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Pressuppbådet var ovanligt stort 
när doktorerna ställde upp för fo-
tografering på universitetsplatsen. 
Mycket tack vare teologernas he-
dersdoktor Jonas Gardell, men även 
Ekonomihögskolans hedersdoktor, 
chefen för FNs internrevision, Inga 
Britt Ahlenius, väckte mycket upp-
märksamhet. 

Det senaste året fick universitetet 464 nya 
doktorer. Av dessa valde 279 att promove-
ras och få diplom, doktorshatt eller lager-
krans, samt en fest lite senare på kvällen. 

Vid ceremonin i Domkyrkan höll Gö-
ran Bexell sitt sista promotionstal som 
rektor. Han talade om att universite-
tet bevarar sin identitet genom att stän-
digt förnya sig. Han uppehöll sig också 
länge vid att berätta vad akademisk fri-
het inte är. Akademisk frihet är inte fri-
het från administrativa krav, etiska vär-
den och kvalitetskrav. Det är inte heller 
frihet från lag och ordning och endast i 
undantagsfall kan civil olydnad vara be-
fogad. Vilka dessa undantag är gick han 
dock inte närmare in på. 

Däremot, påpekade rektorn, handlar 
akademisk frihet om att forskningen inte 
får låta sig påverkas av vare sig politik, 
ekonomi eller religion. 

Han avslutade sitt tal med att uppma-
na de nya doktorerna att utnyttja uni-
versitetets frihet ännu mer. Konventioner 
för hur forskning ska se ut gör att poten-
tialen ibland inte utnyttjas fullt ut.

– Frihetens fiende sitter också i oss 
själva och i våra konventioner. Det är lät-
tare att på ett upprepande sätt modifiera 
litet på gängse teorier än att komma med 
något som kastar om perspektiven, avslu-
tade Göran Bexell.

UlrIkA OrEdssON

say cheese! det var många som vil-
le fotografera teologie hedersdok-
tor Jonas Gardell. Inte minst maken 
Mark levengood. Och de finklädda 
poliserna var gärna statister. 
foto: mikael risedal

Hedersdoktorer 
lockade stort 
pressuppbåd 
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Välutbildad familj på släktträff: I mitten syns professor Nils Dencker vars far och svärfar blev jubel-
doktorer i medicin respektive teologi vid årets promotion: Fr. v. Karina Dencker, Per Simonsson, Sven 
Jonas Dencker, Nils Dencker, Mette Simonsson, Britt Simonsson, Tord Simonsson och Anna Dencker.

Den stolte fadern och stats-
sekreteraren Peter Honeth 
kramar om dottern Gabriel-
la Honeth, som disputerat i 
medicin. 

Två av Ekonomihögskolans he-
dersdoktorer: Inga-Britt Ahle-
nius, chef för FNs internrevision 
och Peter Lorange, schweizisk 
forskare i företagsekonomi.

Kransflickorna: – Lunds universitet behöver dig!

Solen sken och svetten lackade när doktorerna 
 tågade ut efter tre timmar i domkyrkan.

Puss på dig. Den nypro-
moverade sjuksköterskan 
Jimmie Kristensson får en 
puss av sin fru.

Hattmarskalken Maria 
Ramberg-Winther och ring-
marskalken Susanna Persson.

Övermarskalk 
Carin Brenner.

FOtO: GUNNAr MENANdEr
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Ur innehållet

6  Medicinarna lättar på bromsen
Medicinska fakultetens jätteunderskott krymper stadigt efter 
genomgående besparingar. än är målet inte nått, men det är 
ändå dags att lätta på bromsen och göra nysatsningar. 44 nyan-
ställningar är på gång och medicinarna börjar åter känna fram-
tidstro.

20  osynligt arbete lönade sig
Mikroorganismer syns inte, men fi nns överallt i naturen. Tobias 
Olofsson fi ck som student upp intresset för denna osynliga värld 
och påbörjade en inventering av mikroorganismerna på Kulla-
berg. Tillsammans med Alejandra Vasquez har han efter tusen-
tals timmars oavlönat arbetet äntligen blivit knuten till en insti-
tution. LUM följde med på en insamlingsexpedition per båt.

24  naturvetare med bredd
Biokemisten Cecilia Hägerhäll har sökt patent på lovande forsk-
ningsfynd som kan förebygga benskörhet. Fast egentligen är 
hon inte så inne på kommersialisering och att tjäna en massa 
pengar – det är själva forskningen hon är intresserad av. Därför 
planerar hon och två kolleger att sätta vinsten i en stiftelse som 
ska stödja deras typ av biokemisk forskning. LUM tecknar ett 
porträtt av en lite ovanlig naturvetare som valde den naturveten-
skapliga banan eftersom hon var så intresserad av humaniora…

29  avsaltning gav nya jordbruk
I norra Egypten har man byggt en stor bevattningskanal, vars 
vatten ska skapa nya odlingsmarker. Inledningsvis var projektet 
emellertid mindre lyckat. Jorden var nämlingen så salt att den 
inte gick att odla, trots konstbevattning. Yasser Ahmed Hamed 
på LTH har dock visat att det går att förbättra den salthaltiga 
marken på bara ett år med ganska enkla metoder. Och nu odlas 
majs, vete och en mängd andra grödor i området.

32  svårslagen återförening!
De skiljdes åt från samma himlakropp för 470 miljoner år sedan. 
Men nu har geologen Birger Schmitz sammanfört de två mete-
oritbitarna, där den ena har legat på jorden sedan separationen, 
och den andra färdats i solsystemet fram till 1992 då den ramla-
de ner i huvudet på en pojke i Uganda! 
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Medicinsatsningar. Nu är de vär-
sta nödåren över för Medicinska 
fakulteten. Även om sparplanen 
fortfarande gäller, så kan man sam-
tidigt göra försiktiga nya satsning-
ar.

– Vi behöver inte bara bromsa 
längre, vi kan också gasa lite, säger 
dekanus Bo Ahrén.

I början av 2006 hade fakulteten ett mi-
nus på 127 miljoner kronor, men i början 
av 2008 hade underskottet minskat till 
”bara” 50 miljoner. Man har sparat bland 
annat genom att dra in tjänster efter pen-
sionsavgångar, flytta om enheter för att 
minska hyreskostnaderna, samt krympa 
och rationalisera på alla håll. 

Sparplanen gäller fram till 2011, då 
underskottet förhoppningsvis ska vara 
borta. Men eftersom ekonomin nu är 
på väg åt rätt håll vill fakulteten redan 
idag se framåt. I olika trycksaker redovi-
sar man glatt siffrorna ”1345 + 44”, som 
står för antalet anställda vid fakulteten 
plus antalet nyanställningar som är på 
väg. Att alla tjänster inte är nya, och alla 
inte finansieras av fakulteten, spelar min-
dre roll: det viktiga är att det nu händer 
positiva saker.

– Stämningen på fakulteten är mer 
optimistisk nu. Det beror på att vi lyckats 
med besparingarna och kan börja förbe-
reda oss för framtiden, säger Bo Ahrén. 

Gladast är han över de tre nya tjänster 
som kunnat utlysas till professorskom-
petenta yngre forskare. Sådana finns det 
många av vid Medicinska fakulteten – 

duktiga forskare som inte har några fasta 
tjänster trots sin ålder (”yngre” betyder i 
det här sammanhanget ofta 40–50 år).

Utlysningarna gäller medicinsk forsk-
ning utan närmare specifikation.

– På andra håll tänker man på förhand 
ut vem man vill ha, och definierar sedan 
tjänsten så smalt att bara den personen 
kan komma i fråga. Men framgångsrik 
forskning byggs kring duktiga individer, 
och därför vill vi gå ut brett och få de bäs-
ta forskarna oavsett område, framhåller 
Bo Ahrén.

Nu är ju tre tjänster inte mycket, sär-
skilt med tanke på att det kommit 64 
sökande, varav två tredjedelar från LU. 
Men dekanus hoppas att utlysningar-
na ska kunna fortsätta med minst lika 
många tjänster till under kommande år.

en annan satsning är tre nya kombina-
tionstjänster som fakulteten skapar till-
sammans med Region Skåne. Läkare har 
länge kunnat få sådana tjänster, där man 
är både professor eller lektor vid univer-
sitetet och överläkare vid ett av univer-
sitetssjukhusen. Men Lund/Malmö blir 
nu först i landet med att inrätta kombina-
tionstjänster också för arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster och sjuksköterskor. 

Av de 44 nyanställningar som plane-
ras, så är 30 helt eller delvis finansierade 
av fakulteten. Sex är till hälften betalade 
av rektor som en del i den centrala sats-
ningen på yngre forskare, och elva är helt 
eller delvis finansierade av Region Skåne 
enligt en gemensam forskningsstrategi.

Psykiatri och allmänmedicin är två 

områden som både fakulteten och Regi-
on Skåne vill stärka – fem av de tjänster 
som tillsätts finns inom psykiatrin. Två 
professurer i allmänmedicin är helt nya 
tjänster, knutna till ett kommande pri-
märvårdscentrum på CRC i Malmö.

Andra speciella områden är handi-
kappvetenskap, som får en av de tre 
nya kombinationstjänsterna, och pedia-
trisk stamcellstransplantation. Det sena-
re innebär stamcellsbehandling av barn 
med bl.a. leukemi, ett område där både 
sjukhuset och fakulteten ligger långt 
framme. Universitetssjukhuset i Lund 
har också åtagit sig att finansiera tjäns-
ten i fyra år, varpå fakulteten övertar 
ansvaret. 

– Det ligger långa resonemang bak-
om alla de anställningar som nu utlysts, 
både de som är nya och de som återbe-
sätts efter en pensionsavgång. Även om 
ekonomin blivit bättre, så har vi ju fort-
farande i princip anställningsstopp, sä-
ger Bo Ahrén. 

På lång sikt skulle han vilja göra mer 
för de yngre forskarna, både i form av 
fler tjänster, ökad finansieringsgrad för 
varje tjänst och driftsbidrag. Men än så 
länge handlar det mest om besparing-
ar, som han är imponerad och tacksam 
över hur väl fakultetens anställda klarat 
av. Visst har det knotats en del, men Bo 
Ahrén tycker ändå att viljan att ställa upp 
på de tuffa förändringarna varit påtag-
lig – och nu skymtar man ljuset i slutet 
på tunneln.

INGElA BJÖrCk

Medicinarna nyanställer igen
Medicinska fakulteten släpper lite på bromsen och lyser ut 44 nya tjänster. foto: kennet ruona 
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rektorsvalet. sammanlagt sexton 
personer söker tjänsten som rek-
tor för lunds universitet, efter Gö-
ran Bexell som slutar vid årsskiftet. 
Bland intresseanmälningarna finns 
bland andra dekanerna för medicin-
ska och naturvetenskapliga fakul-
teterna: Bo Ahrén och torbjörn von 
schantz. 

Utöver dem som själva anmält intresse 
kan universitetsstyrelsens valberedning 
komma att kontakta andra som man an-
ser som lämpliga rektorskandidater, men 
vilka dessa är blir inte offentligt förrän de 
accepterat att kandidera.

Under sommaren ska kandidaterna 
intervjuas och diskussioner föras inom 
Hörandeförsamlingen som består av 90 
valda representanter för studenter och 
anställda.

linska Institutet. Doktor Erik Eneroth, 
N-fakulteten, LU. Associate professor 
Åsa Hammar, Psykologiska fakulteten, 
universitetet i Bergen. Professor Cecilia 
Hultberg, professor i musikpedagogik, 
Stockholms universitet, tidigare Musik-
högskolan i Malmö. Lektor Anna Im-
berg, Helsingborg. Överläkare Olof Jarl-
man, ordförande i Uarda-akademien och 
docent medicinsk informatik, LU. Pro-
fessor Stefan Lindgren, tidigare ansvarig 
för grundutbildningen vid Medicinska 
fakulteten, LU. Professor Lars Monteli-
us, LTH, LU. Professor Bengt Sandin, 
professor i historia, Linköpings univer-
sitet. Professor Torbjörn von Schantz, 
dekan, Naturvetenskapliga fakulteten, 
LU. Professor Dag Stranneby, professor 
i elektronikproduktion vid institutionen 
för teknik, Örebro universitet.

BrIttA COllBErG

. 

Den 26 september beslutar så styrel-
sen vilken kandidat man förordar och i 
oktober utses den nya rektorn av reger-
ingen – vilket som regel är en formalitet. 
Det är ytterst sällsynt att man motsät-
ter sig universitetets eget val. När rektor 
väl är utsedd börjar sökandet efter en ny 
prorektor. Efter samråd med hörandeför-
samlingen utses prorektor av styrelsen i 
november.

De som anmält intresse för att axla 
rektorsrollen är:

Professor Bo Ahrén, dekanus, Med-
icinska fakulteten, LU. Professor Hans 
Aili, professor i latin, Stockholms uni-
versitet. Professor Helene Andersson, 
dekanus, International Business School 
i Jönköping. Dr. Nils-Göran Areskoug, 
docent, läkare, tonsättare, Stockholm. 
Professor Jan Carlstedt-Duke, f.d. dekan 
och nu senior advisor till rektor Karo-

sexton vill bli rektor

universitetsverkstad. För något 
år sedan beslöt ltH:s styrelse att 
Akademiska verkstaden skulle läg-
gas ner sedan man räddat undan 
den del som var utbildningsverk-
städer för arkitektur och industri-
design. Men idag står det klart att 
verksamheten kan fortsätta – om 
än kraftigt nedbantad.

En del brukare av verkstaden protestera-
de, bland annat i LUM, och det gjorde 
även Kaj Larsson, som då varit chef för 
verkstaden i två år.

Han menade att den visserligen gick 
back, men att det fanns goda besparings-
möjligheter och att verksamheten är 
mycket viktig för många forskare. Den 
kompetens och erfarenhet som finns vid 
Akademiska verkstaden är svår att hitta 

någon annanstans Man har också bred-
dat verksamheten och arbetat mycket åt 
Historiska museet.

Han pekar på att det kloka beslutet 
från LTHs ledning 2004 att samla alla 
verkstäder under ett tak inte följdes rik-
tigt. Flera institutioner inom och utom 
LTH behöll egna verkstäder och instru-
mentmakare.

– Inte heller fick verkstaden göra de 
nedskärningar som hade varit nödvän-
diga. Hyran var till exempel låst till juni 
2009. Så även om man omsatte 4,5 miljo-
ner och sysselsatte 13 personer drog man 
inte in så mycket att det täckte kostna-
derna.

Personalchef Staffan Svensson är en av 
dem som agerat för att hitta en lösning 
och den är nu beslutad och innebär att 
Akademiska verkstaden krymper sin yta 

från 1.600 till 550 kvadratmeter och sin 
personal från 13 till 6 personer.

Vidare flyttar hela Serviceenheten 
från Tornavägen till verkstadens loka-
ler vid Fysicum. Parkeringsverksamhe-
ten och lokalvården ingår också i rocka-
den. Serviceenheten blir huvudman för 
hela verksamheten från 1 juli 2009. Me-
dia-Tryck flyttar in på våning två, posten 
och verkstaden delar första våningen.

– Nu får vi bättre förutsättningar för 
att få ekonomin i balans, samtidigt som 
vi räddar jobben åt sex personer, säger 
Kaj Larsson. Vi kan hålla samma bredd 
som tidigare, fast med något lägre kapa-
citet och vi kan fortsätta serva våra kun-
der. Kanske även nyanställa någon ung 
person så småningom?

Av de personer som lämnar Akademis-
ka verkstaden har några gått i pension och 
några har fått andra arbetsuppgifter inom 
Lunds universitet. Verkstaden räknar med 
att komma igång med sin verksamhet i 
slutet av augusti, medan resten av Servi-
cenheten räknar med att finnas på plats 
först vid årsskiftet efter ombyggnaden.

MAts NYGrEN

Akademiska verkstaden 
blir kvar – men bantas



8                          LUM nr 6 | 2008

kliMatforskning. Ett 60-tal perso-
ner tuggade på snittar och drack ci-
der medan de diskuterade klimat-
forskning i sOl-centrumi slutet på 
maj. det var det första offentli-
ga tillfället för klimatinitiativet vid 
lunds universitet att presentera sig.

På plats fanns både rektor Göran Bexell 
och projektledaren Per Warfvinge. Här 
fanns också forskare från flera fakulteter: 
naturvetare, LTH:are och samhällsveta-
re. Många engagerade för klimatfrågor, 
men också några som förklarade sig vara 
skeptiker till teorierna om en komman-
de klimatkatastrof.

Göran Bexell beslöt i höstas att lyf-
ta fram klimatfrågorna inom forskning-
en. Om sådana forskas både bland na-
turvetare, tekniker och samhällsvetare. 
Per Warfvinge, professor och vice rek-
tor vid LTH, blev projektledare för kli-
matinitiativet.

– Tanken är främst att visa upp vad 
vi har och utveckla det med gränsö-
verskridande förtecken, förklarar Per 
Warfvinge. Min uppgift är att smör-
ja mekanismerna så saker händer. Ska-
pa uppmärksamhet, understödja gräns-
överskridande ansatser.

Detta kommer inte att ske med pengar 
främst utan med sådant som mingel och 
seminarier (till vilka det finns lite peng-

ar), diskussioner om anslagssökning. Per 
Warfvinge hoppas också på donations-
medel.

En arbetsgrupp leder arbetet och har 
identifierat vissa teman med stor utveck-
lingspotential. Om de kan bindas ihop 
kan de få mycket större utväxling, menar 
Per Warvinge. Snart ska initiativet få en 
hemsida och den 23 september i Palaes-
tra planeras en större lansering.

det finns också en klimatpolitisk blogg 
vid Lunds universitet: http://blogg.fpi.
lu.se/climate/ Av personerna bakom den 
(vid Forskningspolitiska institutet) hölls 
två workshops om handeln med utsläpps-
rätter den 28 och 29 maj.

Däremellan la Per Warfvinge minglet 
i SOL-centrum och fick då några talare 
på köpet som Hans-Jürgen Stehr, dansk 
f.d. ordförande i CDM som ligger bakom 
handeln med utsläppsrätter. Även annan 
expertis utanför LU närvarade, som t.ex. 
Bo Holst från SMHI.

En annan talare vid minglet var Lunds 
kommunalråd Mats Helmfrid, som be-
rättade om Lunds kommuns klimatå-
taganden: trafikbegränsande åtgärder, 
en energiplan som syftar till att tillsam-
mans med Malmö kommun reducera 
koldioxid utsläppen med 85 procent till 
2050.

tExt & FOtO: MAts NYGrEN

 

Mingel för miljön
Inget mingel utan tilltugg.

n-fak reviderar 
förslag till ny 
organisation
organisation. Ett förslag till 
ändrad institutionsstruktur vid na-
turvetenskapliga fakulteten som 
framlagts under våren håller nu på 
att revideras. 

Förslaget presenterades i LUM 
nr 4 och gick ut på att man skulle 
skapa ”federationer” av institutio-
ner under en övergångstid fram till 
bildandet av storinstitutioner. Men 
detta skulle enligt många kritiker 
leda till att det uppstår en ny hierar-
kisk nivå som kunde öka avståndet 
mellan fakultetsledningen och verk-
samheten. 

Presidiet kommer nu att föreslå 
fakultetsledningen att man ska ha ett 
tydligare slutmål med nya storinsti-
tutioner som ska inrättas om två–tre 
år. I ett fall blir det troligen en federa-
tionslösning; det gäller mellan astro-
nomi och teoretisk fysik där man har 
tillstyrkt förslaget.

forskningsstation 
för apstudier invigd
PriMatstudier. nu är LUs nordli-
gaste avläggare invigd: primatforsk-
ningsstationen vid djurparken Fu-
ruvik i Gävle. Där ska intresserade 
forskare kunna lära sig mer om män-
niskoapors tänkande och beteende, 
i ett samarbete mellan universitetet 
och djurparken.

Föreståndare för centret är kog-
nitionsvetaren Mathias Osvath. Hans 
eget forskningsämne är apornas pla-
neringsförmåga: kan apor bortse 
från sina omedelbara behov och pla-
nera för morgondagen? 

En annan lundaforskare som in-
tresserar sig för aporna i Furuvik är 
Tomas Persson. Hans avhandling 
handlade om människoapors bildför-
ståelse, dvs. om apor kan känna igen 
inte bara ett foto av t.ex. en banan 



LUM nr 6 | 2008     9

internationellt. Mellanöstern 
kommer att vara hett ett tag fram-
över. Men så småningom kommer 
även Indien och Afrika att bli aktu-
ella som utbytesländer.

det förutspår Boel Billgren, uni-
versitetets okrönta utbytesdrott-
ning som nu själv byts ut i och med 
att hon går i pension. 

– Fingertoppskänsla och rätt taj-
ming är A och O för att klara jobbet, 
säger hon.

Boel Billgren har arbetat som biträdan-
de enhetschef och periodvis enhetschef 
vid Internationella sekretariatet sedan 
det startade 1992. Det var då som Sveri-
ge gick med i Erasmus-samarbetet.

– Universitetet fick sitt äldsta nu le-
vande utbytesavtal 1966 med California-
universitetet, sedan kom utbytet inom 
Utrechtnätverket och Nordplus. Men 
Erasmus var den första riktigt stora or-
ganiserade internationaliseringen, berät-
tar Boel Billgren.

Hon hade vid tillträdet redan en ge-
digen universitetserfarenhet. 1974 börja-
de hon arbeta för forskningspolitiska pro-
grammet, sedermera Forskningspolitiska 
institutet. Eftersom hon talar ryska fick 
hon hand om många av institutets kon-
takter österut. Därför föll det sig också 
naturligt att Boel Billgren fick samarbetet 
med de baltiska länderna på sin lott när 
Internationella sekretariatet drog igång. 

Hon Minns utbytet med Baltikum som 
en mycket spännande period.

– Plötsligt upptäckte lärare och fors-
kare vid Lunds universitet en ny värld 
som låg alldeles intill oss. Det blev ett 
intensivt utbyte.

När kontakterna med Baltikum och 
även Centraleuropa etablerats riktade 
hon sina blickar mot det forna Sovjet.

– Det kändes angeläget. Kontakterna 
med väst blev ett andningshål för många 
intellektuella från öst.

Men även om Boel Billgren och de 
andra programhandläggarna vid Inter-

nationella sekretariatet har en del att säga 
till om i valet av samarbets- och utbytes-
partners så är det i huvudsak universitets-
ledningen och EU-pengar som styr. 

 – EU finansierar projekt som ligger i 
linje med deras politiska intressen, säger 
hon och påpekar att högre utbildning är 
oerhört viktig för hur folk tänker. 

Hon nämner tiden efter Berlin murens 
fall som exempel där universitetsutbytena 
spelade en roll för att integrera två olika 
världar. Men hon är noga med att poäng-
tera att det inte i första hand handlar om 
reformering av den andres utbildnings-
system, utan om ömsesidig förståelse.

sedan feM år tillbaka har Boel Billgren 
åkt i skytteltrafik mellan Lunds universi-
tet och olika lärosäten i Mellan östern.

– I dag har vi ett stort förtroende kapital 
i både Syrien och Jordanien, säger hon. Vi 
var tidigt ute med samarbete med Mellan-
östern och detsamma gällde när vi redan 
på 80-talet etablerade kontakter i Kina. 
Det är resultat som vi skördar i dag.

Hon får ofta frågan hur det är att resa 
runt som kvinna och förhandla i en man-
lig värld som Mellanöstern, men det har 
aldrig varit något problem. 

– Är man på tillräckligt hög nivå så har 
det ingen som helst betydelse, säger Boel 
Billgren, men tillägger att det nog spelar 
in att det ofta är hon som sitter på plånbo-
ken i de gemensamma EU-projekten.

– Och visst är man ibland något av en 
outsider i många manliga sammanhang 
,fast den upplevelsen har ju även många 
kvinnor på chefsnivå i Sverige.

viktiga lärdoMar som hon skulle vilja 
förmedla till sin efterträdare är att vara 
försiktig med tolkningar av den verk-
lighet man ser omkring sig, att alla inte 
fungerar likadant. I Jordanien, berättar 
hon, är exempelvis den muntliga kom-
munikationen mycket viktigare än det 
skrivna ordet. Folk läser inte alla para-
grafer och avtal vilket gör att de ibland 
inte gör det som kommits överens om. 
Det händer till exempel allt som oftast 

att saker och ting håller på att gå i stöpet 
eftersom folk inte söker visum i tid.

– Men det är ju en del av samarbets-
projektens uppgift att skapa broar mellan 
olika förvaltningskulturer. I vissa länder 
är man dålig på att planera men mästare 
på att improvisera!

nu fyller boel billgren 67 år och läm-
nar sin tjänst. Men hon ska arbeta 20 pro-
cent med ett EU-projekt i Jordanien som 
drivs från Pedagogiska institutionen. 

– Det känns bra att kunna fullfölja 
jobbet och inte sluta tvärt, säger hon. 

Men hon ser också fram emot att hin-
na göra saker som hon tidigare försum-
mat, och resa tänker hon göra även fram-
över – först till San Francisco nu i sommar 
och senare i år till Latinamerika dit sam-
arbetsprojekten aldrig fört henne. 

tExt & FOtO: UlrIkA OrEdssON

fotnot. Pär Svensson vid Forskningsservice, 
med bakgrund vid Sida, ersätter Boel Billgren.

utbytesveteran tackar för sig

Boel Billgren går i pension efter att ha jobbat 
på Internationella sekretariatet från starten.
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Gamla begrepp plockades fram och dammades av när några av årets hedersdoktorer höll 
sina föreläsningar i maj: solidaritet med de fattiga och utstötta. Upp till kamp mot kapi-
talismen, mot homofobi, rasism och kvinnoförtryck. så lät det hos både samhällsvetare 
och teologer. Och fullsatta auditorier applåderade och hurrade. 

Samhällsvetarnas hedersdoktorer

Hedersföreläsning. Vad utmärker 
vår tid?

Är det den globala tillväxten, väl-
ståndet och demokratiseringen?

Eller är det djupnande klassklyf-
tor och skärpta orättvisor? 

samhällsvetenskapliga fakulte-
tens två hedersdoktorer tvekade 
inte om svaret. Och de manade till 
motstånd! 

Världen över drivs fattiga bort från de att-
raktivaste lägena i storstäderna, som för-
vandlas till reservat för de välbärgade.

– Vi måste ta upp kampen och häv-
da allas rätt till staden, sa David Har-
vey, kulturgeograf och professor i antro-
pologi vid City University of New York 
(CUNY) i sin föreläsning.

den deMokratiska välfärdsstaten 

är på väg att utraderas av den neolibe-
rala politiken, hävdade han. Allt mer av 
skattemedel distribueras på olika sätt till 
det privata näringslivet; flödet går från 
fattiga till rika. 

– Det vi ser är överklassens återtagande 
inte bara av makten utan också av rum-
met. Det manifesteras i megastäderna, 
där omflyttningarna går till på olika sätt; 
ibland med tvång som i Kina, ibland med 
”marknadens hjälp” som i Brasilien. I Sâo 
Paolo gav man de fattiga i kåkstäderna 
äganderätt till marken, men eftersom de 
saknar ekonomiska marginaler, har mar-
ken ändå snabbt hamnat i händerna på 
exploatörer – för en spottstyver.

Mer än hälften av världens befolk-
ning bor i städer och allt fler blir stads-
bor. Urbaniseringen förändrar männis-
kors liv och synen på vad det innebär att 
vara människa. Vi har förvandlats till in-
dividualister; det egna hemmet har gått 
från att vara ett långsiktigt sparprojekt 
till ett sätt att göra snabba klipp på fast-
ighetsmarknaden. Men den nuvarande 
krisen i USA visar vilka som får betala 
när bubblan till slut spricker.

– Två miljoner amerikaner har fått 
lämna sina hem, och lika många till vän-
tas få ge upp för att de inte kan betala sina 
lån. De flesta är ensamförsörjande afro-
amerikanska kvinnor, sa David Harvey.

Om kvinnors och minoriteters utsatt-
het talade också Chandra Talpade Mo-

hanty – samhällsvetarnas andra heders-
doktor. Hon är uppvuxen i Bombay, men 
bosatt i USA där hon är professor vid Sy-
racuse-universitetet. Hon är en framträ-
dande feminist inom området postkolo-
niala studier och har gjort mycket för att 
ändra synen på tredje världens kvinnor.

det var när hon själv kom till USA 1977 
som hon fullt ut förstod hur fördomar 
om ras, klass, kön och nationalitet häng-
er samman. 

I Bombay spelade min hudfärg ingen 
roll, men i USA blev jag plötsligt behand-
lad på ett sätt som jag inte begrep. Det tog 
tid innan jag förstod hur detta att vara 
brun, invandrare och kvinna definiera-
de mig i amerikanernas ögon.

Hedrade samhällsvetare: David Harvey, kulturgeograf och professor i antropologi vid City 
 University of New York, och Chandra Talpade Mohanty, professor vid Syracuse-universitetet. 

om kvinnors och 
minoriteters utsatthet
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Hedersföreläsning. – Jesus 
spränger varje hierarki som stänger 
människor ute. ”Jag vill bli ren”, sä-
ger han och rör vid den spetälske. 
Han äter med syndarna och säger 
att tullindrivare och horor ska kom-
ma in i Guds rike. 

det sa teologernas hedersdok-
tor Jonas Gardell, som bjöd på en 
blandning av ståuppkomik och teo-
logisk föreläsning för en nästan 
fullsatt Allhelgonakyrka.

Jonas Gardell berättade om sin bok ”Om 
Jesus” som kommer i april nästa år. Han 
mindes sin frikyrkliga barndoms Jesus: 
blond, blåögd, med jämna vita tänder. 
Väldigt olik den historiske Jesus, juden 
från Nasaret, född fyra år före Kristi fö-
delse, och troligen en tandlös, kortvux-
en analfabet, som pratade bred dialekt.
Ändå blev han tagen på allvar i Jerusa-
lem.

Jonas Gardell har i Jesus funnit inte en 
kosmisk överdomare utan en kärleksfull 
befriare som står på de svagas, de syndi-
gas och utstöttas sida. 

Som homosexuell har han ibland 
mötts av homofobi inom kyrkan.

– Men bortom den har Jesus alltid 
väntat med sitt gudsrike. Vi är en enda 
kropp, bjudna till bords av Jesus. Alla 
räknas och de värsta syndarna kommer 
att tas emot av Gud, inte för att de gjort 
bot och förtjänar det, utan för att de be-
höver det, sa Gardell.

bibeln är full av berättelser som visar 
vägen till befrielse:

– Gå och synda inte mer, säger Je-
sus till horan. Han dömer inte, utan sä-
ger ”gör något annat av ditt liv”. På sam-
ma sätt uppmanar han den lame, ”ta din 
säng och gå”, stanna inte i detta som för-
lamar dig. 

Gardell kröp nästan ihop framför kyr-
kans stora altare när han återgav sin barn-
doms första roliga historia.

– Den om de två tomaterna som var 
ute och gick. Så blev den ena överkörd 
och då vände sig den andra om och sa… 
Ja, vadå?

Varpå hela publiken ropade: ”KOM 
KETCHUP SÅ GÅR VI”.

– Javisst, sken Gardell från altaret. Och 
det är samma sak som Jesus sa till den lame 
mannen: ”Kom ketchup så går vi”.

– Jesus ser den som blivit överkörd, 
söndertrasad. Han ser vad som måste ses 
och måste erkännas, att detta är inte läng-
re en tomat, men väl något annat, som 
också är bra: Kom ketchup så går vi!

Applåderna ville aldrig upphöra, men 
till slut klev ändå dekanen för Centrum 
för teologi och religionsvetenskap Fred-
rik Lindström upp i talarstolen:

”Kom doktor Gardell så går vi!”
Fast Jonas Gardell är snart tillbaka i 

Lund hos teologerna, som förresten fack-
granskat hans teologiska arbeten. Han 
ska delta i teologiundervisningen då och 
då framöver. 

tExt & FOtO: BrIttA COllBErG

Teologernas hedersdoktor Jonas Gardell 

om Jesus och ketchup
Chandra Talpade Mohanty talar mer 

om solidaritet med de förtryckta i hela 
världen, oavsett kön eller ras, än om sys-
terskap. Det gäller att förstå hur makten 
fungerar, och det gör vi bäst genom att i 
ett sammanhang studera det som händer 
inrikespolitiskt i väst och i utvecklings-
länderna, menade hon:

usa bedriver krig mot terrorismen. 
Man befriar ”bruna kvinnor i Irak”, 
samtidigt som man förföljer och fängs-
lar ”bruna män i USA”. En krigsliknande 
kultur brer ut sig också inom landet pa-
rallellt med att allt fler institutioner pri-
vatiseras. 

Inkomstklyftorna och de sociala 
motsättningarna har ökat, konstaterade 
Chandra Talpade Mohanty liksom Da-
vid Harvey. Det satsas allt mer på över-
vakning men det är de välbärgades och 
inte de fattigas säkerhet som ska överva-
kas. Statens tillgångar överförs till pri-
vata verksamheter genom diverse avreg-
leringar. För de privata institutionerna 
gäller inte samma insyn och begräns-
ningar som för de offentliga. Amerikan-
ska armén i Irak har 100.000 privat kon-
trakterade soldater; soldater som kan 
göra sådant som arméns egna inte får el-
ler kan. På hemmaplan har privata fäng-
elser vuxit upp som svampar ur jorden, 
särskilt i sydstaterna med sin historia av 
slaveri. En majoritet av fångarna är svar-
ta män; det sitter fler unga svarta män i 
fängelse än som går på college.

exeMPlen sPeglar en generell ut-
veckling och är effekter av den nylibera-
la politiken och nedmonteringen av det 
gemensamma samhällsprojektet, hävda-
de Chandra Talpady Mohanty.

– Men vad händer om vi inte längre 
äger någonting tillsammans? Om jord, 
himmel och allt däremellan är privat 
egendom i profithungriga händer? 

Också akademikerna måste besinna 
sitt uppdrag ställda mot den här hotbil-
den, menade hon. Själv ser hon sig som 
ansvarig för det hon gör och den forsk-
ning hon bedriver, inte bara inför sina 
kolleger, utan lika mycket inför samhäl-
lets mest utsatta grupper.

tExt & FOtO: BrIttA COllBErG

Författaren och estradören Jonas Gardell höll 
en bejublad föreläsning i Allhelgonakyrkan.
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     rQ08
Geoffrey Boulton är överordförande för 
de sjutton internationella expertpaneler 
som just nu utvärderar forskningskvali-
teten vid Lunds universitet inom ramen 
för projektet rQ08 – research Quality 
Assurance for the Future – 2008. 

I början av juni var Boulton och pane-
lernas ordförande i Lund för att i möten 
och intervjuer komplettera det skriftli-
ga material om forskningen vid LU som 
man fick redan i våras. I juli ska paneler-
na ha sammanfattat sina omdömen och 
slutrapporten ska vara klar 1 augusti.

Minst 100 miljoner kronor av de di-
rekta statsanslagen till Lunds universi-
tet – de s.k. fakultetsmedlen – ska i höst 
fördelas utifrån kvalitetskriterier i kombi-
nation med strategiska överväganden i 
budgetarbetet inför 2009. 

universitetssaMarbete. Forsk-
ning och högre utbildning är stor-
britanniens näst största verksam-
het – större än läkemedelsindustrin. 
Alla data visar att stora, ämnesmäs-
sigt kompletta och fria universitet 
har störst betydelse för utveckling-
en av en region.

Industrin vet detta, men aka-
demikerna själva har börjat tappa 
tilltron till sina kärnvärden, säger 
Geoffrey Boulton. 

Han är geolog, ”vice principal” 
för universitetet i Edinburgh och le-
der den stora forskningsutvärde-
ringen vid lunds universitet, rQ08.

När detta läses har Geoffrey Boulton just 
besökt Lunds universitet för andra gången 
i vår. Senast i juni i egenskap av överord-
förande för utvärderingspanelerna inom 
LU-projektet RQ08 (se ruta nedan).

LUM träffar honom dock redan i maj 
när han deltar i universitetsnätverket LE-
RUs rektorsmöte som denna gång för-
lagts till Lund.

Det är en mogen samling herrar och 
några damer som samlas i Gamla biskops-
huset. Begreppet universitet är i föränd-
ring, konstaterar rektorerna. Många hö-
gre lärosäten med mycket olika profil och 
inslag av forskning kallar sig universitet. 
Hur ska LERU-universiteten profilera sig 
så att både beslutsfattarna i EU och de oli-
ka länderna förstår skillnaden? Ska LERU 
användas mer som ett varumärke? 

så går diskussionen men den som bry-
ter ganska abrupt är just Geoffrey Boul-
ton som lobbat för LERU från begyn-
nelsen och väl känner tankegångarna 
inom EU.

Visst ska forskningsuniversiteten lyfta 
fram sin pedagogiska roll och understry-
ka hur de skiljer sig från andra lärosäten 
där forskningen är mer tillämpad och ut-
bildningen mer yrkesinriktad. 

– För kompletta forskningsuniversi-
tet är grundforskningen och dess kopp-
ling till en bred akademisk utbildning 
det centrala. Men när det gäller själva 
begreppet ”universitet” är loppet kört. 
Det finns en mängd institutioner som 
kallar sig universitet. De har olika inne-

håll och inriktning men de flesta har ett 
värde, säger Geoffrey Boulton och tyck-
er att detta inte är något att lägga tid och 
tankar på.

Över huvud taget varnar han för att 
fastna i diskussioner om organisation, 
form och struktur; var och hur verksam-
heter ska bedrivas inom LERUs ram, om 
de ska få bära LERUs namn, hur de ska 
finansieras etc. 

– Prata inte så mycket. ”Just do it”. 
Han återkommer till detta över en 

kopp kaffe i pausen. Universiteten gör 
samma erfarenhet i dag som många fö-
retag när de slogs samman till större en-
heter på 80- och 90-talen; flexibiliteten 
blev lidande. Universiteten ska akta sig 
för att bygga nya fasta, strukturer som 
hindrar rörligheten och tvärtom under-
lätta och avformalisera samarbetet.

euroPa beHöver få fram unga forska-
re med ett tvärkulturellt och tvärveten-
skapligt perspektiv, beredda att jobba in-
ternationellt. LERU ska understryka att 
forskning är en viktig del av forskarut-
bildningen, och erbjuda så optimala dok-
torandmiljöer som möjligt.

Geoffrey Boulton – LU-utvärderare och LErU-representant:

– värna universitetens flexibilitet
t

Geoffrey Boulton från The University of Edinburgh är både LU-utvärderare och LERU- 
representant. foto: gunnar menander
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     leru 
LErU – League of European research Uni-
versities – grundades 2002 för att hjälpa 
fram europeisk forskning. Organisationen 
drogs igång av några av Europas främ-
sta universitet; bland annat universiteten i 
Cambridge, Oxford, Helsingfors, Heidel-
berg och Karolinska institutet. Lunds uni-
versitet blev invalt 2006 och är nu ett av 
tjugo medlemsuniversitet. Målet för LErU 
är att påverka Europapolitiken så att Eu-
ropa ska kunna leva upp till den så kallade 
Lissabonstrategin, som bland annat strä-
var efter att Europa ska komma ikapp USA 
både vad gäller innovationer och forskning 
senast år 2010. 

Men det handlar i lika hög grad om att 
slå vakt om en bra grundutbildning. De 
kompletta universiteten har sitt värde i att 
de bedriver både forskning och grundut-
bildning, menar Geoffrey Boulton. Men 
formen har också sin begränsning. 

– Vi kan och ska inte göra allt och ab-
solut inte arbeta med ett kortsiktigt nyt-
toperspektiv. Man gör ett fruktansvärt 
misstag om man driver universitet uti-
från marknadens behov, säger han med 
skärpa.

– LERU-universiteten ska klargöra 
att de inte är en ensidig forskningskul-
tur, utan en verksamhet där undervis-
ning och forskning pågår i dialog. Ris-
ken är att forskningen överbetonas – av 
ekonomiska skäl. Det är helheten – kom-
binationen av kreativa individer och fri-
heten att tänka fritt – som gör universite-
ten till de dynamiska verksamheter som 
är så viktiga för samhällsutvecklingen, 
anser Geoffrey Boulton.

– Alla undersökningar visar de kom-
pletta universitetens oerhörda betydelse 

– värna universitetens flexibilitet

universitetssaMarbete. Veten-
skap och forskning står inför helt 
nya och utmanande uppgifter i Eu-
ropa. 

Politikerna har inte axlat ledar-
rollen när det gäller klimathotet – 
Al Gore är ett undantag.

– I dag är forskare och vanliga 
medborgare de drivande krafterna 
för att hindra global uppvärmning. 
Forskarna står för ett ledarskap 
som grundas i kunskap, inte politisk 
makt, sa lUs styrelseordförande Al-
lan larsson när han talade inför rek-
torerna i lErU-nätverket.

Ledarrollen för att hindra klimatför-
sämringen var den första och viktigas-

te som Allan Larsson lyfte fram. Men 
det finns fler centrala uppdrag för forsk-
ningen. I samklang med EUs Lissabon-
strategi finns goda förutsättningar för en 
nystart för forsknings- och utvecklings-
arbetet i Europa, menade Larsson. Allt 
mer kommer att satsas på ”kunskapsin-
dustrin”, t.ex. på nya hållbara teknologier 
och verktyg för att möta framtida genera-
tioners behov utan att äventyra miljön.

Planerna på ESS, the European Spal-
lation Source, är ett led i den utveckling-
en, menade Allan Larsson. Lund är en av 
de platser som diskuteras för placeringen 
av ESS, men först ska Lund enligt planer-
na bygga världens ledande synkrotron-
ljuskälla, MAX IV. Med både ESS och 
MAX IV kan Europa behålla sitt ledar-

Allan Larsson till LErU-rektorerna:

– Forskningen står inför 
nya uppgifter i Europa

tför dynamiken i en region. Och då har 
man ändå inte räknat in effekten av alla 
de studenter som varje år utexamineras. 
Kanske är vår viktigaste uppgift inte att 
producera bra forskare utan medvetna och 
kloka medborgare!? Vad vi ger studenter-
na är ju en uppsättning verktyg och en 
ram för att fortsätta att utforska sig själva i 
mötet med andra människor och tankar.

Men Medan företagen och närings-
livets folk är fullt på det klara med det 
fria och kompletta universitetets betydel-
se för regionens liv och ekonomiska ut-
veckling, så lider alltså akademierna själ-
va av sviktande självkänsla.

– Företagarna prisar de klassiska aka-
demiska värdena högre än vi gör själva. 
Vi måste räta på oss, ”stiffen our backbo-
nes”, säger Geoffrey Boulton.

Han har heller ingen förståelse för att 
teknik och naturvetenskap ofta bedöms 
som värdefullare än kunskap om moralis-
ka, kulturella och politiska förhållanden. 

– Visst är det en fördel för samhäl-

let om vi förstår naturen bättre. Men vi 
kommer ingen vart med den kunskapen 
om vi inte också förstår människan och 
samhället. Det visar klimatfrågan. Och 
det visar historien. 

BrIttA COllBErG

skap inom området materialforskning.
LUs styrelseordförande pekade ock-

så på universitetens roll både för regio-
nal utveckling och ekonomisk tillväxt 
generellt.

– Kunskap är ingen ändlig resurs. 
Den måste inte delas i bitar som en äp-
pelpaj – samma kunskap kan användas 
av många samtidigt, utan att dess värde 
minskar för andra!

Allan Larsson avslutade sitt anförande 
med att rikta ett antal frågor till LERU-
rektorerna, som ledare för nyckelinstitu-
tioner i kunskapssamhället:

Hur kan vi bygga in dessa nya perspek-
tiv på forskningens betydelse i samhälls-
utvecklingen, hur kan vi översätta möj-
ligheterna till handling? Hur kan vi bäst 
utnyttja de resurser som kommer att bli 
tillgängliga för forskning och utveckling 
de närmaste åren – hur går vi från frag-
mentering till produktiv samordning? 
Kan vi stärka vår kapacitet att fatta beslut 
på en europeisk nivå i frågor som angår 
oss alla, genom att till exempel satsa på 
bättre infrastrukturer för forskningen?

BrIttA COllBErG



14                          LUM nr 6 | 2008

universitetssaMarbete. Hur 
marknadsför man ett gammalt 
anrikt universitet som nyskapan-
de och nytänkande? 

det var en huvudfråga för de in-
formationschefer som samlats i 
Edinburgh i maj inom ramen för 
U21-samarbetet. Majoriteten kom 
från universitet som liknar lunds – 
men flertalet arbetar mer integre-
rat med marknadsföring gentemot 
nationella och internationella mål-
grupper än vad man gör här. 

En anledning till det kan vara att Lunds 
universitet var det enda som inte ligger i 
ett engelskspråkigt land eller har engel-
ska som huvudsakligt arbetsspråk. 

Lund var också det enda avgiftsfria 
universitetet vid U21-mötet. De övriga 
representanterna kom från universitet i 
Storbritannien, Dublin, Hongkong och 
Melbourne. 

Hur man attraherar potentiella stu-
denter var det stora diskussionsämnet, 
och marknadsföring har blivit allt vik-
tigare för universiteten. Ett par av dem 
har nyligen anställt Market researchers 
med uppgift att samla den information 
om marknad och målgrupper som be-
hövs för att arbeta strategiskt med stu-
dentrekrytering. 

Intern samordning är en annan fråga 
som kom upp under mötet, dels när det 
gäller det interna arbetet med varumär-
ke och grafisk profil, dels samordning 
mellan olika nivåer i organisationen. Att 
få alla att sträva åt samma håll och kän-
na sig som en del av helheten var något 
som de flesta såg som en stor utmaning 
för framtiden.

sOFIA HANsON

fotnot. Universitas 21 (U21) är ett inter-
nationellt nätverk som består av 21 uni-
versitet i tretton länder runt om i värl-
den. Samverkan sker främst genom olika 
samarbetsgrupper där representanter 
från universiteten utbyter erfarenheter.  

utbildning. ”Att inte se patienter 
som de diagnoser de har utan som 
de individer de är.” så sammanfat-
tar medicinarstudenten Jonatan Wi-
strand resultatet av kursen ”krop-
pen i humanioraperspektiv” . det 
är litteraturprofessorn Anders Palm 
som står bakom den och under sina 
fyrtio år som lärare han har sällan 
upplevt så engagerade studenter 
som de tjugo blivande läkarna han 
nyligen examinerat.

Humaniorakursen är en s.k. valbar kurs 
som pågår under fem veckor, (motsvaran-
de 7,5 poäng) som kan väljas av alla på lä-
karlinjens termin 6, 7, 9 och 10. Att den ges 
så sent i utbildningen beror på att studen-
terna ska ha en del klinisk erfarenhet att 
dela med sig av till sina kurskollegor. De 
kommande mötena i den blivande yrkes-
rollen är centrala i kursen och det hand-
lar inte bara om möten med patienter utan 
även med annan personal och anhöriga. 

– Jag har fått en bredare människo-
syn, säger Maria Nilsson som läser på sin 
sjunde termin. Det handlar om att se hela 
människan.

Studenterna har fått läsa och diskutera 
många texter och berättelser, och There-
se Nilsson, som läser på sjätte terminen, 
tycker att de tränats i att läsa även mel-

lan raderna. De har fått uppleva myck-
et av patientens perspektiv genom att 
läsa böcker som skrivits av personer med 
cancer och de neurologiska sjukdomar-
na ALS och MS. 

Therese Nilsson berättar hur de dis-
kuterat empati med utgångspunkten att 
lära sig förstå patienternas känslor.

– Men inte att känna de känslorna – 
då bränner man nog ut sig.

Ett mål med kursen har varit att bätt-
re förstå sin yrkesroll, och det tycker stu-
denterna verkligen att de har gjort. Jonat-
han Wistrand säger att han har fått ett 
annat perspektiv än det rent medicinska, 
och Maria Nilsson menar att hon fått ett 
helt nytt tankesätt. Läkaryrket känns nu 
både roligare, rikare och även knepigare 
med fler dimensioner och fler utmaning-
ar, tycker de alla tre. 

Till detta kommer att det varit trev-
ligt att få byta miljö – kursen har getts 
i Språk- och litteraturcentrum, SOL – 
och att det funnits plats och utrymme 
för kreativitet och reflektioner. 

Och ryktet om humanioras flummig-
het – är det överdrivet?

– Ja absolut, detta är en av de mest väl-
planerade och välstrukturerade kurser vi 
läst under hela utbildningen. Med otro-
ligt bra gästföreläsare dessutom! 

MArIA lINdH

 

Therese Nilsson, Maria Nilsson och Jonatan Wistrand är tre blivande läkare som fått nya 
 perspektiv på sitt yrkesval. foto: maria lindh

Humanistisk kurs 
stärkte blivande läkare

informationschefer 
inom universitas 21 
bytte erfarenheter
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ledarskaP. – Jag var jättearg inn-
an jag åkte. När man leder en insti-
tution på 300 personer är det svårt 
att vara borta en hel vecka. Men 
när jag kom hem var jag glad att jag 
gått kursen!

så sammanfattar Gunilla Wester-
gren-thorsson en veckas prefektut-
bildning tillsammans med fjorton 
kolleger från hela universitetet.

I april infördes det nya s.k. prefektkon-
traktet vid Lunds universitet – en skrift-
lig överenskommelse som formaliserar 
och specificerar uppdraget som prefekt 
på ett sätt som inte skett tidigare. Några 
veckor senare hölls den första veckokur-
sen inom ramen för den utvidgade pre-
fektutbildningen. 

Gunilla Westergren-Thorsson blev 
2005 prefekt för grundutbildningen vid 
storinstitutionen för experimentell med-
icinsk vetenskap. Hon värvades av dåva-
rande prefekten Patrik Brundin och tog 
över efter honom för ett drygt år sedan.

– Jag har alltid varit intresserad av 
människor, undervisat mycket, och både 
i grundutbildningen och som handleda-
re för doktorander har det varit en kick 
för mig att se människor utvecklas.

vad PrefektskaPet innebar kunde 
hon dock aldrig ens i sin vildaste fantasi 
föreställa sig.

– Jag trodde det gick ut på att hålla 
ekonomin i balans och lyfta verksamhe-
ten – och det är förstås huvudsaken. Men 
samtidigt dyker mycket annat upp som 
att folk mår dåligt av olika anledningar. 
Det måste oftast hanteras omedelbart för 
att verksamheten ska fungera. 

Prefekten ska också förhålla sig till ar-
betsplatskulturen som präglas av medar-
betarnas utsatthet och konkurrens sins-
emellan. 

– En kursdeltagare myntade uttrycket 

”den grandiosa bitterheten” som är påtag-
lig i den akademiska världen där många 
känner sig missgynnade och förbigång-
na, både när det gäller tjänster och anslag. 
Som prefekt tvingas man lyfta blicken 
och utveckla det så kallade helikopter-
perspektivet. Det är väldigt nyttigt.

Prefekterna informerades om regel-
verket som styr universitetet och om den 
hjälp som erbjuds av den gemensamma 
förvaltningen, t.ex. när det gäller upp-
handlingar, juridiska frågor, kommuni-
kationsstrategier m.m.

Därtill innebar kursen att universi-
tetsledningen fick ”ett ansikte”. 

– Ibland kan man uppleva att univer-
sitetshuset, rektor och andra i ledningen 
befinner sig i en annan världsdel, säger 
Gunilla Westergren-Thorsson. Men nu 
fick vi gott om tid med rektor, prorektor, 
vicerektorerna och förvaltningschefen.

Själv fick hon en bättre förståelse för 
universitetets måldokument, den strate-
giska planen.

– Göran Bexell gjorde en bra beskriv-

ning och bröt ner den i sina beståndsdelar. 
Viktiga mål i strategiska planen är bättre 
ledarskap, ökad internationalisering och 
mer samverkan, så kallad gränsöverskri-
dande forskning. Vi måste bli mer öpp-
na om vi ska vara en attraktiv arbetsplats 
och kunna utveckla universitetet, samti-
digt som vi slår vakt om våra kärnvärden: 
nyskapande, frihet under ansvar och högt 
i tak i diskussionen. 

när gunilla Westergren-tHorsson 

började som prefekt skrevs inga kon-
trakt. Men nu har hon ett, som anger att 
hon under ”58 procent av arbetstiden” ska 
ägna sig åt prefektskapet. I realiteten blir 
det mer, under intensiva perioder upp till 
70 procent. Forskningen sker mycket på 
fritiden. Hon leder också en forskargrupp 
med tio medlemmar och har dessutom 
två barn – 10 och 13 år gamla.

– Det går – men en del av forsknings-
arbetet får göras på natten!

Hon tycker prefektkontraktet är bra, 
eftersom det klargör vad uppdraget hand-
lar om och vad som förväntas av en.

– Det hade varit bra att ha ett sånt i 
handen från första dagen.

Kursen gav också deltagarna ett nät-
verk av prefektkolleger som kommer att 
fortsätta hålla kontakt. 

– Att träffas över fakultets- och ämnes-
gränser har varit givande. Det kan vara bra 
att ha någon utanför institutionen att bol-
la besvärliga frågor med. Som prefekt ris-
kerar man annars att bli väldigt ensam.

så Här efteråt är Gunilla Westergren-
Thorsson alltså mycket nöjd med kursen. 
Hon menar att en professionalisering av 
ledarrollen är viktig för att kunna full-
göra uppdraget.

– Jag tror att man som ledare kan ut-
rätta väldigt mycket med ganska små 
medel. Att kommunikation är det cen-
trala – att få ut information till medarbe-
tarna så att de vet vad som händer, kän-
ner att de är viktiga och delaktiga.

Introduktionskursen kompletteras 
framöver med kortare halvdagskurser 
kring teman som kräver mer tid, berät-
tar personalutvecklaren Ingrid Estrada-
Magnusson som höll i kursen tillsam-
mans med kollegan Birgitta Reisdal.

BrIttA COllBErG

 

Prefektutbildning 
får gott betyg

Gunilla Westergren-Thorsson fick stort 
 utbyte av en veckolång prefektutbildning. 
foto: kg pressfoto
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islaMologi. Centrum för Mellan-
östernstudier firade sitt ettårs-ju-
bileum med en konferens där Jan 
Hjärpe och andra giganter inom is-
lamologin medverkade. 

I samband med detta passade 
lUM på att göra en inventering av 
morgondagens ”Hjärpar”. Vilka är de 
nya doktoranderna som ska försvara 
universitetets expertis inom ämnet 
islamologi och vad forskar de om?

I slutet på en lång slingrande korridor 
nere i CTRs källare träffade LUM dok-
toranderna Johan Cato och Simon Stjern-
holm – som båda forskar om hur musli-
mer påverkar och påverkas av europeisk 
politik. 

Simon Stjernholm och Johan Cato de-
lar både rum och intressen. Båda stude-
rar islam utanför arabvärlden och poli-
tiskt agerande bland troende muslimer. 
Medan Simon Stjernholm fördjupar sig 
i en sufisk rörelse i London ägnar Johan 
Cato sig åt hur troende muslimer i Sveri-
ge skapar sin politiska identitet. 

Morgondagens Hjärpar...

tvärvetenskaP. Att bära eller inte 
bära huvudduk är en het fråga i da-
gens Europa. 

– Vårt universitet är fullt av kvin-
nor som bär slöja som en politisk 
protest och till stöd för en muslimsk 
identitet som inte kopplas till ter-
rorism, säger en av forskarna på 
workshopen ”Jämlikhet och mång-
fald”.

Det är universitetslektorn och sociologen 
Åsa Lundqvist på Centrum för genusve-
tenskap som samlat ett tiotal europeis-

ka forskare till en tvådagars workshop i 
Lund. Programmet har hon gjort tillsam-
mans med kollegerna Birte Siim, statsve-
tare från Danmark, och Janet Fink, väl-
färdsforskare från Storbritannien.

– Vi har en stark välfärdspolitisk forsk-
ningstradition i Skandinavien, säger Åsa 
Lundqvist. Men vi behöver bredda per-
spektiven och få in fler aspekter än kön 
och klass för att förstå hur socialpolitisk 
lagstiftning påverkar människors liv.

Den tvärvetenskapliga workshopen 
är förhoppningsvis ett första steg mot ett 
europeiskt nätverk där forskning kring 

välfärdsfrågor också omfattar etnicitet 
och migration, sexualitet, regional till-
hörighet, handikapp etc.

Ett exempel på hur många olika per-
spektiv strålar samman är den pågående 
slöjdebatten i Europa. Inom EU finns ett 
särskilt forskningsprojekt som heter just 
”Veil” (slöja). Sverige är dock inte med 
utan Skandinavien representeras av Dan-
mark; där den borgerliga regeringen ny-
ligen – tvärtemot den egna domarkårens 
och den egna integrationsministerns vil-

slöjförbud eller inte
– ett sätt att uttrycka vad man vill vara som nation

Vi forskare har en viktig roll i att visa 
upp de skillnader som finns inom eu-
ropeisk islam, säger Simon Stjernholm. 
Jag valde att studera den sufiska rörel-
sen Naqshbandi-Haqqanis. Det är en li-
ten och för de flesta okänd rörelse men 

den spelar en viktig roll när det gäller 
islams utveckling i Europa.  

Sufism är ett samlingsnamn för is-
lamisk mystik. Den sufiska rörelsen 
har sina rötter i 1400-talet och leds 
av shejker som reser runt och besöker 

Sawitri Saharsho.

Simon Stjernholm och Johan Cato forskar bl.a. om hur muslimer påverkas av europeisk politik. 
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fler islamdoktorander:
Eli Göndör forskar om muslimsk-israeliska 
kvinnor. Han intresserar sig för vad det får 
för konsekvenser att arbeta inom sociala och 
politiska rörelser med islam som grund i en 
stat som är byggd på den judiska religionen. 

Ask Gasi forskar om islam på Balkan 
med fokus på det muslimska ledarskapet 
i Bosnien-Hercegovina samt olika sufiska 
grupper och rörelser i området.

rickard lagervall studerar hur moder-
na tänkare i Marocko diskuterar begreppet 
frihet, och vilka argument som hämtas från 
den islamiska traditionen.

Abdul Baten Miajis avhandlingsarbe-
te fokuserar på problematiken och debat-
ten kring biståndsarbete som rör kvinnor i 
Bangladesh.

Frida Mebius Önnerfors skriver om 
Salamullah-rörelsen, en urban ny religiös rö-
relse med rötter i Jakarta.

Armin dannenberger, beskriver den 
svenska bilden av ett muslimskt samhälle 
och dess invånare kring år 1800. I doktorsav-
handlingen ger han en bild av de andalusiska 
judarna som en av grupperna i ett ”mång-
kulturellt” och mycket ojämlikt samhälle.

Muhammed shams studerar utveck-
lingen av shiitisk shariarätt i Iran.

sina anhängare runt om i världen.
Man skulle kunna likna den med väck-

elserörelser, säger Simon Stjernholm. 
Just Naqshbandi-Haqqanis tar starkt 

avstånd från fundamentalismen och vill 
bryta de extremistiska gruppernas mo-
nopol på islam. De menar att islam har 
blivit ”kidnappat av extremisterna”.

Många soM konverterat till islam 
har anslutit sig till Naqshbandi-Haqqa-
nis och kanske är det därför som en del 
hävdar att det är en form av europaan-
passad islam. Men det är en beskrivning 
som de själva vänder sig emot.

– Det pågår just nu en intensiv kamp 
om vilka som ska vara de rättmätiga re-
presentanterna för islam, säger Simon 
Stjernholm.

Precis som Simon Stjernholm anser 
Johan Cato att bilden av muslimer mås-
te diversifieras. 

Svenska politiker ser dem ofta som en 
enhetlig grupp, säger Johan Cato som 
för närvarande plöjer sig igenom de oli-
ka partiernas partiprogram. 

Han ger den socialdemokratiska Bro-
derskapsrörelsen som exempel.

De har valt Sveriges muslimska råd 
som samtalspartner, trots att det egentli-

gen är väldigt oklart i vilken grad de kan 
säga sig representera Sveriges muslimer. 
På det sättet riskerar man att andra mus-
limska grupper utestängs. 

Socialdemokraterna är ändå det par-
ti som ägnar mest kraft åt att fiska rös-
ter bland muslimska väljare. Och många 
troende muslimer väljer att rösta på dem. 
Rättvisetanken och stöd åt samhällets 
svaga grupper ligger, enligt Johan Cato, 
i linje med hur en del muslimer tolkar 
Koranen. Däremot lägger många troende 
muslimer socialdemokraternas skolpoli-
tik i den negativa vågskålen: Möjligheten 
att praktisera sin religion är viktig och då 
kan friskolor vara ett bra alternativ. 

MilJöPartiet Har utarbetat en medve-
ten strategi på att få in medlemmar från 
olika invandrargrupper och de nyrekry-
terade står ofta på valbar plats. 

– Värdet av förebilder ska inte under-
skattas, säger Johan Cato. 

Annars anser han att partipolitiken 
gentemot muslimer handlar mycket om 
att motverka radikalisering av islam. 

– Man vill stöpa om islam så att den 
passar in i samhället – islam ska in i folk-
rörelsetraditionen. 

tExt & FOtO: UlrIkA OrEdssON

ja – beslöt att förbjuda domare att bära 
huvudduk.

Ett beslut som om något visar vilken 
laddning den här frågan fått och hur den 
utnyttjas inrikespolitiskt, menade Birte 
Siim.

Sawitri Saharsho, från Vrie Universi-
teit i Amsterdam, har studerat argumen-
ten för och emot slöja i offentliga ämbeten 
i bl.a. Holland, Frankrike och Tyskland.

– Kan en polis eller lärare bära hu-
vudduk? På den frågan fick jag mycket 
olika svar – som visar att neutralitet be-
tyder olika saker i olika sammanhang. 
Vissa uppfattar slöjförbud och enhetlig 
uniform hos en yrkesgrupp som t.ex. po-
lisen som en garanti för opartiskhet från 
polisens sida. Andra uppfattar tvärtom 
mångfald, manifesterad i form av att po-
liser kan bära slöja, som en garanti för 
att de inte kommer att bli diskriminera-

de av polisen, säger Sawitri Saharsho.
Synen på att bära slöja i offentliga 

ämbeten skiljer sig mellan länderna. I 
Frankrike är det assimilering och (jäm)
likhet som gäller i det offentliga; stat och 
religion ska hållas åtskilda och i franska 
skolor får flickorna inte bära slöja.

I Holland har man en huvudsakligen 
mångkulturell inställning. Trots att mot-
sättningarna skärpts och det pågår en för-
ändring i riktning mot den franska håll-
ningen är det i praktiken ingen stor sak 
att bära slöja i Holland. Det är talande att 
trettio procent av dem som varit mest akti-
va i debatten om slöjförbud själva är kvin-
nor som bär slöja. Denna minoritet gör sig 
hörd i Holland, menar Sawitri Saharsho.

I Tyskland är det etnisk-kulturella ar-
gument som slår igenom. I åtta delstater 
som undersökts har tre – däribland Ber-
lin – förbjudit alla religiösa symboler, även 

det kristna korset, för utövare av offentli-
ga ämbeten. Fem deltstater har infört vad 
man kallar en kristen-konservativ modell, 
där t.ex. lärare ska följa vad man kallar 
principerna om religiös, politisk och ide-
ologisk neutralitet. De får inte bära hu-
vudduk, men väl ett kors eftersom kristna 
symboler är undantagna med hänvisning 
till regionernas kulturarv. Beslutet har 
väckt protester eftersom domare och ex-
perter är oeniga om hur man ska tolka den 
grundlagsskyddade religionsfriheten. 

Sammantaget räcker synen på staten 
och medborgarskapet inte för att förklara 
ett lands hållning till den muslimska hu-
vudduken. Också den nationella histori-
en spelar in. Att acceptera slöja eller inte 
i offentliga ämbeten blir ett sätt att ut-
trycka vad man är och vad man vill vara 
som nation, menar Sawitri Saharsho.

tExt & FOtO: BrIttA COllBErG
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skolsaMverkan. den 22 maj kom 
tolv hela åttondeklasser – från Bo-
den i norr till simrishamn i söder 
– till lund och ltH för en hel dags 
kunskaps tävling, riksfinalen i tek-
nikåttan. Efter flera spännande 
matcher stod en klass från Väster-
ås som slutsegrare och kunde resa 
hem med pengar, uppmärksamhet 
och ära i bagaget.

Både SVT och TT filmade finalen. På 
LTHs hemsida låg slutresultat, bilder och 
även filmklipp ute bara ett par timmar 
efteråt. Det här var första gången som 
Teknikåttans riksfinal ägde rum söder 
om Linköping. Tidigare har den gått i 
det distrikt där slutsegraren hört hem-
ma året innan, men Skånes lag har ald-
rig vunnit. Nu har man bytt till en fast 
turordning för finalerna.

Bakom tävlingen ligger önskan att 
öka ungdomens intresse för teknik, och 
detta innan de har valt gymnasieinrikt-
ning. I vilken grad man har lyckats är 
mycket svårt att utvärdera men på LTH 
uppger några procent av de nya studen-
terna varje år att Teknikåttan var deras 
första kontakt med universitetsvärlden.

Tävlingen startades i Linköping 1993 
men inför 1995 frågade arrangörerna om 

fler högskolor ville vara med på båten. 
LTH genom Lisbeth Wester och Eva 
Nilsson hörde till de första som nappade 
och 1995 drog man igång i Skåne med en 
regionfinal som direktsändes av TV4.

Efter ytterligare något år var alla lan-
dets tolv distrikt med i tävlingen. Eva 
Nilsson har hela tiden varit LTHs re-
presentant i gruppen av administratörer 
medan Lars Olsson, universitetslektor i 
elektroteknik, kom att spela en viktig roll 
bland frågekonstruktörerna.

 eva nilsson Har sett till att alla hundra-
tals praktiska detaljer fungerar som t.ex. 
att vid detta laget cirka 10.000 gästande 
14-åringar ätit spagetti med köttfärssås på 
LTH. Detta har inte bara gällt de 16 klas-
ser från Skåne som kvalificerar sig till slut-
spel varje år utan även distriktet för Skåne 
och Småland som också tävlar i Lund.

– Man får inte glömma något: skyl-
tar, guider, funktionärer, domare till fyra 
parallellt pågående tävlingar, frågeställa-
re, priser, bemannade informationsbord, 
tipsrundor och instruktioner till alla, sä-
ger Eva Nilsson.

Varje klass får en teknologvärd som 
guide. Förutom tävlingen hinner man 
med en populär fysik- och lasershow, en 
tipsrunda och en tävling för lärarna i stö-

velkastning. Värdarnas intryck samlas in 
efteråt.

Till en riksfinal stiger förväntning-
arna. I år anlitades därför TV-profilen 
Henrik Johnsson som programledare och 
Måns Zelmerlöw avslutade som hemlig 
gäst. Gissa om mobilkamerorna gick var-
ma! Jonas Hallberg och Martin Timell är 
kända företrädare som programledare.

1996 kom den första riksfinalen. Vid 
det laget hade en ganska väl sammansatt 
grupp lärare från hela landet tagit hand 
om frågorna. Mängder av frågor ska hit-
tas på och svar formuleras. En del upp-
gifter är av praktisk natur och inför fi-
nalerna brukar klassen få konstruera en 
finurlig teknisk manick som ska demon-
streras inför en jury. Ett par gånger har 
regionfinalerna gått på ett företag, något 
av dem som sponsrar priserna.

– Frågegruppen från tolv olika högsko-
lor har haft en bra sammansättning och 
träffats några gånger varje år, säger Lars 
Olsson. Den senaste tiden har kanske 
naturfrågorna fått en viss dominans över 
teknikfrågorna, tycker man på LTH.

i lund är av tradition LTH-lärare do-
mare medan frågorna ställs av Jesper-
spexare. Här har man också alltid bju-
dit in hela 16 klasser till åttondels- och 
kvartsfinaler medan vissa andra regio-
ner nöjer sig med en semifinal och en fi-
nal. Det kräver färre frågor och mindre 
arbete,m men ger inte lika många kon-
takter med högskolevärlden, vilket Eva 
Nilsson ser som den största vinsten.

– Jag tror att LTH har minskat avstån-
det till våra elever med åtskilliga ”käns-
lokilometer” och dessutom gjort fin PR 
för sig själv, skrev en lärare i Gamleby för 
några år sedan.

I Skåne deltog i vintras 390 klasser 
(nära 9.000 elever) i den första omgången 
som besvaras på blanketter i klassrum-
men. Det slår inget annat distrikt.

– Deltagandet har ökat från 100 till 
400 klasser med nya rekord varje år, kon-
staterar Eva Nilsson.

På www.teknikattan.nu kan man se 
alla gamla frågor och även Kunskapsnä-
tet som är en pedagogisk påbyggnad på 
för att inspirera grundskolelärare.

tExt & FOtO: MAts NYGrEN

långsiktig strategi 
bakom teknikåttan

Spänning under riksfinalen i Teknikåttan.
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biblioteksutbyte. – det finns en 
stark vilja och en gammal kunskap 
att bygga vidare på när det gäller 
utvecklingen av bibliotek i Geor-
gien. 

det menar lena Olsson på raoul 
Wallenberginstitutet som hjälpt till 
att bygga upp biblioteket vid Public 
defender´s Office i tbilisi. I höst blir 
det fortsatt jobb i Georgien – med 
utbildning av bibliotekarier på tbili-
si state University.

Det gör Lena Olsson med hjälp av det sti-
pendium hon fått av LUB (Lunds univer-
sitets bibliotek) på 12.000 kronor. Hon är 
årets LUB-stipendiat och ser fram emot 
att åka tillbaka till Georgien och hjälpa 
till med utbildningen av de blivande bib-
liotekarierna i Tbilisi. 

– Det finns en enorm brist på modern 
bibliotekskunskap. Det saknas kunska-
per om exempelvis internationell stan-
dard vid katalogisering och det saknas 
möjligheter för tillgång till elektronisk 
tillgänglig information som exempelvis 
databaser, säger hon.

det innebär till exeMPel att georgis-
ka forskare och studenter inte kan ta del 
av elektroniska tidskrifter som finns till-
gängliga via ”open access”. Lena Olsson 
menar att det delvis är så illa att akademi-
ker inte längre går till biblioteken efter-
som där varken finns modern litteratur 
eller modern kompetens bland persona-
len. 

– De flesta bibliotek består av stora 
gamla samlingar registrerade på hand-
skrivna kort.

Under senare års krig och omstruk-
tureringar av de tidigare ryska länderna 
är det också institutioner som exempel-
vis bibliotek som drabbats hårt av ekono-
miska besparingar.

– Men till skillnad mot vissa länder i 
Afrika handlar det ju i alla fall inte om att 

börja från noll, utan det finns lite gam-
mal kunskap att bygga vidare på, menar 
Lena Olsson.

Idén om att hjälpa till med biblioteka-
rieutbildningen vid universitetet i Tbili-
si fick Lena Olsson i samband med ar-
betet och invigningen av biblioteket på 
Public Defender’s Office som är ett om-
budsmannakontor för mänskliga rättig-
heter. Att bygga upp det biblioteket och 
att stödja översättning av litteratur inom 
mänskliga rättigheter till georgiska är en 
del i ett större projekt stött av SIDA. 

i tbilisi koM lena olsson i kontakt med 
den georgiska biblioteksföreningen och 
fick via dem kontakt med bibliotekarie-
utbildningen. Föreningen har nu bjudit 

in henne att vara gästlärare på utbild-
ningen.

_ Det ena har lett till det andra, ler 
hon och berättar att hon ser mycket fram 
emot att få komma tillbaka till Tbilisi. 
Där finns en stor entusiasm och reger-
ingen har uttalat att landet verkligen vill 
satsa på biblioteksutveckling.

lena olsson sökte och fick det årliga 
LUB-stipendiet för detta ändamål och 
Biblioteksdirektionens chef Lars Björns-
hauge var nöjd när han tillkännagav det 
på den årliga biblioteksdagen i maj. 

– Det är med glädje vi ger stöd till Le-
nas resa och uppehälle, och också ser att 
LUB:s satsningar på kompetensutveck-
ling av den egna personalen på detta sätt 
kan ge spridningseffekter långt utanför 
Lunds universitet, sa han. 

MArIA lINdH

Lena Olsson tillsammans med den  lokale 
bibliotekarien på Public Defender’s Office 
i Tbilisi, George Amariani, vid invigningen i 
april i år.

     raoul Wallenberg- 
     biblioteket
raoul Wallenberginstitutet för mänsk-
liga rättigheter och humanitär rätt eta-
blerades i Lund 1984. Institutets huvud-
sakliga uppgift är att främja forskning 
och utbildning inom mänskliga rättig-
heter. 

Vid institutet finns ett bibliotek med 
tonvikt på folkrätt och mänskliga rättig-
heter. Biblioteket används av forskare 
och studenter från hela världen. 

I en helt nyligen publicerad rapport 
”Winds of Change: How e-technologi-
es can assist education on human and 
minorities’ rights” har en grupp fors-
kare vid Human rights Centre, Univer-
sity of Sarajevo och ETC – European 
Training and research Centre for Hu-
man rights and Democracy – utvärde-
rat hemsidor från olika europeiska insti-
tut inom mänskliga rättigheter för att 
se hur väl de är anpassade till forskning 
inom området för mänskliga rättighe-
ter. rapporten framhåller i mycket po-
sitiva ordalag raoul Wallenberginsti-
tutes biblioteks hemsida och menar att 
den är mycket väl anpassad och täckan-
de när det gäller forskningsområdet. Se 
den på www.rwi.lu.se

t

lUB-stipendiat utbildar 
bibliotekarier i Georgien



20                          LUM nr 6 | 2008

tobias Olofsson har  ägnat 
nästan 10.000 timmar 
åt oavlönat arbete. till-
sammans med kollegan 
 Alejandra Vasquez har han 
byggt upp en art databank 
med 15.000 mikroorganis-
mer och kämpat för att få 
sin lilla forskargrupp knu-
ten till en institution. Nu 
äntligen börjar de båda 
forskarna vädra morgon-
luft. En dag i maj följde 
lUM med när de samlade 
mikroorganismer i djupet 
nedanför kullaberg. 

kartläggning
På djUPet

                 LUM nr 6 | 2008

tobias Olofsson gör sig 
redo för dagens första dyk.
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Den krabba sjön gör att den lilla motor-
båten som ska hämta oss har svårt att läg-
ga till vid piren i Ransviksbadet. 

 – Hoppa i nu! beordrar skepparen, 
en kvinna med spegelglasögon, yllemös-
sa långt ner över ögonen och en solbrän-
na som vittnar om många saltstänkta 
båtfärder. 

LUMs reporter tumlar ombord 
och så bär det av mot första anhalten: 
Ablahamn, en liten vik strax nordost om 
Kullens fyr. 

Medan motorbåten kämpar sig runt 
Kullaberg drar Tobias Olofsson bak-
grund och fakta kring sitt projekt.

– Jag brukar säga att vi är upptäckts-
resande i mikrovärlden, börjar han sin 
berättelse. 

det Hela startade när Tobias Olofs-
son läste molekylärbiologprogrammet 
i slutet av 90-talet och köpte ett gam-
malt mikroskop av en lärare. Han börja-
de studera och kartlägga mikroorganis-
mer i luften och på marken. Först mest 
för att lära sig använda mikroskopet. Se-
dan alltmer systematiskt. Han inspirera-
des av sin lärare i mikrobiologi Sten Ståhl 
och projektet Nationalnyckeln som star-
tades 2001. 

I Nationalnyckeln kartläggs svenska 
växter och djur, men mikroorganismer 
ingår inte i det projektet, säger han. 

Att Tobias valde just Kullaberg för 
sina studier beror dels på att han är upp-
vuxen i Lerberget, men också på att det är 
en unik miljö. Eftersom det fi nns många 
unika insekter och växter på Kullaberg 
räknade han med att detsamma skulle 
gälla för mikroorganismerna. Och det 
fi ck han rätt i. I deras bank fi nns närma-
re 400 helt nya arter. 

när tobias olofsson, vid olika årstider 
och från tio olika platser på Kullaberg, 
tagit prover på mikroorganismer i luft, 
växter, bär, jord och sötvatten så fanns 
ytterligare ett outforskat element i inven-
teringsarbetet – havet. 

Här måste han göra en paus i sin be-

rättelse. Det är dags för första dyket och 
kollegan Alejandra Vasquez är nästan 
klar.

– I med dig nu snackepelle, säger 
skepparen med spegelglasögon som he-
ter Lena Svensson och är dykledare och 
lärare i marinbiologi på Campus Hel-
singborg. 

Eftersom det handlar om dyk i tjäns-
ten är säkerhetsreglerna väl tilltagna. 
Lena Svensson har yrkesdykarcertifi kat 
och planerar dagens tre dyk. Med på bå-
ten fi nns även räddningsdykaren och 
doktoranden Th erese Jephsson som i full 
våtdräktsutrustning sitter uppe på båten 
och svettas, beredd att rycka in om nå-
got skulle gå fel. 

Räddningsdykaren och dykledaren 
checkar utrustningen – tuber, mun-
stycke, tyngder. På med huva, handskar 
och grodfötter. Dykarna är röda i ansik-
tet av ansträngning och värme. För att 
klara kylan den dryga halvtimmen de ska 
vara i djupet, har de förutom torrdräkten 
även ett skidunderställ och något som ser 
ut som en dunsovsäcksoverall. 

när dykarna väl Har försvunnit 
ner under ytan berättar Lena Svensson 
att hon lärde känna Tobias Olofsson när 
hon var studievägledare vid Institutio-
nen för biologi. 

– Jag minns honom från den tiden för 
han hade en väldig energi och gick dubb-

”Jag hade fått forskningspengar och försökte 
knyta mitt projekt till en rad olika institutioner. 
Men det är svårt att hitta hemvist åt en forskar-
grupp som inte är knuten till en professor.”

sa långt ner över ögonen och en solbrän-
na som vittnar om många saltstänkta 
båtfärder. 

LUMs reporter tumlar ombord 
och så bär det av mot första anhalten: 
Ablahamn, en liten vik strax nordost om 
Kullens fyr. 

Medan motorbåten kämpar sig runt 
Kullaberg drar Tobias Olofsson bak-
grund och fakta kring sitt projekt.

– Jag brukar säga att vi är upptäckts-
resande i mikrovärlden, börjar han sin 
berättelse. 

t

Räddningsdykaren Therese Jephsson och dykledaren Lena Svensson kollar att utrusningen 
 sitter som den ska på Alejandra Vasquez och Tobias Olofsson.
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la kurser för att skaffa sig behörighet att 
disputera inom livsmedelsteknologi, sä-
ger hon. 

Deras vägar korsades igen förra året 
när han ringde till Campus på jakt efter 
en institution som kunde hysa de båda 
forskarna och projektet. 

Efter dyket bekräftar Tobias Olofsson 
det hon säger. 

– Jag hade fått forskningspengar och 
försökte knyta mitt projekt till en rad oli-
ka institutioner. Men det är svårt att hit-
ta hemvist åt en forskargrupp som inte är 
knuten till en professor.

till slut, efter stöd från bland andra 
fundraisingavdelningen, LU-innovation, 
förre Campus-rektorn Anders Hallgren 
och till sist även vicerektor Björn Wit-
tenmark, lyckades de förankra sitt pro-
jekt vid Institutionen för cell- och orga-
nismbiologi. 

– Vi fick ett fantastiskt stöd av dem 
som trodde på vår forskning och att den 
skulle gå att kommersialisera. Dåvaran-
de fundraisern, Carina Skoglund, dril-
lade oss i att presentera vad vi håller på 
med för eventuella donatorer och hjälpte 
oss att få ett anslag från Sparbanksstif-
telsen Skåne så att vi kunde ta ut åtmins-
tone halvtidslöner. 

vid det Här laget hade även Alejandra 
Vasquez blivit en del av forskargruppen. 
De båda forskarna hade lärt känna var-
andra vid doktorandutbildningen i livs-
medelsteknik och under tiden som hon 
hade en postdok-tjänst vid Medicinska 
fakulteten på CRC i Malmö blev hon 
alltmer integrerad i det som först varit 
ett fritidsprojekt.

– Jag blev intresserad eftersom det 
började gå från ren grundforskning till 
något som kan ha en mer praktisk till-

lämpning inom livsmedelsteknologi, sä-
ger Alejandra Vasquez. Dessutom lock-
ade det att få vara med och driva ett 
projekt med egna idéer. 

Medan båten dyker upp och ner bland 
vågtopparna, på väg till nästa dykstopp, 
vid Åkersberget, ger forskarna exempel 
på hur de kan hitta användningsområ-
den åt ”deras” mikrorganismer. Först lå-
ter de DNA-bestämma mikroorganis-
merna och delar in dem i olika familjer. 
Därefter söker de i olika databaser efter 
forskargrupper som använder sig av bak-
terier ur samma familj och med lite tur 
kan ett intressant samarbete uppstå. 

– Det kan ju hända att vår bakterie är 
bättre än den som använts tidigare, säger 
Tobias Olofsson och berättar att de har 
hittat en bakterie i honung som skulle 
kunna användas till antibiotika eller så 
kallat functionalfoodlivsmedel. 

t

Sikten är sämre än vid vinterns dyk berättar Alejandra Vasquez för LUMs Ulrika Oredsson. 
Som en extra säkerhetsåtgärd har dykarna knutit en lina mellan sig. 

Tobias Olofsson är uppvuxen i Lerberget strax 
söder om Kullaberg och kan hela nationalpar-
ken utan och innan.
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     Mikro-
    organismer
Det huvudsakliga syftet med 
projektet är att inventera mik-
roorganismer (bakterier, jäst 
och mögel) från alla element 
på naturreservatet Kullaberg. 
Projektet har bl.a. finansierats 
med 1,3 miljoner kronor från 
Gyllenstiernska Krapperups-
stiftelsen. Detta ska täcka 
materialkostnaderna som 
framförallt består i att DnA-
bestämma mikroorganismer-
na. Forskarna har dessutom 
fått 0,8 miljoner kronor från 
Sparbanksstiftelsen Skåne för 
att täcka två halvtidslöner un-
der ett års tid. 

Mikroorganismer är osyn-
liga för blotta ögat och till fa-
miljen hör bakterier, encelliga 
alger, jästsvampar och andra 
mikroskopiskt små svampar.

 Exempel på användnings-
områden och produkter som 
tillverkas med hjälp av mik-
roorganismer: Youghurt, fil-
mjölk, öl, ost, bröd, functio-
nal food, hälsofil, bioetanol, 
antibiotika, insulin, crème 
fraiche, ensilage, färg, livs-
medel, reningsverk, anti-
svampmedel, choklad, oliver 
och surströmming. 

Tobias Olofsson och Ale-
jandra Vasquez har startat 
företaget Concellae AB och 
arbetar på att förbättra exis-
terande produkter som an-
vänder sig av mikroorganis-
mer samt att hitta helt nya 
användningsområden. 

– Vi har kanske löst honungens gåta, 
säger han. 

Men mer än så vill han inte berätta 
innan de har publicerat den vetenskap-
liga artikeln och tagit patent på sin upp-
täckt. Ett annat projekt som de är inblan-
dade i handlar om etanoleffektivisering.

Medan vi pratar blir Alejandra Vas-
quez sjösjuk och ser allt grönare ut i an-
siktet. Torrdräkten klämmer runt halsen 
men hon säger att det nog blir bättre bara 
hon kommer i vattnet. 

väl fraMMe vid åkersberget är det 
dags för dagens andra dyk. Prover häm-
tas från olika djup för att få variationen 
på proverna: ytskikt, bottensediment, 
vattnet närmast botten och vid det som 
kallas för språngskiktet. Vid språngskik-
tet möts det salta vatten som flyter in i 
Östersjön och det mindre salta vattnet 
som flyter ut. Skiktet ligger på ungefär 

tio meters djup och innehåller en rik flo-
ra med mikroorganismer.

När dykarna kommer upp igen efter 
ytterligare en halvtimmes dyk är båda 
illamående. Även Tobias Olofsson har 
börjat anta en grön färg.

– Det gungar lika mycket där nere, 
säger Alejandra Vasquez och drar i dyk-
dräktens halslinning för att lätta på 
trycket mot halsen. 

Efter en snabb överläggning med dyk-
ledaren beslutar de sig för att äta något i 
hopp om att bli av med sjösjukan. Men 
när inte ens maten hjälper bestämmer de 
sig för att göra det tredje dyket en annan, 
mindre blåsig, dag. LUMs reporter släpps 
av vid Ransviksbadet och den lilla motor-
båten stävar vidare mot labbet vid Cam-
pus Helsingborg där forskarna ska stude-
ra innehållet i den osynliga fångsten. 

tExt: UlrIkA OrEdssON

FOtO: GUNNAr MENANdEr

t

Mot land! Sjösjukan ska med lunch fördrivas.
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Hon är inte intresserad av att kom-
mersialisera en upptäckt för att tjä-
na pengar. däremot vill hon gärna 
få råd med sin fortsatta grund-
forskning. Möt biokemisten  Cecilia 
 Hägerhäll, som valt ett okonven-
tionellt sätt att hantera ett lovande 
forskningsfynd.

– De som propagerar för att vi ska star-
ta företag kring våra upptäckter brukar 
framhålla att det kan ge pengar till det 
lilla extra, som en lyxig bil. Men jag är 
inte ett spår intresserad av en Ferrari. Vad 
jag önskar mig är ännu en doktorand och 
en lab-ass, säger hon.

Cecilia Hägerhäll var först inte in-
tresserad av kommersialisering i någon 
form. Sedan insåg hon att den tid hon 
brukat lägga på att söka anslag lika gärna 
kunde läggas på att söka patent. Inkom-
sterna från patentet kan sedan finansiera 
den grundforskning hon helst vill hålla 
på med. Därför planerar hon och två kol-
legor att starta en stiftelse inriktad på att 
stödja deras typ av biokemisk forskning.

det fynd de tar Patent På är hemligt 
tills patentansökan är klar. Men så myck-
et kan sägas som att det handlar om pro-
biotika, nyttiga mikroorganismer som 
kan skydda mot benskörhet. Om bakte-

rierna håller vad de lovar är den möjliga 
marknaden enorm, nu när en hel gene-
ration 40-talister går in i riskzonen för 
höftfrakturer och andra benbrott.

att cecilia HägerHäll gjort detta fynd 
har inte alls med hennes egentliga forsk-
ning att göra, utan har sin bakgrund i en 
bröstcancer hon drabbades av för ett par 
år sedan. Den tuffa cancerbehandlingen 
slog ut hennes kropps förmåga att produ-
cera östrogen, och östrogenbrist är känt 
för att öka risken för benskörhet.

– Därför äter jag själv min produkt. 
Men den är lite knölig att framställa, så 
jag ser fram emot den dag den finns att 

Patent ska ge 
     forskningsro

Porträtt | CECILIA HäGErHäLL

I labbet, fr.v. studenten Santiago Gisler, Cecilia Hägerhäll, doktoranden och kursassistenten Meerim Jeembaeva, studenterna Parastoo Sabet och 
Sofia Lundgren.
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köpa i affären, säger hon. Intresset från 
industrin är redan stort: det har redan va-
rit företagsfolk på besök för att fiska efter 
information.

Skälet till att Cecilia Hägerhäll en 
gång valde naturvetenskap är lite ovan-
ligt: det var inte att naturvetenskap låg 
henne varmast om hjärtat, utan snarare 
att det inte gjorde det.

– Jag har alltid läst mycket skönlit-
teratur och historia. Men tänkte att om 
jag nu skulle lägga energi och studieme-
del på en utbildning, så skulle det inte 
vara något som jag ändå ägnade mig åt, 
förklarar hon.

att studera i lund var hon inställd på 
redan i skolan. Däremot hade hon aldrig 
tänkt bli forskare, allra minst inom pro-
teinkomplexen i mitokondriernas and-
ningskedja. 

– Jag hörde en doktorand tala om det-
ta medan jag var student, och tyckte synd 
om honom. ”Vilken miss, att ägna fyra-
fem år av sitt liv åt något så urtrist”, tänk-
te jag. Och sedan kom just detta att bli 
mitt avhandlingsämne...

Mitokondrierna är små enheter  inuti 
cellerna, ofta kallade för cellens kraft-
verk. Genom sin så kallade andnings-
kedja omvandlar de blodsockret till den 
energi vi behöver för allt vi gör. 

att förstå strukturen hos protein-
komplexen i mitokondriernas membran 
är av stort medicinskt intresse. Mito-
kondrierna har visat sig spela en viktig 
roll i många sammanhang – vid neuro-
logiska sjukdomar som Alzheimers och 
Parkinsons, vid cancer och även vid van-
ligt åldrande.

Cecilia Hägerhälls mitokondrieforsk-
ning har nu tagit fart igen efter hennes 
sjukdom. Nedgången då kan ha bidrag-
it till att hon bara fick 3 rankingpoäng 
av 7 möjliga av den externa kommitté 
som förra året utvärderade forskningen 
vid Kemiska institutionen. Hon var dock 
inte den enda kvinnan med en sådan pla-
cering. För även om institutionens an-
ställda inte själva ansåg att de kvinnliga 
forskarna vid Kemicum var sämre än de 

Cecilia Hägerhälls kök hemma i Vallkärratorn är som taget ut böckerna om gubben Pettsson och 
katten Findus. Och katt finns också i hemmet – fast den heter Tjalle.t
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manliga, så gav utvärderingen ett sådant 
resultat. Medelvärdet för männen låg på 
4.6, medan kvinnorna bara låg på 2.9. 

Kunde det verkligen stämma? undra-
de Cecilia Hägerhäll och kollegan Vive-
ka Alfredsson, och beslöt sig för att titta 
närmare på saken.

Utvärderarna hade tittat på forskarnas 
publikationslistor, CV och forsknings-
planer samt haft personliga möten med 
var och en. Paret Hägerhäll-Alfredsson 
tittade för sin del på ”h-index”, ett helt 
objektivt mått som kombinerar antalet 
publikationer och antalet citeringar.

– Vi fann en klar könsskillnad bland 
de yngre forskare som hade lågt h-index, 
alltså ganska få publikationer. Där fick 
merparten av männen en rankning på 4 

eller högre medan merparten av kvinnor-
na rankades mycket lägre, säger Cecilia 
Hägerhäll. 

Hon tycker sig se ett exempel på det 
omtalade ”glastaket”, det osynliga hinder 
som hejdar kvinnor från att nå toppen. 

någon Medveten diskriMinering tror 
hon inte det handlar om. Mekanismer-
na tar sig mer subtila och omedvetna ut-
tryck, kanske t.ex. genom att kvinnor är 
sämre på att framhålla sitt eget värde, och 
att manliga forskare har lättare att se var-
andras goda egenskaper.

– Den akademiska processen bygger 
på att en äldre forskare måste uppfatta 
en yngre kollega som lovande. Där tror 
jag det sker en sållning. Yngre män ses 

En annan värld... Cecilia Hägerhäll och hennes kompisar i Afghanistan 1989. foto: privat

ofta som lovande, medan yngre kvinnor 
ses som trevliga kollegor, bra lärar- och 
studierektorsämnen och så vidare – men 
inte lika gärna som lovande forskare, me-
nar Cecilia Hägerhäll. 

Hon ser inte mått som h-index som 
hela lösningen. Men de kan fungera som 
en kontroll: om en utvärderare vill ranka 
forskaren X högre än hans bibliometris-
ka placering (publiceringar m.m.) egent-
ligen motiverar, så bör det ges goda skäl 
till detta.

Sin knappa fritid ägnar Cecilia Hä-
gerhäll ibland åt släktforskning, där hon 
bl.a. hittat en anfader som var ryttmäs-
tare och deltog vid tåget över Bält. Hon 
har också studerat dansk-svenska fiskar-
familjer från 1600-talet och letat efter re-
sandefolk i släkten hos en väninna som 
skälldes för tattarunge som liten. (Det 
fanns en resande tre generationer bakåt, 
men det var också allt).

sJälv reser Hon också gärna, i ordets 
vanliga betydelse. Före doktorandstu-
dierna 1989 hade hon ett halvår ledigt, 
då hon egentligen tänkt sig till Sydame-
rika men kom att hamna i först Pakis-
tan och sedan Afghanistan. Hon lärde 
bland annat känna krigsherren Malik Sa-
rin och följde med hans grupp över ber-
gen till Jalalabad när ryssarna just hade 
lämnat Afghanistan. Att komma till des-
sa avlägsna bergsbyar beskriver hon som 
en tidsresa: det var som att kastas tillba-
ka till 1200-talet.

– Burka är ett hemskt plagg för dem 
som alltid tvingas bära den. Men för mig 
var den mycket praktisk när jag tog mig 
fram och tillbaka över gränsen till Pa-
kistan. Ingen kunde ju se vem jag var, 
säger hon.

En annan fritidssyssla är att renove-
ra den gamla bostaden i Vallkärratorn. 
Huset har personlighet och charm, men 
också en hel del skavanker. Där finns 
arbete nog för många år framåt, precis 
som när det gäller mitokondriernas and-
ningskedja. Och det verkar Cecilia Hä-
gerhäll trivas bra med.

tExt: INGElA BJÖrCk

FOtO: kENNEt rUONA

”burka är ett hemskt plagg för dem som  alltid tving-
as bära den. Men för mig var den  mycket  praktisk 
när jag tog mig fram och tillbaka över  gränsen till 
Pakistan. ingen kunde ju se vem jag var.”

t



LUM nr 6 | 2008     27

ta tåget till 
cykelsemestern!
Nu är det sommar och högsäsong för turismen. Men går det 
att skapa en hållbar turism som inte skadar miljö, resurser 
och människor? kanske om man stannar på den egna konti-
nenten – ett bra tips är att åka tåg inom Europa.

Hur semestra hållbart? Håll dig på din kontinent och ta tåget! Här järnväg i världsarvet Cinque terra, ligurien, Italien. 
foto: claes grundsten/bildhuset
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Adriana Budeanu vid Internationella 
miljöinstitutet forskar om hållbar res-
pektive ohållbar turism. Den senare är 
lätt att beskriva: stränder som tapetserats 
med höga hotell, nedsmutsning av luft 
och vatten, flygets utsläpp av växthusga-
ser, prostitution, kriminalitet och miss-
bruk på många turistorter, traditionella 
värden som ersatts av en allmän ”macdo-
naldifiering”…

– Turismen slår undan benen på sig 
själv genom att förstöra just de natur- och 
kulturvärden som turisterna söker. Tu-
ristindustrin måste ändra sig i framtiden, 
om inte annat så av ren självbevarelse-
drift. Och vi som konsumenter har ock-
så ett ansvar: vi kan välja semesterresor 
som skadar våra resmål så lite som möj-
ligt, menar hon.

inoM euroPa finns det många såda-
na möjligheter. Det går att resa med tåg, 
och researrangörerna kan ta fram erbju-
danden med miljövänligt boende, lo-
kalt producerad mat osv. Eftersom hela 
88 procent av den europeiska turismen 
sker inom vår egen kontinent, så finns 
här mycket att göra.

Turismen är idag Sveriges främsta nä-
ring, som häromåret gav större inkom-
ster än t.ex. exporten av stål eller trävaror. 

Och Skandinavien kan bli en allt stör-
re turistmagnet när värmen ökar runt 
Medel havet.

– Redan nu kan ju sommartempera-
turen bli över 40 grader på många gamla 
resmål, säger Adriana Budeanu.

Hon tror att Skandinavien kan bli det 
nya sommarparadiset, när Medelhavets 
stränder blir för heta. Det kommer att 
få stora effekter. Om bara en procent av 
medelhavsturisterna kommer till Sveri-
ge i stället, så innebär det en fördubbling 
av den svenska turistindustrin. Då gäller 
det att planera för att undvika skador på 
miljö och samhällsliv.

resorna till andra kontinenter då, 
går det att få dem hållbara? Det är mer 
tveksamt, menar forskaren. Här gäller 
det att tänka alternativt, och se om det 
går att tillgodose turisternas längtan ef-

ter nya upplevelser och nya, exotiska vyer 
även utan miljöskadliga flygresor.

Nu är ju inte alla dagens långresor totalt 
”ohållbara”. Det finns till exempel eko-re-
sor, cykel- och vandringsresor, äventyrs-
resor med naturinriktning samt så kallad 
pro-poor tourism och community tou-
rism, vars intäkter går till de fattiga res-
pektive till den by turisten besöker. 

– Inte heller sådana resor är hållbara 
fullt ut, men de är det bästa möjliga idag. 
Nu gäller det att få massturismen in på 
samma spår, så att de mer hållbara resor-
na inte bara blir en liten nisch för sig, me-
nar Adriana Budeanu. 

Hennes nuvarande forskning hand-
lar om hållbarheten i turisternas kon-
sumtion. Turister i Åre fick i vintras sva-
ra på frågor om sina resor dit, sin bostad 
på orten, sin mat och sina nöjen, och 
miljöaspekterna på allt detta. Resultaten 
tyder på att turisterna är väl medvetna 

om miljö problemen på en global skala, 
men inte vet vad de själva kan göra för 
att minska dem. 

– Här finns alltså ett stort utrymme 
för att erbjuda mer hållbara alternativ, 
säger hon.

Tidigare studerade miljöforskaren i sin 
avhandling researrangören TUI Nordic, 
som äger bl.a. Fritidsresor, Prisma och 
Temaresor. På deras resmål finns många 
traditionella metoder och produkter som 
kunde utnyttjas bättre, tror hon.

– Jag drack kaffe med en kvinna som 
ordnar dykutflykter i Phuket. Hon var 
bekymrad över problemet med plast-
påsarna från turisternas lunchmat, som 
ofta slängs i havet. De både skräpar ner 
och skadar djurlivet – sköldpaddor som 
får plast i strupen kan till exempel kvä-
vas och dö. 

– När vi talat en stund kom hon själv 

på en lösning. Lunchmackorna kan för-
packas i bananblad i stället – det blir 
bättre för miljön, billigare och antagli-
gen också roligare för turisterna.

Med rätt stöd och en klar policy på 
toppnivå skulle sådana små goda exem-
pel kunna förmeras. Och researrangörer-
na har börjat förändras åt rätt håll – men 
frågan är om förändringarna sker snabbt 
nog, nu när kunderna blir allt mer miljö-
medvetna och klimathotet banar väg för 
ny miljölagstiftning.

– Researrangörerna står inför valet att 
vara förutseende och satsa på hållbar tu-
rism så snabbt som möjligt, eller vänta 
tills de tvingas att göra det, säger Adria-
na Budeanu. Hon tror att Ving, Apollo, 
Spies och dagens andra resejättar måste 
skynda sig att förändras, om de ska kun-
na finnas kvar på sikt.

INGElA BJÖrCk 

”turismen slår undan benen på sig själv 
genom att förstöra just de natur- och 
kulturvärden som turisterna söker.” 

t

Inom Europa finns det många möjligheter 
att utveckla hållbar turism, menar Adriana 
Budeanu. foto: ingela björck
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Fredskanalen är en gammal egyp-
tisk dröm. Genom att leda vatten 
från Nilen ut i öknen nära Medel-
havskusten skapar man nya åkrar, 
odlingsmarker och byar på sinai-
halvön och kan flytta dit folk från 
de överbefolkade delarna kring 
 kairo.

Men går det att få jorden bör-
dig eller duger vattnet bara till fisk-
odling?

Yasser Ahmed Hamed visar i sin doktors-
avhandling, som las fram på LTH i maj, 
att det går utmärkt att förbättra den salt-
haltiga marken på bara ett år. För en av ar-
tiklarna i avhandlingen vann han i mars i 
år ett fint pris, utdelat av prins Sultan Bin 
Abudulaziz, kronprinsen i Saudiarabien.

Det stora statliga kanalbygget, El Sa-
lam Canal, som inleddes på 90-talet, syf-
tar till att försörja den snabbt växande 
befolkningen genom att öka odlingsmar-
ken. I dag är tre av fyra planerade etap-
per färdiga och 250.000 hektar ny jord-
bruksmark har skapats. Vattnet leds från 
Nilgrenen Damietta bland annat i fem 
tjocka rör under Suezkanalen.

befolkningen i ökenlandet Egypten 
har alltid varit helt beroende av Nilen. 
Av landets en miljon kvadrat kilometer 
bor befolkningen bara på 5 procent av 
ytan och bara 2,5 procent är odlad. Dess-
utom växer städerna snabbt. Det är detta 
problem som El-Salam-kanalen är tänkt 
att lindra.

– Idag har stora områden förvandlats 
till jordbruksmark, det är otroligt att se 
för mig som sett det som öken tidiga-
re, konstaterar Yasser Ahmed Hamed. 
Ännu återstår det att bygga ut systemets 
mest ostliga delar. 

Ganska snart visade det sig dock att 
jordens höga salthalt här på Sinaihalv-
ön gjorde det svårt att bruka den. Det 
är delvis gammal havsbotten, flack mark 
nära havsytan med salt grundvatten och 
stor avdunstning – upp till två meter om 
året! En del bönder som köpt mark billigt 
kände sig lurade när de inte kunde odla 

och gick över till fiskodling. En konflikt 
med regeringen uppstod.

– Det här är en stor utmaning med 
många problem. Den salta marken väster 
om Suez är kanske det svåraste. Men nu 
har vi kunnat visa att det minskar med ti-
den och ganska snabbt om man gör rätt, 
berättar Yasser Ahmed Hamed.

renar salt jord
LTH-forskare får den egyptiska öknen att blomma

Satellitbilderna visar hur nya jordbruksområden växer fram i öknen kring en ny, stor bevatt-
ningskanal på tvärs mot den nord-sydliga Suezkanalen som är tydligast på bilderna. Effekten 
ses bäst i en kil öster om Suezkanalen.

t
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Kontakta oss!

LU Innovation
Universitetets stöd för kommersialisering av forskningsresultat

Lunds universitets Innovationssystem finns till för dig som är forskare vid LU. Vi hjälper 
dig att ta patent, skriva avtal och få finansiering för patent, prototyper samt möjliga 
vägar för sådd- och riskkapital. Universitetens tredje uppgift (efter utbildning och 
forskning) är att göra forskningen tillgänglig för samhället, och det är vårt uppdrag att 
stödja Lunds universitets forskare i denna uppgift. 

RING: Innovationslinjen 046-222 12 79
MAILA: info@luinnovation.lu.se
LÄS MER: www.luinnovation.lu.se

Har du spännande forskningsresultat? 

Vi hjälper dig med:            Patent
           Affärsrådgivning
           Finansiering
           Juridik
           Marknadsföring
           (Kostnadsfritt och konfidentiellt)
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Och prisutvecklingen visar att mar-
ken nu ökat i värde från 7.000 SEK per 
hektar till 100.000 SEK. Man odlar idag 
ris, majs, vete, havre, klöver, bomull, 
sockerbetor och grönsaker i området. 
Jordbruken varierar i storlek mellan en 
och 20 hektar.

Yasser Ahmed Hamed är civilingen-
jör, uppvuxen i området och utbildad 
vid Suezkanalens universitet. Han har i 
sin avhandling analyserat dessa problem 
inom ett större, SIDA-stött forsknings-
projekt tillsammans med bland andra 
handledarna Magnus Persson och Ron-
ny Berndtsson på Institutionen för tek-
nisk vattenresurslära.

yasser aHMed HaMed kom till LTH år 
2000 för att delta i ett liknande projekt 
med inriktning på Tunisien. År 2002 nåd-
de problemen i Egypten sin topp och det 
blev istället det som han fick arbeta med. 
Sammanlagt har han bott fyra år i Lund 
under två perioder och hans förste son är 
född här. Nu lämnar han Skåne för arbete 
med kanalprojektet i sitt hemland.

Man har gjort såväl laboratorieexperi-
ment i Lund som fältexperiment i Egyp-
ten, bl.a. genom några examensarbeta-
re från väg- och vatten utbildningen vid 
LTH. De visade att regeringen hade rätt, 
det går att förvandla öknen till åker och 
det går också att påskynda avsaltningen, 
kanske till och med på mindre än ett år 
i stället för 5–7 år. Däremot avsaltar fisk-
odlingar inte marken, snarast tvärtom.

knePet är att öka genomströmning-
en i den täta leran. Det sker genom gan-
ska täta, öppna diken (dräneringsrör är 
en för dyr lösning för småbönderna) och 
nergrävning av växtdelar, som gör mar-
ken porös så vattnet fortare rinner ige-
nom. Organiska material som vass, gräs 
och spill från grödorna används. Vattnet 
sköljer bort mer salt och skördarna ökar 
efter hand.

– Vad som händer efter mer än fyra år 
vet ingen ännu, men skulle man behö-
va gräva nya småkanaler då är det inget 
oöverstigligt problem, menar Yasser Ah-
med Hamed.

Härnäst handlar forskningen inte 
om salthalt utan om andra föroreningar. 
Bland annat slutar avledningen av vat-
ten i en sjö som också får ta emot 16-mil-
jonerstaden Kairos hela avlopp. Yasser 
Ahmed Hamed ska undersöka flodvatt-
nets innehåll av föroreningar som tung-
metaller, farliga alger etc. för att se om 
det duger till livsmedelsproduktion. Pro-
jektledningen planerar att prova flera av 
hans metoder i full skala.

nu Håller Man På att få motsatt pro-
blem i de sista delarna av kanalen i öster. 
Där är jorden osalt och bra men vattnet 
– som är en blandning av flodvatten och 
avloppsvatten – för med sig allt mer salt 
från de andra områdena.

– Gör man sådana här projekt fel ris-
kerar man att förstöra marken med salt 
och föroreningar, påpekar Magnus Pers-
son på teknisk vattenresurslära.

MAts NYGrEN

”det går att förvandla öknen till åker och det 
går också att påskynda avsaltningen, kanske till 
och med på mindre än ett år i stället för 5–7 år.”

Yasser Ahmed Hameds forskning visar att 
det går utmärkt att förbättra den salthalti-
ga marken längs El Salam Canal i Egypten på 
bara ett år. foto: mats nygren

Det hjälper inte att konstbevattna om jorden är alldeles för salt. Men saltet går att skölja bort.
foto: yasser ahmed hamed

t
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södra sandby ligger och gassar i 
försommarsolen. I Fågelsångsda-
len strilar ljuset ner genom det täta 
lövverket. spadtag och motorljudet 
från en pump. solfläckarna dansar 
över fyra grävande figurer. de klaf-
sar runt i en väldig lergrop för att 
leta efter spåren av en dödskyss – 
en global katastrof för 470 miljoner 
år sedan. Men ur döden spirade li-
vet som aldrig tidigare i jordens his-
toria. En artrikedom uppstod. 

För cirka en halv miljard år sedan hände 
något dramatiskt i vårt solsystem.

återförenade
– efter 470 miljoner år!

– En himlakropp med en diameter på 
några hundra kilometer befann sig i as-
teroidbältet mellan Mars och Jupiter när 
den träffades av en komet och spräng-
des i stycken. Det ledde till ett intensi-
fierat bombardemang av meteoriter mot 
jorden, säger Birger Schmitz, professor i 
berggrundsgeologi, och tillägger:

– Faktum är att mer än en tredjedel 
av alla meteoriter som slår ner på jorden 
i vår tid är splitter från denna jättesmäll. 
Fortfarande!

Birger Schmitz brukar besöka Kinne-
kulle och kontrollera kasserade golvplat-
tor av kalksten. Somliga av dem har vi-

sat sig innehålla fossila meteoriter. Det är 
mycket ovanligt att meteoriter bevaras på 
det sättet. Enligt Birger Schmitz har 95 
procent av alla kända fossila meteoriter 
hittats på Kinnekulle. De ligger inbäd-
dade i en lagerföljd som visar att ett in-
tensivt regn av meteoriter drabbade jor-
den för 470 miljoner år sedan och avtog 
först efter några tiotal miljoner år.

lyckligtvis är oddsen för att idag träf-
fas av en meteorit ytterst små. Endast 
ett fall är känt. 1992 träffade en skärva 
från den splittrade asteroiden en pojke i 
Uganda. Pojken skadades inte.

Ett fragment av en meteorit som ramlade ner i huvudet på en pojke i Uganda 1992 och en kalkplatta med en fossil meteorit från Kinnekulle. En 
gång var de en del av samma himlakropp. Nu, efter 470 miljoner år, förenas de igen!
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– Och här är ett fragment av Ugan-
da-meteoriten och en kalkplatta med 
en fossil meteorit, visar Birger Schmitz, 
och för samman kalkplattan och en li-
ten svart sten. 

– Titta nu. En gång var de en del av 
samma himlakropp. I nästan en halv 
miljard år har det ena fragmentet legat 
på jorden och det andra färdats genom 
solsystemet. Nu förenas de igen!

för birger scHMitz är grävningarna 
i Fågelsångsdalen ett led i ett projekt 
som började på Kinnekulle och fortsatte 
med grävningar i Kina. På dessa ställen 
är det samma händelse han söker spåren 
efter. I Fågelsångsdalen gräver Schmitz 
tre medarbetare, doktoranderna Ma-
ria Nolvi och Johanna Mellgren samt 
paleontologen Mats Eriksson, längs en 
kalkstenskant som fullt blottlagd skul-
le bilda en åtta meter hög bergvägg. En 
gul kil inkörd i kalkstenen markerar 
Punkt Noll – nivån där katastrofen in-
träffade. 

eftersoM fossila Meteoriter är så 
sällsynta har Birger Schmitz utvecklat 
en metod där han söker efter kromit, 
ett mineral av utomjordisk härkomst. 
I kalkstenslager före och efter den sto-
ra smällen hittar man ca fyra kromit-
korn per hundra kilo. Men i lager som 
bildades för 470 miljoner år sedan och 
ett antal miljoner år framåt stiger kon-
centrationen till 400 korn per hundra 
kilo. Meteoritnedslagen hade mångfal-
digats med en faktor hundra och en del 
av dem var troligen mycket stora och 
våldsamma. 

Kanske var några lika stora som den 

meteorit som för 65 miljoner år sedan 
slog ner i nuvarande Mexiko. Detta ner-
slag kom som en domedag; atmosfären 
förmörkades av stoft och världens sko-
gar börjar brinna. Dinosaurierna och en 
mängd andra livsformer utplånades. 

något liknande skulle man ha kun-
nat vänta sig för 470 miljoner år se-
dan, med den skillnaden att det då inte 
fanns några skogar som kunde brinna; 
världen var täckt av ett grunt hav, och 
detta hav var fattigt på liv. Men under 
de turbulenta årmiljonerna efter smäl-
len händer det motsatta. En mångfald 
av nya arter uppstår på kort tid: sjö-
liljor, koraller, armfotingar, trilobi-
ter med sina ledförsedda skal, bläck-
fiskar. 

– Inte någon annan gång i jordens 
historia har artrikedomen ökat så myck-
et, säger Birger Schmitz. Artrikedomen 
nådde för första gången moderna nivå-
er. Hur detta kunde ske vet vi inte. En 
tänkbar förklaring är att organismerna 
fram till denna tidpunkt inte var sär-
skilt specialiserade. I förödelsens spår 
kan livet ha förintats lokalt och nya 
ekologiska nischer har uppstått som 
mer specialiserade arter framgångsrikt 
kunde fylla.

birger scHMitz rön är uppseendeväck-
ande och har under våren kommenterats 
och diskuterats internationellt. Artiklar 
om projektet har publicerats i Science 
och Nature Geoscience, och New Sci-
entist tar i dagarna också upp ämnet.

tExt: GÖrAN FrANkEl

FOtO: GUNNAr MENANdEr

 

”en gång var de en del av samma himlakropp. 
i nästan en halv miljard år har det ena  fragmentet 
legat på jorden och det andra  färdats genom 
 solsystemet. nu förenas de igen!”

det är svårt att tro, men i den frid fulla  
 Fågelsångsdalen hittar Birger schmitz och 
hans kolleger spår efter en global kata-
strof för 470 miljoner år sedan.
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READY FOR THE REAL THING?

TAKE CHARGE - MAKE MONEY - CHALLENGE YOURSELF

Become a Maersk Tankers Commercial Graduate, and learn how to play the game - in real life!
Are you about to graduate as a master of Business, Economics, or Finance and interested in continuing 
you career at Maersk Tankers’ headquarters in central Copenhagen? Application deadline is June 30th. 
To find the Commercial Graduate ad and online application form, please visit:

www.maersktankers.com 
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för drygt ett år sedan föddes tanken hos oss, 
några lärare vid LTH, att skapa ett projekt 
vars främsta mål är att långsiktigt förändra 
ungdomars attityder till teknik och naturve-

tenskap. Med projektet vill vi synliggöra ingenjörers 
och naturvetares roll i vårt så teknikintensiva samhäl-
le för att till ungdomar förmedla budskapet att teknik 
och naturvetenskap är något som rör oss alla. 

Många studenter och lärare med breda erfarenhe-
ter och stora kontaktytor utåt har bidragit med idéer 
och uppslag till Attitydprojektet. Resultatet har for-
mulerats i en projektbeskrivning med idéskisser till ett 
tiotal delprojekt. Attitydprojektet har efter hand fått 
medial uppmärksamhet, och vi kan nu konstatera att 
åtminstone några av idéerna ser ut att bli realiserade.

en utoMstående skulle kunna få för sig att Atti-
tydprojektet är ett akut rekryteringsprojekt – knutet 
framför allt till LTH. Sverige behöver ju fler ingenjö-
rer – se då till att utbilda fler! Visst, jag är övertygad 
om att förändrade attityder leder till ökad rekrytering, 
men ökad rekrytering som följd av attitydförändringar 
sker på en helt annan tidsskala än resultatet av blixtin-
satser. Förändrade attityder nu, ger fler studenter om 
20 år!

Jag är också övertygad om att rekrytering är hela 
universitetets angelägenhet, inte enbart en fråga för 
tekniker och naturvetare. Därför behöver mer kort-
siktiga rekryteringsåtgärder, där det alltså inte handlar 
om att förändra attityder, ske på bred front och med 
en gemensam strategi.

vi Har duktiga studentaMbassadörer som arbe-
tar direkt mot gymnasisterna. Vi har utmärkta studie-
vägledare som arbetar aktivt mot skolornas SYO-per-
sonal. Vad vore naturligare än att vi lärare vid LU tog 
vårt ansvar och sökte vägar till kontakt med de män-
niskor gymnasisterna mest av alla kommunicerar med, 
dvs. lärarna?

Det finns mycket enkla och omedelbara former för 
växelverkan lärare emellan. Men för att få kontinuitet 
är det viktigt att denna inte begränsar sig till punktin-
satser, t.ex. i form av enstaka föreläsningar eller studie-
besök. Det är också viktigt att kontakten innebär ett 
ömsesidigt utbyte, dvs. att vi tar tillfället i akt att lära 
oss mer om den skolform som majoriteten av våra stu-
denter precis 
lämnat. 

Vid Sveri-
ges gymnasie-
skolor finns 
samverkans-
grupper, ofta 
kallade pro-
gramråd, i vil-
ka frågor rö-
rande allt från 
programutveckling och gymnasiereformer till natio-
nella prov och studiedagsaktiviteter avhandlas. I pro-
gramråden möts elever, lärare, skolledare, lokala po-
litiker m.fl. Om vi lärare på LU engagerar oss i dessa 
programråd får vi många möjligheter till direktkon-
takt. Samtidigt kan vi vara skolans och lärarnas länk 
direkt in i LU. 

via PrograMråden kan vi ge lärarna redskap att kon-
kret visa på högre utbildning som ett attraktivt alterna-
tiv för våra ungdomar. Det ger också en möjlighet för 
oss att reflektera över våra egna attityder till utbildning 
och till bildning! Något som är nog så viktigt för att vi 
framgångsrikt ska kunna kommunicera ett tydligt bud-
skap till våra ungdomar.

Låt oss genom ett gränsöverskridande samarbete 
visa styrkorna hos det stora universitet vi arbetar vid 
och få LU att framstå som det självklara valet för våra 
gymnasister. 

ElIsABEtH NIlssON

UnIVErSITETESLEKTOr, FASTA TILLSTånDETS FYSIK

rekrytering är hela universitetets angelägenhet och inte enbart en 
fråga för tekniker och naturvetare, skriver Elisabeth Nilsson på ltH 
som ligger bakom Attitydprojektet som uppmärksammats natio-
nellt som ett gott exempel på studentrekrytering.

Öka utbytet med 
lärarna på gymnasiet!

”vad vore naturligare än att vi 
 lärare vid lu tog vårt ansvar och 
sökte vägar till kontakt med de 
människor gymnasisterna mest 
av alla kommunicerar med, dvs. 
lärarna?”
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insändare

skriv till luM! E-post: lUM@info.lu.se Adress: lUM, lunds universitet, 

Box 117, 221 00 lund. Internpost: Hämtställe 31. 

t
karriärvägar. I en gästkrönika 
klagar fil dr Stefan Persson över att 
det produceras för många doktorer 
i historia. Det finns inte tillräckligt 
med tjänster inom den akademis-
ka världen och utanför är möjlighe-
terna begränsade. Så kan det förstås 
låta från en som disputerat i historia 
för ett par år sedan och är besviken 
över sin fortsatta karriär. 

Historiska institutionen är inte 
krisdrabbad, som han påstår, utan 
tvärtom en av de ekonomiskt star-
ka institutionerna på HT-området. 
Det beror på en lång tradition av 
externfinansiering och på olika ex-
terna åtaganden varav det nationel-
la ansvaret för forskarskolan i his-
toria är ett. Institutionens relativt 
starka ekonomi betyder emellertid 
inte att det finns tjänster på silver-
fat. Det har det aldrig funnits, utan 
många disputerade har genom åren 
fått tjänster på annat håll. Enligt vår 
preliminära statistik har alla dokto-
rer med några enstaka undantag på 
sikt fått adekvat arbete. En mycket 
stor del på högskolor och universitet 
på andra orter, men också inom ar-
kivväsendet och på gymnasier. Det 
finns även andra karriärmöjligheter. 
En historiedoktor är ambassadör, en 
annan utredare på Gorbatjovstiftel-
sen, en tredje förlagsredaktör etc. 

De många möjligheterna beror 
på att en doktor i historia är utbil-
dad till problemlösare precis som 
en teknologie doktor. Skillnaden 
är blott typen av problem de möter. 
En historiedoktor har specifika re-
ferensramar som gör henne eller ho-
nom kompetent att belysa och ana-
lysera samhällsproblem. Behovet av 
problemlösare med ett brett huma-
nistiskt perspektiv, med kunskap 
om samhällsutveckling och histo-
riska förändringar är stort. Men för 
att synliggöra kompetens krävs en 
vilja att söka sig utanför universitet 
och högskola samt offensiva och in-
dividuella initiativ. Platsannonser 
med krav på doktorsexamen i his-
toria är få.

I en tid där myndigheterna sat-
sar helhjärtat på yrkesutbildningar 
är det viktigt att universitetet inves-
terar i kompetens och sakkunskap 
även om det inte alltid öppnar själv-
klara karriärvägar. Det väldigt stora 
söktrycket på vår forskarutbildning 
vittnar också om att studenterna 
upplever forskarutbildningen i his-
toria som relevant, meningsfull och 
angelägen. 

kIM sAlOMON

PrOFESSOr OCH PrEFEKT 

För HISTOrISKA InSTITUTIOnEn

Ingen kris 
på Historiska 

Genmäle på gästkrönikan i LUM 5:

Pcst-konferens 
i skåne 24–27 juni
tredJe uPPgiften. Tungvrickningsför-
kortningen PCST står för Public Commu-
nication of Science and Technology. Det 
är ett nätverk av forskare och praktiker 
inom området forskningskommunikation, 
vars syfte är att studera och utveckla nya 
sätt att engagera allmänheten i veten-
skap och teknik.

PCST ordnar vartannat år en stor in-
ternationell konferens, i år förlagd till 
Skåne. Vetenskapsrådet och andra forsk-
ningsstiftelser, Malmö högskola och LU 
är bland arrangörerna av konferensen, 
som äger rum den 24–27 juni. 

De nära 500 deltagarna kommer att 
ha huvuddelen av sina arrange mang i 
Malmö, men en halv dag ägnas åt Kö-
penhamn och en konferensmiddag den 
25 juni hålls i Lund. Då kommer det 
också att bli olika underhållnings- och 
informationsinslag som presenterar 
Lunds universitet.

lund koordinerar 
grid-projekt 
databeHandling. ESS Scandinavia 
kan få draghjälp av en teknologi som 
lundafysiker varit med om att utveckla 
för att användas vid LHC i Genéve. I för-
ra numret av LUM berättade vi om LHC, 
den nya ”superaccelerator” som snart 
ska tas i bruk vid CErn och vilken roll 
lundafysikerna spelar i sammanhang-
et. Bland annat har skandinaviska fysi-
ker legat i framkanten av utvecklingen 
av Grid-teknologin som behövs för att 
bearbeta de enorma datamängder LHC 
kommer att producera. Eftersom denna 
teknik kan bli World Wide Webs efter-
följare har nu ett EU-projekt också star-
tas för att vidareutveckla programvaran 
– och detta koordineras nu från Lunds 
universitet. 

ESS kommer också att producera sto-
ra datamängder, och nu har ESS Scan-
dinavia inlett diskussioner med Köpen-
hamns universitet om att upprätta ett 
ESS Data Management Center i Köpen-
hamn. Där har redan ett nordiskt nätverk 
för Grid, nordic Data Grid, sitt centrum. 
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JubileuMsfirande. linnéåret 2007 
blev ett av de stora svenska jubi-
leerna. slutrapporten räknar hela 
9.603 evenemang i sverige med 
över nio miljoner besökare. 

Linné firades i 29 länder. Över 8000 
artiklar skrevs i svensk press, 72 böck-
er gavs ut och 428 Linnéskolor har ar-
betat med skolprojektets material. Jubi-
leet omsatte 268 miljoner kronor, varav 
31 miljoner i anslag från regeringen till 
den av landshövding Anders Björck led-
da Linné delegationen.

Skåne och övriga åtta regioner har ock-
så rapporterat sina aktiviteter. Skåneregio-
nens gemensamma sekretariat vid Lunds 
universitet har drygt 70 olika arrangörer 
med 270 evenemang på sin lista. 

Linnéveckan i början av juni förra 
året med bl.a. invigningen på Alnarp 
med kronprinsessan Victoria och natio-
naldagsfirandet i Botan i Lund, var ett av 
de större arrangemangen. Helsingborg 
med Dunkers, Fredriksdal, Sofiero samt 
Ramlösa brunn var en av de stora aktö-
rerna. Mat&Hälsa-konferensen som LU 
arrangerade tillsammans med Region 
Skåne i Kristianstad och Lund var upp-

skattad liksom 
utställningar-
na i Lund på 

Historis-
ka museet, 
Kulturen 
och UB. 

En rad Lun-
daforska-

re bidrog med populärvetenskapliga fö-
reläsningar runtom i Skåne. Ett 50-tal 
Linnéskolor arbetade med olika teman i 
klassrummen och ute i naturen.

Skånes profilområden var miljö, mat, 
skola, turism och trädgård. För samord-
ningen svarade en ledningsgrupp med 
Länsstyrelsen, Lunds universitet, Regi-
on Skåne och SLU-Alnarp, som anslog 
1,5 mkr till Skånegemensamma arrang-
emang. Totalt omsatte jubileet i Skåne 
drygt 13 mkr.

Gunnar Broberg, Linnéexpert och 
professor i idé- och lärdomshistoria, re-
flekterar i Skånerapporten över det gång-
na jubileumsåret. Han konstaterar att 
Linnéåret slapp attentat. Och man kan 
fråga sig varför. Ett skäl är att Linné är 
hållbar, djupt förankrad, inte bara genom 
att pryda våra hundralappar, utan för att 
han susar i historiens lövverk och ingår i 
mångas förhållanden till natur och kul-
tur. Ett annat skäl är att svenskar är bra 
på att organisera jubileer. Ett tredje och 
oslagbart är att han själv designat sitt fi-
rande, så att ingen kan motstå det, ge-
nom att födas mitt i portalen mellan vår 
och sommar.

Gunnar Broberg, som varit flitigt i se-
len, också utanför vårt land, konstaterar 
att året har varit stressigt, men roligt. Till 
det svåraste hörde dock att prata på dot-
terns dagis. De ville mest höra vad Lin-
né tyckte om dinosaurier, vilket inte var 
särskilt mycket.

CHrIstEr HJOrt

raPPorter: linné 2007 i skåne. Rapport 
från sekretariatet för Linné 2007 i Skåne. 
Lund, april 2008 (16 s samt bilagor). Rappor-
ten finns på www.linneskane2007.lu.se. 
carl von linnés 300-årsjubileum. Rapport 
Linné 2007 (52 s) finns på www.linnaeus.se 
och kan också beställas från Svenska Linné-
sällskapet, Box 15093, 75015 Uppsala.
rapport från genomförandet av skol-
projekt linné (8 s. samt bilagor). Rapporten 
finns på www.bioresurs.uu.se

linnéjubileum 
fick stort genomslag

birgit rausing 
öppnade sin egen 
spåkkonferens

neurolingvistik. Efter ett un-
derhållande tal förklarade Bir-
git rausing konferensen ”Brain 
talk” öppnad. Genom sitt ”Bir-
git rausing language Program” 
hade hon finansierat den tvär-
vetenskapliga konferensen som 
hölls på sOl i början av juni.

Merle Horne, professor i psykologi, var 
lundavärd tillsammans med Anders 
Lindgren, universitetslektor i psykologi 
– men alla var hedersgäster som Birgit 
rausing uttryckte det. Och det fanns 
många kända forskare inom neuro-
lingvistik – språkbearbetning i hjärnan 
– från norden, övriga Europa och USA 
med på konferensen. Bakom konfe-
rensen finns ett forskarnätverk mellan 
universiteten i Lund, Oslo och new-
castle.

– Det är ett relativt nytt forsknings-
område i norden, men det växer fort 
och denna konferens är ett utmärkt 
tillfälle både att samlas och ta initia-
tiv för att utvidga nätverket för forsk-
ning i neurofysiologisk språkbearbet-
ning till att inkludera fler grupper, sa 
Merle Horne. 

Ml

fotnot. Själva nätverket är skapat ge-
nom ett anslag från Erik Philip-Sören-
sens Stiftelse.

Birgit Rausing finansierade den tvärve-
tenskapliga konferensen ”Brain Talk”.
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ler tomt slagord”, Alf Hornborg, humaneko-
log, Marian radetzki, nationalekonom, Carina 
Borgström Hansson, WWF samt Björn Fors-
berg. öppet för studenter och anställda vid 
LU. Kl 15.00-17.00, Filosofi ska institutionen, 
sal 104, Kungshuset i Lundagård. 

disPUtationer

18 jUni
Michael Green i teoretisk fysik: ”Impro-
ving diagnosis of actue coronary syndromes in 
an emergency setting: A machine learning ap-
proach”. Kl 10.15 på Institutionen för teoretisk 
fysik, Sölvegatan 14 A, Lund.

5 sePtemBer 
Marcus larson i nationalekonomi: ”Es-
says on realized volatility and jumps”. Kl 13.15 
i EC3:211, Holger Crafoords Ekonomicentrum, 
Lund. 

Jonas lundsten i psykologi: ”The mo-
tive to vare about others: actualixation of the 
public sector”. Kl 13.15 i Auditoriet, Kulturen, 
Tegnérsplatsen, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Mikael Evander i elektrisk mätteknik: ”Cell 
and particle trapping in microfl uidic systems 
using ultrasonic standing waves”. 

Jimmy lätt i medicinsk strålningsfyik: 
”Investigation of water mobility using diffu-
sion – sensitive MrI: the role of q-space ima-
ging, high b-values and diffusion time”. 

tobias Gustavsson i kemi, inriktning 
biokemi: ”Labeling, tagging and charging- 
long standing issues in bioenergetics addres-
sed with novel techniques”. 

thomas Mandl i medicin: ”Autonomic 
dysfunction in primary Sjögren´s syndrome”. 

Peik Gustafsson i barn- och ungdoms-
psykiatri: ”Bio-social aspects of attention de-
fi cit hyperactivity disorder (ADHD): neurop-
hysiology, maturity, motor function and how 
symptoms relate to family interaction”. 

Christel leufstadius i arbetsterapi: 
”Spending my time- Time use and meaning-
fulness in daily occupations as perceived by 
people with persistent mental illness”. 

Magnus Harrysson i hållfasthetslära: 
”Evolution of anisotropy in continua exposed 
to large strains”. 

Jakob svensson i medie- och kommuni-
kationsvetenskap: ”Kommunikation, med-
borgarskap och deltagardemokrati: En studie 
av medborgarutskotten i Helsingborg”.

 Johanna trägårdh i fysik: ”Optical spec-
troscopy of single nanowires”. 

På gång
23–27 Juni Intensivkurs i danska på Han-
delshögskolan i köpenhamn. Kursen ger 
baskunskaper i danska och är helt anpassad 
till svenskspråkiga deltagare. nybörjar- och 
fortsättningsnivå. Kursen är kostnadsfri för-
utom kursbok ca 100 kr. Info: www.hist.lu.se/
dkstud

6–10 augusti the xVIIth Biennial Con-
ference of the European Association for 
Chines studies (EACS) will be held at Lund 
University, Sweden, between 6–10 August 
2008. The conference title is ”China Centre 
stage”. Info: www.lu.se/eacs

20–22 augusti 11th International 
QMOd Conference, 2008. ”Attaining sus-
tainability – from organisational excellen-
ce to sustainable excellence for people, 
planet and profi tability”. Info: www.ch.lu.
se/qmod

16 augusti Arkeologi för alla. Elisabeth 
Iregren: den medeltida synen på barn, 
handikappade och brottslingar. En öppen 
föreläsning som presenterar pågående forsk-
ning vid institutionen eller vid de svenska in-
stituten. Föreläsningen vänder sig till personal 
och studenter vid institutionen och universite-
tet i sin helhet samt till en intresserad allmän-
het. Kl 15.30 Stora salen, Archaeologicum, 
Sandgatan 1, Lund. Info: www.ark.lu.se

24–26 sePteMber Berzelius symposium 
no 75. ”the aging male”. Arr The Swedish 
Society of Medicin and Lund Society of Medi-
cin”. Kl 11.30-14.00 på Hilton hotel, Malmö. 
Info: www.sls.se

24 sePteMber seminarieserie om hu-
maniora och en globalt hållbar utveck-
ling: Vet hut – Humaniora och framtiden. 
”Hållbar utveckling – storslagen vision el-

Jakob sternby i matematik: ”Template 
based recognition of on-line handwriting”. 

Per Hansson i mekanik: ”numerical mo-
delling of short fatigue crack growth”. 

Patrik Brusheim Johansson i fysik: 
”Theoretical studies of spin-dependent quan-
tum phenomena in semiconductor nanostruc-
tures”. 

Martin Andersson i elektronikkon-
struktion: ”CMOS analog-to-digital conver-
ters – analysis, modeling, and design”. 

Per sarnäs i arkeologi: ”Fullåkersland-
skapet”. 

tomas sniegon i historia: ”Den försvun-
na historien. Förintelsen i tjeckisk och slovakisk 
historiekultur”. 

Erik Bergvall i matematik: ”Analysis of 
velocity encoded images – with applications in 
cardiac MrI”. 

Måns svensson i rättssociologi: ”Soci-
ala normer och regelefterlevnad – trafi ksäker-
hetsfrågor ut ett sättssociologiskt perspektiv”. 

Anna-karin Nordin i kemisk apparat-
teknik: ”Process design for ultrafi ltration of 
complex process streams”. 

Åsa Wallin i klinisk medicin med inrikt-
ning klinisk neurovetenskap: Long-term 
treatment response, predictors and biochemi-
cal markers in Alzheimer´s disease”. 

therése kallur i neurologi: ”Human 
neural stem cells: region-specifi c properties 
and prospects for cell therapy”. 

Max rolstam i innovation: ”Public pro-
curement of innovation”. 

Calle Lejdfors i datavetenskap: ”High-level 
GPU programming – domain-specifi c optimi-
zation and inference”. 

kerstin sernhed i värme- och kraft-
teknik med inriktning mot energihushåll-
ning: ”Engergy services in Sweden – customer 
relations towards increased sustainability”. 

Christopher Öberg i organisk kemi: 
”Small-molecule galectin inhibitors on twee-
zers and talosides”.

Erica righard i socialt arbete: ”The wel-
fare mobility dilemma: transnational strategies 
and national structuring at crossroads”. 

Muhammad Asaduzzaman i klinisk 
medicin, inriktning kirurgi: ”On neutrophil 
and platelet adhesive interactions in septic 
lung injury”. 

Peter Jönsson i klinisk farmakologi: 
”Aspects on optimisation on high dose met-
hotrexate treatment in children with acute 
lymphoblastic leukaemia”. 

srinivas Veerla i experimentell klinisk 
genetik: ”Cancer-related gene regulation me-
chanisms”. 

renata Meszaros i utvecklingsbiologi: 
”Gene expression in mESC defi cient in FGFr 
signaling and the identifi cation of the novel 
gene ened”.

Uppvärmning  
inför höstens 
kursverksamhet? 

www.ced.lu.se
GLAD SOMMAR! 
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hänt!tjänster
två doktorander i vattenförsörjnings- och 
avloppsteknik. ref nr PA 2008/1895, ans 20 
juni. Info 046-2228999.

Universitetslektor i design och teknikan-
vändning för äldre människor. ref nr PA 
2008/1892, ans 20 juni. Info 046-2228017.

Biträdande universitetslektor i teoretisk 
kemi med inriktning mot studier av väx-
elverkan mellan biomolekyler. ref nr 1847, 
ans 23 juni. Info 046-2228239.

Professor i klinisk alkoholforskning med 
inriktning mot prevention förenad med 
anställning som överläkare vid Universi-
tetssjukhuset i Malmö (UMAs). ref nr PA 
2007/3315, ans 25 juni. Info 046-2220758.

Intendent i lunds universitets Botaniska 
trädgård. ref nr PA 2008/1675, ans 30 juni. 
Info 046-2227734.

luM-utgivning 
höstterminen 2008
 Manusstopp Utkommer

LUM 7 29 augusti 12 september

LUM 8 26 september 10 oktober

LUM 9 29 oktober 13 november 

LUM 10 28 november 12 december

experimentell 
evolution
får stort anslag
Centrum för Genomisk Ekologi – där forska-
re vid Ekologiska institutionen, Institutionen 
för cell- och organismbiologi och Institutionen 
för teoretisk fysik ingår – har fått 674.000 kro-
nor av Crafoordstiftelsen. Pengarna ska använ-
das för att bygga upp ett laboratorium för ex-
perimentell evolution. Tidigare har man fått 
2,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att 
köpa in en anläggning av fermentatorer. Det 
nya anslaget avser kostnaderna för en forsk-
ningsingenjör som svarar för driften av anlägg-
ningen samt två postdoc-tjänster. 

LUM har tidigare berättat om projektet 
som går ut på att studera evolutionära meka-
nismer genom att manipulera livsbetingelserna 
för mikroorganismer. 

fysiografiska sällskaPet har 
i år delat ut fyra stipendier ur Stiftel-
sen Per-Eric och Ulla Schybergs fond. Sti-
pendiemottagarna är följande: Erik An-
dreasson, Institutionen för cell- och 
organismbiologi, 300.000 kronor. Maria 
Berggård silow vid samma instituion, 
146.000 kronor, Yvonne Ceder Labo-
ratoriemedicin Malmö, 336.000 kronor, 
och katrin Mani, Institutionen för ex-
perimentell medicinsk vetenskap, fick 
250.000 kronor. 

konungastiPendiuM. Kvartärgeolo-
gen Anna Broström har belönats med 
ett stipendium från Stiftelsen Carl XVI 
Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik 
och miljö. Hon är en av dem som mot-
tog stipendiet ur Konungens hand vid en 
ceremoni på kungliga slottet. Anna Bro-
ström får 75.000 kronor till en undersök-
ning om hur biodiversiteten förändrats 
under 3000 år. Ytterligare en LU-fors-
kare fick samtidigt 100.000 kronor från 
stiftelsen, nämligen Martin tunér vid 
Avdelningen för förbränningsfysik, LTH. 
Hans projekt är ”Chip för emissionsmi-
nimerande realtidsberäkningar och styr-
ning av motorer”.

ny studentkårsledning. Petter 
Forkstam är från 1 juli ny ordförande 
för Lunds universitets studentkårer (LUS)  
och Eva Frisendahl ny vice. Forkstam, 

som kommer från Malmö, har bland an-
nat studerat statsvetenskap och sam-
hällsgeografi i Lund. Under det gångna 
läsåret har han varit studerandere-
presentant i universitetsstyrelsen och 
ansvarig för kommun- och regionfrågor 
inom LUS. Eva Frisendahl, Tyresö, har 
läst nordiska språk och litteraturveten-
skap och varit ordförande i Humanist-
kåren. nya studeranderepresentanter i 
universitetsstyrelsen blir Hanna Erics-
son, tidigare LUS-ordförande, Andreas 
lundin och Johan Bjarnevik.

belönad avHandling. Åsa Berg-
gren, doktorand vid Institutionen för 
arkeologi och antikens historia univer-
sitet får 20.000 kronor från Anders Alt-
hins Stiftelse. Pengarna får hon för sitt 
avhandlingsprojekt ”Förhistoriska våt-
marksdeponeringar – tolkningar och 
perspektiv”.  

innovationssatsning. Innova-
tionsbron har på uppdrag av regeringen 
delat ut pengar för nysatsning till Sve-
riges företagsinkubatorer. Lund Bioin-
kubator på BMC i Lund får två miljoner 
per år i tre år. Innovationsbron är när-
ingsdepartementets initiativ för att ut-
veckla innovationsfinansieringen i Sve-
rige. I Innovationsbrons nya satsning på 
företagsinkubatorer får Lund full pott. 
Huvudinkubatorn Ideon Innovation får 
ökat anslag med 4,5 miljoner per år och 
nyöppnade systerinkubatorn Lund Bio-
inkubator får 2 miljoner, vilket är en re-
kordsatsning.

Ett drygt hundratal av alla stu-
denter som arbetar ideellt i kå-
rer, nationer och andra student-
föreningar diplomerades för 
första gången vid en högtid-
lighet i universitetsaulan. rek-
tor Göran Bexell delade ut di-
plom för detta arbete som han 
ser som en god träning i ledar-
skap. Diplomeringsceremonin är 
tänkt att vara en årlig tradition 
och är ett led i ett projekt för 
studentutveckling där universi-
tetet i samarbete med studenter 
satsar på mentorskap och ledar-
utbildning. 

Jonathan Scerzenlehner från Steve får diplom 
av rektor Göran Bexell. foto: petra francke

studentaktiva 
fick diplom
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hallå JESPEr SVArTVIK...

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

som fått den nyinrättade krister stendahls professur i 
 religionstelogi förlagd till svenska teologiska institutet, 
stI, i Jerusalem. 

vad ska du 
göra i israel?
– Jag ska på nära håll studera religionsmöten särskilt mellan 
judendomen, kristendom och islam men även med andra re-
ligioner som hinduism och buddhism. Jag ska också vidare-
utveckla STIs nätverk och kontakter och ta emot studenter 
och forskare från Lund och andra delar av världen. 

Var finns kopplingen till krister stendahl? 
 – Han ägnade sig åt hur judendomen och kristendomen 

förhåller sig till varandra. En viktig del har varit att under-
visa om hur illa judar har behandlats av de kristna och även 
framställts i religiösa texter. Denna historiska syn på judar 
bland kristna har skapat fördomar.  

Fördomar som vadå?
– Jämför ”Moder Teresa var en sann kristen” och ”Min 

granne därhemma är en riktig jude”. Nu handlar det om att 
visa hur det teologiskt kan bli bättre. Och bättre kan det bli 
genom kunskap om varandras religioner. 

Är den dåliga relationen bara de kristnas fel?
– Krister Stendahl sa ofta att det är viktigare att tala med 

varandra än bara om varandra. Kristna behöver läsa gam-
la texter på nytt vis. Stendahl påpekade att det står i Bibeln 
att de kristna ska vara jordens salt. Men inte att hela jorden 
måste bli en saltgruva. Det väsentliga är inte att tycka och 
tro likadant – utan att repektera varandras synsätt. Man kan 

ha olika motiv för det man gör – men ändå kunna fungera 
och arbeta universellt, som exempelvis med klimatfrågan. 

Hur känner du för att bo och arbeta i Jerusalem? 
– Jerusalem är en fantastisk stad – och belägen i den enda 

del av vrälden där tre världsdelar möts: Asien, Afrika och 
Europa. Det är också världens äldsta stad och man känner 
historiens vingslag överallt. Visst känner man konstant av 
den pågående konflikten, men detta faktum medför även 
att människorna ägnar sig åt viktiga saker. Överallt förs in-
tressanta samtal, och många är hängivna och arbetar för 
förståelse och respekt.

Några orosmoln?
– Jag är oerhört hedrad över att ha fått en professur i Kris-

ter Stendahl namn. Han har betytt så mycket och hade all-
tid något viktigt att säga. Men jag är ju inte Krister Sten-
dahl… 

 MArIA lINdH

fotnot. Krister Stendahls professur är en donationprofessur och 
vilar på ett avtal mellan Lunds universitet, Svenska kyrkan och 
Lunds Missionssällskap. Krister Stendahl var biskop i Stockholm 
1984–1988. Dessförinnan var han bl.a. professor och dekanus vid 
Harvard Divinity School, och återvände till USA1989 där han ver-
kade som professor emeritus. Han dog i april i år, 94 år gammal 
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