksamheterna i huset ställt. Det 
kan man bl.a. se på innerdörrarna från 
olika epoker . Dessa byts inte ut och 

samtliga befintliga överljus kommer ef-
ter renoveringen att finns kvar i oför-
ändrat skick. Husets exteriör förändras 
inte så när som på en ny utrymnings-
trappa och renoverade markiser. 

Personalen och studenterna har be-
svärats av otillräcklig ventilation vilket 
framkommit vid husmöten och skydds-
ronder. Ventilationen har också varit un-
dermålig jämfört med Arbetsmiljöver-
kets föreskrifter, och har nu utformats 
med ett koldioxid- och närvarobaserat 
system för att uppnå ett gott inomhus-
klimat till låga energikostnader. 

Huvudkanalerna för ventilationen 

SVAR:  Vi känner oss nöjda har förlagts i korridortaken och döljs av 
undertak där även korridorbelysning-
en integrerats. I entréerna och trapphu-
sen kommer nedpendlade lampor att 
monteras och miljön förstärkas med en 
spännande färgsättningen. Stor omsorg 
har lagts på att hålla uppe takhöjden i 
korridorerna. 

Varje renovering är ett dokument över 
sin tids normer, teknik, smak och eko-
nomiska förutsättningar. Detta gäller 
även ombyggnaden av sociologen. Det är 
samme arkitekt, Lars Wesén, som stått 
för utformningen av både Social- och 
beteendevetenskapliga biblioteket och 
Sociologen. Vi som från universitetets 
sida har arbetat med projektet, tillsam-
mans med Akademiska hus projektorga-

Chockartad renovering av Sociologen
RENOVERING. Efter den fina renove-
ringen av gamla Juridicum – nu Sam-
hälls- och beteendevetenskapliga bib-
lioteket – hade jag väntat mig att min 
egen arbetsplats skulle bli lika känsligt 
restaurerad. Men jag fick en chock när 
jag såg vad Akademiska Hus gjort med 
Gamla Lungdispensären, nuvarande 
Sociologiska institutionen. Huset är ett 
fint exempel från en storhetstid i svensk 
byggnads- och arkitekthistoria – ett 
minne från förra sekelskiftet fullt värt 
att bevara. 

När jag fick se de tjocka ventilations-
rören inne på vaktmästeriet tänkte jag: 
”Vad bra att vaktmästarna fått ett ut-
sugningssystem som tar vara på ozon 
och andra utsläpp från maskinerna.” 

”Det är inget utsugningssystem, det 

är friskluftssystem. Du får ett likadant 
på ditt rum,” fick jag veta av Johan Al-
bertén. 

Då förstod jag vidden av förstörel-
sen. I korridorerna har man dragit tjocka 
ventilationsrör och sänkt takhöjden med 
en halvmeter. Man har förstört de gamla 
fina korridorerna som hade generös tak-
höjd och ljusinsläpp från fönster placera-
de över dörrarna. Det fina ljus som silade 
korridorerna från dagern utanför är för 
alltid ersatt av rader av lysrör.

Detta över hundraåriga hus har haft 
självdragsventilation sedan byggdes. 
Vid sekelskiftet fanns elektriskt ljus 
men inga lysrör. Ventilation och belys-
ning har fungerat när det var sjukhus 
och när det var akademisk institution. 
Jag hade hoppats att lysrören skulle bort FO
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I förra  numret av LUM efterlyste universitetslektor Cecilia Emanuelsson ett 
utbildningssystem i jämvikt. Hon föreslog en ”nyttiggöring” av de utbilda-
de för dels anställningar inom forskning och utbildning vilket kräver ompri-
oritering i statsbudgeten, dels anställningar inom näringslivet vilket kräver 
sänkningar av arbetsgivaravgiften. De forskningsmedel som fördelas till fa-
kulteter och forskningsråd behöver höjas femfaldigt och kombineras med 
en öronmärkt satsning på nyutbildade studenter och unga. Cecilia Emanu-
elsson bad om universitetsledningens syn på utbildningssystemet som hon 
menar är ur jämvikt med alltför många arbetslösa akademiker.   

UTBILDNING I JÄMVIKT. Inom universi-
tetsledningen håller vi med Cecilia Ema-
nuelsson om att det är en olycklig oba-
lans i forskningsfinansieringen. Detta 
framförs ofta vid kontakter med utbild-
ningsministern, departement och poli-
tiker, också genom samarbetsorgan som 
SUHF och de råd och forum som rek-
tor leder. Här finns ingen passivitet, allra 
minst från Lunds universitet. Särskilt tas 
från LU:s sida upp snedbalansen mel-
lan externfinansiering och direktfinan-
siering. Om vi med trovärdighet ska föra 
fram krav på dels ökad tilldelning gene-
rellt, dels i förhållande till externfinan-
sieringen ökad andel direktfinansiering, 
måste vi dock själva visa upp att vi har 
ett system för utvärdering, prioritering 
och avveckling.

Jämvikten inom utbildningssek-
torn är ett komplext problem. Vi har 
det politiska målet att öka dels utbild-
ningsnivån totalt i Sverige, dels anställ-
ningsbarheten. Dessutom finns kom-
mande större årskullar att ta hänsyn 
till. Om LU bygger ut i nuvarande takt, 
skulle det innebära ca 5000 fler studen-
ter inom 5–6 år. Det är inget mål i sig 
att bara få fler och fler studerande. Vi 
är eniga med studenterna om att det är 
bättre att satsa på kvalitet än kvantitet. 
En viss utbyggnad kan dock ske.

Bolognaprocessen är den stora chan-
sen att se över utbildningen. Universi-
tetsledningen har uppmanat alla om-
råden att göra en genomlysning av 
utbudet i och med reformen. Alla fa-
kultetsområden ska utveckla, omarbe-
ta och avveckla kurser. Total kylskåps-
rensning ska ske, allt ska ut och kollas 

innan något sätts in igen. Validering 
och kvalitetssäkring inom kvalitets-
projektet är till stor hjälp. Alla berör-
das synpunkter bidrar, t.ex. studieväg-
ledares, avnämares och alumners och 
inte minst studenters. LU använder Bo-
lognaprocessen till att göra en kvalitets-
reform med studenten i centrum.

Det är en vanlig och rimlig uppfatt-
ning inom LU att vi ska satsa på en ut-
byggnad av framför allt den avancera-
de nivån och mastersutbildningar, som 
uppfyller vissa kvalitetskriterier. Även 
detta blir ett sätt att öka jämvikten 
inom systemet. 

Studenterna väljer vad som finns i 
vårt utbud på grundval hur bra vår ut-
bildning är och hur användbar den är i 
yrkeslivet. Allt detta kan påverkas mer 
än idag. Vi värnar om studenternas fria 
val, men ökad information om arbets-
marknad och lämpliga studiekombina-
tioner krävs framöver. Att införa plan-
hushållning i förhållandet mellan högre 
utbildning och arbetsmarknadsbehov är 
i grunden främmande för det kunskaps-
samhälle där LU är en viktig aktör.

Den andra komponenten i jämvikts-
spelet är arbetsmarknaden, både pri-
vat och offentlig sektor Svensk arbets-
marknad har inte anpassat sig som 
övrig västeuropeisk eller amerikansk, 
där det på arbetsmarknaden finns större 
antal doktorsutbildade än i Sverige. Vi 
alla inom LU behöver påverka offentli-
ga och privata arbetsgivare att anställa 
bättre utbildade personer. Sverige måste 
bättre ta vara på den högutbildade ar-
betskraften.

UNIVERSITETSLEDNINGEN

SVAR: En olycklig obalans

och ersättas med behagligare lampor. 
Framför allt kan jag inte komma ihåg 
att vi haft problem med ventilationen 
i undervisningssalar, konferensrum el-
ler arbetsrum. Ibland har man fått öpp-
na för att vädra. Möjligtvis har dagens 
ventilationsteknik förbättrats så att vi 
slipper mögelsporer och allergener som 
cirkulera i ventilationssystemet, åtmins-
tone de första åren. 

Ytterligare ett arkitektoniskt min-
nesmärke är förstört, borta är de vackra 
korridorerna med det naturliga ljuset i 
behov av förstärkning bara på vintern. 
Borta är möjligtvis tystnaden på mitt 
kontor, där surret från ventilationen 
kommer att utgöra en vardaglig stress-
källa.

Detta är vad de höga hyrorna an-
vänds till, inte till att bevara de gamla 
husen, utan till att förstöra dem. Man 
får vara glad att Akademiska hus inte 
förvaltar Domkyrkan. Då skulle väl 
Jätten Finn få böja ytterligare på ryggen 
och finna sig i att ett ventilationssystem 
installerades i kryptan!

GÖRAN DJURFELDT

PROFESSOR, SOCIOLOGISKA INST.

nisation, och vägt de krav som ställs 
på lokalerna mot olika tekniska, este-
tiska och ekonomiska lösningar, kän-
ner oss nöjda med resultatet och är 
övertygade om att lokalerna kommer 
att vara ett bra stöd för institutionens 
framtida verksamhet.  

MATS BERONIUS 

PREFEKT, SOCIOLOGISKA INST.

GUNNAR ANDERSSON 

BITR. PREFEKT, SOCIOLOGISKA INST.

CHRISTER ALBERTÉN 

SKYDDSOMBUD, SOCIOLOGISKA INST.

KLAS NORDSTRÖM

SKYDDSINGENJÖR, BYGGNADSENHETEN

ANN TÅNGMARK LUNDBERG

LOKALPLANERARE, BYGGNADSENHETEN
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MATKEMI. Var ska sleven vara om 
inte i grytan? Per-Olof Hegg, chef 
för LU Innovation, har inte bara pa-
tent i blicken utan också en hel del 
recept. I ett återfall till sitt tidigare 
liv som livsmedelkemist har han nu 
gett ut en kokbok tillsammans med 
kändiskocken Rikard Nilsson.

Idén till boken föddes för rätt många år 
sedan när Per-Olof Hegg var docent i me-
jeriteknologi vid LTH. När han undervi-
sade i livsmedelsteknologi fick han ofta 
tekniska frågor om det som hände i kö-
ket. Han blev professor i livsmedeltek-
nologi i Norge och arbetade senare på 
Unilever där han bl.a. var med om att 
utveckla olika yoghurtsorter, margariner 
som Nytta och Becel och de tidigaste ex-
emplen på functional food. Genom åren 
har han samlat på sig recept som illus-
trerar olika livsmedelstekniska principer. 
Men det var först sedan han återvänt till 
LU som det verkligen blev en bok: ”Den 
tekniske kocken”.

– Den utlösande faktorn var när jag 
träffade Rikard Nilsson på LTH. De-
signstudenterna har ju fått vissa uppdrag 
av NASA; ett av dem är att se till att det 
finns plats för lite matglädje på rymd-
färderna. Av den anledningen hade man 
kontaktat Rikard. Vi började jämföra re-
cept, och så blev det en bok, berättar Per-
Olof Hegg.

Hegg beskriver sig som ”en hyfsad 
amatörkock”. Intresset för matlagning 
grundlades tidigt, när han fick hjälpa 
sin farmor i köket. I boken finns t.o.m. 
det allra första matlagningsminnet. Som 
tioåring följde han tillkomsten av ”Kung 
Oscars Tårta”. Av namnet går knappast 
att utläsa hur oerhört pedagogiskt detta 
bakverk är. Det är nämligen en ”emulsi-
on-, gel- och skumtårta”; smörkrämen är 
en emulsion, nötbottnen en gel och den 
vispade grädden ett skum.

Blir man en bättre kock om man kan 
livsmedelskemi?

– Ja, det tror jag. Faktum är att jag ald-
rig bett om något recept. Alla de recept 
jag återger i boken är rekonstruktioner 
av rätter som jag smakat på olika ställen. 
Man känner också en säkerhet som gör 
att man inte alltid slaviskt behöver föl-
ja ett grundrecept. Man kan variera sig, 
ändra balansen i rätten efter egen smak. 
Och det är en styrka att inte bara veta att 
extra ägg hindrar bernaisesåsen att skära 
sig utan också varför det är så.

Hur ser du som själv jobbat i livsmedels-
industrin på all  färdigmat som nu över-
svämmar kyldiskarna? Vad kommer att 
hända med matlagningskonsten?

– Det är ledsamt. Det är samma ut-
veckling som i USA; folk tillbringar allt 
mindre tid i köket. Jag har själv varit med 
och utvecklat sådana produkter. De upp-
fyller de näringsmässiga kraven men kva-
litén är inte så god. Det gäller ju att göra 
rätterna så billiga som möjligt, någon 
nisch för lite lyxigare och dyrare rätter 
finns knappast.

Den teknisk kocken har sålt bra och 
efter sex veckor var en andra upplaga re-
dan under tryckning. Boken finns i den 
lokala bokhandeln.

GÖRAN FRANKEL

Matlagningens kemi 
visas i ny kokbok

Rikard Nilsson och Per-Olof Hegg har kokat 
ihop en bok. FOTO: PER-ANDERS JÖRGENSEN

Emulsion-, gel- 
och skumtårta*
(Kung Oscars tårta)

Bottnar:
3 äggvitor
100 g socker
50 g nötkärnor
2 msk kakao

Gör så här:
Vispa äggvitorna. Rör ned socker 
och vispa till ett stabilt skum. Till-
sätt malda nötkärnor och kakao. 
Fördela smeten på två bottnar på 
en plåt med bakplåtspapper. Gräd-
da ca 20 minuter i 175 grader.

Kräm:
3 äggulor 
75 g socker
1/2 dl gräddmjölk
100 g smör

Gör så här:
Sjud alla ingredienser utom smör 
på svag värme till lagom tjock kon-
sistens (livsmedelstekniskt uttryckt: 
viskös eller gelaktig konsistens). 
När krämen kallnat, rör i smöret. 2 
dl vispgrädde vispas till stabilt skum 
och bredes över tårtan. Lägg ihop 
tårtan på traditionellt sätt.

* Smörkräm är en emulsion. En emul-
sion är t.ex. små fettdroppar i vatten. 
Nötbotten är en gel. En gel är långa 
sammansatta trådar med vatten 
emellan. Vispad grädde är ett skum. 
Ett skum är väggar av lameller som 
innesluter luft.

Ur ”Den tekniske kocken”
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Alla som passerar LTH:s stora campus i 
Lund har sett den smäckra silverglänsan-
de ”bumerangen” som svävar 25 meter 
ovan E-husets norra gård, högt ovanför 
Klas Anshelms och Mats Österbergs mörk-
röda tegelbyggnad. Men få vet om att den 
högtsvävande skulpturen är en del av en 
mycket större skulpturanläggning – den 
största och märkligaste som har utförts i 
Sverige. När Olle Bonniér första gången 
besökte platsen, såg han blixtsnabbt, som 
i en vision, hur gården skulle utsmyckas – 
eller snarare gestaltas. I sitt skissförslag till 
Statens konstråd 1985 skrev han bl.a. föl-
jande:

”Gården som formas mellan de asym-
metriska, olika höga huskropparna släpper 
in himlen och ljuset på ett ovanligt sätt. 
Därför är det naturligt att här ge luften-
rymden en dynamisk gestalt. De tre nivå-
erna – på jord, under jord och över jord 
befinner sig i ett kretslopp, som nu blott-
läggs och betonas: de byter plats och ka-
raktär. Även om jag utformat tre membran 
– underjordens där turbulent vatten for-
sar, jordens och dess vågrörelser samt him-
lens och vindarnas – så är dessa tre rörliga 
element underordnade den helhet, som är 
den dynamiska rymden”.

Citatet ger en antydan om Olle Bon-
niérs visionära och utopiska idéer. Men 
utopin blev verklighet! Den 21 maj 1987 
invigdes skulpturanläggningen med en 
spektakulär ceremoni.  Bara någon månad 
senare fick man dock plocka ner den i luf-
ten svävande ”bumerangen”, som var en 
prototyp för den blivande skulpturen – el-
ler membranet med konstärens termino-
logi. Det krävdes långvariga insatser av en 
av Sveriges främsta aerodynamiska exper-
ter, Sven-Olof Ridder, för att med hjälp av 
vindtunnlar på F 11 i Nyköping konstrue-
ra den färdiga 9 meter långa skulpturen av 
flygplanscomposit. Först 1993 stod hela 
anläggningen klar med belysning och allt. 
Nattetid ser man membranet-skulpturen 
sväva som ett spöklikt fantom ovan hus-
taken, och frågan är om den inte gör ett 
starkare intryck på natten än på dagen.

Den singeltäckta gården nedanför luft-
membranet inrymmer tre delar: en spi-
ralformad stensättning i oval form, en 
jordvall med krypväxter och ett svart sten-
membran av diabas, som hänger i stål-
vajrar från taken och doppar spetsen i 
en svart bassäng, där vattnet rör sig med 
små, turbulenta rörelser. ”Vatten som 
eld”, enligt konstnärens paradoxala for-

Healing the earth
Skulpturanläggning i flera delar av Olle Bonniér, E-huset, 1983–1993

mulering. Stenmembranets synbara tyngd 
förvandlas till svävande lätthet i konstnä-
rens gestaltning. Han vänder upp och ner 
på våra invanda begrepp och vårt invan-
da seende. Turbulens och  asymmetri är 
centrala begrepp hos Bonniér, som anser 
att människan skall anpassa sig efter na-
turens organiska rörelser och kretslopp – 
inte tvärtom. Hela denna unika  skulptur-
anläggning med sina fyra olika element är 
avsedd att skapa en dialog mellan männis-
korna på jorden och världsrymden. Den vill 
få teknologerna i E-huset att betänka, att 
naturens rörelser i det långa loppet alltid 
är starkare än människans rationella kon-
struktioner.

JAN TORSTEN AHLSTRAND
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FOTO: JAN TORSTEN AHLSTRAND

FOLKBILDNING. Sedan januari finns en 
liten utställning med rubriken ”veckans 
växt” vid huvudentrén till Ekologihu-
set. Som namnet antyder så presenteras 
här varje vecka en ny växt, i text och ex-
empel. Tanken är att fylla både en este-

tisk och en pedagogisk funktion.
Nils Cronberg och Torbjörn Tyler vid 

Avdelningen för växtekologi och syste-
matik sköter utställningen i samarbete 
med Marie Widén vid Botaniska träd-
gården.

– Vi upplever att vi sitter långt ifrån 
de fantastiska rikedomar som finns i Bo-
taniska trädgården, säger Nils Cronberg. 
Så nu har vi chansen att visa upp plan-
tor därifrån men också ifrån vår egen in-
stitution.

Det viktiga är enligt Nils Cronberg 
att hitta en plats som många passerar 

men också där man kan stanna till en 
stund. Utställningen byts vanligtvis ut 
på måndagseftermiddagarna. De när-
maste veckorna är planerade och Nils 
Cronberg hoppas att fler avdelningar ska 
följa växtekologernas exempel.

– Det vore snyggt med flera utställ-
ningar tillsammans. Bottenvåningen är 
lite steril och studenterna märker inte av 
forskningen som pågår. Vi kommer att 
välja växter som anknyter till forskning, 
årstid, florerar i massmedia eller är spän-
nande på något annat sätt.

FREDRIK SVENSSON

Veckans växt 
presenteras 
i ekologientré
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VETENSKAPLIG PUBLICERING. Lunds 
universitet ligger internationellt 
sett långt framme inom den s.k. 
Open Access-rörelsen, som handlar 
om fritt tillgänglig vetenskaplig pu-
blicering via arkiv och tidskrifter på 
Internet. 

Två konferenser i april för nu ut-
vecklingen vidare. Den ena konfe-
rensen är inriktad på biomedicin 
och medicin och avsedd för fors-
kare, medan den andra är nummer 
tre i raden av internationella Open 
Access-konferenser i Lund.

– Många forskare vet för lite om de nya 
publiceringsvägarna. De måste lära sig 
mer om vilka alternativ som finns, menar 
medicinarna Heiko Herwald och Cecilia 
Lundberg samt Yvonne Hultman Özek, 
bibliotekarie och koordinator för ECSP-
konferensen. 

De är tre av de drivande bakom kon-
ferensen som är inriktad på biomedicin 
och medicin. 

Tidigare har det varit självklart för en 
forskare att vända sig till en traditionell 

Lund ligger långt framme 
inom Open Access-rörelsen

tidskrift med hög ”impact factor”, ge-
nomslagskraft. Men nu finns det också 
fritt tillgängliga tidskrifter med hög sta-
tus. DOAJ, en lista över kvalitetsgranska-
de Open Access-tidskrifter som utges av 
LUs biblioteksdirektion, innehåller f.n. 
mer än 2000 namn. Just inom medicin, 
biomedicin och biologi finns idag flera 
tidskrifter med hög ”impact factor”.

MEDICINSKA FAKULTETENS konferens 
vänder sig framför allt till en publik av 
forskare, och innehåller bl.a. seminarier 
om citeringar och ”impact factor” samt 
om kollegial granskning (peer review). 
Biblioteksdirektionens konferens vänder 
sig till en internationell publik av biblio-
teks- och förlagsfolk, administratörer, 
forskare och forskningsfinansiärer. 

Vissa talare framträder vid båda kon-
ferenserna. Det mesta kända namnet är 
Eugene Garfield, forskare och världsguru 
på området citeringar och impact factor. 
Det var han som en gång tog initiativ till 
det citeringsindex som också ger under-
lag till rankning av tidskrifter.

– Han har däremot aldrig velat att ci-

VETENSKAPLIG PUBLICERING. ”Ve-
tenskaplig publicering ska om möjligt 
ske i vetenskapliga tidskrifter som är fritt 
tillgängliga för läsaren”. 

Det policybeslutet tog styrelsen för 
Lunds universitet i november förra året, 
som första universitet i Skandinavien.

Beslutet är dock en rekommendation 
och inte ett tvång, eftersom det ibland 

teringar och ”impact” skulle användas 
som en sorts börsnoteringar av forskare. 
Sådana faktorer ger en fingervisning om 
tidskrifternas kvalitet, men inte om de 
enskilda författarna, påpekar Ingegerd 
Rabow vid Biblioteksdirektionen. 

NÅGRA ANDRA TALARE vid den interna-
tionella konferensen är brasilianaren och 
biomedicinaren Lewis Joel Greene, som 
talar om tredje världens roll inom Open 
Access-världen, ekonomen Mark McCa-
be som bl.a. studerat hur tidskriftsned-
läggningar och sammanslagningar lett 
till allt större och starkare förlagsjättar, 
och Astrid Wissenburg från Storbritan-
niens nationella forskningsråd som ska 
diskutera forskningsrådens inställning 
till fri publicering.

INGELA BJÖRCK

•  ECSP, ”1st European Conference on Scien-
tific Publishing in Biomedicine and Medi-
cine”, äger rum den 21–22 april, se www.
ecspbiomed.net.

•  NCSC2006, ”Third Nordic Conference on 
Scholarly Communication”, äger rum den 
24–25 april, se www.lub.lu.se/ncsc2006.

Framsynt policybeslut av LU
inte finns någon lämplig Open Access-tid-
skrift på det aktuella forskningsområdet. 
Forskaren bör då välja en tidskrift som till-
låter parallell publicering av artikeln. Det-
ta innebär oftast att författaren får lägga 
ut sin slutversion av det godkända manu-
skriptet i ett öppet arkiv. Ett lämpligt så-
dant är LU:research, Lunds universitets 
elektroniska arkiv för forskningsartiklar.  

”Överlåtelse av publiceringsrättighe-
ter ska undvikas” heter det också i poli-
cybeslutet. 

Som stöd gentemot förlagen kan LUs 
forskare använda sig av de modellavtal 
som utarbetats av Juridiska enheten och 
Biblioteksdirektionen samt av olika spe-
ciella licenser. 

Mer info finns på www.sciecom.org.

Två konferenser om fri vetenskaplig nätpublicering i Lund i vår
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SÖKHJÄLP. Lunds universitets 
bibliotekarier erbjuder nu stu-
denter och forskare kontakt via 
”Jourhavande bibliotekarie” så-
väl dag- som kvälls- och helg-
tid. Här kan man ställa frågor via 
e-post eller chat. Enligt samma 
modell kan man nu även nå bibli-
otekarierna vid de tekniska hög-
skolorna (på dagtid) med frågor 
om litteratur och databaser.

En speciell finess i kontakten är att 
bibliotekarien kan visa på den frå-
gandes browser hur han eller hon ska 
söka. Omvänt kan den som kört fast 
i en sökning visa bibliotekarien exakt 
hur långt hon kommit!

– Det här är möjligt genom att 
biblioteken använder programvaran 
VRLplus. Våra besökare behöver bara 
sin vanliga browser, förklarar bibliote-
karie Cajsa Andersson från Social- och 
beteendevetenskapliga biblioteket.

Hon har hållit på med denna verk-
samhet sedan 2003. Målgruppen var 
från början de distansstuderande men 
omfattar idag studenter och perso-
nal vid alla svenska lärosäten. Idag har 
man över 1.000 kontakter om året. 
Dock överväger fortfarande frågorna 
via e-post.

– Idag är i stort sett alla universitet 
och högskolor med och vi kan nås även 
på kvällar kl 17–21 och helger kl 13–17.

Jourhavande@Lund heter den loka-
la verksamheten. På dagtid når man de 
lokala biblioteken men på kvällstid är 
det bara en bibliotekarie någonstans i 
landet som har jouren. Bibliotekarierna 
kan internchatta med varandra paral-
lellt för att ge bättre svar.

Teknikbiblioteken i Sverige har star-
tat ett försök, Fråga teknikbiblioteken, 
under 2006 med en liknande verksam-
het. I Lund deltar bibliotekarier vid Stu-
diecentrum, Kemicentrum, Fysik och 
E-husets bibliotek.

Båda tjänsterna nås via www.eref.se
MATS NYGREN

Chatta med din 
bibliotekarie!

HÖGSKOLEPEDAGOGIK. Centre for 
Educational Development, CED, är 
det internationella namnet på den 
nya enheten för pedagogisk utveck-
ling vid Lunds universitet. Det är ti-
digare UCLU som nu byter skepnad 
för att tillhöra de universitets-
gemensamma enheterna.

– Helt rätt, tycker professor 
Bengt Lörstad som inledningsvis är 
chef för CED. Vi bedriver en verk-
samhet som har att göra med ut-
veckling för hela universitetet.

Den stora förändringen jämfört med ti-
digare är själva administrationen av den 
utbildning och det utvecklingsstöd som 
enheten erbjuder. Den ska bli enklare 
och smidigare och på så vis göra huvud-
verksamheten tydligare. De pedagogiska 
konsulterna ska få ägna sig åt att utveck-
la pedagogiskt arbete och slippa bekymra 
sig över alla internfakturor till en mängd 
olika institutioner. Istället ska tvåårsav-
tal tecknas mellan CED och områdena 
vilket mötts av stor förståelse från de om-
rådesrepresentanter som Bengt Lörstad 
varit i kontakt med.  

– Det blir varken billigare eller dyra-
re – bara enklare. Och självklart ska av-
talen upprättas så att det finns utrymme 
för flexibilitet i utvecklingsarbete och ut-
nyttjande av våra tjänster 

BENGT LÖRSTAD vill betona den interna-
tionella inriktningen på enheten. Med 
Bolognaprocessen kommer ökade krav 
på fler engelskspråkiga kurser och en i 
övrigt ökad internationell anpassning, 
menar han.

– Vi behöver arbeta på att få till stånd 
utbyten med motsvarande enheter vid 
utländska universitet. Men jag är mycket 
nöjd med den personal vi har. Här finns 
mycket engagemang, god vilja och hög 
kompetens.

En central enhet för pedagogisk ut-
veckling är viktig för samordningen och 
långsiktigheten av det pedagogiska ut-
vecklingsarbetet vid LU. Det innebär 
också att man kan ha ett stort utbud och 
även utrymme för specialistkurser, säger 
Bengt Lörstad. Förutom den obligato-
riska tioveckorsutbildningen som krävs 
för lärare att bli behöriga, ger man även 
kurser i doktorandhandledning, erbju-
der hjälp vid projekt som exempelvis med 
Bolognaprocessen och arbetar konsulta-
tivt med lärare, institutioner och områ-
den. 

Den nya enheten bildades med start 
den  februari och administrationen 
finns kvar i lokalerna på Tornavägen, 
men man söker nya undervisningsloka-
ler. Nya hemsidan som presenterar verk-
samheten har adress www.ced.lu.se

MARIA LINDH

Nya enheten för 
pedagogik sjösatt

Bengt Lörstad blir inledningsvis chef för den 
nya pedagogiska enheten.
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PÅ GÅNG | HUMANISTDAGARNA

POESI. Under rubriken ”Ungdom, upp-
brott och poesi” kommer litteraturveta-
ren Mikael Askander att tala om relatio-
ner mellan film och poesi och reflektera 
kring hur filmmakare gestaltar poesi i 
sina verk. 

– Jag intresserar mig speciellt för hur 
poesin spelar roll för ungas identitetsska-
pande. Jag ska ge en del filmiska exempel 
från bland annat ”Fucking Åmål” och 
”Sånger från andra våningen”. 

Mikael Askander kommer att ha fo-
kus på svensk film i sitt föredrag, men 
nämner också amerikanska ”Döda po-
eters sällskap” som en av de filmer där 
tematiken tydligast kommer fram. En 
arketypisk berättelse som placerade ut-
trycket ”carpe diem” (fånga dagen) på al-

Anmäl dig till 
vetenskaps-
karnevalen!
POPULÄRVETENSKAP. I höst åter-
kommer vetenskapskarnevalen som 
förra året samlade forskare i hela Lun-
dagård för att visa att forskning är ro-
ligt och spännande. 

I år är det den 22–23 september 
som gäller (eventuellt också den 21 
september för skolbarn). Den 23 sep-
tember är det samtidigt Kulturnatt i 
Lund så det blir garanterat mycket folk 
i rörelse. 

Förra årets succé med detektivgåta 
kommer att upprepas. Denna gången 
med tema Choklad, men universitetet  
hoppas att så många som möjligt vill 
haka på och på andra sätt visa upp sin 
forskning för allmänheten. 

Vi efterlyser nu därför forskare som 
vill vara med och göra evenemang-
et till en fantastisk upplevelse för sto-
ra och små – alla som har lust att delta 
med föredrag, tävlingar, uppvisningar, 
shower eller annat roligt kan kontakta 
Anna Gislén på Informationsenheten, 
e-post anna.gislen@info.lu.se, tel 222 
7016, senast den 31 april.

Möte om Lunarc

DATORER. Den 5 april träffas använ-
dare av datorklustret Lunarc för att dis-
kutera satsningarna under de närmas-
te tre åren. 

Man ska också diskutera hur man 
kan stödja flyttning av datorresurser 
från institutioner till Lunarc. 

Lunarc har idag cirka 500 proces-
sorer i fem beräkningskluster. De an-
vänds för komplicerade beräkningar 
inom såväl naturvetenskaplig, teknisk, 
medicinsk som ekonomisk fakultet i 
Lund och finansieras av Vetenskapsrå-
det genom ”Swedish National Infras-
tructure for Computing (SNIC)”. 

Mer information finns på 
www.lunarc.lu.se

Poesigestaltning i film

Humanistiska 
uppbrott och utbrott 
Den 28 och 29 april arrange-
rar Humanistiska fakulteten 
sina traditionella humanistda-
gar med ett smörgåsbord av 
föreläsningar som är öppna 
för allmänheten. I år är temat 
”Utbrott och uppbrott!”, och 
hela programmet äger rum i 
SOL-centrum. LUM har tittat 
närmare på tre av program-
punkterna. För hela program-
met se bilagan i mitten av tid-
ningen.

las läppar när den hade premiär 989.
Rocklyrik är ett annat område som Mi-
kael Askander intresserar sig för. I Hu-
maNetten, en elektronisk tidskrift som 
utges av Institutionen för humaniora vid 
Växjö universitet, kan man läsa artikeln 
”Känn ingen sorg för mig, traditionen! 
Om intertextualitet i poplyriken – exem-
plet Håkan Hellström”.

Mikael Askander disputerade 2003 
på en avhandling om författaren Erik 
Asklund utifrån några av hans tidiga ro-
maner som publicerades på 930-talet, 
”Modernitet och intermedialitet i Erik 
Asklunds tidigaste romankonst”. 

THORE SONESON

Fredagen den 28 april,  
Sal L201 SOL-centrum, 15.15–15.45

ILL: ANDRZEJ PLOSKI



LUM NR 3 | 2006     39

KRAFTORD. Fan! Satan! Jävlar! Så värst 
uppfinningsrika är vi svenskar inte när 
det gäller svordomar. Många av dem, likt 
de ovan nämnda, användes redan av våra 
medeltida förfäder och finns nedtecknade 
i bland annat domstolsprotokoll från den 
tiden. Hur okvädingsorden används idag 
och hur de fungerar grammatiskt pratar 
Lars-Olof Delsing om på humanistda-
garna. Han är professor i nordiska språk 
och har länge forskat kring hur ord an-
vänds i utrop av typen ”Vilka stora föt-
ter du har!” 

Det var genom sin forskning som 
Lars-Olof Delsing började fundera på 
svordomar.

– Det florerar en hel del missuppfatt-
ningar kring dem och svordomar är svåra 
att angripa på ett vetenskapligt sätt,.

Vanliga argument mot våra kraftut-
tryck är religiösa: ”man får inte åkalla 
djävulen”, sociala: ”den som svär myck-
et är obildad” eller estetiska: ”det är fult 
att svära”. Inget av de argumenten håller 
dock, menar professorn. 

Får man driva med Gud?
GUD. Får man driva med Gud? frågar sig 
teologen professor Werner Jeanrond till-
sammans med Björn Larsson, professor 
i franska. En oerhört aktuell fråga med 
tanke på Jyllandspostens publicering av 
satirbilderna på profeten Mohammed. 

– Jodå, man får driva med gudsbil-
der och gudsbegreppet. Med vårt tal om 
Gud. Men att driva med själva Gud är 
svårare eftersom vi inte har något om-
fattande begrepp om henne, säger Wer-
ner Jeanrond.

Han menar att Gud utnyttjas för så 
många syften och därför är det viktigt 
att inte undanta gudsbegreppet och dess 
bruk från kritisk belysning. Vad man dä-
remot inte får göra, enligt Werner Jean-
rond, är att håna eller förakta männis-
kors gudsbild.

– Vi ska inte kränka – men vi får gär-
na problematisera.

– Jag känner många bildade männis-
kor som svär som borstbindare. Och de 
flesta som använder svordomar tänker 
inte på att de åkallar djävulen. 

Vi svenskar brukar åkalla avgrunds-
djupen när vi svär, i andra länder före-
drar man att vanhelga Modern.

– I andra länder är det också mycket 
vanligare med könsord och bajssvordo-
mar än hos oss, säger Lars-Olof Delsing. 

Vi svenskar lånar däremot friskt. Fuck! 
och Shit!, har smugit sig in i ungdoms-
språket. Och i skolorna har dessutom till-
mälen som hora blivit allt vanligare.

– Men om ett fult ord används ofta 
och mycket tappar det sin värdeladdning 
och blir en del av det vanliga språket, sä-
ger Lars-Olof Delsing.

Den som lyssnar på hans föredrag 
”Om svordomar och andra verbala upp-
rördheter” får alltså vara beredd på att det 
osar ordentligt av svavel.

ANNA JOHANSSON

Fredagen den 28 april, 
sal L201, SOL-centrum, 13.00–13.30

Här osar det svavel! Klart för laglig 
fotografering
FOTOGRAFUPPHANDLING. Nu är en 
upphandling av fotografer genomförd 
för Lunds universitet. Det är Informa-
tionsenheten och upphandlarna på 
UPV som har gjort den tillsammans.

Ramavtal kommer inom kort att 
tecknas med fem fotografer: Kennet 
Ruona, Mikael Risedal, Hagblom Foto 
AB, KG Pressfoto och Charlotte Carl-
berg Bärg. Avtalen är bindande för alla 
vid Lunds universitet och gäller foto-
grafering till bl.a. trycksaker, tidskrif-
ter, annonser och elektroniska kanaler.

Upphandlingens värde beräknas till 
cirka 1,4 miljoner under avtalstiden 
som sträcker sig under tre år med möj-
lighet till ett eller två års förlängning.

Fotografupphandlingen är ett led 
i arbetet med att effektivisera arbetet 
med kommunikation och profilering, 
öka kostnadseffektiviteten och följa la-
gen om offentlig upphandling. Det är 
den femte upphandlingen sedan 2004 
inom området informationstjänster. Ti-
digare har bl.a. reklambyråer och pro-
duktionsbyråer upphandlats. 

Lägg in ditt mobil-
nummer i Lucat
TELEFONI. Efter förra årets stora upp-
gradering av Lucat försvann en mängd 
mobilnummer ur databasen. Det gör 
att alla som har mobiltelefon behö-
ver lägga in sitt mobilnummer igen. IT-
enheten ansvarade för uppgradering-
en, men uppmärksammade tyvärr inte 
detta då. I många olika situationer är 
det viktigt att kunna nå anställda vid 
Lunds universitet och därför uppmanar 
nu IT-enheten alla att lägga in mobil-
numret igen. 

Om man vill att mobilnumret en-
dast ska visas för anställda på Lunds 
universitet, efter inloggning, så fyller 
man endast i ”Mobiltel privat” under 
”Personliga uppgifter” i Lucat och jus-
terar läsrättighetsvärdet. Placera an-
nars uppgiften i fältet ”Mobil arbete” 
under Personuppgifter.

Och visst kan man tänka sig att Gud 
har humor – Bibeln själv driver med Gud 
– i exempelvis Jobs bok. 

Björn Larsson menar att satir per defi-
nition alltid är ett risktagande. Man har 
glömt att satiren är en provokation.

– Och om man får driva med Gud – ja 
det beror på vilka vänner man vill ha.

Professorerna Jeanrond/Larsson är nog 
inte fullkomligt eniga kring svaret på frå-
gan. Men vetenskapen bör ta sitt ansvar 
när det inträffar sådant som hotar mänsk-
lighetens grundläggande rättigheter. 

– Det handlar om moral, säger Björn 
Larsson, som tycker att det var alltför tyst 
från universiteten när det gällde Salman 
Rushdies Satansverser. Så vill vi inte ha 
det igen.

MARIA LINDH

Fredagen den 28 april
Hörsalen, SOL-centrum,14.30–15.30
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PÅ GÅNG

6 APRIL  Lucsus seminar with Jaqueline 
McGlade, Executive director of European En-
vironment Agency, EEA, Copenhagen. Kl 
13.15–15.00 på Geocentrum 1, Sölvegatan 10, 
vån 1. Info: www.lucsus.lu.se/

6 APRIL  Biology Seminar at COB. ”Post-
transcriptional regulation in yeast”, Mar-
kus Ringnér (Department of Theoretical Phy-
sics, Lund University). Kl 15.00 Biology Lecture 
Hall, Biology building, Sölvegatan 35, Lund. 
Info: www.biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html

13 APRIL  Nedräkning för Lundakarneva-
len. ETT! Kl 03.58.30 på universitetstrappan, 
Lund. Info: www.lundakarnevalen.nu

19 APRIL  Program för kortfilmer av Rå-
film/Kulturmejeriet. Kl 19.00 Skissernas Mu-
seum, Finngatan 2, Lund.

20 APRIL  Lucsus seminar ”Swedish Inter-
national Development Cooperation and 
Sustainable Development”. Mats Segne-
stam, Head of Environment Policy Division, 
Swedish International Development Coopera-
tion Agency (SIDA). Kl 13.15 på Geocentrum 1, 
Sölvegatan 10, Lund. Info: www.lucsus.lu.se/

21 APRIL  Konferens. 1st European Con-
ference on Scientific Publishing in Biome-
dicine and Medicine. KL 08.00 i Lund. Info: 
www.ecspbiomed.net/

24 APRIL  Third Nordic Conference on Sc-
holarly Communication. Beyond Decla-
rations – The Changing Landscape of Sc-
holarly Communication. Kl 13.00–16.00 
på Star Hotel, Lund. Info: www.lub.lu.se/
ncsc2006/

24 APRIL  Lucsus semiar with Stefan Ed-
man, environmental author and debater, and 
ivestigator on sustainable development for the 
Swedish government. Kl 17.30–19.30 på Geo-
centrum 1, Sölvegatan 10, Lund. Info: www.
lucsus.lu.se

24 APRIL  Föredrag om klimatförändring-
ar. ”Oljan på väg ut”. Stefan Edman är gene-
ralsekreterare för Kommissionen mot oljebe-
roende, som instiftats för att minska Sveriges 
beroende av olja till år 2020. Kl 20.00 i Stads-
hallens sessionssal, Lund.

25 APRIL Studentafton med författarin-
nan P.D. James. Hon anses av många vara en 

26 APRIL

Europaforsk-
ningens dag

Den 26 april klockan 13–18 ar-
rangerar Centrum för Europa-
forskning Europaforskningens dag 
med temat ”Arbete och marknad 
i Europa – mobilitet för vem?”. 
Under dagen kommer de juridis-
ka och ekonomiska förutsättning-
arna för arbetskraftmigration och 
EU:s fria rörlighet för varor, kapital 
och tjänster diskuteras.

Talare: professor Birgitta Ny-
ström, juridik; professor Lennart 
Schön, ekonomisk historia; Fabian 
Wallén, Svenskt Näringsliv; Mats 
Hallgren, Svenska Dagbladet. Mo-
derator: Rolf Gustavsson, SvD:s 
Brysselkorrespondent

Närmare upplysningar hittas 
på www.cfe.lu.se, eller kontakta 
cfe@cfe.lu.se

SULF och Future Faculty
Inbjuder till seminarium om

Karriärvägar efter doktorsexamen 
– hur undviker jag att hamna utanför 

skyddsnätet?
Går det att få en fast anställning inom 

högskolan?

Onsdagen den 29 mars kl. 13-16
Fernströmsalen, BMC, Lunds universitet,

Sölvegatan 19, huvudentrén

Program:
13.00 Vad händer med min rätt till a-kassa, föräldra-
penning och sjukpenning om jag gör postdoc i
Sverige eller utomlands?
14.00-14.30 Fika
14.30-15.30 Vilka regler gäller för tidsbegränsade
anställningar i Sverige? När kan man bli tillsvidare-
anställd? Vad fi nns det för regler och skyddsnät om
en tidsbegränsad anställning upphör?

Medverkar gör:
Robert Andersson, ombudsman på SULF
Pehr Osbeck, ordförande SULF/Lund
Karin Warfvinge vice ordförande SULF/Lund och 
professor i oftalmologi
Medarrarrangör: Anette Gjörloff Wingren,
projektadministratör Future Faculty, Lunds universitet

Vi bjuder på fi ka. Anmälan senast 28 mars till:
anette.gjorloff-wingren@med.lu.se.
Skicka gärna i förväg in frågor som du vill ha besvarade.

Varmt välkomna! Faculty
uture

Bunden eller

Färs & Frosta Taklån

rörlig ränta?

Kundtjänst 046-37 18 00 Internet: www.fofspar.se

Den enda bank du behöver.

Lånet med den bundna och rörliga räntans fördelar!
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DISPUTATIONER

1 APRIL OCH FRAMÅT 

Odens öga
Alla som intresserar sig för nordisk his-
toria och mytologi kan från den 1 april 
besöka ”Odens öga” på Dunkers Kul-
turhus i Helsingborg. Utställningen är 
baserad på forskning som togs fram 
under ”Vägar till Midgård”, det sto-
ra tvärvetenskapliga forskningsprojekt 
som leddes av Lunds universitet och av-
slutades 2002. 

Forskningsledaren, professor An-
ders Andrén, tog initiativet till ut-
ställningen som breder ut sig på 
650 kvadratmeter. Arbetet med att 
förbereda”Odens öga” har pågått i fle-
ra år i nära kontakt med arkeologerna i 
Lund och doktoranderna Maria Domeij 
och Katarina Nordström. Resultatet 
kommer att visa en helhetsbild av den 
”nordiska hedendomen” med hjälp av 
många inlånade fynd från utgrävning-
arna i Uppåkra, bl.a. ur Historiska Mu-
seets samlingar i Lund.

av vår tids främsta deckarförfattare och har 
under sina snart femtio år som deckarförfat-
tare utvecklat och förnyat deckargenren. Afto-
nens titel är ”Murder and mystery: The craft of 
the detectiv story”. Kl 19.00 AF-borgen i Lund. 
Info: www.studentafton.af.lu.se.

26 APRIL  Focus Asia lecture series. ”Re-
ligious and Social movements in East and 
South-East Asia”. Speakers: Charles F. Keyes 
(University of Washington), Graeme Lang (City 
University Hong Kong), Ian Reader (Lancas-
ter University) and Kees van Dijk (KITLV/Royal 
Netherlands Institute of Southeast Asian and 
Caribbean Studies). This is the fifth of a regu-
lar bi-annual series of public lectures that the 
Centre for East and South-East Asian Studies 
at Lund University holds each spring and au-
tumn. With these public lectures, the Centre 
intends to provide an opportunity to all those 
interested to hear some of the world’s best sc-
holars in East and South-East Asian Studies. Kl 
09.00–18.00 på Lundia Hotel, Knut den Stores 
torg 2, Lund. Info www.ace.lu.se

26 APRIL  Seminarium. FORUM för inter-
kulturell pedagogisk forskning. Ingegerd 
Tallberg Broman, professor pedagogik pre-
senterar: Pedagogiskt arbete och kön: kritis-
ka reflektioner. Ingår i vårens föreläsningsse-
rie på temat Genus, mångfald och pedagogik 

31 MARS
Maria Berglund i miljö- och energisystem: 
”Biogas production from a systems analytical 
perspective”. Kl 9.15 i hörsal F, Fysiska institu-
tionen, Sölvegatan 14, LTH, Lund. 

Herje Schagerlöf i kemi, inriktning bio-
kemi: ”Enzyme hydrolysis of cellulose derivati-
ves active site studies and polymer characteri-
sation”. Kl 10.15 i sal A, Kemicentrum. 

Rayna Natcheva i ekologi, inriktning 
växtekologi och systematik: ”Evolutiona-
ry processes and hybridization within the Peat 
Mosses, sphagnum”. Kl 10.00 i Blå hallen, Eko-
logihuset, Sölvegatan 37, Lund. 

Maria Weineisen i molekylär medicin: 
”Interactions between streptococcus pyoge-
nes and the human immune system”. Kl 9.30, 
Rune Grubb-salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.

Rolf G. Bennhagen i barnkardiologi: 
”Cardiac muscle injury in children and experi-
mental animals. Reflections in ECG, especially 
high-resolution electrocardiography”. Kl 13.00 
i föreläsningssalen, Gamla barnkliniken, Barn-
gatan 2, Universitetssjukhuset i Lund.

 

1 APRIL
Laila Bruun i medicin: Impact of renal dys-
function on serum prostate-specific antigen”. 
Kl 9.15 i Jubileumsaulan, ing 59, Universitets-
sjukhuset MAS i Malmö. 

Arne Orrling i öron- näs och halssjuk-
domar: ”Recurrent streptococcal pharyngo-
tonsillitis studies on etiology and treatment”. 
Kl 9.15 i föreläsningssal 3, Centralblocket, Uni-
versitetssjukhuset i Lund. 

Fredrik Heinat i engelska med språk-
vetenskaplig inriktning: ”Probes, pronouns 
and binding in the minimalist program”. Kl 
10.15 i Humanisthusets hörsal, Språk- och lit-
teraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

6 APRIL
Lise Lavelle i indonesiska: ”Amerta Move-
ment of Java 1986–1997. An Asian movement 
improvisation”. Kl 14.30 i Java-salen, Alfa 1, 
Ideon, Scheelevägen 15, Lund.

Följande disputationer har ägt rum: 
Daniel Agardh i pediatrik: Tissue transglu-
taminase autoanantibodies in childhood celi-
ac disease”. 

Cornelia Lundblad i fysiologi: ”Effects 
of rho kinase, prostacyclin and L-arginine on 
microvascular permeability and perfusion. Stu-
dies on cat skeletal muscle and traumatized 
mouse brain”. 

Figurin tolkad som Oden. Fynd från Upp-
åkra, Skåne. FOTO: BENGT ALMGREN, LUNDS 
UNIVERSITETS HISTORISKA MUSEUM

i det mångkulturella Sverige. Föreläsningarna 
är öppna för alla. Välkomna! Varje seminarium 
avslutas med eftersits. Kl 15.15–17.30 på Pe-
dagogiska institutionen, Allhelgona Kyrkogata 
14, Lund. Info: www.pedagog.lu.se/forskning/
ikpedforum

27 APRIL  Focus Asia lecture series. ”HIV/
AIDS in East and South-East Asia” Spea-
kers: Chris Lyttleton (Macquarie University), 
Rachel Safman (National University of Sing-
apore), Chung To (Chi Heng Foundation, 
Hong Kong) and Frédéric Bourdier (IRD, Fran-
ce) This is the fifth of a regular bi-annual se-
ries of public lectures that the Centre for East 
and South-East Asian Studies at Lund Univer-
sity holds each spring and autumn. With the-
se public lectures, the Centre intends to pro-
vide an opportunity to all those interested to 
hear some of the world’s best scholars in East 
and South-East Asian Studies. Kl 09.00–18.00 
på Lundia Hotel, Knut den Stores torg 2, Lund. 
Info:  www.ace.lu.se

27 APRIL  Biology Seminar at COB. ”Yeast 
genomics: evolution of the transporters”, 
André Goffeau (Université Catholique de Lou-
vain, Belgium). Kl 15.00 Biology Lecture Hall, 
Biology building, Sölvegatan 35, Lund. Info 
www.biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html
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TJÄNSTER

Rättelse
I LUM 2/2006 föll en bildcredit bort. Bilden 
längst ner på sidan 27 har en illustration av 
Naoko Mukai, från ”E de manabu giongo 
gitaigo kaado (= Inlärning av onomatopo-
etiska ord med bilder)” av Kazuyo Tomika-
wa, 3. tr. 3A Corporation, Tokyo, 2001.

Charlotte Hvarfner i oftalmologi: ”Reti-
nal vein occlusion. A clinical study of electrop-
hysiology, certain prognostic factors and tre-
atment”. 

Sonny Schelin i urologi: ”Development 
of feedback microwave thermotherapy in 
symptomatic benign prostatic hyperplasia”. 

Eva Axelsson i biokemi: ”Magnesium 
chelatase- a key enzyme in chlorophyll biosyn-
tesis”. 

Ann Steiner i litteraturvetenskap: ”I lit-
teraturens mittfåra. Månadens bok och svensk 
bokmarknad under 1970-talet”. 

Mikael Hamskog i polymerteknologi: 
”Heterogencous degradation and recyclability 
of PP studied by imaging chemiluminescence”. 

Adele Lambo Mbou Fodje i livsmedel-
skemi: ”Dictary fibre in fermented oats and 
barley”. 

Pontus Sjödahl i teknisk geologi: ”Re-
sistivity investigation and monitoring for de-
tection of enternal erosion and anomalous 
seepage in embankment dams”. 

Salim Bellyazid i kemisk teknologi med 
inriktning mot biogeokemi: ”Dynamic mo-
delling of biogeochemical processes in forest 
echosystems”. 

Adina Elena Gogan i värmeöverföring: 
”Full cycle engine simulations with detailed 
chemistry”. 

Doktorand i livsmedelsteknik. Ref nr 266, 
ans 31 mars. Info 046-2229630.

Doktorand i telekommunikationssystem. 
Ref nr 227, ans 31 mars. Info 046-2229009.

Doktorand i telekommunikationssystem. 
Ref nr 266, ans 31 mars. Info 046-2229325.

Doktorand i förbränningsmotorer. Ref nr 
257, ans 4 april. Info 046-2228523.

Utbildningsbidrag i teoretisk fysik, ssk 
teoretisk högenergifysik. Ref nr 69, ans 20 
april. Info 046-2229068.

7–8 doktorandtjänster i fysik, alternativt 
teoretisk fysik inom området högener-
gifysik. Ref nr 1602, ans 20 april. Info 0708-
102873.

Professor i anestesiologi och intensiv-
vård, förenad med anställning som överlä-
kare vid Universitetssjukhuset i Lund. Ref nr 
1319, ans 4 maj. Info 046-171949 eller 046-
2220758.

Föreningsstämma. Pensionsföreningen 
mellan yngre lärare och tjänstemän vid 
Lunds universitet kallas till ordinarie fören-
ingsstämma måndagen den 8 maj, kl 17.15, 
rum 206, Historiska institutionen, Magle St 
Kyrkogata 12 A, Lund.

Strålskydd. Verksamhet med joniserande 
strålning i form av röntgenapparater, accelera-
torer, radioaktiva ämnen etc. är tillståndsplik-
tig. För att anställda vid LU ska kunna hålla sig 
ajour med det regelverk som styr radiologiskt 
arbete, finns en brett upplagd information 
på www.medfak.lu.se/stralskydd. Alla berör-
da anställda erbjuds också en kurs omfattan-
de två dubbeltimmars föreläsning, den 6 april 
mellan 15 och 16.30 och 19 april samma tid. 
Plats: Onkologiska klinikens föreläsningssal, 
Klinikgatan 7, Universitetssjukhuset, Lund.

Jesper Wisborg Krogh i kemi, inrikt-
ning teoretisk kemi: ”Development and in-
plementation of methods in theoretical che-
mistry”. 

Fredrik Hansen i nationalekonomi: ”Ex-
plorations in behavioral econimics: Bealism, 
ontology and experiments”. 

Charlotte Jönsson Sparrenbom i geo-
logi: ”Constraining the southern part of the 
greenland ice sheet since the last glacial mixi-
mum from relative sea-level changes, cosmo-
genic dates and glacial-isostatic adjustment 
models”. 

Fariba Vaziri-Sani i experimentell pedi-
atrik: ”Studies of the role of complement fac-
tor h in hemolytic uremic syndrome”. 

Xia Zhao i experimentell kirurgi: ”Pan-
creatitis-associated pulmonary injury”. 

Malin Wennström i experimentell psy-
kiatri: ”A glial role in the action of electrocon-
vulsive therapy”. 

Björn Albin i geriatrik: ”Morbidity and 
mortality among foreign-born Swedes”.  

Josefine Nygren i experimentell hjärn-
forskning: ”Functional recovery after expe-
rimental stroke in mice – Involvement of enri-
ched environment, BDNF and cell genesis”. 

Jenny Ekberg i patologi: ”Cyclin A1 ex-
pression and regulation in hematopoietic and 
leukemic cells”. 

Bengt W. Granström i medicin: ”En-
dothelin receptor changes during inflamma-
tion in the lung”. 

Lotta Gränse i oftalmologi: ”Evaluation 
of the visual pathway with ERG, mfERG and 
mfVEP in inherited eye disroders”.
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CRC, universitetets och Region Skånes nya 
kliniska forskningscentrum i Malmö, kom-
mer nu allt närmare sin fullbordan. Nyligen 
var det vernissage för den konst som ska 
pryda lokalerna.

Ingen kan missa det största konstverket, 
en båt av aluminium som hänger i entréhal-
len. Den heter ”Drömskepp” och är gjord av 
den skånske konstnären Truls Melin, verk-
sam i Köpenhamn. Förutom skeppet finns 
det 15 andra konstverk spridda i CRCs loka-
ler – foton, oljemålningar och skulpturer in-
köpta för ett anslag på ca 1,2 miljoner kro-
nor från Statens Konstråd.

– Möbeldesignen kan också räknas till 
utsmyckningen. Vi har satsat på spännande 
modern design och möbler av många olika 

former och färger, säger CRCs föreståndare 
Hugh Connell.

Delar av CRC är redan bebodda. Biblio-
teket, Centrum för medicinsk simulering, 
grundutbildningen samt alla forskargrupper 
i labb-huset kommer att vara inflyttade un-
der mars månad. Patientmottagning, kansli 
och kontor i ett av de ombyggda äldre hu-
sen beräknas bli klara i maj. 

Den sista delen, en annan ombyggnad, 
blir inte färdig förrän i höst eftersom hudkli-
nikens utflyttning försenats. Därmed kom-
mer faktiskt inte hela CRC att stå klart vid in-
vigningen i mitten av augusti, men man har 
ändå valt den tiden för att inte kollidera med 
å ena sidan semestrarna, å andra sidan valet.

INGELA BJÖRCK

TEKNISK HEDERSDOK-
TOR. Dr Kenji Hiru-
ma, forskare vid Hitachi 
i Tokyo, Japan, blir LTHs 
ende hedersdoktor i år. 
Han får utmärkelsen för 
den betydelse han haft 
för utvecklingen av nano-
trådar, en specialitet vid 
fasta tillståndets fysik, 
materialkemi och matematisk fysik vid LTH.
Dr Hiruma, född 1953, var 1990–97 sysselsatt 
som forskningsledare vid Hitachis forsknings-
laboratorium med att utveckla ett helt nytt 
forskningsfält kring halvledande nanotrådar. 
Forskningen blev omtalad i hela världen och 
fick snart efterföljare i USA och från år 2000 
även i Lund. Det har sedan dess blivit ett av 
de hetaste områden av nanoteknik och nano-
elektronik i världen.

KUNGLIGA VITTERHETSAKADEMIN har 
tilldelat FD Johan Modée det Beskowska sti-
pendiet på 25.000 kronor för hans avhandling 
Artifacts and Supraphysical Worlds: A Concep-
tual Analysis of Religion vid Centrum för teolo-
gi och religionsvetenskap. Handledare var Cat-
harina Stenqvist, professor i religionsfilosofi. 

NY SOCIOLOGORDFÖRANDE. Antoinet-
te Hetzler, professor i sociologi vid Lunds uni-
versitet har blivit vald till ordförande för Sveri-
ges Sociologförbund.

Nu är han professor i läkemedelskemi och de-
kanus vid den farmaceutiska fakulteten i Upp-
sala. Han tillträder som rektor den 1 juli i år. 

PRISAD. Thomas Lau-
rell, professor i elek-
trisk mätteknik tilldelas 
Wallmarkska priset på 
100.000 kronor ”för be-
tydelsefulla upptäckter 
och uppfinningar inom 
elektrisk mätteknik, spe-
ciellt mikrosensorsys-
tem”.

HANDELSPRIS. Ulf Elg och Ulf Johans-
son, universitetslektorer vid Ekonomihögsko-
lan, har tilldelats Söderbergska handelspriset 
på 300.000 kronor för 2006 för framstående 
insatser inom handeln. De prisas för sin forsk-
ning om handelns egna varumärken och pri-
set delas ut i maj på Handelshögskolan i Stock-
holm i samband med svensk Handels årliga 
stämma. 

SILVERMEDALJ. Arne Jönsson, professor i 
latin vid LU, har tilldelats Kungliga Vitterhets-
kademiens inskriftsmedalj i silver för förtjänst-
fulla insatser för akademiens utgivning av Axel 
Oxenstiernas skrifter och brevväxling.

NY MILJÖCHEF är Elisabeth Gierow som 
närmast kommer från Pfizer Health AB (f.d. 
Leo, f.d. Pharmacia) i Helsingborg. Hon är civil-
ingenjör i kemiteknik från LTH och började sitt 
nya arbete på Byggnadsenheten den 1 mars.

KINESISK HEDERSPROFESSOR. Bengt 
Sundén, professor i värmeöverföring på LTH, 
har utsetts till hedersprofessor vid det presti-
gefyllda Xi’an Jiatong Unversity i Kina. Bengt 
Sundén är sedan flera år en aktiv och interna-
tionellt framgångsrik forskare inom sitt om-
råde. Det kinesiska universitetet anser att han 
besitter den kompetens som de behöver för 
att snabbt kunna utvecklas till ett ledande uni-
versitet inom värmeöverföringsprocesser av 
betydelse för utveckling av hållbara energi-
system.

NY CHEF för naturvetarnas kansli blir Torun 
Forslid, f.n. kanslichef vid Samhällsvetenskap-
liga fakulteten. Förordnandet för naturvetar-
nas nuvarande kanslichef, Clas Odeskog lö-
per ut den 30 april. Han kommer därefter på 
halvtid att arbeta med uppgifter inom univer-
sitetets centrala förvaltning.

NY LUM-MEDARBETA-
RE är Anna Johansson 
som närmast kommer 
från Sydsvenska Dagbla-
det. Hon vikarierar för 
Ulrika Oredsson som är 
föräldraledig. Anna Jo-
hansson arbetar 75 pro-
cent med information 
och presskontakter på In-
formationsenheten och 25 procent med LUM. 

NY REKTOR för Uppsala universitet blir pro-
fessor Anders Hallberg som fick sin doktors-
examen vid Lunds universitet och därefter ar-
betade några år som kemichef på Astra i Lund. 

CRC smög igång med konstinvigning

Städning inför invigningen av konstverket 
Drömskepp på CRC. FOTO: INGELA BJÖRCK 
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HALLÅ AFTAB JASIR…

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

…medicinsk mikrobiolog och medarrangör för ett in-
ternationellt symposium i maj om streptokocker, vil-
ket har fått dubbelt så många anmälningar som vän-
tat. 

Vad är det som gör 
streptokocker så intressanta?
– Grupp A-streptokocker, GAS, orsakar många olika 
sjukdomar, bland annat halsfluss och kronisk reuma-
tisk feber. De allvarligaste är en hudinfektion som går 
på djupet och förstör köttet samt toxisk chock, som 
kan leda till döden. Det är de tillstånden som gjort att 
streptokockerna kallats köttätande mördarbakterier.

Hur ofta händer sådant?
– I Sverige inträffar 3–400 svåra fall varje år. Alla 

patienterna måste behandlas i intensivvård, och mer 
än en fjärdedel av dem dör. Den lindrigare sortens 
infektioner ger inga dödsfall, men stora kostnader 
för samhället eftersom t.ex. halsfluss alltid behand-
las med antibiotika.

– En färsk studie räknar med cirka en halv miljon 
dödsfall i världen orsakade av GAS-bakterier varje 
år, och minst 8 miljoner sjukdomsfall.

Kan man inte vaccinera sig mot dessa otrevliga 
bakterier?

– Det pågår arbete med ett vaccin – problemet är 
bara att bakterien ändrar sig så snabbt att vaccinut-
vecklingen inte hinner med. Det vaccin som är på väg 
ger immunitet mot 26 av de förut viktigaste typerna 
av bakterien, men nu har vi kunnat visa att det finns 
många nya lika vanliga typer. Representanterna för 
det läkemedelsföretag som utvecklar vaccinet blev 

helt chockade när vi redovisade detta vid en konfe-
rens i Australien nyligen.

– Grupp A-streptokocken ändrar karaktär mycket 
snabbare än fågelinfluensan som man är så rädd för. 
När vi jämfört nya bakterieprover med sådana som 
tagits för några årtionden sedan ser vi också att det 
inte bara blir fler typer av bakterien, utan att de ock-
så blir mer toxiska, giftiga. Bakterierna verkar sam-
la på sig toxiner, kanske för att försvara sig mot anti-
biotika. Det är oroande, eftersom det gör att antalet 
svåra infektioner kan komma att öka.

Vad kan vi göra då?
– Vår grupp har lett ett nätverk kallat Strep-Euro 

som rapporterat in alla fall av GAS-infektioner och 
undersökt de olika bakteriestammarnas proteiner, 
toxiner, resistensmönster m m. Genom att känna till 
de mönster som råder i varje land – som skiljer sig 
väldigt mycket sinsemellan – blir man bättre rustad 
att möta infektionerna. Vi hoppas att det europeis-
ka nätverket ska kunna utvecklas till ett globalt nät-
verk i framtiden. Och så hoppas vi på alternativ till 
antibiotika, kanske en substans som vi i Lund tagit 
patent på och som gett lovande resultat.

TEXT: INGELA BJÖRCK

FOTO: THORE SONESON
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