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Toppmoderna laboratorier, kontors-
rum, bibliotek och mottagnings-
rum börjar nu gradvis fyllas med 
verksamhet i CRC, Clinical Research 
Centre, Medicinska fakultetens nya 
stolthet på universitetssjukhusets 
område i Malmö. Två av husen är 
gamla men ombyggda; resten är 
helt nytt och vackert designat.

– Här är väldigt fi nt! Det är mycket jobb 
med fl ytten, men sen blir det nog bra, sä-
ger doktoranden Andrada Mihaesco. Vid 
LUMs besök håller hon som bäst på att 
packa upp labbutrustning ur en papp-
låda.

Alejandra Vasquez, post-doc som ock-
så tillhör Avdelningen för kirurgi, hål-
ler med:

– Här sitter vi tillsammans med fors-
kargrupper från andra avdelningar. Tan-
ken är att det ska skapa kontakter och sti-
mulera till nya idéer.

FYRTIO FORSKARGRUPPER ska inrymmas 
i CRC när hela bygget är klart i höst. Ex-
perimentella och kliniska forskare ska ar-
beta nära varandra med bl.a. studier av 
folksjukdomar som åderförkalkning, dia-
betes, fetma och cancer.

– CRC har mer patientnära forskning 
än BMC i Lund, som är mer fokuserat på 
grundforskning. Här ska det t.ex. fi nnas 
en särskild patientmottagning där fors-
karna kan träff a och undersöka patienter 
som ingår i olika studier, förklarar CRCs 
föreståndare Hugh Connell.

I det nybyggda laboratoriehuset lig-
ger kontorsrum och labb på varsin sida 
om en luftig mitthall med öppna trappor. 
Många väggar är av glas för att förstärka 

Kliniskt forskningscentrum 
Medfaks nya stolthet

Här är CRC – än så länge halvtomt, 
men från mitten av augusti fyllt 
med både forskare, lärare, vård-
personal, studenter och allmänhet. ▼
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öppenheten och stimulera till kontakter.
– Det fungerar faktiskt just så, sä-

ger Erik Renström, diabetesforskare 
som fl yttat med sin grupp från BMC i 
Lund.

– Både på BMC och på Wallenberg-
laboratoriet i Malmö, där jag arbetat 
förut, umgås man nästan bara med dem 
som sitter på samma våningsplan. Här 
däremot ser jag från mitt arbetsrum alla 
som rör sig ute i hallen och i trappan, och 
det är lätt att börja ett samtal.

KRISTINA BORGLID TILLHÖR laboratorie-
personalen i Erik Renströms forskar-
grupp. Hon uppskattar det stora lunch- 
och fi karummet, som är gemensamt för 
alla tre våningsplanen i byggnaden.

– I lunchrummet har jag redan lärt 
känna många nya människor och fått 
klart för mig vad de gör. Det är bra att 
veta om man behöver hjälp t.ex. med nå-
gon speciell utrustning, säger hon.

     CRC invigs
i dagarna tre den 15–18 augusti.
• Den 15 augusti sker den offi ciella invig-

ningen.
• Den 16–17 augusti ordnas ett interna-

tionellt symposium om klinisk forskning 
kring bl.a. blodkoagulation, cancer och 
åderförkalkning.

• Den 18 augusti har CRC öppet hus för 
allmänheten med bl.a. populärveten-
skapliga föreläsningar, visning av huset 
och av Medicinskt träningscentrum, mu-
sik, sjukhusclowner och en nallemottag-
ning dit barn kan ta sina sjuka nallar.

För mer information se www.med.lu.se/crc.

För visst blir det inkörningsproblem, 
när så många fl yttar in samtidigt i ett 
helt nytt hus.

– En del maskiner har vi inte kunnat 
koppla in, så vissa analyser har inte kun-
nat göras på fl era månader. Och de för-
varingsskåp vi behöver har inte kommit 
ännu, säger Pontus Dunér, doktorand 
i Jan Nilssons kardiovaskulära forskar-
grupp. Men han är ändå hoppfull:

– Skåpen ska visst komma nästa 
vecka, och maskinerna ska väl också gå 
att få igång. Så när allt funkar blir det 
nog mycket bra här. 

Förutom forskningslokalerna inne-
håller CRC bl.a. utbildningslokaler för 
runt 400 studenter, ett medicinskt biblio-
tek, ett ”medicinskt träningscentrum” 
och ett kafé.

– Kafét kommer att vara öppet även 
för allmänheten. Vi vill att CRC ska bli 
ett naturligt centrum både för forskare, 
lärare, vårdpersonal, studenter och all-

mänhet, säger Hugh Connell, och fram-
håller stolt att CRC näst efter Turning 
Torso och BMC är den största fastighets-
satsningen i Sydsverige.

TEXT: INGELA BJÖRCK

FOTO: KENNET RUONA 

▼

Laboratoriehusets trappa ligger mitt i den stora 
 hallen, med maximal uppsikt mellan våningarna.

Nyinfl yttade Andrade Mihaesco på Avdelning-
en för kirurgi ställer saker på plats i labbet.

Lunchrummet är gemensamt för alla tre 
våningsplanen i laboratoriehuset.

Möbleringen i CRC har setts som en del av den konstnärliga utsmyckningen, med 
 genomgående modern och annorlunda design.

▼
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UR INNEHÅLLET

6  Stor språkdonation
Birgit Rausing donerar 15 miljoner kronor till ämnena 
kinesiska och lingvistik. Pengarna ska användas till sti-
pendier under tio år.

8  Fortsatta åtstramningar
Ekonomin börjar se bra ut för Lunds universitet som 
helhet, men det fi nns delar av som fortfarande är 
ekonomiska sorgebarn. Medicinska fakulteten måste 
t.ex sluta att gå back med 20–30 miljoner per år och 
snabbt minska sitt gamla underskott. 

12  Postdok-förening bildad
Många postdoktorander har osäkra anställningsför-
hållanden. Nu har en grupp postdoktorander bildat 
en förening som ska lyfta upp deras arbetsvillkor på 
dagordningen.

20  Storregissören
I slutet av varje vårtermin har universitetets övermar-
skalk Karin Dahlgren bråda dagar inför universitetets 
största högtid – doktorspromotionen. I 23 år har hon 
sett till att allting klaffat. LUM följde henne under det 
sista kaotiska dygnet före den stora ceremonin.

26  Nostalgiturism kartlagd
För inte så många år sedan hade de klassiska danska 
värdshusen med fettdrypande mat svårt att klara sig. 
Nu har de dock åter fått ett uppsving. Szilvia Gyimó-
thy vid Campus Helsingborg hittar förklaringen i att 
folk nu efter marknadsföringskampanjer uppskattar 
värdshusen som något typiskt danskt.

29  Glad pensionär på deltid
LTH-professorn Gustaf Olsson gick i pension i decem-
ber, men ligger inte på latsidan för det. LUM tecknar 
ett porträtt av denne energiske professor, som nyligen 
hyllades med ett seminarium av ett hundratal kolleger 
och samarbetspartners.
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DONATION. Ämnena kinesiska och 
lingvistik har fått 15 miljoner kro-
nor i donation. Pengarna ska delas 
ut som stipendier under tio år, på 
grund-, masters- och postdoc-nivå. 

– Det räcker inte med engelska 
för att kommunicera i en globali-
serad värld. Språket är nyckeln till 
kulturen, säger Birgit Rausing, som 
står bakom donationen.

Birgit Rausing är änka efter industri-
mannen Gad Rausing som gick bort 
2000. Gad Rausing var fi l. dr. i arkeolo-
gi och själv är Birgit Rausing konsthisto-
riker med fl era stora konstnärsmonogra-
fi er bakom sig.

REDAN 1995 inrättades Birgit och Gad 
Rausings stiftelse för humanistisk forsk-
ning som fi nansierat projekt i hela lan-
det. 

– Jag har alltid haft mitt hjärta i Lund 
och nu ville jag göra en donation särskilt 
till Lunds universitet men med interna-
tionell inriktning, säger Birgit Rausing.

Birgit Rausing föddes i Simrishamn 
där fadern Henry Mayne var konstnär.

Hon hade velat studera språk tidigt, 
när hon var som mest mottaglig, berät-
tar hon, men föräldrarna hade inte råd att 
skicka henne utomlands. Det var ändå 
med tanken att bli språklärarinna som 
hon kom till Lunds universitet som ung 
student 945. Studier i konsthistoria och 
arkeologi och mötet med Gad Rausing 
vid utgrävningar i Ageröds mosse kom 
dock emellan.

MEN SPRÅKINTRESSET har alltid funnits 
där och vikten av att kunna fl era olika 
språk står allt klarare. Glädjen att behärs-
ka eller åtminstone förstå fl era olika eu-
ropeiska språk upplever hon inte minst 
i sin kosmopolitiska vänkrets i Schweiz 
där hon bor.

– Det känns viktigt att bidra till att 
fl er får lära sig främmande språk. Att 
det blev just lingvistik och kinesiska som 
donationen inriktar sig på beror på den 
tyngdpunkt som Kina fått på senare år 
och att jag och min man alltid blev så väl 
mottagna där.

Birgit Rausing har följt Kinas snab-
ba utveckling under de senaste tjugofem 
åren. Tetra Pak etablerade sig i landet och 

Birgit Rausing donerar 15 miljoner 
till kinesiska och lingvistik

     Birgit Rausings språkprogram
The Birgit Rausing Language Programme kommer att dela ut 1,5 miljoner 
kronor per år i tio år. Årligen delas fem större stipendier ut: en postdoc i 
kinesiska på 200.000, en i lingvistik på 250.000, två master i lingvistik på 
vardera 100.000, en master i kinesiska på 75.000 och 7–10 mindre stipen-
dier på grundnivå för tillsammans 75.000.

Stipendiaterna utses av en arbetsgrupp med två representanter för res-
pektive ämne och rektor som ordförande.

Årligen kommer två symposier att hållas vid Centrum för öst- och syd-
östasienstudier, ett i lingvistik och ett i kinesiska. 100.000 per år går till en 
utbytesforskare i kinesiska och 150.000  till en språkpedagog i kinesiska.

▼

i början av 80-talet tog makarna Rausing 
emot en kinesisk delegation i Lund med 
Beijings borgmästare i spetsen. 

– Det var första gången utomlands för 
dem allihop. De bar Mao-jackor minns 
jag. Vi kunde inte prata med varandra, 
ändå fi ck vi en fantastisk kontakt och knöt 
vänskapsband, minns Birgit Rausing.

SAMMA SAK SKEDDE några år senare då 
paret Rausing var i Kina för att inviga Te-
tra Paks nya fabrik.

– Vi bjöds in till regeringsbyggnaden 
där vi träff ade vice premiärministern, 
landets näst högsta makthavare! Gad 
som kunde hela Kinas förhistoria char-
made honom fullkomligt, och vi träff a-
des sedan fl er gånger under årens lopp: 
temat för våra samtal, som fördes med 
tolk, var alltid arkeologi och industri.

Tankarna på donationen har legat och 
grott länge, berättar Birgit Rausing. Först 
hade hon tänkt rikta den enbart till forsk-
ning, men efter samtal med professorn i 
kinesiska Lars Ragvald, förstod hon be-
tydelsen av att också stimulera till stu-
dier på grundnivån och att en kunskaps-
bas byggs upp. Genom att donationen 
även omfattar lingvistik sker samtidigt 
en satsning på språk och språkinlärning 
överhuvudtaget.

TEXT & FOTO: BRITTA COLLBERG

”Språk är nyckeln 
till kulturen”

Birgit Rausing vill uppmuntra studenter att 
lära sig främmande språk. 
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STUDENTREKRYTERING. Femhundra 
färre studenter nästa termin. Så ser 
läget ut efter att fakulteterna sam-
manställt resultatet av ansökning-
arna till höstterminen. Det innebär 
minskade helårsprestationer mot-
svarande cirka 20 miljoner kronor 
för Lunds universitet. 

  
När det stod klart att antalet ansökning-
ar till höstens program vid LU minskat 
med 6 procent jämfört med i fj ol och 
ansökningarna till fristående kurser med 
22 procent, bad universitetsledningen fa-
kulteterna att komma in med uppgifter 
om hur de skulle klara utbildningsupp-
draget för 2006. För en djupare analys, 
och för att ytterligare markera det all-
varliga läget bjöd universitetsledningen 
även representanter för fakulteterna till-
sammans med bl.a. Informationsenhe-
ten till ett möte i början av juni.  

– Det är viktigt för oss att veta om 
vi ska agera kortsiktigt eller långsiktigt. 
Om det visar sig att minskningen inte är 
av engångskaraktär utan är en ihållan-
de trend måste vi agera kraftfullt, menar 
förvaltningschef Peter Honeth.

VID INFORMATIONSMÖTET klargjorde han 
att områdena måste leva upp till sina ut-
bildningsuppdrag och försöka göra om-
fördelningar av platser inom sina respek-
tive områden. Idag är Lunds universitet 
inte berett att omfördela mellan fakulte-
terna. Om något område inte klarar av 
sitt uppdrar dras hälften av det under-
skottet in i nästa års anslag, var den bi-
stra sanningen. 

Utbildningsuppdraget är statligt och 
baseras på det antal helårsstudenter som 
fakulteterna planerar för. Varje helårsstu-
dent som universitetet inte klarar motsva-
rar en minskad intäkt på 40.000 kronor. 

Det minskade söktrycket har drabbat 
alla områden, men är värst på de sam-

hällsvetenskapliga och naturvetenskap-
liga fakulteterna samt inom humaniora/
teologi. Peter Honeth krävde av område-
na att de ska redovisa åtgärder med an-
ledning av det minskade söktrycket – nå-
got som även kommer att efterfrågas av 
universitetsstyrelsen, sa han. 

Vid mötet beslutades om en samord-
ning av informationsinsatser om bl.a. 
möjligheten att efteranmäla sig omkring 
den 5 augusti. Annonser i dagspressen 
ska hänvisa till information på univer-
sitetets hemsidor om hur man gör och 
vilka lediga platser som fi nns. Det an-
sågs också som viktigt att det fi nns stu-
dievägledare i tjänst under sommaren så 
att studenter som vill ha rådgivning kan 
få det. Vidare uppmanade Peter Honeth 
områdena att ringa upp dem som sökt till 
programmen under sommaren och hälsa 
dem välkomna och att skicka ut person-
liga brev till alla antagna.

ANDRA ÅTGÄRDER som kan bli aktuella 
är platsgaranti till vissa kurser  tillsam-
mans med information om att det fi nns 
platser till dem som inte blivit antagna. 

Mer långsiktigt får dock fakulteterna 
se om det går att förändra utbildningarna 
så de blir mer lockande. Går det då ändå 
inte att få sökande får de kanske läggas 
ner, resonerar Peter Honeth.

Det har hänt förr att ansökningarna 
sjunkit vissa år. Men Peter Honeth me-
nar att den här nedgången skiljer sig åt 
från de tidigare.

 – Den kom så hastigt på. Visserligen 
såg vi vissa tecken genom att intresset för 
att skriva högskoleprovet inte var så stort 
men vad nedgången beror på vet vi egent-
ligen inte, varken hos oss eller nationellt. 
Vi har därför bett departementet att de 
ska göra en nationell analys. 

MARIA LINDH

ANNA JOHANSSON

Minskat söktryck 
oroar universitetet

Så klarar  områdena 
utbildningsuppdraget:
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTE-

TEN: Ett minus på cirka 174 helårsstuden-
ter i förhållande till uppdraget. En hand-
full fristående kurser behöver ställas in. 
Kandidatprogrammet Fritidsarbete och 
fritidskultur i Landskrona är särskilt drab-
bat med endast 16 förstahandssökande 
till 40 platser. 

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN:

Bedömer att de ligger under uppdraget 
med 40–50 helårsstudenter. 

OMRÅDET FÖR HUMANIORA OCH TEO-

LOGI: Prognosen visar att området ligger 
under uppdraget med 56 helårsstuden-
ter. Det fi nns tillräckligt många sökande 
till de större ämnena. Området befarar 
dock att det blir svårare att uppfylla an-
talet prestationer när fl er studenter med 
sämre betyg antas. 

JURIDISKA FAKULTETEN: Fyller alla plat-
ser på fristående kurser, alla är översök-
ta. Till jur kand-programmet fanns 6,3 
sökande/plats men minskningen är 20 
procent jämfört med 2005 för första-
handssökande och 25 procent för anta-
let sökande totalt på programmet.

DE KONSTNÄRLIGA UTBILDNINGARNA:

Något ökat söktryck och inga problem 
att uppfylla uppdraget. 

EKONOMIHÖGSKOLAN: Räknar med ett 
underskott på 50–70 helårsstudenter 
jämfört med uppdraget. Särskilt drabbad 
är Institutionen för informatik. Här vill 
man sänka utbildningsuppdraget med 
100 helårsstudenter fr.o.m. nästa år.

MEDICINSKA FAKULTETEN: Något mins-
kat söktryck men ändå översökningar och  
inga problem att uppfylla uppdraget.

LTH:  Ingen uppgift i förhållande till ut-
bildningsuppdraget men troligen antas  
lika många studenter som i fjol. En ned-
gång förväntas på kemiteknik och elek-
troteknik samt på högskoleingenjörspro-
grammen.  
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SANERING. Trots att ekonomin i sin 
helhet ser rätt bra ut för Lunds uni-
versitet är det ännu för tidigt att 
blåsa faran över för fl er nedskär-
ningar. Nu uppmanar universitets-
ledningen till nya krafttag. Här 
fi nns fl era sorgebarn som exempel-
vis Institutionen för informatik som 
inte bara har stora ekonomiska pro-
blem utan även ett mycket svagt sö-
kandetryck till sina utbildningar.

Här ges systemvetarprogrammet som av-
iserat en neddragning med 00 helårsstu-
dieplatser som även innebär att fl era lärar-
tjänster försvinner. Inom samma fakultet, 

Ekonomihögskolan, dras även Företagse-
konomiska institutionen med ett negativt 
myndighetskapital (fi nansiell reserv base-
rat på tidigare års budgetöverskott) som de 
måste rätta till inom två år.

MEDICINSKA FAKULTETEN har förbättrat 
sitt resultat men har ändå ett ekonomiskt 
stålbad framför sig (se artikel nedan). 

Samhällsvetenskapliga fakulteten mås-
te minska och på sikt eliminera de eko-
nomiska obalanser som fi nns vid Soci-
ologiska institutionen, Institutionen för 
kulturgeografi /ekonomisk geografi  samt 
vid Institutionen för pedagogik.   

Kemiska institutionen, KC, har pro-

Nya krafttag mot 
ekonomiska underskott

SANERING. Att sluta gå back  20–30 
miljoner kronor varje år, och dessut-
om samtidigt på bara fem år mins-
ka den ackumulerade skulden med 
100 miljoner kronor, är det verkligen 
möjligt? Det är i varje fall den rävsax 
som Medicinska fakulteten sitter i, 
efter att i fl era år ha levt över sina 
tillgångar för den del av verksam-
heten som bekostas av fakultetsan-
slaget.

 – Det är ett dystert läge just nu, medgav 
fakultetens dekanus Bo Ahrén vid en väl-
besökt hearing för fakultetens anställda 
på UMAS i Malmö.

– Min ambition är ändå att i höst få 
fram en handlingsplan som kan börja 
tillämpas nästa år, och som på sikt ska få 
ekonomin i balans.

Det är många faktorer i kombination 

Dyster stämning kring  
medicinska ekonomin

blem med negativt myndighetskapi-
tal och sin organisation som bör anpas-
sas till den vetenskapliga utvecklingen 
inom ämnet. Detta, menar universitets-
ledningen, är något som LTH och den 
naturvetenskapliga fakulteten måste lösa 
gemensamt eftersom ämnet tillhör bägge 
områdena. Inom naturvetenskap i övrigt, 
som fortsätter att förbättra sin ekonomi, 
undersöks möjligheterna för ett antal in-
stitutionssammanslagningar. Det berör 
i första hand institutionerna för natur-
geografi  och ekosystemanalys respektive 
geologi samt institutionerna för teoretisk 
fysik och fysik. 

För LTH, som också går mot ett allt 

som lett till fakultetens underskott på to-
talt 96 miljoner kronor. En av de vikti-
gaste är välkänd: att statsanslaget urhol-
kats genom att inte räknas upp i takt med 
löneökningarna. 

Forskarutbildningen är också under-
fi nansierad, eftersom fakulteten antagit 
fl er doktorandet än man fått pengar för. 
Dessutom har fakulteten gjort strategis-
ka forskningssatsningar på 20–25 miljo-
ner kronor per år, betalat ut ersättning 
på cirka nio miljoner om året till perso-
ner som åtagit sig centrala uppdrag, och 
övertagit vissa kostnader som tidigare le-
gat ute på institutionerna.

Att det samtidigt kommer in sto-
ra pengar i form av forskningsanslag på 
runt 650 miljoner kronor hjälper inte i 
det här sammanhanget. Dessa externa 
medel kan inte fl yttas över för att fylla 
hålen i den centrala kassan. Vicedekanus 

▼

Ingemar Carlstedt, som lett fakultetens 
ekonomiska översyn, såg bara en utväg: 
spara på personalkostnaderna.

– Den fasta lärarkåren – lektorer och 
professorer – är för stor i förhållande till 
fakultetsanslaget, sa han. 

Pensionserbjudanden och pensions-
avgångar från tjänster som inte återbe-
sätts kan ge en del, men uppsägningar 
lär också bli nödvändiga. Här är dock 
problemet att alla som fått sin professur 
före år 999 är s.k. fullmaktsprofessorer 
och i princip oavsättliga. Det är bara lek-
torerna och de som blivit professorer ef-
ter 999 – ofta framstående forskare som 
drar in stora externa anslag – som kan 
sägas upp.

Administrationen då? Nej, den är en-
ligt alla jämförelser inte speciellt stor och 
dyr, menade Ingemar Carlstedt. Hyror-
na? Dessa har mer än fördubblats på de 
senaste tio åren, men den ökade kostna-
den har kompenserats av ett ökat statligt 
hyresbidrag. 

CRC och det nya BMC-huset kan 
dock komma att ge reellt ökade hyres-
kostnader framöver. Om BMCs D-hus 
inte blir fullt uthyrt och universitetet 
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bättre resultat, gäller att vända de insti-
tutionsbokslut som har negativ likvidi-
tet till positiv, samt eliminera de ekono-
miska obalanserna vid Institutionen för 
telekommunikationssystem och Akade-
miska verkstaden. 

OMRÅDET FÖR HUMANIORA och teologi 
uppmanas att redovisa en detaljerad plan 
över utvecklingen av antalet anställda 
med en femårig tidsplan. Samt att redo-
visa vad som gjorts för att minska kostna-
derna inom Centrum för teologi, CTR, 
och Språk- och litteraturcentrum, SOL. 

Inom Juridiska fakulteten och det 
konstnärliga området fi nns inte den ty-
pen av problem att universitetsledning-
en tycker att det är befogat med några 
redovisningsuppdrag. Beträff ande Cam-
pus Helsingborg fi nns en tidigare över-
enskommelse och plan för förbättring av 
ekonomin och avskaff ande av negativt 
myndighetskapital.

MARIA LINDH

inte vill använda de tomma lokalerna, så 
räknar fakulteten därför med att få fl yt-
ta dit verksamheter som nu ligger på an-
dra håll. All verksamhet i Lund skulle i så 
fall bli koncentrerad till BMC och Vård-
vetenskapens hus.

Stämningen vid hearingen i Malmö 
var av naturliga skäl dyster. 

– Att fasta lärartjänster skärs ner är en 
nedmontering som sker inför våra ögon, 
klagade en lyssnare, och en annan talade 
om att fakulteten genom nedskärningar-
na ”skjuter sig själv i foten”. 

– Universitetet centralt bör känna en 
åtminstone moralisk skyldighet att kom-
ma fakulteten till hjälp. De har ju fak-
tiskt godkänt underskotten år efter år, 
påpekade fl era talare. 

Men universitetet har inga dolda re-
server. Eventuella pengar till Medicin-
ska fakulteten skulle behöva tas från nå-
gon annan del av verksamheten, svarade 
Bo Ahrén och Ingemar Carlstedt. För att 
kunna få sådana tillskott är fakulteten 
tvingad att visa att man kan prioritera och 
spara, så att den onda cirkeln av ständigt 
ökade skulder bryts en gång för alla.

INGELA BJÖRCK

NYA SAMBOR. Nu har tekniker, 
naturvetare och medicinare med 
ett gemensamt intresse för can-
cerceller fl yttat ihop i det nya 
D-huset inom BMC i Lund. Sju 
forskargrupper ingår i det nya 
Centrum för translationell can-
cerforskning, även kallat ”Create 
Health”, som fi ck ett stort anslag 
av Stiftelsen för strategisk forsk-
ning förra året.  

De sju grupperna leds av antikropps-
specialisten Carl Borrebaeck (som ock-
så leder hela centret), DNA-chip-spe-
cialisten Åke Borg, proteinforskaren 
så leder hela centret), DNA-chip-spe-
cialisten Åke Borg, proteinforskaren 
så leder hela centret), DNA-chip-spe-

Peter James, nanoforskaren Th omas 
Laurell, bioinformatikern Carsten Pe-
terson, cancerläkaren Carsten Rose 
och tumörbiologen Sven Påhlman. 

De olika grupperna har skilda spe-
cialiteter men ett gemensamt mål: att 
hitta proteinmönster som karaktäri-
serar olika cancerceller. Tanken är att 
man ska kunna låta ett prov från en 
patient möta ett proteinchip som ana-

lyserar proteinerna i provet och ger be-
sked om tumörcellernas karaktär hos 
just denna patient vid just denna tid-
punkt. Med den kunskapen ska läkar-
na kunna ge varje enskild patient den 
behandling som ger bästa möjliga ef-
fekt med minsta möjliga biverkningar 
och minsta möjliga risk för resistens. 

Fem av de sju forskargrupperna 
(alla utom de två  som leds av Carsten 
Rose och Sven Påhlman) ingår också 
i den del av f.d. Swegene som nume-
ra kallas SCIBLU, Swegene Centre 
for Integrative Biology at Lund Uni-
versity. Medan Centrum för transla-
tionell cancerforskning sysslar med 
forskning och teknikutveckling, så är 
SCIBLU delvis en serviceverksamhet 
där de deltagande grupperna kan åta 
sig uppdrag som passar för deras av-
ancerade tekniska utrustning för stu-
dier av proteiner och gener.

Mer info om det nya centret fi nns 
på www.createhealth.lth.se.

INGELA BJÖRCK

Cancerforskare fl yttar in 
i nya BMC-lokaler

Nyinfl yttade immunteknologer i BMC:s D-hus. Doktoranden Helena Persson pratar 
med professor Carl Borrebæck. FOTO: THORE SONESON
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STRATEGISKA PLANEN. Internationa-
lisering och anställningsbarhet. Det 
var de ämnen som Susanne Rag-
vald tippade att studenterna skul-
le trycka på när de skulle formulera 
framtidens universitet under en idé-
verkstad i slutet av maj.

Och det var ingen dålig gissning. 

Arbetet med den strategiska planen går 
vidare och nyligen var det studenternas 
tur att få säga sitt om framtidens Lun-
dauniversitet. Platsen var Athen i AF-
borgen där 35 studenter med vitt skil-
da inriktningar samlades i olika grupper 
för att formulera vad kvalitet innebär 
för dem, deras syn på universitetet och 
vilken riktning lärosätet ska ta i fram-
tiden. 

– Min drömbild är ett ansvarstagan-
de universitet där de som antas garante-

Idéverkstad om LU:s framtid:

Anställningsbarhet högt 
på studenternas önskelista

ras en hög nivå på sin utbildning, sa Åsa 
Gustafsson som studerar kinesiska.

– Tar man på sig att ge en utbildning 
så ska man klara av att genomföra den. 
Värdet av examen får inte urholkas ge-
nom exempelvis för få undervisnings-
timmar, utan en examen ska vara en 
kvalitetsstämpel när man sedan ger sig 
ut i arbetslivet, sa läkarstuderande Mi-
kaela Dolk.

ANSTÄLLNINGSBARHETEN gick som en röd 
tråd genom de presentationer som grup-
perna redovisade på slutet. Kontakt med 
omvärlden efterlystes liksom verktyg för 
att möta arbetsmarknaden och karriär-
centrum, inte bara för svenska studenter 
och doktorander, utan även internatio-
nella. Alumniverksamhet och kontinu-
erlig uppföljning av studenter nämndes 
fl era gånger. Grupperna påpekade ock-

så vikten av en hög lärarkompetens, inte 
minst efterlystes lärarna i undervisning-
en och fl er lärarledda undervisningstim-
mar stod högt på önskelistan. 

Bildning, mångfald, öppenhet, nyfi -
kenhet och frihet – många var tankarna 
som kom upp. Men lärandet ska vara gra-
tis och fl era grupper påpekade vikten av 
ett avgiftsfritt universitet. 

– Nu sammanställer vi allt som kom-
mit fram här idag och bakar in det i vårt 
fortsätta arbete med den strategiska pla-
nen. Den kommer så småningom att gå 
på remiss ut i organisationen, även till 
studenterna, säger Susanne Ragvald som 
ansvarade för idéverkstaden. 

TEXT & FOTO: ANNA JOHANSSON 

FOTNOT: En sammanställning av gruppernas 
redovisningar fi nns att läsa på: www.lu.se/
strategiskplan

Sara Brommesson, Mef Nilbert (som var gruppens diskussionsledare), Anna Isinger och Mark Bromberger pratade bland annat om att undervis-
ningen behöver bedrivas på fl er språk än svenska för att göra Lunds universitet globalt. 
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3 SVAR

Hur står det till med 
entreprenörsandan?

Jan Svensson, 
dekanus, HT: 
– Den bistra sanning-
en är nog att det inte 
fi nns något organi-
serat kring detta. Vi 
saknar den traditio-
nen utan att vara ne-
gativt inställda till det. Och vi har ett in-
bokat möte med Venture Lab nu i juni 
och kommer förhoppningsvis fram till 
någon form av samarbete.

Sune Sunesson, 
dekanus, S: 
– Våra studenter är 
utomordentligt före-
tagsamma. Psykolo-
ger och socionomer 
har alltid utan större 
åthävor etablerat sig 
som egna företagare. Studenterna sko-
las inte till företagare utan de får kom-
petens som kan ge upphov till nya fö-
retag. Men det är förstås inget som 
hindrar att man även skulle kunna ge 
praktisk hjälp i den processen. 

Katarina Olsson, 
universitets lektor, 
J: 
– Mycket av en entre-
prenörs liv består av 
juridik. Flera av våra 
studenter bedriver fö-
retag och sitter i sty-
relser i andra företag. Det fi nns ingen 
medvetens satsning på entreprenörsju-
ridik men det är ett ständigt återkom-
mande inslag på olika nivåer i vårt pro-
gram. Vi tillhandahåller regelverket.

Entreprenörer behövs 
inom alla områden
ENTREPRENÖRSKAP. Framtidens fö-
retag är inte teknikbaserade utan 
tjänsteföretag. Innovationer hand-
lar inte längre om nya prylar, och 
frågor om varumärken blir intres-
santare än patent.  

Företagskompetensen kan myck-
et väl fi nnas hos humanister, sam-
hällsvetare och jurister. Hur förbe-
reder sig universitetet inför detta?

Den frågan väcktes på årets första Ideon-
dag som handlade om entreprenörskap. I 
panelen tillsammans med bl.a. förre Volvo-
chefen Sören Gyll och Sony Ericssons 
Mats Lindoff  fanns rektor Göran Bexell. 
En central person i panelen var Johan-
na Nählinder, beteendevetare från Lund 
men nu på Linköpings universitet. Hon 

forskar kring företagande och innovatio-
ner och menade att universiteten måste 
börja tidigt i utbildningarna med att upp-
muntra studenter att starta företag. 

Göran Bexell sa att Lunds universi-
tet har ett bra nätverk kring forskaridéer 
och företagande genom LU Innovation – 
men att man säkert kan göra mer inom 
själva utbildningarna.

– Man skulle kunna förstärka de prak-
tiska inslagen. Och nu är det viktigt att 
sprida den positiva attityden till entre-
prenörskap som fi nns inom teknik och 
medicin till även juridik, samhällsveten-
skap och humaniora.

LUM förhörde sig om entreprenörsan-
dan hos de tre nya presumtiva entrepre-
nörsfakulteterna (se vidstående spalt).

MARIA LINDH

ACKREDITERING. Ekonomihögsko-
lan har fått full  återackreditering 
av EQUIS (European Quality Impro-
vement System). Ackreditering-
en bekräftar att Ekonomihögskolan 
fortsatt håller hög internationell 
standard.

–De Equis-ackrediterade skolorna runt 
om i världen blir snabbt bättre och bättre. 
Det innebär att kraven på en Equis-ack-
reditering successivt skruvas upp. Att vi 
nu klarat en återackreditering är ett bevis 
på att vi ligger bra till i denna kvalitetsut-
vecklingsprocess, säger Allan Malm, rek-
tor vid Ekonomihögskolan.

Totalt sett i världen är det cirka 90 

Diskussion på Ideondagen:

Ekonomihögskolan fi ck 
behålla ackreditering

handelshögskolor som är ackrediterade. 
Toppuniversitet som INSEAD, London 
Business School, IMD i Schweiz, Ivey 
School of Business i Kannada, HKUST 
Business School i Hong Kong med fl era. 
I Skandinavien är det följande nio som 
är ackrediterade: Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet, Handelshögskolan i 
Göteborg, Handelshögskolan i Stock-
holm, Copenhagen Business School/
Danmark, Aarhus School of Business/
Danmark, BI Norwegian School of Ma-
nagement/Norge, Norges Handelshög-
skola/Norge, HANKEN/Finland samt 
Helsinki School of Economics/Finland.

MARIA LINDH

▼
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ANSTÄLLNINGSTRYGGHET. De hankar 
sig fram på korttidsvikariat, a-kassa 
och forskningspengar.

Några lever under ständiga hot 
om varsel, och vid uppsägningar är 
det de som får gå först.

Nu har en grupp postdoktoran-
der bildat en förening som ska lyf-
ta upp deras arbetsvillkor på dag-
ordningen.

– Vår situation är katastrofal och fören-
ingen är viktig för att man inte ska be-
höva bära detta ensam utan veta att det 
fi nns fl era i samma situation, säger Ann 
Heberlein.

Hon disputerade i fj ol vid Centrum 
för teologi och religionsvetenskap, CTR. 
Sedan dess har hon undervisat i etik, i 

höstas på 00 procent och nu i vår på 70 
procent, som timanställd och med viss-
tidsförordnande. Den siste juli gör hon 
sin sista arbetsdag på universitetet. I 
CTR:s omstrukturering där fl era lärare 
sagts upp fi nns det inte längre utrymme 
för vare sig Ann Heberlein eller de andra 
postdoktoranderna vid CTR.

ANN HEBERLEIN MENAR DOCK att hon 
hittills varit relativt privilegierad efter-
som hon haft försörjning sedan hon dis-
puterade. Så ser inte verkligheten ut för 
alla postdoktorander. När föreningen 
bildades i maj, berättade fl era av de sam-
lade postdoktoranderna om usla arbets-
villkor med hackiga vikariat. Någon har 
varit varslad fem gånger, någon klarar sig 
genom att arbeta på tre högskolor samti-

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET. Ju fl er som 
tar upp postdoktorernas situation, 
desto bättre.

Det menar Mattias Collin på fack-
förbundet Sulf/Saco som välkomnar 
Postdoktorandernas förening. 

– Vi har i mångt och mycket sam-
ma uppfattning och postdoktorer-
na är en stor grupp som blivit allt 
större och som dessutom går upp i 
åldrarna. Det är inte ovanligt med 
postdoktorer som är både 45 och 55 
år och som fortfarande inte har en 
tillsvidareanställning, säger han. 

Enligt Sulf/Saco saknar hälften av lärarna 

Facket välkomnar postdok-förening

Missnöjda
postdoktorander
organiserar sig

vid universitetet tillsvidareanställning. 
– Vi försöker arbeta mot fakulteter-

na för att förändra detta. Tyvärr råder 
missförståndet att det blir mycket dyrare 
med tillsvidareanställningar, vilket inte 
stämmer. Därför försöker vi uppmana fa-
kulteterna att ge lärarna fast anställning 
och hellre säga upp personal när pengar-
na tar slut. På så vis kommer postdokto-
rerna in i ett trygghetssystem och fakul-
teterna får oerhört mycket tillbaka när 
personalen kan arbeta under tryggare 
förhållanden.

Ett problem som facket har när de ska 
kontakta postdoktorerna är att de är svå-
ra att identifi era i organisationen. Istäl-

let för anställning som lärare kan de ha 
titlar som teknisk personal, biträdande 
forskare eller projektassistent. Detta är 
enligt facket ett sätt för arbetsgivaren att 
undvika reglerna i Högskoleförordning-
en som ger lärare många rättigheter, ex-
empelvis vid befordringar. 

– De många titlarna gör också att 
det är oerhört svårt att få en bild av hur 
många postdoktorer det fi nns, säger 
Mattias Collin.

Centralt fi nns heller ingen samman-
ställning av antalet postdoktorer i orga-
nisationen.

– Det är ju oerhört märkligt att fakul-
tetsledningarna bara fi nner sig i att inte 

Ann Heberlein  är en av grundarna av 
Postdoktorandernas förening. 
FOTO: KENNET RUONA

▼
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skildes vilja. I stället försöker vi påver-
ka fakulteterna genom policyarbete. 

Mattias Collin förstår också post-
doktorernas känsla av att de inte får 
samma hjälp som fast anställda när 
det blir tal om uppsägningar. 

– De äldre är mer skyddade och har 
mycket mer på fötterna när vi ska gå 
in och förhandla. För dem fi nns också 
ett klart defi nierat regelverk att följa.

På Sulf centralt har nyligen en ar-
betsgrupp bildats som ska ta ansvar 
för frågorna kring postdoktorerna. 
Bland annat är planerna att samla in 
information nationellt och föra en di-
alog med prorektor Ann Numhauser-
Henning och den utredning hon le-
der.

ANNA JOHANSSON

     Postdoktorandernas    
     förening 
Postdoktorandernas förening vid Lunds 
universitet bildades den 15 maj av en 
grupp postdoktorander. 

Föreningens interimsstyrelse består av 
Ann Heberlein, Andreas Önnerfors och 
Annika Mörte Alling.

Föreningen ska närmast verka för att 
organisera medlemmar, kartlägga post-
doktorandernas situation och på olika sätt 
uppmärksamma andra om sin situation. 
Även ett postdoktoralt karriärcentrum står 
på dagordningen.

digt. Forskningsmedel blandas med ut-
redningsarbeten och föräldrapeng och så 
vidare.

– Det säger sig själv att det är en utopi 
att kunna meritera sig vetenskapligt un-
der sådana förhållanden. Dessutom är de 
fl esta av oss postdoktorander fl erbarnsför-
äldrar med försörjningsbörda och lån på 
hus och bil. Då är det varken önskvärt el-
ler möjligt att ständigt arbeta under så-
dana villkor, säger Ann Heberlein som 
sällan arbetar mindre än 80 timmar per 
vecka eftersom hon på grund av de osäk-
ra arbetsvillkoren inte vågar tacka nej till 
externa uppdrag. 

EN DEL POSTDOKTORANDER berättar att 
de tvingas bedriva sin forskning med 
stöd av a-kassa. ”Ams-forskare” är nume-
ra ett etablerat begrepp, menar de. Efter-
som arbetsskyddslagen, Las, inte med-
ger vikariat mer än under en begränsad 
tid, är det många postdoktorander som 
kommer och går, något som äldre kolle-
gor inte har förståelse för.

– Det är inte ovanligt att de vars vika-
riat löper ut får höra från äldre kollegor 
att: ”du får se det som att du får lite lång-
ledighet”. Det är så snett, det är som att 
en period med a-kassa är inbyggt i syste-
met på något sätt, säger Ann Heberlein.

Hon har själv funderat på om det är 
a-kassa hon ska leva på efter sommaren. 
Men har bestämt sig för att försöka klara 
försörjningen genom att frilansa för tid-
ningar och hålla externa föreläsningar.

– Post dok-situationen är redan an-
strängd och att bli uppsagd eller utkas-
tad efter ett vikariat innebär en katastrof 
för oss. Dels handlar det så klart om vår 
försörjning men också om vår identitet 
som forskare. Gentemot bidragsgivar-
na blir det svårt när man inte är knuten 
till ett universitet, till exempel genom en 
mejladress och har tillgång till UB:s da-
tabas, säger hon.  

Ann Heberlein är också kritisk till att 
varken CTR eller universitetet i stort ser 
till att behålla sina postdoktorander. 

– DET ÄR ETT ENORMT RESURSSLÖSERI.

Vår dekan räknade ut att varje dokto-
rand kostar 700.000 kronor per termin i 
allt från att man dricker kaff e till datorer 
och handledning. Det blir fl era miljoner 
kronor totalt som man bara kastar i sjön 
när man kastar ut en post-dok. Vi som är 
nydisputerade är dessutom goda pedago-
ger och har en färsk utbildning. Tanke-
processen med Bologna har vi gnuggats 
in i redan sedan vi började. Allt detta bor-
de universitetet värdesätta.

Hon ser det heller inte som försvar-
bart att hon som postdoktorand för-
svinner samtidigt som CTR söker tre 
nya doktorander till hösten.

– Det är ett svek mot oss som får gå 
men även ett svek mot dem som bör-
jar eftersom de inte har någon framtid 
inom universitetet. Jag kan inte råda 
någon idag att börja forska.

Ann Heberlein sitter nu med i den 
interimsstyrelse som Postdoktorander-
nas förening utsåg vid sitt bildande. 
Föreningen ska lyfta postdoktorander-
nas situation – även för facket.

– För många postdoktorander är det 
svårt att vända sig till facket. Man är så 
rädd om sitt arbete att man inte vill kla-
ga utan hoppas att man får stanna om 
man bara anpassar sig och är foglig. För 
oss känns det också som att facket läg-
ger ner alla sina resurser på att förhand-
la för dem som är fast anställda.

DEN STATLIGA UTREDNING som prorek-
tor Ann Numhauser-Henning har ut-
setts att leda innebär att arbetsvillkoren 
och karriärvägarna för yngre forskare 
ska kartläggas.

– Men jag är osäker på vad en så-
dan utredning ger. Jag tror det behövs 
konkreta förslag för att komma till rät-
ta med problemen och jag vill få klara 
besked på om universitetet är intresse-
rad av att föryngra sin forskningsresurs, 
säger Ann Heberlein.

ANNA JOHANSSON
veta hur många postdoktorer de har. 

Mattias Collin, som själv är anställd på 
Medicinska fakulteten, berättar att Futu-
re Faculty som är en sammanslutning av 
disputerade utan tillsvidareanställning på 
Medicinska fakulteten, initierat en inven-
tering av antalet postdoktorer där. Matti-
as Collin vill att det upprättas en databas 
med alla disputerade forskare/lärare som 
är aktiva forskare, oavsett hur de fi nansie-
rar sin forskning. En sådan fi nns vid Ka-
rolinska institutet. 

Sulf/Saco bekräftar också Postdok-
torandernas förenings bild av att många 
inte vågar vända sig till facket med sina 
problem. 

– Även om vi ser felaktigheter i an-
ställningarna som vi skulle kunna driva 
vidare kan vi inte förhandla mot den en-

▼
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LU medarrangör 
av stor konferens
KONFERENS. Lunds universitet 
ska ta på sig en del av värdska-
pet för en stor internationell 
konferens om forskningskom-
munikation inom områdena na-
turvetenskap och teknik. Den ti-
onde PCST-konferensen äger 
rum våren 2008 och arrangeras 
av Sverige och Danmark tillsam-
mans.

PCST står för Public Communication of 
Science of Technology och är ett nät-
verk av forskare, vetenskapsjourna-
lister, informatörer, bibliotekarier och 
andra som studerar eller arbetar med 
forskningskommunikation. Nätverket 
har sedan 1989 ordnat en internatio-
nell konferens ungefär vartannat år. 

Årets PCST-konferens hölls nyligen 
i Sydkorea, och nästa blir alltså 2008 
i Öresundsregionen. Det naturliga hu-
vudtemat, med tanke på detta, ska bli 
”att bygga broar” – ett vitt begrepp 
som kan få många olika tolkningar.

Detta är första gången som en 
PCST-konferens arrangeras över na-
tionsgränserna, och även första gång-
en som en konferens med detta nät-
verk ordnas i Skandinavien. Bakom 
ansökan om värdskapet för PCST-kon-
ferensen 2008 står Vetenskapsrådet, 
Dansk naturvidenskabsformidling, 
Lunds universitet, Köpenhamns univer-
sitet, Malmö högskola och Öresunds-
universitetet.

INGELA BJÖRCK

Lärt symposium
SYMPOSIUM. Den 4 och 5 september 
hålls symposiet ”De lärda sällskapen 
och framtiden” i Lund. Det är Kung-
liga Fysiografi ska Sällskapet som ar-
rangerar med ett sjuttiotal deltagare 
från akademier, forskningsråd, nä-
ringsliv och universitet i hela landet, 
inte minst från Lunds universitet. Sym-
posiet handlar om den framtida forsk-
ningspolitiken.

MUSIKMÄSTARE. Redan som 16-åring 
började han dirigera sina gymnasie-
kamrater.

Och taktpinnen sitter fortfarande 
stadigt i handen.

Sedan i juni är 36-årige Patrik An-
dersson ny director musices med 
ansvar för Akademiska kapellet.

– Som liten hade jag som hobby att ana-
lysera partitur och det tillsammans med 
att jag har ett stort musikteoretiskt in-
tresse gör att jag har fått en starkare över-
tygelse för hur musik ska låta, förklarar 
Patrik Andersson sin vurm för orkester-
dirigering. 

Tenorstämman, piano-, trumpet- och 
violinspelandet har alltså fört en allt mer 
tynande tillvaro med åren.

– Som tenor och solist var det lätt att 
få jobb och det öppnade många dörrar. 
Men efterhand ville jag gå mer på 

djupet med musiken och fungera som le-
dare och inspiratör.

Efter Musikkonservatoriet i Köpen-
hamn där han utbildade sig till orkes-
terdirigent har Patrik Andersson bland 
annat arbetat som lärare på Musikhög-
skolan i Malmö. Det kommer han att 
fortsätta med även som director musi-
ces eftersom det ligger i hans uppdrag 
att utöka samarbetet mellan Akademis-
ka kapellet, musikvetenskapen på Lunds 
universitet och Musikhögskolan. Patrik 
Andersson tänker också arbeta för ett 
ökat samarbete med olika körer, inte 
minst till hösten då Lund står som värd 
för en stor körfestival.  

MUSIKERNA i Akademiska kapellet kan 
förvänta sig noter skrivna av de tre B:
na, det vill säga Brahms, Beethoven och 
Bach framöver. 

– Det är de herrarna som har sporrat 
mig mest genom åren. mig mest genom åren. 

Patrik Andersson är även ange-Patrik Andersson är även ange-
lägen om att spela Wienklassiker-lägen om att spela Wienklassiker-
na så en del Haydn och Mozart lär na så en del Haydn och Mozart lär 
också höras på repetitioner och i också höras på repetitioner och i 
konsertsammanhang.konsertsammanhang.

– Wienklassikerna är bra att spela – Wienklassikerna är bra att spela 
ur utbildningssynpunkt, men inom ur utbildningssynpunkt, men inom 
en snar framtid ska vi förhoppnings-en snar framtid ska vi förhoppnings-

vis också spela verk som jag inte vis också spela verk som jag inte 
har satt upp tidigare, till exem-har satt upp tidigare, till exem-
pel en Brucknersymfoni.pel en Brucknersymfoni.

Patrik Andersson har tidigare 
vikarierat som director musices vikarierat som director musices 
och känner Akademiska kapellet och känner Akademiska kapellet 
och dess cirka 80 musiker ganska och dess cirka 80 musiker ganska 

bra vid det här laget. bra vid det här laget. 
– Det är en härlig miljö, härliga – Det är en härlig miljö, härliga 

studenter och ett fritt arbete. Det lå-studenter och ett fritt arbete. Det lå-
ter kanske mossigt men jag gillar ock-ter kanske mossigt men jag gillar ock-

så den historiska delen av arbetet med så den historiska delen av arbetet med 
alla gamla noter som fi nns samlade alla gamla noter som fi nns samlade 

sedan länge.sedan länge.
TEXT & FOTO: 

ANNA JOHANSSON

Patrik tar över taktpinnen 
för Akademiska kapellet

Patrik Andersson 
är ny director 
musices. 
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Stor fi nansiering 
för liten teknik
KOMMERSIALISERING. Avknopp-
ningsföretaget QuNano AB har 
säkrat en fi nansiering på 45 mil-
joner kronor via riskkapitalföre-
tag i Sverige, Norge och England 
tillsammans med LU Innovation 
och Luab.  

QuNano AB grundades i september 
2005 som en avknoppning från Na-
nometerkonsortiet vid LU. Företaget 
kommersialiserar nano elektronik och 
fotonik som bygger på heterostruktur-
baserad nanotrådteknologi utvecklad 
av professor Lars Samuelsons  forsk-
ningsgrupp vid fasta tillståndets fysik. 
Lars Samuelson är vetenskaplig chef 
för QuNano parallellt med arbetet vid 
sin institution och Nanokonsortiet. 

 – Vi startade vår forskning kring 
nanovetenskap och nanoteknik för 
mer än 15 år sedan – långt före na-
noteknologins inträde som en ledan-
de teknik på världens innovationsscen, 
säger Lars Samuelson. Den här inves-
teringen utmärker en övergång från 
många manår av grundläggande och 
tillämpad forskning till kommersiell ut-
veckling av vår nanotrådsteknologi – 
en teknologi som kan bli nästa genera-
tions halvledarplattform. 

Anmäl dig 
till karnevalen!
FORSKNINGSINFORMATION. LU har 
fått 100.000 kronor av Sparbanksstif-
telsen Skåne till stöd för Vetenskaps-
karnevalen den 22–23 september. Den 
22 september fi ras Researcher’s Night 
över hela Europa och den 23 septem-
ber är det samtidigt Kulturnatt i Lund. 
Allmänheten ska få se att forskning är 
fantastiskt roligt och spännande – un-
der fredagen kommer skolbarn att in-
vadera Lundagård och under lördagen 
är det öppet för en mer blandad pu-
blik. För information eller medverkan – 
kontakta Anna Gislén på Informations-
enheten, e-post anna.gislen@info.lu.se

HISTORIA. Lundaforskaren Sanimir 
Resics nya bok om bakgrunden till 
Balkankriget har blivit en försälj-
ningssuccé. ”En historia om Balkan. 
Jugoslaviens uppgång och fall” sål-
de i maj näst bäst av de historiska 
fackböckerna hos Adlibris – enligt 
egen uppgift Nordens största nät-
bokhandel. Nu diskuteras nytryck, 
översättning till engelska samt en 
uppföljare.

– Det fi nns ett sug efter kunskaper om 
Balkan, en önskan att förstå vad som led-
de fram till kriget, säger Sanimir Resic. 

Han är doktor i historia, universitets-
lektor i öst- och centraleuropakunskap 
vid Språk- och litteraturcentrum och före 
detta mångfaldshandläggare vid Lunds 
universitet.

Skälet till det starka intresset för Bal-
kan hos den svenska allmänheten är både 
de många fl yktingar som kom hit och 
att Sverige har ett engagemang på Bal-
kan genom FN och SIDA. Positiva re-
censioner och att författaren intervjuats 
i ”God morgon Sverige” har också bidra-
git till framgången för boken. Upplagan 
på 5000 är på väg att gå åt.

SANIMIR RESIC KOM TILL SVERIGE och 
Malmö två år gammal 966. Hans mor är 
italiensk-kroatiska och fadern bosnier.

– Rötter har betydelse. Själv har jag 
alltid upplevt min bakgrund som en stor 
rikedom. Men jag ser mig som svensk 
historiker. Och det gläder mig att recen-
senterna tycker att jag förhåller mig opar-
tisk genom hela boken om Balkan. 

Sanimir Resic har försökt titta på alla 
inblandade sidor och förstå hur de tänk-
te och varför. 

– Jag framför inga åsikter – t.ex. om 
det var rätt eller fel av Nato att bomba 
Serbien och Kosovo. Läsaren får dra sina 
egna slutsatser.

Historien om Kosovo handlar om 
hämnd och vedergällning.

– Det som serberna utsatte albanerna 
för under 90-talet var fruktansvärt. Sam-
tidigt lider i dag den serbiska minoriteten 
i Kosovo – serberna behöver FN-kolon-
ner som skydd för att kunna röra sig.

Boken är tillägnad Sanimir Resics far, 
som arbetade som plåtslagare på Kock-
ums i många år.

– Min far är svårt sjuk, därför kändes 
det viktigt att få klart boken snabbt.

Det gick ganska lätt för föräldrarna att 
assimileras i Sverige, berättar Resic. Po-
litiken på 60-talet var till skillnad från 
idag helt inriktad på assimilering.

Sanimir Resics bok behandlar tiden 
fram till krigsutbrottet 99. Nu plane-
rar han en uppföljare som ska skildra det 
som hände sedan och utvecklingen fram 
till våra dagar. Det är en fördel att för-
laget – Historiska Media – ligger nära, 
säger han. Och om allt går som plane-
rat fi nns uppföljaren på bokhandelsdis-
karna 2009.

BRITTA COLLBERG

Stort sug efter bok 
om Balkans historia

Historikern Sanimir Resics bok om Balkan ef-
terfrågas av många. FOTO: KENNET RUONA
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FORSKNING. I dagarna spikar Veten-
skapsrådet en långsiktig plan för 
forskningens infrastruktur. Den ska 
gälla i 10–20 år och revideras årligen. 
Det är inte bara Big Science – som 
fysik och astronomi – som behöver 
stora avancerade anläggningar, be-
räkningsresurser och databaser. Nu-
mera krävs inom de fl esta  forsk-
ningsområden stora investeringar 
och samordnad planering. 

Två lundaforskare fi nns med i kommittén 
som tagit fram infrastrukturplanen, näm-
ligen Hans-Åke Gustafsson, professor i 
som tagit fram infrastrukturplanen, näm-
ligen Hans-Åke Gustafsson, professor i 
som tagit fram infrastrukturplanen, näm-

högenergetisk tungjonfysik, och Merle 
Horne, docent i lingvistik. Inom fysiken 
fi nns det som bekant redan en stor an-
läggning av nationellt och internationellt 
intresse i Lund. Det är MAX-lab som ska 

byggas ut med en ny lagringsring, MAX 
IV. Diskussioner om hur det vetenskapli-
ga programmet ska se ut pågår och beräk-
nas vara färdiga inom ett år. 

Ett annat projekt som berör fl era fors-
kargrupper i Lund är den stora LHC-ring-
en vid CERN i Geneve. Den är färdig att 
tas i bruk inom kort. Andra stora projekt 
som berör lundaforskare är ELT, Extre-
mely Large Telescope, och kärnfysiklabo-
ratoriet FAIR i Darmstadt. Här är tidsper-
spektivet längre – cirka tio år tills det fi nns 
en färdig anläggning. Naturligtvis är ock-
så det omdebatterade neutronforsknings-
laboratoriet ESS intressant. Men det är av-
hängigt av ett politiskt beslut som ännu 
inte är fattat och ingår därför för närva-
rande inte i infrastrukturplanen.

Stora kostsamma satsningar inom 
naturvetenskaperna är inget nytt. Men 

Lundaforskare påverkar plan 
för forskningens infrastruktur

också humanistisk forskning behöver en 
infrastruktur.

– Utvecklingen av humanistlabb är 
en ny spännande utveckling inom vårt 
fält, säger Merle Horne. Det är en akti-
vitet som överbryggar gränserna mellan 
humaniora, medicin och samhällsveten-
skaper. Vi hoppas att humanistlabbet här 
i Lund kan byggas ut och bli en natio-
nell facilitet. 

– Men humanisterna behöver också 
utveckla sina databaser och i utkastet till 
långsiktig plan ges inte skäligt utrymme 
för sådana. I andra länder fi nns det om-
fattande databanker som har byggts upp 
med stöd från nationella forskningsråd, 
exempelvis British National Corpus vid 
Oxfords universitet som innehåller 00 
miljoner ord.

GÖRAN FRANKEL

FORSKNING. Det stora forsknings-
programmet Swegene får mycket 
goda omdömen i den utvärdering 
som nu är klar. Satsningen bör fort-
sätta, anser utvärderarna. En knäck-
fråga är förstås fi nansieringen. Det 
gäller att hitta en balans mellan vad 
universiteten kan förväntas stå för 
och de inkomster man kan ta ut från 
forskare som utnyttjar Swegenes 
avancerade laboratorieservice.

Forskningssatsningen Swegene handlar 
om användning av ny genteknik, när-
mare bestämt funktionsgenometik. Pro-
grammet startade år 2000 och fi nansiera-
des under fem år av Wallenbergstiftelsen 
(300 miljoner) och Lunds och Göteborgs 
universitet samt Chalmers (65 miljoner).

Nu är frågan hur satsningen ska fort-

Swegene bör få fortsätta
sätta. Sex internationella utvärderare be-
sökte Swegenes arton olika s.k. plattfor-
mar i början av mars på uppdrag av de 
tre lärosätena och en rapport har nyli-
gen lämnats.

– Ett syfte med Swegene har varit att 
köpa in avancerad utrustning för att fors-
kare ska kunna skicka sina prover dit och 
få dem analyserade. En del av plattfor-
marna har haft en huvudsaklig service-
funktion, medan andra sysslat med ren 
forskning och utveckling av ny teknik, 
berättar Lunds universitets vicerektor 
Björn Wittenmark som  är ordförande i 
Swegenes ledningsgrupp. 

Generellt anser utvärderingsgruppen 
att Swegene visat sig vara ett bra sätt att 
utveckla kunskap inom funktionsgeno-
metiken. Teknikerna är viktiga och inte 
föråldrade. De fl esta plattformarna be-

fi nner sig i den absoluta forskningsfron-
ten, och utvärderarna rekommenderar 
att universiteten fortsätter att stödja dem 
fi nansiellt, när nu de första fem årens an-
slag är slut.

Det handlar om löner för dem som 
driver plattformarna samt om att fi nan-
siera service av instrumenten och säkra 
uppgradering av utrustning efterhand.

– Frågan är vilka plattformar som ska 
få leva vidare och i vilken form. Lunds 
universitet kommer att besluta om sina 
plattformar under de närmaste veckor-
na, säger Björn Wittenmark.

Swegene har också varit ett bra stöd för 
de unga forskarna. De har enkelt och till 
rimlig kostnad kunnat få tester utförda. 
Den särskilda postdoc-satsningen på 40 
miljoner kronor har varit mycket fram-
gångsrik och bidragit till att fostra fram-
tida forskningsgruppledare, menar utvär-
derarna, och uppmanar universiteten att 
fortsätta det postdoktorala programmet.

BRITTA COLLBERG

Internationella bedömare:
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FORSKARHINDER. – Vi är oroliga över 
den forskningspolitik som nu förs i 
USA. Mycket oroliga.

Det sa professor Arthur Bienen-
stock, en av Naturvetenskapliga fa-
kultetens hedersdoktorer, när han 
dagen före doktorspromotionen 
framträdde på ett symposium ar-
rangerat av fakulteten. Bienenstock 
som bl.a. varit vetenskaplig rådgi-
vare åt president  Bill Clinton me-
nar att USA slagit in på en kurs som 
kommer att skada den vetenskap-
liga utvecklingen såväl på hemma-
plan som utomlands.

– Det är inte bara detta att forskare från 
vissa länder inte beviljas visum. Ännu all-
varligare är att man nu måste söka till-
stånd för utländska studenter som ska 
använda högteknologisk utrustning i 
sin forskning i USA. Och det är ens et-
niska ursprung som är av avgörande be-
tydelse, inte vilket medborgarskap man 
har, sa professor Bienenstock. Om vi tar 
emot en kanadensisk medborgare som  
ursprungligen kommer från Kina kan 
det ligga vederbörande i fatet att han/hon 
är kines… Det är ett regelverk som berör 
väldigt många – cirka 30 procent av dok-
toranderna i USA kommer utifrån.

–  BAKOM DETTA LIGGER ett synsätt en-
ligt vilket USA är världsledande veten-
skapsnation och att det måste förhindras 
att utlänningar stjäl ”vår” vetenskap och 
”vår” teknologi och gör något förfärligt 
med den. Men de politiker som resone-
rar så har fel!

För att visa detta gav Arthur Bienen-
stock en rad exempel från sin eget forsk-
ningsfält, synkrotronljusfysiken. I tjugo 
år var han chef för Stanfords synkrotron-
ljuslaboraborium, och det är samarbetet 

med MAX-lab som lett till att han nu blir 
hedersdoktor i Lund. 

På MAX-lab har man känt av de vin-
dar som blåser i USA. Mikael Eriksson, 
professor i acceleratorfysik, hade en jor-
dansk doktorand, Hamed Tarawneh, 
som disputerade i våras. Han kunde inte 
följa utvecklingen acceleratorer på plats 
i USA eftersom han aldrig lyckades få 
ett visum dit.

– Han tillhör sitt lands medelklass. 
Det är inte bra när USA med en sådan 
politik skickar fel signaler till människor 
som kan tänkas vara vänskapligt sinna-
de, säger professor Eriksson.

Naturvetarnas nya fysikdekanus Stacey 
Sörensen är också knuten till MAX-lab. 

– Det är inte bara folk från Mellanös-
tern som drabbas, säger han. Några tys-
kar med professorsanställning åkte här-
omåret hem på semester. Det var inte 
självklart att de skulle få återvända till 
USA. 

Amerikanska  handelsdepartementet 
som tagit emot en rad protestskrivel-
ser från universitet kan möjligen tänkas 
ändra sina nuvarande ståndpunkter.

TEXT & FOTO: GÖRAN FRANKEL

”USA diskriminerar 
utländska forskare!”

Naturve-
tarnas he-
dersdoktor 
Arthur Bie-
nenstock 
vänder sig 
mot den nya 
amerikanska 
forsknings-
politiken.

Naturvetarnas hedersdoktor: Universitetet får 
ny IT-organisation 

IT-STRUKTUR. I september får uni-
versitetet en ny universitetsge-
mensam IT-organisation. Beställ-
ning av IT-tjänster renodlas och 
skiljs från ansvaret för service, 
drift och ägande.

Den 1 juli går nuvarande IT-enhetens 
chef Arne Sundström i pension. Han 
har tillsammans med datachefen John-
ny Nilsson och chefen för UPV Maria 
Wennerström tagit fram underlag till 
den nya IT-organisation som rektor be-
slutat om. 

Utgångspunkten har varit att ren-
odla och skilja de två rollerna som be-
ställare respektive ägare/driftsansvarig 
för IT-utrustningen.

Universitetsledningen har det yt-
tersta beställaransvaret och beslutar 
om IT-strategier och universitetsöver-
gripande samordning inom IT-områ-
det. 

Till universitetsledningens stab 
knyts nu en IT-strateg, med uppgifter 
och ansvar att främja en effektiv och 
samordnad IT-användning inom uni-
versitetet. 

IT-strategen, som också får bestäl-
lar- och betalningsansvar för en uni-
versitetsgemensam infrastruktur, blir 
föredragande i det nya IT-rådet. Detta 
ska hjälpa till att arbeta fram förslag till 
nya strategier och medverka i förank-
ringsprocessen av IT-lösningar inom 
universitetet. 

Universitetets gemensamma IT-le-
verantör LDC ges ett utökat drift- och 
utvecklingsansvar. LDC får också in-
vesterings- och ägaransvar för univer-
sitetets gemensamma IT-utrustning. 
LDCs konkurrensförmåga ska utvärde-
ras med två–tre års mellanrum av en 
extern part. 

En konsekvens av rektorsbeslutet 
är att nuvarande IT-enheten läggs ner. 
Personalen kommer att fl ytta över till 
LDC.

BRITTA COLLBERG
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GENUSFRÅGOR. Hur ofta har någon 
från Lunds universitet publicerat sig 
i China Daily, Kinas enda engelsk-
språkiga rikstidning? Säkert inte 
ofta, om ens någonsin. Men nu har 
sociologidoktoranden Lisa Eklund 
gjort det, i form av ett debattinlägg 
om kinesiska tilltalsnormer.

Tilltalsorden ”damer” och ”herrar” mot-
svaras på kinesiska av ”nushimen” och 
”xianshengmen”. I det första ordet ingår 
ett artighetsuttryck samt ett uttryck för 
kvinna. Det andra ordet däremot säger 
inget om kön, utan betyder ordagrant 
”förstfödd”.

– Begreppet förstfödd är i Kina starkt 
förknippat med respekt. Det ord som 
motsvarar ”herrar” anger alltså inte kön, 
utan anger att vederbörande är en vik-
tig och framstående person. Mannen är 
den upphöjda normen, medan kvinnan 
är den avvikande vars kön måste redovi-
sas, påpekar Lisa Eklund.

Hon kan själv kinesiska som hon bör-
jade studera i Lund 993. Sedan dess har 
hon bott i Kina i sammanlagt sex år, och 
är helt nyligen hemkommen från sin se-
naste period i landet.

Genusfrågor är ett av hennes huvud-

intressen, så temat för inlägget i China 
Daily har hon funderat på länge. 

– Samtidigt var det viktigt för mig att 
inte verka förmäten när jag som utlän-
ning har synpunkter på hur man talar i 
Kina, säger hon.

INLÄGGET ÄR DÄRFÖR hållet i en resone-
rande snarare än i en kritisk ton.

”En dag, när jämställdheten nått 
längre, kanske vi alla kommer att kall-
las ”xiansheng” eftersom vi alla är män-
niskor och därför alla förtjänar värdighet 

och respekt”, skriver hon i 
slutmeningen.

Lisa Eklund har i fyra 
år arbetat för FNs be-
folkningsfond UNFPA i 
Kina. Fonden samlar in 
och sprider kunskap om 
jämställdhetsfrågor, befolk-
ningsstruk tur och reproduk-
tiv hälsa (ett område som 
har med preventivmedel, 
gravi diteter, könssjukdomar 
m.m. att göra). 

Likt fl era andra asiatiska länder är 
Kina av tradition ett patriarkalt samhäl-
le där män värderas högre än kvinnor. 
Många familjer vill hellre ha söner än 
döttrar, och idag föds det både i Indien 
och Kina betydligt fl er pojkar än fl ickor. 
Man kan tycka att de allt färre kvinnorna 
genom lagen om tillgång och efterfrågan 
borde bli högre värderade, men ekono-
miska lagar verkar inte bita på inrotade 
sociala traditioner. 

– Maktbalansen mellan könen har 
inte förändrats. I Indien visar sig för-
ändringen framför allt ligga i att det blir 
mer prostitution och människohandel i 
områden där balansen mellan könen är 
sned. I Kina fi nns mindre forskning om 
detta, men de studier som gjorts pekar åt 
samma håll, menar Lisa Eklund.

HENNES EGEN AVHANDLING ska hand-
la om hur infl yttningen från landsbyg-
den till städerna i Kina påverkar barna-
födande och könspreferenser. Kommer 
de nyinfl yttade att behålla den traditio-
nella synen att pojkbarn är det enda att 
stå efter, eller kan den lite öppnare sy-
nen i städerna med dess många yrkes-
verksamma kvinnor påverka dem? Det-
ta vill hon undersöka med hjälp av både 
enkäter och intervjuer.

Hennes egen fl ytande kinesiska är för-
stås till stor hjälp, och fortfarande ganska 
ovanlig bland västerlänningarna i Kina.

– Kineser i områden med mycket tu-
rister brukar bli förvånade över att jag 
kan tala språket, säger hon. Långt ute på 
landsbygden tar man det ofta helt natur-
ligt, vilket i sin tur kan förvåna mig. Skä-
let är nog inte att man förväntar sig att ut-
länningar ska kunna kinesiska, utan att 
man har dåliga kunskaper om hur många 
länder det fi nns utanför Kina.

INGELA BJÖRCK

”Dags att avskaffa kinesiska tilltalsord som diskriminerar kvinnor”

Lundasociolog fi ck insändare 
publicerad i China Daily

18                

niskor och därför alla förtjänar värdighet 

folkningsfond UNFPA i 
Kina. Fonden samlar in 
och sprider kunskap om 
jämställdhetsfrågor, befolk-
ningsstruk tur och reproduk-
tiv hälsa (ett område som 
har med preventivmedel, 
gravi diteter, könssjukdomar 
m.m. att göra). 

Lisa Eklund vill visa kineser på deras kvinno-
diskriminerande tilltal. FOTO: INGELA BJÖRCK
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STIPENDIER. Människokroppens 
hud, slemhinnor och cellväggar har 
avancerade försvarssystem som 
skyddar oss från oönskade substan-
ser och mikroorganismer. Studi-
et av sådana försvarssystem är den 
gemensamma nämnaren för medi-
cinaren Artur Schmidtchen och ke-
misten Emma Sparr vid Lunds uni-
versitet. De båda får nu stipendier 
på totalt 800.000 kronor från Per-
Eric och Ulla Schybergs stiftelse.

Artur Schmidtchen är hudläkare och 
forskare på BMC, Biomedicinskt cen-
trum. Huden är människans största or-
gan och utgör ett viktigt försvar mot alle-
handa sjukdomsframkallande bakterier. 
Under evolutionens gång har huden ut-
vecklat fl era försvarsmekanismer. En vik-
tig del av hudens immunförsvar utgörs av 
olika antibakteriella peptider, AMP.  Ar-
tur Schmidtchen och hans forskarkolle-
gor har under de senaste åren upptäckt 
fl era evolutionärt sett mycket gamla anti-
mikrobiella skyddssystem baserade på 
AMP. Nu får han 440.000 kronor från 
stiftelsen för att bekosta material, utrust-
ning och mass-spektrometriundersök-

ningar för den fortsatta forskningen på 
detta område.

Emma Sparr är biofysikalisk kemist 
vid Kemiska institutionen i Lund med 
inriktning mot molekylär transport och 
association i levande system. Hon stu-
derar lipider, en grupp molekyler av stor 
betydelse för hur kroppens celler funge-
rar. Lipiderna bildar stommen i de mem-
bran som omger cellen. Emma Sparr har 
intresserat sig för hur lipider samver-
kar med varandra och med proteiner 
och RNA. Stipendiet på 355.000 kronor 
kommer att användas för att möjliggö-
ra en kombination av s.k. monolager-
teknik och fl ourescensmikroskopi. Man 
kan då samtidigt följa såväl kvantitati-
va som kvalitativa förändringar i mem-
branen av lipider och t.ex. av proteiner 
och RNA.

Makarna Per-Eric och Ulla Schybergs 
stiftelse bildades 990 för att ”främja ve-
tenskaplig forskning och utbildning, 
företrädesvis inom det medicinska och 
biokemiska området vid Lunds univer-
sitet”. Numera har Kungl Fysiografi ska 
Sällskapet i Lund övertagit ansvaret för 
stipendieutdelningen.

GÖRAN FRANKEL

Medicinare och kemist
Schyberg-stipendiater

Per-Eric Schy-
berg med årets 
stipendiater 
Emma Sparr 
och Artur 
Schmidtchen.

Nobelpristagare 
talar på konferens
KONFERENS. Lund får besök av en 
nobelpristagare i augusti. Då deltar 
William Lipscomb från Harvard Uni-
versity i en konferens om enzymer på 
Biologihuset. Konferensen heter ICAP 
2006. Förkortningen står för Interna-
tional Conference on Arginine and Py-
rimidines. Pyramidiner är viktiga bygg-
stenar för arvsmassan och arginin en 
viktig aminosyra. ICAP-konferenserna 
har arrangerats ett antal gånger un-
der 39 år. De brukar locka till sig 50–
100 forskare. Senast det begav sig var 
i Tyskland år 2004. En lundensisk mik-
robiolog, professor Jure Piskur, sitter 
med i organisationskommittén.

LU uppgraderar 
Sverige i Ryssland
SYMPOSIUM. Språk- och litteratur-
centrum vid LU är med om att arrang-
era ett symposium om jämställdhet 
och genusforskning vid universitetet 
i Tver, Ryssland 16–17 juni. Arrange-
manget sker inom ramen för ”Sweden 
Upgrade”, UD:s stora Rysslandssats-
ning och ska syfta till att främja Sve-
rigebilden i Ryssland. På programmet 
står bl.a. en paneldebatt mellan Ebba 
Witt Brattström och  den ryska femi-
nisten, Maria Arbatova, samt ett fram-
trädande av Svetlana Aleksievic , känd 
bl.a. för boken ”Bön för Tjernobyl”.

Leder i fokus
TIDSKRIFT. Går det att träna fast man 
har ont i ett knä? Hur man minska ris-
ken för att äldre människor drabbas av 
fall och frakturer? Vad är det som or-
sakar reumatism? Dessa och andra frå-
gor behandlas i det nya numret av tid-
skriften ”Aktuellt om vetenskap och 
hälsa”, som utges av Medicinska fakul-
teten och universitetssjukhusen i Lund 
och Malmö tillsammans med Region 
Skåne. Tidskriften kan laddas ner från  
www.med.lu.se, eller beställas gratis 
från info@med.lu.se
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TORSDAG

12.45 Karin Dahlgren har just återvänt 
från Domkyrkan där hon i ett rasande 
tempo avhandlat möbleringen ”Gång-
en är för bred, det ser jag genast”, disku-
terat musiken med organisten, kopierat 
skisser på placeringen och kört igenom 
programmet med Domkyrkomarskal-
karna. Det är generalrepetition inför 
morgondagens doktorspromotion då 
sjuttonhundra personer ska fylla Dom-
kyrkan och dessutom hitta sin plats på 
ett enkelt sätt. Ingenting får gå fel.

I portföljen som hon bär med sig fi nns 
körschema och en hel massa fi xa-note-
ringar kring hattar, klänningar, ringar, 
kransar, stolsplacering, biljetter, återbud. 

På väg upp till universitetshuset, själ-
va processionsvägen som hon har tram-
pat många gånger under sina 23 år som 
övermarskalk, funderar Karin på alla tu-
sen detaljer som behöver fi xas. 

– Jag har byggt upp arbetet på mitt 
eget sätt. Det är mycket jobb men jag 
klagar aldrig och jobbet ser jag som ett 
hedersuppdrag. 

13.00 Doktor Pär Pettersson vill lämna 
sin ring. Han, liksom alla de andra – och 

Övermarskalk Karin Dahlgren har sin mest hek-
tiska period inför doktorspromotionen. LUM 

följde med henne ett dygn på arbetet, genom 
generalrepetition, hattbestyr, placeringslistor, 

processionsordning och kyrkomöblering.

KARINS 
STORA DAG

de är många! – som vill lämna ring och 
hatt under dagen avvisas:

– Jag kan inte ta din ring, just nu är 
jag inte alls pålitlig. Gå upp till expedi-
tionen i stället, säger Karin.

På expeditionen fi nns hattaskar i tra-
var, alla märkta på ett snillrikt sätt för att 
inte lånehattar och doktorernas egna hat-
tar ska förväxlas. Doktorshatten är vik-
tig, menar Karin.

– Jag brukar säga till doktorerna att 
köpa kläder på H&M för promotionen är 
inte någon mannekänguppvisning. Satsa 
i stället på hatten som är ett riktigt hant-
verk. Likadant är det med ringarna. 

Innan hon försvinner ut från expedi-
tionen byter hon ett par ord med Ma-
ria Blad, en av de många studenter som 
jobbar under promotionen, och som står 
och stryker. 

13.10 Ner i källaren. I köket är det varmt 
och serveringspersonal far fram och till-
baka för att ordna för middagsgäster i Pe-
larsalen. 

Det saknas en talar. Finns det andra 
band någonstans? Jag behöver handla 
handskar – var hittar man sådana? Har 
fusklapparna kommit? Frågorna och sva-
ren haglar där Karin befi nner sig. 

13.30 Karin tar en macka ståendes i kö-
ket innanför Pelarsalen. Under tiden 
diskuterar hon kaff e och möblering med 
personalen.

14.00 Det är samling för processions-
marskalkarna i aulan. Karin byter ett par 
ord med var och en. ”Tänk att Dagge är 
här i tid”, ”Hittade du någon klänning?” 
”Annika, du som är ny hälsas varmt väl-
kommen” och går sedan igenom proces-
sionsordningen.

– Det går 450 personer i processionen. 
Ni styr hur de ska gå ut och jag vill se ett 
lugnt fl öde. Bry er inte om ifall det blir 
fel, det är ingen som märker, det är bara 
jag som är miljöskadad som ser sådant.
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– Men är det Kjell-Gunnar som klätt 
sig så fi nt med frack redan idag?, sä-
ger hon och jubeldoktor Kjell-Gunnar 
Lundholm ser glad ut. 

När heders- och jubeldoktorerna har 
fått prova sina hattar och ringar tar Karin 
med sig sin grupp till Domkyrkan. 

– Har vi fått med oss alla nu? Även 
seniorerna?

Hon börjar gå långsamt, småpratar 
med två jubeldoktorer. Men snart lös-
gör hon sig.

– Jag får lämna herrarna och raska på 
stegen. Vi möts i kyrkan!

Karin organiserar jubeldoktorerna 
högst uppe i korstolarna.

– Jag har en önskan och det är att ni 

sitter hos mig från början och inte går 
med i processionen. Jag tror det är en bra 
idé både tidsmässigt och riskmässigt. 

Ingen av jubeldoktorerna verkar dock 
direkt pigga på idén.

– Får jag sitta i stoppad stol? frågar ju-
beldoktor Berta Stjernquist.

– Berta, du sitter ju hos mig.
– Vad bra! Då klarar jag lätt tre timmars 

sittning. Jag ska ha klänning i morgon!
– Berta kommer att bli så fi n.

15.35 kommer alla doktorer in i kyrkan. 
De visas till sina platser, alla ordnade ex-
akt efter fakultet och efternamn. Med så 
många människor fi nns inget utrymme 
för improvisation och alla moment från 

14.30 Kaff e på stående fot. Telefonen 
ringer. 

– I want to see you at the rehearsal. 
Where are you? 

Karin suckar. 
– Det var en kinesiska som ville ha 

numret till en Susanne. Vem mer än jag 
skulle förstå vem exakt det är hon söker 
och var han kan få tag på henne?  

15.00 Atriet är smockfullt med männis-
kor. Nils Dahlgren klappar i händerna 
och börjar tala till församlingen. 

– Varmt välkomna till repetitionerna. 
Jag är make till övermarskalken.

Karin far ner bland människorna. En 
kram här, en klapp där. 

Karin Dahlgren har varit med förr och förklarar för en ny kull doktorer hur de ska gå i kyrkan.

▼
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att höra sitt namn ropas upp på latin, till 
att gå fram och motta hatt eller krans, 
ring och diplom och sedan nigning och 
bockning gås igenom. 

16.30 Repetitionen är slut. Runt Karin 
fl ockas doktorerna. Vilken färg på skor-
na ska man ha? Strumporna? Jag har inte 
fått några biljetter! Hur ska man gå ut? 

16.45 Ett snabbt vakande öga på krans-
fl ickornas repetition. 

17.00 En kort rökpaus bakom kyrkan. 
Ytterligare en man kommer fram.

– Ska jag orka? stönar Karin men tar 
emot mannen med öppen famn. Han är 

orolig för sin hatt som inte verkar fi nnas.
– Jag lovar dig. Vi ordnar din hatt. 

Oroa dig inte, utan åk hem till din familj 
nu och kom till fest i morgon.

02.00 Karin Dahlgrens arbetsdag är slut. 
Hatt och kransfl ickeklänning har fi xats 
under kvällen. Två middagar i Biskops-
huset har skötts, nya listor och placerings-
kort har skrivits. För att nämna något.

FREDAG 

09.00 Karin sitter på Salong No5. 
– Jag vill ha en luftig frisyr. Jag vill inte 

se ut som en tant trots min ålder. Håret 
ska också hålla tills i natt, förklarar hon.

Vädret är strålande. Från en dag till 
en annan har solen tittat fram och som-
marvärmen kommit.

– Vädret är belöningen för allt slit. 
Det är så otroligt fi nt med solen och 
fl aggorna. Vilken feststämning i Lun-
dagård!

09.30 Frisyren är på plats och Karin 
greppar en gammal militärgrön damcy-
kel och tar sig upp till Universitetshuset. 
En inköpt hårvårdsprodukt lägger hon i 
fi ckan. ”Jag kommer ändå att rufsa till 
håret som jag vill ha det sen”. 

09.50 Upp en sväng till expeditionen och 
fl era samtal på vägen. Sonen Gustav bär 

Alla detaljer i huvudet och ventileras mellan Domkyrkan och Universitetshuset.

Karin Dahlgren sitter inte en enda gång, 
även lunch blir på stående fot.

– Där ska du vara!

Genomgång med processionsmarskalkarna i aulan.

▼
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vatten och ger lugnande besked. Allt är 
under kontroll.

– Det är guld värt att ha medhjälpare 
som tar egna initiativ. 

Fler direktiv. Dukar och mer vitt vin 
ska fi xas till middagen, hattar och ring-
ar ska ner till Domkyrkan. En koll i da-
torn och fl era telefonsamtal. 

Marskalkarna har kommit i sina fest-
kläder. Vid promotionen gäller frack med 
stor dekoration. Bara de fi naste ordnarna 
får hänga på kläderna. Själv ska Karin bära 
den svarta klänning hon alltid bär och en 
riddarorden från det holländska kunga-
huset Oranien-Nassau som hon tilldela-
des vid Hollands statsbesök där drottning 
Beatrix besökte Lund på 80-talet.

Samtal med vaktmästaren och så 
kommer den orolige doktorn från i går 
kväll.

– Jag har ordnat din hatt, det var det 
första jag gjorde i går, lugnar Karin.

Hon får en stor puss på kinden som 
tack.

09.55 Rektor hämtas för att gå ner och 
hälsa på Wendes artilleriregemente som 
ska skjuta salutskotten på en gammal 
haubits från 902. 

– Innan jag går i pension är det viktigt 
att se till att salutskotten stannar kvar 
som tradition, säger Karin.

10.00 En sista runda i Domkyrkan för att 

se så att allt är på plats innan det bär upp 
till Universitetshuset igen.

10.30 Fler frågor, Karins svar. En mar-
skalk som mår dåligt får rådet att sätta 
sig och vila och Karin letar snabbt fram 
en fl aska vatten som hon stoppar i kvin-
nans hand. En jubeldoktor som står i so-
len skickas ner till källarens svalka. 

11.00 Poliserna Christer och Lars-Erik 
får varsin stor kram. Vem tar hand om 
professorns värja? Och ringarna som till-
sammans är värda dryga miljonen ska es-
korteras till kyrkan. 

– Lugnt, säger poliserna. Vi är vana 
vid mycket större belopp.

Maken Nils Dahlgren startar repetitionerna.

Saad El Zanaty är tacksam för all hjälp han 
fått med sin hatt.

Kram till rektor Göran Bexell...

... och biskop Christina Odenberg

▼
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I atriet är det fullt med folk. Alla i 
svarta fi nkläder nu. 

11.05 En macka på stående fot i Pelarsa-
len. Jubeldoktor Jan-Öjvind Swahn får 
snabbhjälp med sin talar. 

11.15 Karin byter om nere på kontoret. 
Bekväma skor kommer på, klänningen 
träs över huvudet. En snabb strykning 
med läppstift och håret får en sista spray-
dusch.

– Då får vi se vad vi ska ha för skrot 
idag, säger hon och plockar fram ordnar-
na ur en låda. 

– Karin!
– Hallå!

– Kan du ägna dig lite åt mig nu?
Många vill ha en sista genomgång och 

råd om vett och etikett. 

11.40 Medan Karin trär på handskarna 
börjar maken tala till den stora försam-
lingen. Det börjar dra ihop sig. 

Karin rör sig ut i folkhavet, försvinner 
en sekund, dyker upp igen, in och hälsar på 
hedersdoktorerna och de prominenta gäs-
terna, ger biskopen en kram. Förvaltnings-
chef Peter Honeth fi skar upp henne. 

– De är tydligen försenade med inpla-
ceringen och det är oklart hur det ska bli 
med klockringningen.

Karin far ut. Där ute har folk samlats 
bakom rep för att åse processionen. Karin 

tar sig fram till poliserna och förklarar.
– Klockaren får inte börja ringa förrän 

det har gått åtta skott. 

11.55 En snabb tur in och en sista koll.
– Hattarna i handen. Ingen får ha hatt 

på huvudet, rättar hon promotorerna. 
Slutligen en slängkyss till maken. 

12.00 Saluten dånar. Med hela processi-
onen bakom sig skrider Karin Dahlgren 
drottninglik och värdig ut ur Universi-
tetshuset och genom ett strålande vack-
ert Lundagård. Doktorernas stora fest 
kan börja.

TEXT: ANNA JOHANSSON

FOTO: KENNET RUONA

Luftig frisyr beställs inför dagen och en snabb granskning i spegeln innan klockan 
slår tolv.

Akututryckning för att få rätt på klockringningen. Processionen sätter igång. Ännu en gång har Karin Dahl-
gren fått till det!

▼



Lundaforskare visar att växter avger 
mindre metan än man trott

I januari innehöll den vetenskapliga 
tidskriften Nature en rapport som 
väckte stor uppmärksamhet. En 
forskargrupp ledd av Frank Keppler 
vid Max Planck-institutet i Heidel-
berg hade funnit att växter står för 
mellan 10 och 30 procent av utsläp-
pen av den aggressiva växthusga-
sen metan i atmosfären. 

Klimatforskarnas modeller hade 
fått omvärderas i grunden om 
Kepplers resultat hållit. Men i Lund 
har professor Torben R.Christensen 
vid Institutionen för naturgeogra-
fi  och ekosystemanalys utvärderat 
experimenten och visat att Keppler 
räknat fel. 

Som växthusgas är metan ca 25 mer ag-
gressiv än koldioxid. Den metan som 
fi nns i dagens jordatmosfär kommer i 
huvudsak från döda växtdelar som står 
under vatten eller från gaser i boskaps-
djurens tarmar. I båda fallen produceras 
den av mikroorganismer som kräver sy-
refattiga miljöer.

– Men att bladytorna i levande växter 
i luft avger metan är en fullständig över-
raskning. Vi har upprepat experimentet 
och liksom Keppler bl.a. använt rosma-
rin. Dels har vi kunnat visa att vissa miss-
tag kan ha gjorts i laboratoriet, dels att 
man också begått fel när man har räknat 
på sina resultat, säger Torben R. Chris-
tensen och fortsätter:

– Våra beräkningar visar att metanut-
släppen är upp till tio gånger lägre än 

vad man kommer fram till Nature-
artikeln. Det gör fortfarande Kepp-
lers upptäckt intressant. Växterna av-
ger metan – om än i mindre grad – och 
vi vet i dag inte vilka kemiska processer 
som orsakar detta.

Torben  R. Christensen lägger en be-
skyddande hand på sin ”fl askträdgård”. 
Det är en fl aska innehållande växter  – 
mest murgröna – som han fi ck i bröllops-
gåva av sin bror för tolv år sedan. Korken 
har aldrig öppnats, det slutna kretslop-
pet av vatten och kol har hållit växten 
vid liv. Hur mycket metan kan det fi n-
nas i den fl askan? 

– Ja, jag har funderat på det. Det är 
frestande att sticka in en sond genom 
korken, men jag är rädd för att störa 
kretsloppet, blir svaret.

Torben R. Christensen har speciali-
serat sig på att studera arktiska områden 
där permafrost råder. Om temperaturen 
på jorden stiger kommer permafrosten 
att vika. Då kan mycket stora mängder 
metan avges till atmosfären och sin tur 
ytterligare accelerera växthuseff ekten.

HAN UTESLUTER INTE att det kan fi nnas 
data från hans mätningar i naturreser-
vatet Stordalen utanför Abisko som kan 
få ny innebörd i ljuset av Kepplers upp-
täckt. En av hans kollegor är professor 
Anders Lindroth som bl.a. gjort mät-
ningar i Norundaskogen norr om Upp-
sala. Den beter sig inte som andra sko-
gar utan producerar ett nettoöverskott 
av koldioxid. Från samma skog uppmät-

tes också metanutsläpp. Det fi nns inga 
våtmarker i skogen, och hittills har man 
försökt förklara de avvikande utsläppen 
med luftströmmar som för in gaser från 
omgivningen. 

I CHRISTENSENS LABORATORIUM fi nns 
klimatkammare med bitar av mark och 
växter från tundran. Där är det sibirisk 
sommar – cirka plus tio grader C – och 
dag och natt avlöser varandra. Tuvor-
na är 25 x 25 cm med mark ner till ett 
djup av 40 cm. De står i glasakvarier och 
i den luft som passerar genom akvariet 
kan man mäta vilka gaser som produ-
ceras. Odlingskammare är vanligt men 
mycket få laboratorier behärskar tekni-
ken att kontrollera och mäta gasutby-
tet. Tack vare ett utrustningsanslag på 
tre miljoner från Vetenskapsrådet håller 
nya, mer avancerade klimatkammare nu 
på att byggas upp på Geocentrum. I dem 
ska det vara möjligt att låta permafrost 
råda i en del av tundramarken.

TEXT & FOTO: GÖRAN FRANKEL

MOTBEVIS

Torben R. Christensen i sin klimatkammare 
med bitar av mark och växter från tundran.
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 Stilstudier från Gamla Humlebæk Kro söder om Helsingör, som har ”kongelig bevilling” från 1740. Gammaldags inredning, majonnäs till 
 fi sken, Gammeldansk och rådjurshorn är just sådant som besökarna vill hitta på ett värdshus.
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”Kroen”, värdshuset på landet, är 
en trivsam och typiskt dansk före-
teelse. Det tycker inte bara svenska 
turister utan också danskarna själ-
va. Ändå hade branschen det svårt 
i slutet av 1900-talet, och många 
värdshus las ner. Szilvia Gyimóthy 
från Institutionen för Service Mana-
gement i Helsingborg vet varför.

– Det gjordes en varumärkesanalys 
som visade skälet. Om man skulle lik-
na värdshusen vid en person, så blev det 
Tuborgmannen – den tjocka svettiga far-
brorn som läskar sig med en öl i solske-
net. Han framstod inte som särskilt att-
raktiv för dagens hälsomedvetna gäster, 
säger Szilvia Gyimóthy.

Hon är lektor och forskare med sär-
skilt intresse för bland annat varumärken 
inom turismen och för ”nostalgiturism”. 
Det är den senare trenden som gjort att 
de fl esta danska värdshus som överlev-
de krogdöden nu klarar sig bra. De har 
satsat på att marknadsföra sig med ord 
och bilder som anknyter till danskhet, 
gemenskap och hemkänsla.

KOPPLINGEN TILL TRADITIONELL dansk-
het är inte ny. Szilvia Gyimóthy har sett 
på gamla målningar, lyssnat på 40-tals-
schlagers, studerat annonser och sett på 
familjefi lmer där det vimlar av fryntli-
ga värdshusvärdar, rosenkindade servi-
triser och glada kroggäster, gärna place-
rade utomhus med Dannebrogen och ett 

HEMMA 
PÅ KROEN

böljande landskap i bakgrunden. ”Här är 
vårt Danmark när det är som bäst!” är 
det underförstådda budskapet. Och det 
går hem hos både turister och stressade 
nutidsdanskar, som letar efter något som 
känns äkta, gammalt och tryggt.

Men helt lätt är det ändå inte för krog-
värdarna, särskilt för dem som vill reno-
vera och föra sitt värdshus in i 2000-talet. 
Måste man behålla de mönstrade tape-
terna, den sunkiga heltäckningsmattan 
och den brunmurriga inredningen? Ska 
verkligen all mat antingen vara frite-
rad eller dränkt i fl ott och remouladsås? 
Nej, inte nödvändigtvis. Szilvia Gyimót-
hys intervjuer visar att gästerna accepte-
rar en viss blandning både i inredning 
och meny.

– Folk vill gärna att ”kroen” ska kän-
nas som en personlig, hemliknande mil-
jö, och ett hem har ju ofta en lite slump-
artad blandning av olika stilar. En alltför 
perfekt genomförd stil känns ofta konst-
gjord, säger hon.

DÄRFÖR KAN GÄSTERNA godkänna stil-
mässigt avvikande inslag som t.ex. thai-
ländska elefantskulpturer inne i en 
gammal korsvirkeskrog. Det är väl krog-
ägarens privata vurm, och då må det vara 
hänt, menar man.

Den här blandningen av gamla och 
nya inslag kan ses som typisk för den 
”nostalgikonsumtion” som blivit vanlig 
numera. Man tar upp något som egent-
ligen är passé, men gör det på ett nytt sätt ▼

Den moder-
na nostalgikon-
sumtionen har 
hjälpt de danska 
värdshusen att 
komma ur sin ti-
digare svacka, 
menar Szilvia 
Gyimóthy.
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och gärna med en ironisk attityd. Szilvia 
Gyimóthy ger en rad exempel:

– 70-talets utskällda grisfester har 
kommit tillbaka på vissa charterresor. 
Ungdomar söker efter gamla begagnade 
kläder för att sätta ihop dem i en egen 
kombination. Tågluff ande har börjat 
marknadsföras som ett tuff t alternativ 
till det slentrianmässiga fl ygandet. Unga 
kvinnor ägnar sig återigen åt stickning, 
fast de kanske inte stickar en kofta utan 
ett fodral till mobilen… 

SZILVIA GYIMÓTHY (som uttalas enkla-
re än det skrivs: Silvia Gímotti) är ur-
sprungligen från Ungern, men träff ade 
sin danske man när de båda var utbytes-
studenter i Frankrike. Hon hade bott tio 
år i Danmark och var just klar med sin 
avhandling när Service Management gick 
ut med sin annons. De sökte en dispute-
rad turismforskare som ville vara med och 
bygga upp en helt ny institution, och som 
kunde danska. Det stämde perfekt både 
för institutionen och för Szilvia själv.  

Nu bor hon med sin familj i Allerød 
på Själland och arbetspendlar med färjan 
över Sundet. För en svensk lyssnare låter 
hennes danska helt perfekt.

– Men danskar hör att där fi nns en 
liten accent. Och nu har jag också bör-
jat blanda in svenska eller försvenskade 
ord… säger hon.

FÖRSVENSKNINGEN är ett sätt att till-
mötesgå de studenter på Campus Hel-
singborg som har svårt att förstå hennes 
danska. Det gäller framför allt studen-
ter som har invandrarbakgrund, och för 
vilka redan svenskan är ett andra eller 
tredje språk.

– Men jag brukar skoja med dem och 
säga att de ska vara glada över att få en 
gratis kurs i danska. Den största arbets-
marknaden för studenter på hotell- och 
restauranginriktningen ligger ju i Kö-
penhamnsområdet!

Forskningsmässigt känner hon sig nu 
färdig med de danska värdshusen och vill 
studera något annat, gärna svenska järn-

vägshotell. De är inte lika mytomspunna 
som ”kroerne”, men också mycket typis-
ka för sin tid. Hur har de klarat övergång-
en till det moderna samhället, och vad 
har de kunnat behålla av det gamla? Det 
skulle hon gärna vilja veta mer om.

TILL SIST, vad tycker Szilvia Gyimóthy 
med sin dansk-ungerska bakgrund om 
att arbeta i en svensk miljö? Pressad (för 
hon tycker inte om generaliseringar) sä-
ger hon att det gått mycket bra:

– Det jag tycker är mest positivt är 
att svenskar är så pålitliga. Om någon 
lovar att göra en sak, så blir den verkli-
gen gjord! Det var väldigt viktigt under 
Campus uppbyggnadsfas att veta att vi 
alla kunde lita på varandra.

– Och så tycker jag inte alls om den 
vanliga danska fördomen att svenskar är 
”Skandinaviens tyskar”, alltigenom or-
dentliga och humorbefriade. Svenskar 
har visst humor! 

TEXT: INGELA BJÖRCK

FOTO: KENNET RUONA

▼

Kakor och ostar, leverpas-
tej, fl äskstek och friterad 
fi sk med remouladsås – 
värdshusmenyerna innehål-
ler inte slankmat precis.
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Har du märkt av att livet som pensio-
när har börjat?

– Ja, absolut! Jag har nog gått 
ner till heltid.

Så svarade professor emeritus 
Gustaf Olsson på LUMs fråga förra 
månaden.

Fortfarande driver han några 
forskningsprojekt, och har dessut-
om  börjat som konsult på deltid.

I december fyllde LTH-professorn 65 år. 
I mitten av maj fi rades han av ett hund-
ratal sam arbetspartners och kolleger med 
ett seminarium. Seminariet gav bilden av 
en ständigt entusiastisk, engagerad och 
vältalig lagspelare, tillika tidsoptimist.

– EN GÅNG SATTE GUSTAF världsrekordet 
i att vara i sista minuten då han loggade 
ut från Data  centralen kl 00.02 för att resa 
med tåget från Lunds central kl 23.59! 
Han har vid något tillfälle setts på gatan 
i pyjamas och har mottot ”Bättre att be 
om ursäkt i efterhand än att be om lov 
i förväg”, avslöjade kollegan Karl Johan 
Åström och fortsatte beskrivningen med 
i förväg”, avslöjade kollegan Karl Johan 
Åström och fortsatte beskrivningen med 
i förväg”, avslöjade kollegan Karl Johan 

begrepp som vältalig, energisk, humoris-
tiskt, optimistisk, visionär, samarbetsvil-
lig, bra forskare, lärare och ledare. 

– Framför allt har man aldrig tråkigt 
med Gustaf, samman fattade Karl Johan 
Åström.

Det mångomvittnade engagemanget 
kan gälla världens vattenproblem, auto-
mationens möjligheter eller – orgelmu-

sik, ett ständigt sidospår och en säker-
hetsventil.

Nu har Gustaf Olsson tillsammans 
med sin livsledsagare Kirsti fl yttat till 
Göteborg där barn och barnbarn fi nns.

– Det kan också vara bra för institu-
tionen att jag är på avstånd och inte läg-
ger mig i för mycket, säger han.

FÖRSTA GÅNGEN man träff ar honom slås 
man av hans vänliga entusiasm – och 
man tittar på hans panna. Den har näm-
ligen en ovanlig konkav form, en urgröp-
ning ovanför ögonbrynen.

– Det kommer sig av en godartad ben-
tumör jag fi ck som tonåring. När den 
opererades bort blev det så här. Bra att 
du frågar. Det gör alltid barn men sällan 
vuxna, säger han.

A-studenten Olssons 
karriär var i ett avse-
ende ett misslyckan-
de. Som ny civilingen-
jör (KTH 964) sade han 
sig själv att han var be-
redd att arbeta med allt 
utom reglerteknik eller el-
motorer, det var för tråkigt 
och krångligt. Varpå han blev 
lektor i reglerteknik och sena-

re professor i elmotorer, eller rättare sagt 
vid Industriell elektroteknik och auto-
mation på LTH. 

Gustaf Olssons far var byggmästare i 
Örebro och sonen var tidigt ”maniskt in-
tresserad av att räkna”. Han hade lätt för 
sig i skolan och tanken på teknik (byg-
gande) fanns hela tiden. Det blev teknisk 
fysik på KTH.

– Lite koketteri fanns det väl i det. Jag 
ville se om betygen räckte. Väl där upp-
levde vi nog alla 30 att vi inte självklart 
var bäst i klassen längre. Men jag var rätt 
besviken efter första året. Vi läste nästan 
bara matte och ingen sa vad det skul-

ALDRIG TRÅKIGT 
MED GUSTAF
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tumör jag fi ck som tonåring. När den 
opererades bort blev det så här. Bra att 
du frågar. Det gör alltid barn men sällan 

A-studenten Olssons 

jör (KTH 964) sade han 
sig själv att han var be-
redd att arbeta med allt 
utom reglerteknik eller el-
motorer, det var för tråkigt 
och krångligt. Varpå han blev 
lektor i reglerteknik och sena-

le vara bra för.

PORTRÄTT | GUSTAF OLSSON

På hyllningsseminariet för Gustaf På hyllningsseminariet för Gustaf 
Olsson visade Karl Johan Åström den-Olsson visade Karl Johan Åström den-
na bild av Olsson som Automationens na bild av Olsson som Automationens 
Fantomen.

▼



30                           LUM NR 6 | 2006

Den erfarenheten låg bakom att Gus-
taf Olsson senare var med och utveckla-
de kursen ”ingenjörs processen”.

Han började med licentiatstudier men 
arbetade samtidigt på Vatten fall med 
kärn krafts teknik för Marvikens kraft-
verk. De processerna kräver stora inslag 
av reglering och automation.

Efter att ha tagit kantorsexamen var 
det ett svårt bryderi för Gustaf om han 

skulle följa musikens väg eller tekni-
kens.

Bryderi var det också senare om civil-
ingenjören skulle arbeta på Asea Atom el-
ler bli lektor i reglerteknik på LTH 967, 
vilket Karl Johan Åström lockade honom 
ler bli lektor i reglerteknik på LTH 967, 
vilket Karl Johan Åström lockade honom 
ler bli lektor i reglerteknik på LTH 967, 

till. Provåret i Lund blev permanent och 
Gustaf Olsson blev prefekt. Det lilla äm-
net fi ck en våldsam skjuts av rymd kapp-
löpningen och datorisering – och växte. 

Gustaf Olsson har också fl era gånger 
varit med och  bedömt forskningsprojekt 
från ”andra sidan”. Senast var han med i 
styrelsen för Pro Viking inom Stiftelsen 
för strategisk forskning som delade ut 50 
industrinära miljoner.

– Det är en nyttig erfarenhet att se 
akademin med industrifolkets ögon. Det 
gäller att vara inspirerad av industrin 
men inte styrd av den, menar han.

1983 SLOGS två undervisande lektorsav-
delningar på LTH ihop. När professor 
Herman Helgesen, Industriell elektro-
teknik, drabbades av en hjärntumör fi ck 
Gustaf Olsson, som fått professuren i au-
tomation 987, ta över även det ämnet. 
Då såg han möjligheten att skapa ett bre-
dare område, IEA, ”hur man kan kombi-
nera energi med information”.

– Vi lyckades nog bli en uppsticka-
re mot KTH och Chalmers där ämnena 
var mer isolerade från varandra. Vi kun-
de knipa en egen nisch och blev ett team 
med egen identitet.  

Forskningen förde honom till univer-
sitetet men i längden tycker han att lärar-
rollen varit viktigare.

– Människorna är det beständiga och 
attityden till det man gör är helt grund-
läggande i de fl esta sammanhang. I kur-
senkäterna på LTH kommer ofta de låga 
betygen när studenterna upp fattar att lä-
raren inte är anträff bar, inte intresserad. 
Människor gör sitt bästa om de känner 
sig sedda och uppskattade.

GUSTAF OLSSON HÖRDE troligen till de 
första professorerna som undervisade på 
grundkursen, ”vår viktigaste kurs”. Han 
fi ck universitetets pedagogiska pris (-87) 
följt av studenternas (-93).

– Det har blivit en allt större utma-
ning att föreläsa. Hur i hela friden ska jag 
hålla deras intresse i två timmar? Hur ska 
jag motivera dem att lära in kursen?

973 kom Gustaf Olsson in på ett helt 
nytt område. Det började när den för-
sta doktorn på reglerteknik, Karl Ek-
lund, utvecklade små reningsverk för in-
dustrin.

Kirsti och Gustaf Olsson njöt av en hel dags uppmärksamhet kring Gustaf. Inte en tråkig mi-
nut…

Lars Eriksson, en gång doktorand – numera företagare på Ideon, var den som skojade mest 
med Gustaf Olsson. Han skänkte honom en svart låda innehållande en ”avstressningsmaskin” 
med bl.a. teblad.

▼
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– Han la märke till att allt var dimen-
sionerat för ett konstant infl öde, vilket 
det aldrig var. Detta var en reglertek-
nisk utmaning. VA-teknikerna menade 
att reglering var omöjlig men jag träff a-
de folk i USA som börjat arbeta med frå-
gorna och sedan var jag fast.

– Efter något år kunde jag börja publi-
cera mig på ett nytt område. Med dagens 
höga publiceringskrav undrar jag om den 
sortens omorientering är möjlig.

SEDAN DESS HAR det blivit väldigt många 
projekt om vattenrening, vilka 996 gav 
Gustaf  Olsson Stora vattenpriset. Se-
dan 2002 är han medlem i strategiska 
rådet för IWA (International Water As-
sociation). Sedan 2005 chefredaktör för 
dess tidskrift Water Science and Tech-
nology.

Gustaf  Olsson har utfört fl era utred-
ningsuppdrag åt LTHs ledning. För någ-
ra veckor sedan la han fram ett förslag 
till forskningsöverbyggnad för produkt-
framtagning inom maskinteknik.

– Inför framtiden måste LTH välja ut 
områden där vi är bra och satsa på dem. 
Andra behövs för undervisningens skull 
och där räcker det att vara hyfsat bra. I de 
här samman hanget tror jag på portaler-
na, där folk samlas som har gemensam-
ma intressen. Energiportalen har redan 
gett resultat, förklarar han.

– Några områden ska vi kanske lägga 
ner. Det gäller för ledningen att våga vara 
subjektiv, för hur man än går till väga 
handlar det om subjektiva val – med en 
risk för misstag. Man måste ha integritet 
och bli betrodd för sin ärlighet.

Nu tror väl ingen att Gustaf Olsson 

ska börja mata duvor? Han har tills nu 
rest till Bryssel varje månad för hand-
lingsprogrammet för vattenområdet 
inom sjunde ramprogrammet. Han är 
råd givare åt ett pågående EU-program, 
åt University of Queensland och erbju-
den att bli gäst professor i Malaysia ett 
par veckor om året. Han ska till Kina i 
september och USA i oktober och skriva 
om sin lärobok om automation.

– SEDAN SKA JAG VARA fysiskt närvaran-
de på en och annan konferens och nju-
ta av det som är spännande utan att jaga 
pengar. Och ändå ha marginal till det 
personliga livet. Jag hoppas hinna refl ek-
tera mera.

Nog är han fortfarande tidsoptimist?

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

ANNONS AKADEMISKA HUS
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DUALKARNEVAL!
Efter ett år av upptrappade förberedelser slog Dualkar-
nevalen till i slutet av maj. Och vips var den över, och nu 
känns allt redan så länge sedan. Men LUM tittar i backspe-
geln, glömmer bottennappen och minns höjdpunkterna:

Ost- och bröstsången: Bästa och konstigaste shownumret i 
revyn. Den lätt rundlagde Lennart Hyvland sjunger om sina 
hobbies: ”Ost och pattar, ost och bröst, ost och pattar, fan va 
gött”. Allt toppas med en sprattlande ostbalett och svängig 
herrkör samt bilder av ostar i fonden. Bröstbilder fi ck publiken 
dock vänta förgäves på. 

Många bor i Veberöd och alla vill dö: Textrad i revyn som bet 
sig fast. 

Världens snabbaste mexikan & det opoppade popcornet: Det 
är verkligen orättvist. Här slog diverse cirkusartister knut på 
sig för att underhålla, men den man bäst kom ihåg efteråt var 
mannen som helt enkelt sprang två varv i manegen och sedan 
stillsamt illustrerade det popcorn i grytan som förblir opoppat. 
Snacka om utstrålning!

Lilla Bon Jovi: De skönsjungande hårdrocksdvärgarna i revyn 
var väldigt ettriga och gulliga

Julbocken: Barnevalens bad boy. Urcool och otroligt getlik.

Mayday Airways: Tjejerna i Showen var proff sigare, roliga-
re och läckrare än någonsin, med sammanhållen ramberättelse 
som motiverade hotta fl ygvärdinnedräkter.

Back in the USSR i svensk-afrikansk tappning: Sanslöst, ovän-
tat sångarrangemang i Showen. Man blir så glad!

Lilla sportzebran: Nya nöjet Talkshowen var en ojämn upple-
velse. De föreställningar som innehöll en träff ande parodi på 
Lilla sportspegeln, där sexårige Anton tävlade om en mountain-
bike, var dock klart värda biljettpriset.

Dokktet skojjet: Skojigt interaktivt tältnöje. Modern docktea-
ter med antireklam mot karnevölet.z

Karnevalstyget:  Det duala mönstret från karnevalsaffi  schen 
gjorde sig väldigt bra på tyg.

Samtidigt i Uppsala: Fyndigaste vagnen i tåget – en ensam stu-
dent i partyhatt blåser håglöst i en fl ärpa. Det slutliga beviset för 
att Lund är studentstaden framför andra!

TEXT: PETRA FRANCKE

FOTO: KENNET RUONA
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Mimmi Pigg 
uppvaktar 
dansant polis.

Kaxigast på 
barnevalen. 
”Jag är en 
bock” sjöng 
julbocken 
på melodin 
”She´s got 
the look”. 

Världens snabbas-
te – och mest 

o emotståndlige 
– mexikan. Två 
varv i manegen 
och det var allt 
alla pratade 
om efteråt!

Naturligtvis var 
Lunds mest kända 
skyltbärare också 

med i tåget.

Roliga leksaker på barnevalen – tv-spelet var 
särskilt populärt bland barnen.

TV-legenden Arne Weise dök upp lite här 
och var under karnevalen. Vid pressgenre-
pet av Talkshowen stal han föreställning-
en fullständigt när han förvandlades till 
mannen som säger vad som faller honom 
in. ”Jag vill ha uppmärksamhet”, var hans 
kommentar efteråt.

Smartaste dualtemat i tåget – 
”Pi = 2 – det blir enklare så”. 

Skriet á la Lundakarnevalen 06.
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Siste rektorn ut 
SERIESTOPP. Etnologiprofessor Orvar 
Löfgren avslutar här intill  LUMs serie 
”Om jag vore rektor för en dag”. Se-
dan starten i höstas har tio anställda 
vid LU fått berätta om vad de hade 
velat göra som allsmäktig rektor.

Först ut var konst- och genusvetaren Lin-
da Fagerström. Hon målade upp en fram-
tidsbild från år 2035 då kvinnorna har ta-
git över dekanrådet (och LUM!), och alla 
fakulteter får lika stor tilldelning. 

Näste endagsrektor var företagseko-
nomen Stein Kleppestø, som menade att 
man inte möter framtiden genom att be-
vara traditioner. Själv inledde han förny-
elsen genom att elda upp rektorshatten.

Karin Sarsenov vid Institutionen för 
Öst- och Centraleuropastudier skul-
le börja sin rektorsdag med att läxa upp 
chefen för LDC, och sedan inrätta en 
mängd adjunkturer i språk inom EU.

Om arkivarien Fredrik Tersmeden  
blev rektor skulle han åter låta resa Lun-
dagårdsmuren till skydd från den allt 
större skara som vill in och böka i uni-
versitetets angelägenheter.

Ögonforskaren Karin Warfvinge skul-
le röra om i den akademiska grytan. 
Forskarna skulle bara använda minimal 
arbetstid till ansökningar och en lönere-
vision skulle få upp kvinnolönerna.

Tomas Jansson på elektrisk mätteknik 
skulle under sin dag som rektor åka till 
Stockholm och tipsa regeringen om hur 
arbetet i regeringskansliet kan eff ektivi-
seras. Efter känd förebild skulle t.ex. alla 
ministrar få ägna mycket tid åt att söka 
anslag för att fi nansiera sin verksamhet.

Historikern Maria Småberg skulle 
som rektor  värna om samtalen.

Arkitekten Lennart Axel Grip skulle 
minska studentantalet på grundnivå och 
öka det på magisternivå. Dessutom skulle 
LU ingå i ett nytt Öresundsuniversitet.

Kyrkohistorikern Anna Minara Ciar-
di skulle rensa bland professorsleden ge-
nom att införa professorsdisputationer. 
Den som inte ställde upp miste jobbet.

PETRA FRANCKE 

STUDENTSERVICE. Ett lyft för Ut-
bildningsservice på LTH. Det var 
alla rörande ense om när de nya 
lokalerna i E-husets sydligaste 
korridor visades upp.

För första gången fi nns i stort sett hela 
verksamheten under ett tak: program-
planerare, studie väg ledare och kurato-
rer. För ett par månader sedan fl ytta-
de fl ertalet programplanerare in i ett 
kontorslandskap i nya Studiecentrum. 
Missnöje med lokalerna i förhållande 
till uppgifterna ledde till fl ytten till E-
huset. Där har nu många fl er funktio-
ner kunnat samlas på ett ställe.

KORRIDOREN, som tidigare hört till 
elektrovetenskap, ligger längst i söder 
och har en egen ingång. Här kan stu-
denter från alla program tas emot. Så 
snart man hunnit fl ytta det gamla kö-
ket längre in i korridoren kommer de 
att mötas av ett entrérum med infor-
mation och väntrumsmöbler.

En helt ny funktion är ”grundservi-
ce” med bl.a. schemaläggning och lo-
kalbokning. Den sköts av Eva Rosen-
gren och nyanställda Anna Carlsson. Så 
småningom ska delar av funktionerna 
för kursutvärdering och programmens 
hemsidor att skötas härifrån. Chefen 
för utbildningsservice, Leif Bryng fors, 

har också fl yttat hit från kansliet med 
en större närhet till sin personal.

Nära honom sitter Anna T. Arons-
son som samordnar programledning-
arnas och program planerarnas arbete.

Ett stort rum delas av tre program-
planerare som också har kontor i andra 
hus. Karriär service, den allmänna stu-
dievägledaren, tillsammans med bl.a. 
det internationella kontoret, fi nns i nya 
Studiecentrum. Övriga programplane-
rare har var sitt rum i den gemensam-
ma korridoren. Sex sådana fi nns korri-
dorens östra del. De har i regel ansvar 
för ett eller två program och samarbe-
tar med lärare, särskilt programmets 
utbildningsledare, och utbildnings-
nämnden. De får också ofta besök av 
studenter med frågor och önskemål.

Åtta studievägledare sitter i andra 
studenter med frågor och önskemål.

Åtta studievägledare sitter i andra 
studenter med frågor och önskemål.

rum och längst mot väster fi nns nu 
LTHs två kuratorer Elisabet Hem-
mingsson och Ulla Bergman. De har 
alla tillgång till ett större och ett min-
dre konferensrum samt bättre teknisk 
utrustning.

– Men den stora vinsten är att vi kan 
samarbeta lättare och att studenterna 
enklare får hjälp, säger Anna T. Arons-
son. Vi avser också att bygga upp en in-
tern portal för att beskriva de gemen-
samma rutinerna.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Utbildningsservice
samlat under ett tak

Programplane-
rarn Johan Hu-
gosson och Lena 
Porsklev i sam-
språk i korri-
doren som nu 
samlar hela Ut-
bildningsservice 
på LTH.
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OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

…skulle jag byta utsiktspunkt

Orvar Löfgren
professor i etnologi

På väg till min första och sista dag som rektor 
hör jag vapenskramlet från dekanernas om-
klädningsrum, där de förbereder sig för nya 
kravlistor och kamp om den krympande ge-

mensamma kakan. 
   Vad är ett universitet? En samling anarkister med 

gemensam telefonväxel,  menar somliga. Men just nu 
känns det mest som ett sönderfallande feodalsamhälle 
– ett valkungarike där varje nyvald rektor måste käm-
pa för att hålla alla grevskap samman, hindra utbryt-
ningsförsök och få fakultetsledningarnas lojalitet. Alla 
medel får tas i bruk, hot om medskärningar, löften om 
extraprofessur eller mitt bästa vapen: Det Galopperan-
de Budgetunderskottet. Jag känner mig redan matt in-
för uppgiften. Söktrycket, söktrycket, mal det i mitt 
huvud. 

MEN NU MÅSTE JAG göra något av min enda dag. Jag 
kallar samman ett möte med alla nyanställda som 
lämnat andra arbetsplatser för Lunds universitet. Hur 
ser denna högst speciella arbetsplats ut för den som 
just kommit hit med helt andra erfarenheter eller be-
traktar den snett underifrån eller från sidan? Vad blir 
synligt när man byter utsiktspunkt?

Diskussionslusten under mötet är stor. ”Varför är 
professorer så känsliga?” inleder en kvinna med många 
år i näringslivet bakom sig. Hon tycker hon hamnat i 
en mycket känsloladdad miljö, där just talet om käns-
lor är tabu. Här ska vetenskapen och rationaliteten re-
gera. Och det är just med en sådan inställning som 
känslorna kan bli både många och svårhanterliga. Vi 
lever på en arbetsplats som väcker blandade, men ofta 
starka känslor. Forskningspassion, stolthet inför job-
bet, entusiasm inför mötet med nya studentgeneratio-
ner blandas med leda och ängslan, avund och fåfänga 
(för att inte tala om långsinthet).

HÄR I VETENSKAPENS VÄRLD skiljer vi mellan per-
son och sak sägs det ofta, men det är precis det vi har 
svårt för. Många känner samma personliga passion 

och identifi kation med sitt jobb och sin forskning som 
konstnärer, och därför känns varje kritik av det egna 
arbetet som ett angrepp på den egna personen – rakt i 
solar plexus.

Nu börjar frågorna hagla i luften. En färsk labbas-
sistent tar ordet: ”Varför är det så svårt att förstå hur 
ledarskapet funge-
rar på min institution. 
Här verkar det som om 
folk värjer sig för att 
vara chefer eller att un-
derordna sig. Vem har 
makten egentligen, den 
nytillträdde prefekten, 
som motvilligt övertalats till jobbet eller de gamla pro-
fessorerna som vet hur man skaff ar pengar och kontak-
ter?” ”Och inte nog med det”, tillfogar en annan. ”Det-
ta är verkligen ett underligt företag där folk älskar att 
spalta upp verksamheten i ”vi” och ”dom”. Vi på insti-
tutionen och dom där uppe som bara vill kontrollera 
oss eller sända ut nya pålagor.” (Jag kan inte låta bli att 
tänka på att jag nu är ledare, inte för universitetet, utan 
för ”dom” – centralförvaltningen.) 

MEN HUR SKA DETTA KUNNA bli bättre, 
frågar jag matt? Och tänk då blom-
mar kreativiteten upp. Folk visar sig 
ha massor av idéer om hur en ler-
fotskoloss som vår skulle kunna bli an-
norlunda, Det sista förslaget tar jag till 
mitt hjärta. ”Jag kommer från en arbets-
plats där vi bestämde att för varje ny ar-
betsuppgift som las på medarbetarna 
skulle något annat, en rutin, ett di-
rektiv, ett krav tas bort. Det fi nns 
massor av slentrian på detta univer-
sitet.” Vilken härlig idé, tänker jag, 
men vad kommer Pagrotsky och 
kanslern att säga…?

ORVAR LÖFGREN

”Vad är ett universitet? 
En samling anarkister 
med gemensam telefon-
växel,  menar somliga.”
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UNIVERSITETSKONST. Konstverk som 
fi nansieras av Statens konstråd läm-
nas i och med invigningen över till 
fastighetsägaren. I Lunds universi-
tets fall är det Akademiska Hus som 
är fastighetsägare och som äger 
och förvaltar konsten. De har skyl-
dighet att följa lagen om upphovs-
rätt som tillfaller konstnären. Och 
de har en skyldighet att vårda och 
sköta konstverken – något som Jan 
Torsten Ahlstrand menar brister i en 
del fall.

– Jag tycker att Statens konstråd bör kräva 
ett avtal där den nye ägaren av konstver-
ken har ett program för vård och under-
håll av konstverket, menar han som under 
arbetet med serien Blickfånget sett hur en 
del verk skulle behöva skötas bättre för att 
leva upp till konstnärens intentioner.

Hos Akademiska Hus i Lund ligger 

Utspritt ansvar för den offentliga konsten

UNIVERSITETSKONST. I detta nummer 
avslutar LUM artikelserien Blickfång-
et med Irene Westmans verk ”Upp-
bruten markrelief”, ett exempel på 
hur den samtida konsten utvecklats 
från den fi gurativa bronsskulpturen 
Sigyn 1941 till detta platsspecifi ka 
verk som invigdes 2003. 

Flertalet av verken i serien har tillkom-
mit i samarbete mellan Lunds universitet 
och Statens konstråd. Konstrådets pro-
jektledare, själva aktiva konstnärer, re-
kommenderar konstnärer och hämtar in 
skissförslag. Detta sker efter samråd med 
en brukargupp från myndigheten och ef-
ter en analys om vad konsten kan tillföra 
den planerade miljön.

– Irene Westmans verk vid nya Geo-

LU framgångsrikt med att få 
verk från Statens konstråd

centrum är ett lyckat exempel, tycker 
Lars Lavesson, byggnadschef på Lunds 
universitet. Där ville vi knyta samman 
de arkitektoniskt helt olika enheterna ge-
nom att skapa en sammanhållen plats. 
Detta har konstnären jobbat hårt för att 
förverkliga och lyckats med. 

När skulpturen projekterades disku-
terades det om de gråa granitmurar som 
sticker upp ur gatubeläggningen skulle 
markeras med en ljusare sten för att göra 
kanterna synliga för synskadade. 

– Konstnären tyckte att en del av spän-
ningen i verket låg i grått mot grått, i ste-
nens olika nyanser, berättar Lars Laves-
son. Jag kan hålla med om detta, konsten 
ska tillföra något till platsen, inte spärras 
av med staket eller inhägnader. 

Varje ny- eller ombyggnad inom en 

off entlig myndighet kan ansöka om att 
få del av den satsning på konstnärlig ge-
staltning som Statens konstråd bedri-
ver alltsedan 937. Inom Lunds universi-
tet fi nns idag ett drygt 40-tal konstverk 
som fi nansierats på detta sätt, ett slags of-
fentlig konsthall.

– Man kan säga att den beställda 
konst vi idag placerar i off entliga myn-
digheter fyller samma funktion som den 
konst som förr beställdes till kyrkor och 
slott, säger Henrik Orrje, intendent på 
Statens konstråd. Den representerar ett 
levande kulturarv, en karta över samtids-
konsten.

Lunds universitet har varit fram-
gångsrikt med att få off entlig konst vid 
nybyggnationer. Kirsten Ortweds skulp-
turer vid SOL-centrum och ”Forskarcel-

detta ansvar på fl era områdesförvaltare 
inom fastighetsföretaget. På andra håll, 
vid exempelvis Stockholms universitet, 
har man valt att lägga hela ansvaret på 
en intendent eller konstansvarig. 

– En fördel med detta är att en inten-
dent ser eventuella problem eller åverkan 
tidigare och kan agera snabbare, menar 
Henrik Orrje på Statens konstråd. Upp-
hovsrätten innebär att ägaren har ansvar 
att se till att det konstnärliga anseendet 
inte skadas eller kränks, många känner 
dåligt till den delen av lagen.

Inom Akademiska Hus är Lennart 
Persson en av områdesförvaltarna. Han 
ansvarar för bl.a. Geocentrum och SOL-
centrum där fl era av de nyare verken 
fi nns. Hans erfarenhet är att projektle-
darna från Statens konstråd ofta är lyhör-
da för de krav fastighetsägaren ställer. 

– Vi kan inte acceptera verk som stäl-
ler stora krav på underhåll, säger han. Vi 

har haft en bra dialog under byggförbe-
redelserna men ibland ställs två intressen 
mot varandra. Som i fallet med West-
mans stenmurar där vi vid en invente-
ring av synskadades behov ville ha mer 
kontraster mellan stenen i marken och 
på konstverket. 

Påkörd markrelief av Iréne Westman. 
FOTO: THORE SONESSON
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lerna” av Maaria Wirkkala vid BMC är 
några av de senaste tillsammans med 
Truls Melins verk ”Drömskepp” i en-
tréhallen till Clinical Research Centre 
(CRC) i Malmö.

– Verken som Statens konstråd bekos-
tar har naturligtvis ett värde, säger Hen-
rik Orrje, men det är i främsta hand ett 
kulturellt värde. Det går sällan att sälja 
off entlig konst på öppna marknaden och 
i våra avtal med fastighetsägarna fi nns ett 
ansvar att redovisa vad som sker med ver-
ken vid en försäljning av fastigheten.

– Som helhet tycker jag vi har en fan-
tastisk konstskatt i all våra hus, me-
nar Lars Lavesson. Förutom den bygg-
nadsanknutna konsten placerar Statens 
konstråd verk från Moderna museet och 
Nationalmuseum på våra institutioner. 
Vår egen konstsamling är mycket värde-
full och Skissernas museum har över tju-
gofem tusen verk med bl.a. modeller och 
skisser av de off entliga verk som skapats 
under samarbetet med konstrådet.

THORE SONESON

Universitetsinstitutionerna krymper i an-
tal och ersätts med centrumbildning-
ar – det tycks vara den nya tidens lösen. 
I det i september 2003 invigda Geocen-
trum i korsningen Sölvegatan/Helgona-
vägen har två vackra äldre institutions-
byggnader – Theodor Wåhlins mäktiga 
nationalromantiska Farmakologen från 
1920-talet och Gustaf Holmdahls funk-
tionalistiska Gamla kemicum från 1930-
talet – skickligt kombinerats med en ny, 
ritad av arkitekterna Paula Block och Pe-
der Lindblad, Samark i Malmö. Geocen-
trum II kallas nybygget, som belönades 
med Lunds stadsbyggnadspris 2003. För 
den konstnärliga utsmyckningen/gestalt-
ningen svarade Statens konstråd, som 
gav uppdraget till Iréne Westman.

Westman, känd för sina minima-
listiska granitskulpturer, har utformat 
sitt verk i nära anslutning till arkitektu-
ren, mera som en del av denna än som 
en ”utsmyckning”. Inne i entréhallen 
överraskas man av två i golvet försänk-
ta, glastäckta partier av oregelbundet 
huggna stenar av grå granit.

Det är som att stirra ner i ett under-
jordiskt schakt från det medeltida Lund, 
som att se en nyupptäckt gata från en 
gången tid. Utanför dyker de grå ste-
narna upp ovan jord, formade som låga 
oregelbundna murar som bildar en för-
plats framför den nya huvudentrén. 
Konstnären har förenat Geocentrum II 
med Farmakologens mörka tegelbygg-

Uppbruten markrelief av Iréne Westman
Skulpturanläggning av huggen granit (kallmurad), 
Geocentrum, 2003

nad – numera Geocentrum I – genom en 
stensättning tvärs över Helgonavägen. 
Anläggningen ”fortsätter” inne på Far-
makologens gård med en mur som är så 
låg att den mera liknar en forntida sten-
satt gata.

Det är således ett komplext och varie-
rat konstverk, som på ett underfundigt 
och arkitektoniskt sätt binder ihop en ny 
institutionsbyggnad med en äldre.

Iréne Westman har i sitt material-
val och i spelet mellan ”granitgatan” in-
omhus och de låga granitmurarna utan-
för inspirerats av Geocentrums funktion 
som geologisk disciplin, förmodligen 
också av forntida högkulturer. Med en 
gnutta fantasi kan man lätt föreställa sig 
denna försänkta gata och dessa murar 
som resterna av en stad som fanns en 
gång för längesedan. Intrycket av gam-
mal ruin har på sistone förstärkts på ett 
säkerligen icke avsett vis genom att en 
del av murarna redan har fallit sönder 
och avslöjat sitt innehåll: bakom den grå 
granitmuren döljer sig ett röse av små-
sten. Det är uppseendeväckande att ett 
nytt offentligt konstverk faller sönder ef-
ter bara två–tre år, uppenbarligen där-
för att det är dåligt utfört. Vems är felet 
– är det beställarens, konstnärens eller 
stenhuggarens? Någon måste – och det 
kvickt – ta ansvaret för att konstverket 
repareras så att det håller lika länge som 
de forntidsmurar som det vill efterlikna.

JAN TORSTEN AHLSTRAND
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En sådan konstruktion hade inte för-
hindrat de skador verket fi ck när en snö-
röjningsmaskin i vintras körde på en del 
av Irene Westmans verk. Renovering av 
stenmuren har varit på gång under hela 
våren men har blivit försenad på grund 
av att den stenhuggare i Blekinge som an-
svarat för bygget haft stor arbetsbörda. 

– Vi blev lovade att han skulle komma 
så fort tjälen släppte, men det har dröjt, 
säger Lennart Persson. Vi är medvetna 
om att det är vårt ansvar att återställa 
konstverket, vi gör vad vi kan för att leva 
upp till detta. 

Sedan artikeln skrevs har skadorna 
delvis åtgärdats (reds anmärkning). 

THORE SONESON

FOTNOT: Jan Torsten Ahlstrand, tidigare chef 
förr Skissernas museum, är ledamot i den re-
ferensgrupp för konstnärlig utsmyckning vid 
Lunds universitet som leds av byggnadschef 
Lars Lavesson. Gruppen ska vara rådgivande 
vid nyanskaffningar och arbeta för att perso-
nal och studenter ska få insyn i utformning, 
val av konstnär och placering av konsten. 
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PÅ GÅNG

3 AUGUSTI  Konsert. Brasilianskt gitarr-
fyrverkeri med Carlos Barbosa-Lima och 
Cecilia Linde. Kl 19.00 på Skissernas muse-
um, Finngatan 2, Lund. Info: www.adk.lu.se/.

15 AUGUSTI  Invigning av Clinical Re-
search Centre (CRC) (se sid 4). Invignings-
vecka 15–18 augusti med invigningsceremo-
ni, vetenskapligt program och öppet hur för 
allmänheten. Info och program: www.med.
lu.se/crc/om_crc/invigning

23 AUGUSTI  Föreläsning: ”Enhanced 
learning and teaching of web-based e-
portfolios: A case study of the Profi le e-
portfolio system”. Dr. Stephen Gomez & 
Holger Andersson. Humanisthusets hörsal, 
9.15–11.00. Denna föreläsning riktar sig till 
alla som undervisar vid LU oavsett ämne, sär-
skilt handledare av uppsatser och examens-
arbeten.

2 SEPTEMBER–19 NOVEMBER  Utställ-
ning. ”Drömdiken” med konstnärerna Meta 
Iseaus-Berlin, Katrine Helmersson och 
Ulf Rollof. Skissernas museum, Finngatan 2, 
Lund. Se även www.adk.lu.se

7–8 SEPTEMBER  Symposium. Central 
topics in contemporary pain research.
Invigningssymposium av The Lund Univer-
sity Pain Research Centre (LUPRC). Ledan-
de internationella experter inom smärtforsk-
ning är inbjudna, bland dem professor Allan 
Basbaum, chief editor of Pain (UCSF), pro-
fessor David Julius, member of NAS (UCSF) 
och professor Per Hansson President of SASP 
(KI). Info: www.med.lu.se/pain/ or Peter.
Zygmunt@med.lu.se

DISPUTATIONER

21 JUNI
Carina Nilsson i kemi, inriktning analytisk 
kemi: ”Investigation of carbohydrate hydroly-
sing enzymes in applications for characterisa-
tion and synthesis of carbohydrates”. Kl 10.15 i 
hörsal A, Kemicentrum, Lund.

22 JUNI
Christoffer Bengtsson i nationalekonomi: 
”Applications of Bayesian econometrics to fi -
nancial economics”. Kl 13.15 i EC3:210, Holger 
Crafoords Ekonomicentrum.

Följande disputationer har ägt rum:
Vaida Auzelyte i fysik: ”Direct writing with 
an Mc V proton beam – development and app-
lications”. 

Torbern Klason i strömningsteknik: 
”Modelling of biomass combustion in furna-
ces”. 

Alberto Jimémez Feltström i telekom-
munikationsteori: ”Iteratively decodable 
convolutional codes: Analysis and implemen-
tation aspects”. 

Åsa Ek i arbetsmiljöteknik: ”Safety cul-
ture in sea and aviation transport”. 

Sören Poulsen i teoretisk elektrotek-
nik: ”Stealth radomes”. 

Eva Dock i kemi, inriktning analytisk 
kemi: ”Development of a bioelectronic ton-
gue – applications for wastewater analysis”. 

Irene Bohn i bioteknik: ”Anaerobic di-
gestion of crop residues at low temperatures”. 

Torfi  Fjalar Jónasson i kardiologi: ”Homo-
cysteine and coronary artery disease with spe-
cial reference to biochemical effects of vitamin 
therapy”. 

Danielle Van Westen i diagnostisk ra-
diologi: ”MRI at 3 T of brain functions and 
fi bre tracts adjacent to intracranial tumors”. 

Mikael Ekelund i klinisk medicin med 
inriktning kirurgi: ”Intestinal bypass and to-
tal parenteral nutrition: Changes in gut func-
tion and morphology”. 

Patrik Midlöv i klinisk medicn med in-
riktning allmänmedicin: ”Drug-related pro-
blems in the elderly. Interventions to improve 
the quality of pharmacotherapy”. 

Susanna Calling i epidemiologi: ”Obesi-
ty and cardiovascular disease. Aspects of met-
hods and susceptibility”.

Martin Hedström i bioteknik: ”Process 
analytical tools for the monitoring and charac-
terization of bacterial toxins”. 

Mikael Ericsson i mekanisk teknologi 
och verktygsmaskiner med inriktning mot 
robotteknik: ”Simulation of Robot Paths and 
heat effects in welding”. 

Magnus Berglund i strömningsteknik: 
”Large eddy simulation of complex turbulent 
fl ows”. 

Andre Hildebrandt i kraftverksteknik:
”Modelling and numerical analysis of the cen-
trifugal compressor and its operation in the 
pressurised SOFC GT process”. 

Magnus Fredriksson i hållfasthetslära:
”Class of accurate low order fi nite elements”. 

Louise Johansson i kemisk teknologi 
med inriktning mot kemisk reaktionstek-
nik: ”Metabolic analysis of shikimic acid pro-
ducing eschericha coli”. 

Jonas Englund i numerisk analys:
”Singular integral equations: Applications to 
elasticity and numerical solution”. 

Lena de Maré i reglerteknik: ”Feeding 

strategies based on probing control for E. coli 
and V. cholerae cultivations”. 

Per-Anders Hansson Wernberg i bygg-
nadsmekanik: ”Structure-acoustic analysis – 
methods, implementations and applications”. 

Anders Nilsson i datalogi: ”Tailoring na-
tive compilation of Java for real-time systems”. 

Magdalene Grantson Borgelt i datalo-
gi: ”Fixed-parameter algorithms for optimal 
convex partitions and other results”. 

Henrik Henriksson i tyska: ”Aspektua-
lität ohne aspekt? Progressivität und inmper-
fektivität im Deutschen und Schwedischen”. 

Gudrun Elvhage: ”Projekt som retorik 
och praktik. Om utvecklingsarbete på särskilda 
ungdomshem”. 

Viveca Thornqvist i kemi, inriktning 
organisk kemi: ”Synthesis of spiro-bicyclo 
[2.2.2.] octane derivatieves. Towards the deve-
lopment of paclitaxel mimetics.” 

Martin Wiklund i historia: ”I det moder-
nas landskap. Historisk orientering och kritis-
ka berättelser om det moderna Sverige mellan 
1960 och 1990”. 

Ulrika Blank i molekylär medicin och 
genterapi: ”Regulation of hematopoiesis by 
the smad signaling pathway”. 

Jamal Barani i medicin: ”Critical limb 
ischaemia with speical emphasis on epidemio-
logy, infl ammatory markers and cardiac func-
tion”. 

Carl Johan Höijer i kardiologi: ”Upgra-
des and mode changes clinical studies in per-
manent pacing”. 

Ulrika Bitzén i klinisk fysiologi: ”Lung 
mechanics in the aging lung and in acute lung 
injury. Studies based on sinusoidal fl ow mo-
dulation”. 

Annamari Nikkilä i obstetrik och gyne-
kologi: ”Ultrasound screening for fetal ano-
malies”. Bjarne Vincents i experimentell klinisk 
kemi: ”Novel cysteine proteases & their inte-
ractions with human cystatins”. 

Petter Vikman i klinisk medicin med in-
riktning kärlforskning: ”Signal transduction 
and gene regulation in cerebral arteries follo-
wing ischemia”. 

Emelie Svensson i experimentell he-
matologi: ”The Wilms´ tumor gene 1 (WT1) 
and leukemia – new insights and further com-
plexity”. 

Helena Frielingsdorf i neurobiologi:
”Neurogenesis in the adult brain from bally-
hoo to sobriety”. 

Nadja Sörgärde i företagsekonomi:
Förändringsförsök och identitetsdramatise-
ring: En studie bland nördar och slipsbärare i 
ett IT-företag”. 

Adriana Ionescu i kemi, inriktning oor-
ganisk kemi: ”A catalytic and mechanistic in-
vestigation of palladium – phospine catalysed 
aqueous hydroxycarbonylation”.
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HÄNT!

TJÄNSTER
Utbildningsbidrag i kemi, inriktning mot 
biokemi. Ref nr N B 21 297/2006, ans 21 juni. 
Info: 046-2228202.

Forskarassistent med placering på Insti-
tutionen för telekommunikationssystem.
Ref nr 659, ans 23 juni. Info: 046-2229325.

Projektassistent vid Kemiska institutio-

LTH-INNOVATÖRER.  Första, andra och tred-
je pris i Venture Cup Syd gick till företagsidéer 
sprungna ur forskningen vid LTH. En av vinnar-
na passade på att samma dag – 2 juni – även 
ta hem ett av priserna i Vinnovas ”Vinn Nu  
2006! Första priset, 200.000 kronor, fi ck in-
dustridesignerna Anna Haupt och Terese 
Alstin med cykelhjälmen Hövding, som stam-
mar ur deras examensarbete vid LTH förra året. 
En helt annorlunda cykelhjälm, ”genial” enligt 
juryn. Andra pris, 100.000 kronor, vann mview 
graphics med 3D-grafi k för framtidens datorer 
och mobiltelefoner: Tomas Akinene-Möller, 
Jacob Munkberg, Petrik Clarberg och Jon 
Hasselgren som alla forskar på LTH. Tredje 
pris, 50.000 kronor, vann BioProcess Control, 
som utvecklar sensorsystem för produktion av 
biogas. Kristoffer Cook och Liu Jing, den se-
nare disputerad vid LTH. Det var det företaget 
som också lyckades vinna ett av de tio Vinn 
Nu-prisen på 300.000 kronor!

SPRÅKSTIPENDIUM. Henrik Rosenkvist vid 
Institutionen för nordiska språk har fått Svens-
ka Akademiens stipendium för yngre språk-
forskare på 40 000 kronor.

RAUSINGSKA FORSKARPRISET gick i år till 
Sven Strömqvist, professor i lingvistik. Utdel-
ningen av priset skedde på sedvanligt vis un-
der årets humanistdagar i samband med den 
Rausingföreläsning som pristagaren ger. Birgit 
Rausing, företrädare för Elisabeth Rausings 
Minnesfond, delade i år själv ut priset som är 
på 40 000 kronor.

KYRKOHISTORIA. Professor Anders Jarlert 
vid CTR, har invalts som svensk representant i 
CIHEC, Commission Internationale d’Histoire 
Ecclésiastique Comparée, som är den interna-
tionella samarbetsorganisationen för kyrkohis-
toriker. Han efterträder professor Ruth Fran-
zén i Uppsala.

STOCKHOLMSPRIS.  Professor Staffan Gö-
the vid Teaterhögskolan i Malmö tilldelas årets 
hederspris av Stockholms stad. Prissumman är 
på 100. 000 kronor.

CARL FEHRMAN, professor em i litteraturve-
tenskap har tillsammans med författaren och 
översättaren Carola Hansson fått årets Do-
blougska pris som delas ut av Svenska Akade-
mien ”för understödjande av svensk och norsk 
skönlitteratur samt litteraturhistorisk forsk-
ning.” Prissumman är på 100.000 kronor.

FYSIOGRAFRESOR. Kungliga Fysiografi ska 
Sällskapet har haft en stor utdelning av resesti-
pendier till yngre forskare vid LU. 81 personer 
får dela på drygt 900.000 kronor för utlands-
resor. De fl esta resorna går till USA, men som-
liga till andra länder som Portugal, Japan, Öst-
errike, Grekland och Sydafrika.  

PEDAGOGPRIS. Lunds Naturvetarkårs peda-
gogiska pris år 2006 har tilldelats Jep Agrell, 
studievägledare för marinbiologerna vid Cam-
pus Helsingborg och tillika en pedagogisk och 
entusiasmerande föreläsare. Han har, heter det 
i motiveringen, förmågan att göra föreläsning-
arna lätta att följa trots att de innehåller myck-
et information. Hederspriset går också till en 
marinbiolog, nämligen avdelningens prefekt 
Eric Hallberg. Han har engagerat sig för stu-

En fakultetsövergripande kurs: Kreativi-
tet: Från person till plats ur processper-
spektiv, erbjuds forskarstuderande under ht. 
06–vt. 07 (5 p. halvfart). Begreppet kreativi-
tet belyses med tvärvetenskaplig ansats. Kurs-
ledare: professor Ingegerd Carlsson, Institu-
tionen för psykologi. Info:  Eva Henriksson, 
046-2221772, eller  www.lu.se/o.o.i.s/3400

KURSERnen. Ref nr 2957, ans 30 juni. Info: 046-
2224820.

Utbildningsbidrag i kemi, inriktning mot 
biokemi. Ref nr N B 21 296/2006, ans 14 juli. 
Info: 046-2223692.

Doktorand i datavetenskap. Ref nr 735, ans 
30 juni. Info: 046-2223414.

Universitetslektor, 50%, i humanekologi 
med humanistisk inriktning. Ref nr 2715, 
ans 21 augusti. Info: 046-2224129.

denternas situation i allmänhet och också be-
drivit ett aktivt arbete för att stärka deras in-
ternationella kontakter.

STEFAN LOHMANDER, professor i ortope-
di, har fått ett pris på 25 000 euro av nätverket 
”Rörelseorganens sjukdomar” för sin forsk-
ning om brosk och artrit.

CRAFOORDMILJONER. Av 22 crafoordska 
miljoner till vetenskaplig forskning går 20 mil-
joner till LU. De större anslagen fördelas enligt 
följande: Designvetenskaper, Roy Davies för 
projektet ”Simulerings- och visualiseringstek-
nik från labb till samhälle”. MAX-Lab, Jörgen 
Larsson, för studier av transportegenskaper 
med nanometer- och pikosekundsupplösning. 
Avdelningen för synkrotronljusfysik, Evin 
Lundgren, för projektet ”Optiska och tem-
peraturberoende studier av III-V nanostruktu-
rer”. Atomfysik, Anne L´Huillier, för avbildan-
de elektronspektrometer för tillämpningar av 
attosekundpulser. Fysik, Frederik Ossler för 
projekt med röntgenspridningsmätningar. Fy-
sikalisk kemi, Emma Sparr, för ett Langmuir 
mikrotråg till fl uorescensmikroskopistudier.

Eva Wiberg, rektor Göran Bexell och Italiens 
ambassadör i Sverige Francesco Caruso (t.v.).

Anna Haupt och Terese Alstin vann första 
pris i uppfi nnartävlingen Venture Cup för 
sin ”geniala” men ännu hemliga cykelhjälm. 
FOTO: MATS NYGREN

RIDDARE. Eva Wiberg, docent i italienska 
och prefekt för SOL-centrum har blivit riddare 
i den italienska orden ”Stella della solidarietà 
italiana”. Hon fi ck hedersbetygelsen för sitt ar-
bete med att befrämja och utveckla undervis-
ningen i italienska språket vid LU. Ceremonin 
skedde den 28 april på SOL-centrum och utde-
lare av orden var den italienska ambassadören 
i Sverige Hans Excellens Francesco Caruso.
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… nyutnämnd professor i Byggande och byggnader i 
ett hållbarhetsperspektiv. Professuren grundas på en 
donation från Svenska Hus AB i Göteborg på tio mil-
joner och är placerad vid Internationella miljöinstitu-
tet, där hon forskat några år. Hon har disputerat och 
forskat vid LTH tidigare.

Vad innebär professors-
utnämningen för dig?
– Det är jättespännande. Tack vare donationen har 
jag en ekonomisk bas som gör det möjligt att prova 
på nya idéer. Det känns väldigt lyxigt. Men vi söker 
också forskningspengar i fl era breda samarbeten.

Vi kan minska våra energikostnader i boendet 
med teknik som redan fi nns. Hur ska vi få alla in-
tressenter att använda den tekniken?

– Jag tror mest på information och utbildning, 
men det är förstås också bra med både morötter 
och piskor. En sådan piska är byggnormerna som 
nu efterföljs dåligt.

Subventioner får väl räknas till morötterna?
– Ja, där undersöker vi bl.a. alternativ certifi e-

ring för att spara el och teknikupphandling. Staten 
kan hjälpa branschen att få fram mer energieff ekti-
va tvättmaskiner genom att i upphandlingar ställa 
krav på tillverkarna och garantera en viss försälj-
ning. Det har redan varit framgångsrikt.

Har vi blivit sämre på att bygga energisnålt?
– Ja, efter en ganska framgångsrik period på 70- 

och 80-talet har miljöintresset minskat och nya 
hus drar åter mer energi. Dock fi nns det så kallade 
passivhus som klarar sig med betydligt mindre en-
ergi än ett vanligt standardhus. Ett radhusområ-
de i Lindås är mest känt men nu byggs sådana hus 
även i bl.a. Glumslöv och Landskrona.

Några konkreta projekt?
– Vi hoppas bl.a. få igång ett arbete för hållbart 

byggande och boende i samarbete med Lunds och 
Landskrona kommuner, Region Skåne och LU. Vi 
vill diskutera mål och visioner för några nya bo-
stadsområden, vägar att uppnå målen liksom hur 
vi ska utvärdera hur det blev. Forskare från ett tio-
tal institutioner kan kommunicera ut sin kunskap 
och också få uppslag till forskningsprojekt, exa-
mensarbeten etc. På sikt ska även företag invol-
veras.

Hur mycket energi kan vi egentligen spara?
 – De fl esta studier uppskattar potentialen till 

30–50 procent. I den nya propositionen är målet att 
spara 20 procent till 2020 och 50 till år 2050.

Hur bor en professor i hållbart boende?
– I lägenhet i stan med gångavstånd till jobbet. 

Fast vi har ett sommarhus i Kivik också. När jag 
inte arbetar ägnar jag mig gärna åt de två barnen, 
fem och åtta år gamla, maken och sommar huset.

Till sist, hur är det att heta Neij i efternamn?
– Man får hela tiden höra gliringar och skämt 

– även utomlands. Å andra sidan minns folk vad 
– Man får hela tiden höra gliringar och skämt 

– även utomlands. Å andra sidan minns folk vad 
– Man får hela tiden höra gliringar och skämt 

man heter! 
TEXT & FOTO:
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