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Äntligen har Teaterhögskolan i Mal-
mö fått undervisningslokaler och 
teaterscen på samma ställe. 

Fast när Bryggeriteatern stod klar 
i Mazettikvarteret �004 fanns det 
inga tankar på att man också kunde 
flytta resten av skolan dit. Men en 
lycklig slump gjorde att det fanns 
lediga lokaler alldeles invid teatern.

Till skillnad från den charmiga Bryg-
geriteatern gör sig Teaterhögskolans nya 
undervisningslokaler inte direkt till. Det 
är mycket vitt, grått och korridorer med 
ventilationstrummor i metall.   

– Det här är nog den mest spännan-
de arkitektoniska lösningen, säger pro-
ducenten Helene Sveningsson, och kikar 
ner i foajén genom ett ljusinsläpp från an-
dra våningen.

Men hon låter inte missbelåten när 
hon säger det. Tvärtom. Liksom alla 
LUM möter på Teaterhögskolan är hon 
begeistrad över de nya lokalerna. Trots att 
de är 600 kvadratmeter, eller 20 procent, 
mindre än de gamla på Stora Nygatan.

Här är allt nämligen mer ändamåls-
enligt. Personal och studenter har i stor 
utsträckning fått ha synpunkter på upp-
lägget, som arkitekten Peter Lingstrand 
och fastighetsägaren Stadsfastigheter se-
dan har utgått från.

TEaTErTEkNikErN Henrik Lagergren har 
dragit ett tungt lass i planeringen.

– Den största utmaningen var att få in 
verksamheten i lokaler som var så myck-
et mindre utan att ge avkall på något. Så 
det har varit mycket diskussioner fram 
och tillbaka bland personalen. Alla vill 
ju ha så mycket plats som möjligt till sitt, 
säger han.

Något som också påverkade plane-
ringen var Bologna-processen. Skåde-

spelarutbildningen går nu från att vara 
fyraårig till att vara tre år på grundnivå, 
plus två på avancerad nivå. De två sista 
åren kommer mer att handla om egna 
projekt, och det ställer nya krav på flexi-
bilitet hos lokalerna.

Men efter mycket tänk och tyckan-
de är allt nu klart och inflyttat. Och när 
LUM hälsar på väntar personalen otåligt 
på att studenterna ska komma och ta hu-
set i anspråk.

– Vi behöver få bevisat att allt det vi 
tänkt fungerar. Just nu är det bara teori, 
säger Henrik Lagergren.

Och hur är det då man har tänkt? 
Jo, foajén, som ska få en kaffeautomat, 

ska bli en gemensam samlingsplats för lä-
rare och elever. I anslutning till den finns 
expedition och vaktmästeri och två stora 
studior som extern publik lätt ska ha till-
gång till. På andra våningen finns bl.a. 

Första studenterna på plats i de nya lokaler-
na: fyrorna Jesper Feldt, Ida Wallfelt, Rikard 
Lekander, Sarah Appelberg. David Rang-
borg, Anders Svensson, Eleanora DeLoughe-
ry Nordin, Erik Holmström, Henrik Daniels-
son och Sandra Stojiljkovic.

Teaterhögskolans nya lokaler ligger prak-
tiskt nog alldeles i anslutning till skolans 
egen teater, Bryggeriteatern, i det kulturella 
Mazettikvarteret.

Teaterhögskolan startar om i nya lokaler

t
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     Öppet hus 
nyfiken på de nya lokalerna och på 
skådespelarutbildningen? 
Besök Teaterhögskolans öppna hus 
fredagen den 21 september kl 12–15. 
Adress: Bergsgatan 31, Malmö.

bibliotek och musikövningsrum. På tred-
je en rad scenframställningslokaler, plus 
studenternas kök, deras unisexomkläd-
ningsrum med gemensam bastu (det sägs 
så mycket viktigt i omklädningsrummen 
att det är synd att ha dem könsuppdelade 
är tanken) samt studenternas tvättstuga 
(de är alltid på skolan och hinner aldrig 
få någon tvättid hemma). På fjärde vå-
ningen huserar lärarna. Här finns deras 
arbets- och samlingsrum plus den stora 
klädateljén, som dock inte är lika rymlig 
som den varit.

– Jag har nio klädställningar som inte 
får plats, påpekar ateljéföreståndaren Eta 
Swedérus.

– Men lokalerna har blivit jättebra. 
Här är allt mer samlat. Nu har vi till och 
med skorna på samma våning.

i LärarkorridorEN tittar prefekten Bir-
gitta Vallgårda ut från sitt uppglasade ar-
betsrum. Hon är glad över att fått en om-
start.

– De här är helt fantastiskt! Vi hade va-
rit i de gamla lokalerna sedan 1964 och där 
satt mycket i väggarna. Nu känns det som 
att gå till ett nytt jobb! Jag tror att det här 
med att byta lokaler ger möjlighet att för-
ändra gamla strukturer. Redan nu mär-
ker vi att informationen flödar bättre.

Och det är inte bara inom skolan som 
kommunikationen har förbättrats. I och 
med flytten till Mazettikvarteret har Te-
aterhögskolan blivit granne med andra 
kulturidkare som Inkonst, Dansstatio-
nen och koreografkooperativet Rörel-
sen. Samarbete har redan inletts med 
koreografen Maria Naidu från Rörelsen, 
och producenten Helene Sveningsson ser 
även andra kontaktytor öppna sig.

– I och med flytten har vi kommit 
bort från kommersen i centrum och hop-
pas kunna nå nya publikgrupper som bor 
häromkring.

TExT: PETRA FRANckE

FoTo: kENNET RuoNA

Helene Sveningsson gillar Teaterhögskolans 
nya läge i Malmö.

Teaterteknikern Henrik Lagergren har jobbat 
mycket med planeringen av de nya lokalerna.

Fyrorna har en första genomgång av pjäsen VD av Stig Larsson med regissören Henric Holmberg.

Ovan: Eta Swedérus har fantastisk ordning i ateljén.
Nedan:  Barbara Wilczek Ekholm och Lotten Olsson i flyttagen.

Ovan: Gemensam bastu.
Nedan: Birgitta Vallgårda.

t
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Marek kostrzewski leder 
Pierre Björkman och klas 
Malmberg i en samspelsöv-
ning.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställ-
da och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 14.000 exemplar och 
utkommer med 10 nummer per år.
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omSLag: Bröderna och filmvetarna Erik och 
Olof Hedling. Foto: Gunnar Menander.
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Ur innehåLLet

6  ESS-upptrappning 
Trots att det inte är avgjort att Lund kommer att stå som värd för 
den europeiska neutronspallationsanläggningen ESS har ett ESS-
sekretariat börjat byggas upp vid LU. Det ska verka för planering 
och konstruktion av anläggningen. Och redan nu verkar det som 
om ESS kan göras energineutralt – dvs. att det ger tillbaka lika 
mycket energi som det konsumerar.

10  Budgetera mera!
Det är lite si och så med budgetering och uppföljning på sina håll 
inom universitetet, påpekar Internrevisionen. nya förvaltnings-
chefen Marianne Granfelt utlovar därför en översyn av de ekono-
miska rutinerna, så att de kan bli ett bättre stöd för planeringen 
av universitetets verksamhet.

12  16 Linnéansökningar tävlar
nu är det klart vilka forskningsprojekt från LU som ska vara med 
att tävla om nästa års Linnéstöd. Förra året kammade Lund hem 
mest pengar. Och de har varit välkomna. Mottagarna tycker att 
tvärvetenskapliga ansatser har gynnats och att de vågar satsa 
mer långsiktigt och nyanställa.

20  Forskande filmbröder
Erik och Olof Hedling är inte bara bröder, de är filmvetare också. 
Och båda har Ingmar Bergman som specialitet. LUM mötte dem 
och tecknade ett dubbelporträtt.

24  kroppen gemensam nämnare
Samarbete och tvärvetenskap måste till om man ska kunna lösa 
de stora världsproblemen, anser statsvetaren Lennart Lundquist. 
Men natur- och humanvetare pratar inte samma språk. Därför 
slår Lundquist i en ny bok ett slag för kroppen som en gemensam 
utgångspunkt. 

29  därför kollapsar laget
Varför vänder det ibland plötsligt och dramatiskt för idrottslag 
som dittills haft stora framgångar? Den handlar om dålig stäm-
ning som sprider sig – en kollektiv kollaps, menar idrottspsykolo-
gen Erwin Apitzsch. En sådan är svår att mota när den väl infin-
ner sig, men den går att förekomma.
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ESS. I slutändan ska ESS bli energi-
neutralt – det ska ge tillbaka lika 
mycket energi som det konsumerar. 
Dess koldioxidutsläpp ska också bli 
mycket låga. 

– Vi vill bygga en anläggning som 
ur energisynpunkt ska vara pion-
jär och förebild för andra framtida 
storskaliga forskningsanläggningar, 
säger ESS-sekretariatets förestånda-
re professor colin carlile.

Högteknologi brukar också vara sto-
ra energislukare. På ritbordsstadiet drar 
den planerade neutronspallationsanlägg-
ningen ESS en effekt på ca 40 megawatt. 
Men elen kan faktiskt komma från bio-
bränsle och vindkraftverk.

– Målsättningen är att i en första om-
gång pressa ner energikonsumtionen 
med 15 procent och sedan fortsätta och 
nå en ännu lägre förbrukning, säger Co-
lin Carlile.

ESS kan komma att värma Lund

ESS. För ett par månader sedan bil-
dades på regeringens uppdrag ett 
ESS-sekretariat i Lund. Sekretaria-
tet är underställt universitetets sty-
relse och rektor och har en bud-
get på 1�,� miljoner kronor för �007 
med löfte om ytterligare �0 miljo-
ner under �008. Det ska verka för 
planering och konstruktion av en 
europeisk neutronspallationskälla i 
Sverige, företrädelsevis i Lund. 

Ett tiotal tjänster är i skrivande stund 
tillsatta och har tillträtts den förste sep-
tember. Ytterligare ansökningar är un-
der bearbetning; fullt bemannat ska se-
kretariatet bestå av ett tjugotal tjänster. 
Till detta kommer ett antal konsulter 

från Lunds Energi, Ångpanneförening-
en, Sweco, Mannheimer Swartling m.fl. 
Från den förste oktober knyts också dr 
Christian Vettier till sekretariatet som 
vetenskaplig rådgivare och gästprofessor. 
Vettier är f.n. verksam vid neutronsprid-
ningsanläggningen ILL i Grenoble.

Lu:S STyrELSEordFÖraNdE Allan Lars-
son har genomfört en första förhand-
lingsomgång där man presenterat det 
svenska alternativet för de andra europe-
iska länderna samt inhämtat synpunkter 
från dessa. I oktober förs frågorna upp 
på statssekreterarnivå. Då ska en runda-
bordskonferens hållas med de europeis-
ka statssekreterarna. Den förläggs delvis 
till Köpenhamn, delvis till Lund. Nästa 

fas blir ”skarpt läge”, en förhandlingsom-
gång då européerna väntas ta ställning 
till det svenska anbudet.

Miljöprövningen måste vara klar inn-
an ESS får byggas i Lund. Den processen 
kan ta upp till två år. Om detta säger pro-
fessor Karl-Fredrik Berggren som varit 
ESS-konsortiets projektledare fram till 
bildandet av det nya sekretariatet:

– Det är klart att t.ex. Rutherford-an-
läggningen i England som uppenbarli-
gen konkurrerar med oss i det avseendet 
har en fördel. Som etablerad forsknings-
anläggning med en spallationskälla på 
plats är ju miljöprövningen i praktiken 
redan klar där. Men varför inte se de 
positiva sidorna? En miljöprövning som 
tar så lång tid som den svenska borgar 

Nu byggs ESS-sekretariatet upp

ESS-anlägg-
ningen planeras 

byggas på Brunnshög 
i norra Lund.
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ForSkNiNg. Dagens datorer bygger 
på elektriska tillstånd i transistorer. 
Framtidens dator är kanske kvant-
datorn, en ofattbart kraftfull da-
tor som i stället bygger på kvanttill-
stånden hos partiklar och vågor. 

En matematisk fysiker i Lund, Pe-
ter Samuelsson, blev inspirerad av 
en astronomisk mätmetod och före-
slog ett experiment som nu har ge-
nomförts – och som faktiskt är ett 
steg på vägen mot kvantdatorerna.

I dagarna har en israelisk forsknings-
grupp framgångsrikt genomfört ett ex-
periment med elektroner i ett nanosys-
tem. Rönen har publicerats i Nature. 
Hur just det experimentet skulle utfor-
mas och kunna genomföras beskrevs i ja-
nuari 2004 i Physical Review Letters av 
Peter Samuelsson, E V Sukhorukov and 
M Büttiker, samtliga då knutna till uni-
versietet i Genève. Inspirationskällan var 
en astronomisk mätmetod som utveckla-
des för femtio år sedan.

– Inom radioastronomin hade man 
vid den tiden framgångsrikt mätt diame-
tern på radiokällor med hjälp av Michel-
son-interferometern. Britterna Robert 
Hanbury-Brown och Richard Twiss ut-
vecklade en ny och noggrannare metod 
som mätte hur radiovågor från två punk-
ter på himlen interfererade med varan-
dra och bildade ett mönster, berättar Pe-
ter Samuelsson.

–  1956 försökte Hanbury-Brown och 
Twiss att göra om samma bedrift med 
det synliga ljuset. Man gjorde en mät-
ning av diametern på Sirius. Det var be-
tydligt svårare eftersom synligt ljus har 
våglängder i nanometerskala till skillnad 
från radiovåglängderna som mäts i me-
ter. Somliga menade att det var omöjligt 
och andra försökte upprepa britternas ex-
periment men misslyckades.

– I dag vet vi att metoden fungerar. 
Man har använt den för att mäta diame-
tern för åtskilliga stjärnor. Samtidigt har 

en del fysiker frågat sig vad som skulle 
hända om man i samma typ av mätupp-
ställning använde sig av elektroner i stäl-
let för fotoner, dvs. ljuspartiklar.  

Fotoner är sällskapligt lagda. De har 
en tendens att klumpa ihop sig. Elektro-
ner är i detta avseende fotonernas raka 
motsats. Ingen elektron kan befinna sig 
i samma tillstånd som en annan elektron 
i ett och samma system. Därför kommer 
elektronerna att interferera med varan-
dra på ett helt motsatt sätt i en Hanbu-
ry-Brown-Twist-interferometer.

Peter Samuelsson och hans kollegor 
visade hur ett nanosystem av elektroner 
skulle se ut för att detta skulle bli möj-
ligt att testa – med ”nanosystem” menas 
i detta sammanhang att stänga in elek-
troner inom ett litet område så att man 
lättare kan kontrollera och styra dem. Is-
raelerna har nu genomfört detta experi-
ment och visat att elektronerna uppför 
sig som förväntat.

mEN hiSToriEN slutar inte där. Om man 
har två elektroner som på det här sättet 
är samanflätade och tillhör samma sys-
tem kan man ”slå på” den ena och veta 
att den andra ”slås av”. Samuelsson och 
hans kollegor har visat hur man gör detta 
i nanoskala. Men avståndet spelar egent-
ligen ingen roll. De båda elektronerna 
kan vara åtskilda med tusentals kilome-
ter – så länge de är sammanflätade i sam-
ma system finns det också en omedelbar 
koppling mellan deras tillstånd.

–  Det är fortfarande mycket arbete 
kvar innan drömmen om kvantdatorn 
kan förverkligas, summerar Peter Sam-
uelsson. Man har hittills lyckats att få 
fem eller sex kvantbitar att fungera till-
sammans. Det är något annat än de mil-
jarder ettor och nollor en vanlig PC an-
vänder sig av. Men varje steg på vägen 
att kontrollera elektronerna och deras 
tillstånd är också ett steg på vägen mot 
kvantdatorn.

GöRAN FRANkEL

Lundaforskare bakom 
lyckat kvantförsök

Han berätttar att ESS-sekretaria-
tet inlett samtal med Lunds Energi, 
Eon och andra energiintressenter – 
och det handlar inte bara om vad ESS 
kan få utan också om vad ESS kan ge. 
Det kylvatten som ESS ska använda 
är varmt när det lämnar anläggning-
en och skulle kunna utnyttjas för upp-
värmning inom Lunds kommun. 

ESS-SEkrETariaTET tänker sig också 
att investera i biobränsleproduktion 
och vindkraftverk. För detta finns det 
rationella ekonomiska skäl.

–  Med tanke på hur energipriset 
fluktuerar måste vi ha egna energi-
källor så att vi kan utjämna eventu-
ella pristoppar. Annars blir det svårt 
att göra en trovärdig och stabil bud-
get som kan presenteras för presumti-
va ESS-partners, resonerar Colin Car-
lile.

Man arbetar också kring ingenjörs-
tekniska lösningar för att minska en-
ergiförluster i byggnader och bygga så 
att man har lä för nordanvindarna.

GöRAN FRANkEL

för kvalitet, ett resultat att lita på.
Karl-Fredrik Berggren tycker inte 

att kvicksilvertanken som miljöak-
tivister protesterat mot behöver vara 
en stötesten vid miljöprövningen. 
Det finns andra alternativ än kvick-
silver för att producera neutroner, 
t.ex. bly/vismut i smält form. Man 
kan också använda fasta ämnen som 
volfram eller tantal.

De framtida vetenskapliga ESS-
användarna var samlade i Lund i juni 
då de fysikaliska kemisterna vid Ke-
micentrum höll en stor internatio-
nell konferens.

– Den blev en stor framgång även 
för vår sak, säger Colin Carlile. Som-
liga hade inte ens hört talas om Lund 
innan de kom hit. Men staden blev 
mycket uppskattad.

 GöRAN FRANkEL
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ForSkNiNgSPoLiTik. – Det är för ti-
digt att säga hur många universitet 
och högskolor vi behöver i Sverige. 
Men det krävs helt klart en koncen-
tration av resurser. 

Det säger rektor Göran Bexell 
apropå nye universitetskanslern 
Anders Flodströms utspel i somras 
om att dagens fjorton svenska uni-
versitet skulle bantas till fem.

Anders Flodström har gjort flera utspel 
under sin tid som rektor för Linköpings 
universitet och sedermera på KTH.

– Som chef för Högskoleverket är han 
inte universitetens chef – vi är egna, fri-
stående myndigheter. Däremot är han en 
slags nationell utbildningsgranskare och 
en god debattör som förtjänar att tas på 
allvar, säger Göran Bexell.

Det är ändrade förhållanden som dri-
ver fram behovet av koncentration och 
samarbete. På 90-talet var det utbygg-

Göran Bexell om kansler-utspel:

uTBiLdNiNg. Inför höstterminen ut-
lystes för första gången en mängd 
olika masterprogram enligt Bolog-
namodellen. Söktrycket var dåligt 
till en del av programmen och man 
befarade att vissa inte skulle kunna 
ges. När nu höstterminen har dragit 
igång så ser det ändå ljust ut. 

– Några program kommer att samköras 
men endast ett fåtal mastersprogram har 

Färre masterprogram 
än väntat ställs in 

Åsa Grunning har tidigare arbetat för 
masterprogrammet LUMES, men är nu 
masterkoordinator för hela LU. 
foto: ulrika oredsson

”gärna mer samordning 
men bibehållen självständighet”

nad som gällde och universitet och hög-
skolor skulle konkurrera. Men när allt 
mer svenska forskningsmedel måste sö-
kas via EU och studenttillströmningen 
minskar, så går det inte an att köra på i 
gamla hjulspår.

– Vi konkurrerar internationellt om 
forskningsanslag och måste ligga i Eu-
ropatopp för att ha en chans. Samtidigt 
finns inte längre studentunderlag för att 

ge t.ex. en rad språk och en del natur-
vetenskapliga ämnen på så många olika 
lärosäten som görs idag, menar Göran 
Bexell.

Sverige behöver ”några stycken full-
skaliga universitet” som kan konkurrera 
internationellt, menar han. Lund, Upp-
sala och Karolinska Institutet (KI), som 
kammar hem de flesta anslagen från t.ex. 
Vetenskapsrådet, ligger bäst till, men be-

fått ställas in, säger vicerektor Eva Åkes-
son som har grundutbildning och Bo-
lognafrågor som specialområde. 

Att söktrycket har varit mindre bra till 
vissa program oroar inte Eva Åkesson.

– Det är ju ett nytt utbildningssys-
tem som ska sjösättas och det kommer 
att ta en tid innan tillgång och efterfrå-
gan matchar varandra. 

Sedan ett par månader arbetar Åsa 
Grunning som masterkoordinator vid 

Sverige behöver 
bara fem universitet, 
menar nye universi-
tetskanslern Anders 
Flodström (t.h.). 
Göran Bexell (t.v.) 
håller inte helt med 
om det.fo
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3 Svar

Vad tycker du om 
förslaget att kraftigt 
minska antalet 
universitet i Sverige?

Jan Svensson, deka-
nus för HT-området:
– Jag tycker att det är 
ett intressant diskus-
sionsinlägg som fått 
igång debatten. Det är 
bra för frågan behöver 
diskuteras. Sedan kan 
jag inte tycka att förslaget är vare sig 
rimligt eller riktigt bra om man skulle ta 
det på fullt allvar.

Björn Wittenmark, 
vicerektor med sär-
skilt ansvar för forsk-
ningsfrågor:
– Jag kan inte säga att 
Anders Flodström har 
rätt när det gäller exakt 
hur många universitet 
vi bör ha. Däremot delar jag hans upp-
fattning att vi måste samordna och ut-
nyttja resurserna bättre för att hävda oss 
i den internationella konkurrensen. Det 
kan ske t.ex. genom federationer, fusio-
ner eller andra slags samarbeten.

Lina carls Lindberg, 
SAco-ombudsman, 
Lunds universitet: 
– Jag tycker det är trå-
kigt att fokus än en 
gång läggs på orga-
nisationsförändringar 
 istället för på resurstill-
delning. Samarbete är alltid bra – det 
finns redan. Tvärvetenskap finns också 
i hög grad – både inom och mellan lä-
rosätena. Det är synd att man tror att 
man bara genom att förändra en orga-
nisation kan förbättra något.  

höver förstärkning så de kan spela med i 
den absoluta Europatoppen.

– Att ha den främsta infrastrukturen 
och de främsta forskarna kostar pengar. 
Så enkelt är det!

Som ordförande i högskoleförbundet 
SUHF har Göran Bexell initierat en ut-
redning som ska beskriva det framtida 
högskolelandskapet och olika former för 
samarbete och profilering. Förslaget ska 
läggas fram för SUHFs generalförsam-
ling i november.

– Vissa högskolor har redan kommit 
långt – det gäller t.ex. högskolorna Syd-
ost: Växjö, Kalmar, Blekinge, där rekto-
rerna från samtliga tre sitter i varandras 
styrelser.

– Man ger och tar inte minst inom 
utbildningen. Vi andra har mycket att 
lära av dem.

LuNdS uNiVErSiTET är som fullskaligt 
universitet slagkraftigt på egen hand. 
Men även LU måste på sikt samarbeta, 
och Göran Bexell är inte främmande för 
en federation i regionen. LU samarbetar 
redan med Kristianstad inom t.ex. fors-
kar- och lärarutbildning och adminis-
tration.

– Malmö högskola har en annan his-
torisk bakgrund, men vi skulle båda vin-
na på någon form av samverkan även om 
tiden kanske inte är politiskt mogen än.

Göran Bexell vill heller inte uteslu-
ta mer omfattande regionsamarbeten – 
t.ex. i Öresund där det redan finns en or-
ganisation – och i Sydsverige.

– Någon form av gemensam styrning 
och planering vore bra, men med bibe-
hållen stor självständighet för respektive 
campus. Vi kan inte konkurrera på sam-
ma ohämmade och löjliga sätt som nu!

gÖraN BExELL dELar iNTE Anders Flod-
ströms åsikt att Sverige bör satsa på en-
bart elitforskning. All akademisk utbild-
ning ska ha forskningsanknytning, och 
då kan man inte bara tala om elitforsk-
ning. 

– I första hand behövs fler disputerade 
högskolelärare. I hela landet är bara fem-
tio procent disputerade; det borde vara 
minst 80 procent. Ungefär en tredjedel 
av dagens adjunkter bör få möjlighet att 
forska på en del av sin tjänst, för att kun-
na ta doktorsexamen. Här kan man ock-
så tänka sig ett samarbete mellan lärosä-
tena kring t.ex. seminarier.

Färre och mer profilerade lärosäten 
innebär också förändringar för studen-
terna. Många har en förväntan att kun-
na läsa nära hemmet. I framtiden mås-
te de kanske  vara beredda att resa en bit 
för att kunna läsa det som de är intres-
serade av.

BRITTA coLLBERG

Lunds universitet. Hon har under flera 
års tid arbetat med masterprogrammet 
LUMES som fungerar bra – högt sök-
tryck och få avhopp. Nu kommer hon 
att använda sina lärdomar därifrån till 
att stötta andra masteranordnare runt 
om på universitetet. Det är framför allt 
hennes erfarenheter kring administrati-
va och kulturella aspekter kring motta-
gandet av internationella studenter som 
efterfrågas.

– Gör man ett bra grundarbete i mot-
tagandet så får man igen mycket, säger 
Åsa Grunning. Masterstudenterna blir 
ofta en sammansvetsad grupp och är de 
nöjda med sin utbildning så blir de bra 
ambassadörer för Lunds universitet.

Vad beträffar masterprogram med 
högt söktryck är det framför allt medici-
narnas och ekonomernas program som 
har gått bra. 

Bland de internationella masterpro-
grammen utmärker sig masterprogram-
men i public health, master in interna-
tional development and management 
– LUMID, master in environmental stu-
dies and sustainabiliy science – LUMES 
och master in environmental manage-
ment & policy –IIIEE. 

uLRIkA oREDSSoN

FoTNoT: Enligt Antagningsavdelningen 
ställs fyra av sextio masterprogram in. 
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EkoNomi. Nya förvaltningschefen 
Marianne Granfelt lovar krafttag för 
att budget- och uppföljningsrutiner 
ska ge bättre stöd till att planera 
verksamheten vid universitetet. 

Detta uppskattas av Internrevisio-
nen där man tycker att universitetet 
saknar enhetliga budgetdirektiv. Det 
är svårt att analysera verksamheten 
och få relevanta bokslut. 

– Det gläder mig att Marianne 
Granfelt tar itu med detta, säger Su-
sanne Wallmark, chef för Internre-
visionen.

I slutet av förra året bestämdes att alla 
enheter och institutioner från och med 
2006 skulle upprätta bokslut. Intern-
revisionen valde att först granska den 

gemensamma förvaltningen. Resulta-
tet är nedslående, men inte överraskan-
de, eftersom beslutet togs så sent som i 
november; bokslutet har mest blivit ett 
papper i en pärm och utan praktisk be-
tydelse.

– Ett större problem är att universite-
tet som helhet saknar gemensamma bud-
getdirektiv. Bokslut ger tillfälle att ana-
lysera verksamheten utifrån de mål som 
satts upp. Om budget saknas blir det be-
kymmer, säger Susanne Wallmark.

aLLa ENhETEr inom gemensamma för-
valtningen gör upp budget, men på om-
rådena varierar kraven och vissa institu-
tioner behöver inte ens göra budgetar.

– Många hanterar projektpengar fel-
aktigt i bokslutet och skjuter ibland un-

EkoNomi. Internrevisionen har 
granskat hundra ”misstänkta” fak-
turor från åren �00�–�00�.

– Många hade en naturlig för-
klaring, men visar hur speciella vi 
är som universitet. Forskningsme-
del har t.ex. betalats ut direkt till en 
privatperson eftersom korruption 
är vanlig i det land där forskningen 
bedrivs. Det blev ett sätt att skydda 
pengarna, säger internrevisionschef 
Susanne Wallmark.

Av 300.000 leverantörsfakturor har hund-
ra valts ut efter olika kriterier för att synas 
extra noga i internrevisionens granskning 
av universitetets system för att motverka, 
upptäcka och förebygga oegentligheter.

derskotten framför sig, vilket gör bokslu-
ten mindre tillförlitliga.

Att få boksluten att bli korrekta och en 

Trots brister har inga direkta oegent-
ligheter upptäckts. Kontrollen av före-
tag man beställer av behöver dock skär-
pas. 400.000 kronor har t.ex. betalats 
ut, helt i onödan, till företag på Svensk 
Handels varningslista. Företagen säljer 
”annonser” i kataloger utan större sprid-
ning.

uNiVErSiTETET har ockSå köpt varor av 
företag med skatteskulder. Det är inte 
olagligt, men knappast önskvärt. Två 
misstänkta fall av att universitetet köpt 
tjänster av anställdas firmor visade båda 
att anställningarna upphört före affärer-
na.

Internrevisionen har föreslagit åtgär-
der för att öka säkerheten. Förvaltnings-

chefen Marianne Granfelt tillstyrker 
samarbete med ett kreditupplysnings-
företag när leverantörer anlitas, liksom 
bättre rutiner för intern kontroll. Men 
hon vill inte besluta om obligatorisk ut-
bildning för alla användare med attest-
rätt för att öka medvetenheten om ansva-
ret för att upptäcka oegentligheter. 

uTBiLdNiNgSBEhoVET har delvis tillgo-
dosetts vid övergången till det elektro-
niska faktureringssystemet Lupin, och 
Lupin behöver utvärderas innan vi be-
stämmer vilka åtgärder som behövs, me-
nar Marianne Granfelt.

– Vi måste ha en rimlig nivå på våra 
kontrollsystem, det blir för dyrt att ha 
både livrem och hängslen, säger hon.

Bättre budgetrutiner 
ska underlätta planering

Misstänkta fakturor granskade av Internrevisionen

Brister men inget direkt fuffens

Förvaltningschefen Marianne Granfelt vill 
styra upp universitetets budget- och uppfölj-
ningsrutiner. foto: gunnar menander
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Marianne Granfelt. är inte beredd 
att – utan att först diskutera alterna-
tiva lösningar – tillstyrka Internre-
visionens förslag att utse en särskild 
person, med ansvar för att ta emot an-
mälningar om misstänkta oegentlig-
heter.

– Det är synd, tycker Susanne 
Wallmark. De flesta oegentligheter 
upptäcks just genom anmälan av t.ex. 
kolleger. Misstankarna behöver utre-
das snabbt och med finess, bl.a. för att 
säkra bevis, och i dag beror det helt på 
vart anmälaren vänder sig hur ären-
det hanteras. 

SammaNFaTTNiNgSViS menar Susan-
ne Wallmark ändå att Lunds universi-
tet är bra på att avslöja oegentligheter. 
Det visar de senaste årens fall.

– Vi sticker hål på varbölden när vi 
upptäcker den och gör något åt pro-
blemen!

BRITTA coLLBERG

dEmograFi. Vi människor blir allt 
äldre. och på sikt allt färre. År �0�0 
kan befolkningstillväxten ha nått 
sin kulmen, för att därefter minska. 
om inget oförutsett sker, som att 
vi till exempel börjar föda betydligt 
fler barn än i dag. 

Det framgick när centrum för 
ekonomisk demografi invigdes på 
Ekonomihögskolan i början av sep-
tember. 

Demografi är studier av befolkningens 
storlek, sammansättning och geografis-
ka fördelning, och hur befolkningsstruk-
turen förändras av olika samhällshändel-
ser. Ämnet har en lång tradition i Lund 
och forskningen här tillhör den europe-
iska eliten, som professor James Vaupel, 
Rostock, påpekade i sitt invigningstal.

Detta nya tvärvetenskapliga forsk-
ningscentrum har blivit möjligt genom 
ett s.k. Linnéstöd från Vetenskapsrådet. 
Det innebär anslag under en tioårsperi-
od (se även sid 12–14).

ETT 30-TaL ForSkarE från bl.a. ekono-
misk historia, nationalekonomi, socialt 
arbete och medicin ingår i centrumet. 
Man driver också en forskarskola som 
ska säkra den framtida tillgången på fors-
kare. För demografisk kunskap kommer 
att behövas. Beslutsfattare av olika slag 
vänder sig ofta till demograferna för att 
få hjälp att sia om framtiden. Ändå är det 
inte alltid lätt att veta hur saker och ting 
kommer att utveckla sig, visade professor 
Tommy Bengtsson, föreståndare för den 
nya centrumbildningen, i sitt föredrag.

– Vid mitten av förra seklet befara-
de man en enorm befolkningsexplosion, 
men den utvecklingen har brutits. Nu 
brottas vi med en åldrande befolkning 
i hela världen. 

Denna beror inte främst på att män-
niskor lever längre – även om medellivs-
längden ökat markant de senaste hundra-

femtio åren. Nej, främsta skälet är att det 
föds färre barn.

– Det är en utveckling som vi sett i 
Sverige sedan början av 1900-talet. Den 
sprider sig nu med rekordfart i många ut-
vecklingsländer. Där blir den ännu mer 
påtaglig just för att den går så fort. Med-
an medellivslängden i väst ökar med tre 
månader per år, ökar den med ett år per 
år i u-länderna!

uTVEckLiNgEN iNNEBär att de flesta eu-
ropeiska barn som fötts på denna sida mil-
lennieskiftet kommer att kunna fira sin 
100-årsdag, slog Rostock-professorn Ja-
mes Vaupel fast, vilket väcker frågan hur 
vi ska disponera våra liv, menade han.

– I dag arbetar vi hårdast under den 
period då våra barn behöver oss mest; sen, 
när de kanske inte ens vill se oss, går vi i 
pension! Kanske ska unga arbeta mindre, 
och äldre mer. Om vi blir hundra år hin-
ner vi kanske bli uttråkade annars?

Den största utmaningen för fram-
tiden lär bli hur man klarar av en åld-
rande och till antalet minskande befolk-
ning, menade Bengtsson och Vaupel. Ska 
man ha en chans från samhällets sida att 
påverka utvecklingen gäller det att förstå 
hur människor reagerar på olika föränd-
ringar – hur och när de väljer att arbeta 
och bilda familj – och här vill demogra-
ferna i Lund gärna hjälpa till.

TExT & FoTo: BRITTA coLLBERG

 

Tvärvetenskaplig satsning
på ekonomisk demografi

Tommy 
Bengtsson är 
föreståndare 
för demografi-
centrumet.

del av styrprocessen är ingen ”quick 
fix” som Susanne Wallmark säger. 
Men nya förvaltningschefen utlovar 
alltså åtgärder.

– Min ambition är att snarast in-
itiera en övergripande processkart-
läggning. Den ska följas av en diskus-
sion där målet är ökad tydlighet när 
det gäller rollfördelning och ansvar, 
enhetliga modeller och rutiner, över-
syn av befintliga verktyg och kanske 
ett nytt systemstöd, säger Marianne 
Granfelt i sitt svar på Internrevisio-
nens rapport.

maN Ska iNTE BÖrja från scratch, på-
pekar hon.

– Vi ska ta tillvara det som re-
dan gjorts inom området, men lyf-
ta frågan till övergripande processer 
inom universitetet som helhet. En 
tidsplan ska läggas fram under hös-
ten. Det kommer att ta åtminstone 
två till tre år att förändra arbetssät-
tet inom universitetet, tror Marian-
ne Granfelt.

BRITTA coLLBERG



1�                           LUM nr 7 | 2007

LiNNéBidrag. Lunds universitet har 
sexton ansökningar till nästa års 
utdelning av Linnéstöd. Liksom ti-
digare dominerar teknik, natur-
vetenskap och medicin. Humaniora/
teologi, samhällsvetenskap och juri-
dik står för ungefär en fjärdedel av 
ansökningarna. Sju projekt är brett 
tvärvetenskapliga.

– Samarbete över gränser är 
Lunds varumärke, säger Björn Wit-
tenmark, vicerektor med ansvar för 
forskningsfrågor.

Första utdelningen 2006 av Linnéstöd 
till internationellt framstående forsk-
ningsmiljöer gick som bekant mycket bra 
för Lund. Universitetet fick igenom över-
lägset flest ansökningar och av de sexton 
man skickat in fick åtta bidrag.

– Vi tog Linnéutlysningen på stort all-
var, och det gav utdelning. Nu lär kon-
kurrensen bli hårdare, säger Björn Wit-
tenmark.

Några geografiska ”rättvisehänsyn” 
ska dock inte få spela in och Lunds chan-

ser är rimligen stora den här gången ock-
så, menar han.

Det är rektor som ansöker om Linné-
stöd. Liksom i första omgången har fors-
karna fått lämna in ansökningar till sina 
olika områdesstyrelser, som bedömt och 
sållat bland dem. Sammanlagt 28 an-
sökningar gick vidare till universitets-
ledningen och dekanrådet.

– Universitetsledningen la sedan för-
slag om vilka som skulle tas ut. Efter dis-
kussioner i dekanrådet lades ytterligare 
några projekt till och i juni bestämdes att 
sexton ansökningar ska skickas. Samma 
antal som förra gången. 

VETENSkaPSrådET och FormaS delar 
ut totalt 120 miljoner kronor i Linnéstöd 
nästa år. Bidragen som ges till framstå-
ende forskarmiljöer kan vara på fem till 
tio miljoner kronor per år. 

– I ett större perspektiv är det inga sto-
ra summor. Trots att vi lyckades så bra 
förra året så motsvarar Linnéstöden, med 
sina knappt 60 miljoner kronor årligen, 
bara två procent av universitetets tota-

LiNNéBidrag. Människans hjärna är 
ett centralt forskningsområde i näs-
ta års Linnéansökningar från Lunds 
universitet. Det handlar om allt från 
forskning om stroke, till hur män-
niskan skapar mening och formar 
ett språk. 

Andra områden är hållbar ut-
veckling, svåra infektionssjukdomar 
och jämförelser av djurs arvsmassa 
för att fastställa släktskap.

Lunds universitet har beslutat skicka sex-
ton ansökningar om totalt 100 miljoner 
kronor till Vetenskapsrådet och Formas. 

Sexton Lu-ansökningar 
utvalda att slåss om Linnéstöd

la forskningsbudget på drygt tre miljar-
der kronor.

Linnestöden utgör mindre än fem 
procent av de anslag som Vetenskapsrå-
det delar ut. Och Lunds universitets fors-
kare drar varje år in 1,5 miljarder i externa 
forskningsmedel.

– Ändå är Linnéstöden viktiga och 
mycket prestigeladdade. Dels för att de 
löper över hela tio år, dels för att kon-
kurrensen är så stor, säger Björn Witten-
mark.

De som får Linnébidrag måste redo-
visa en medfinansiering på 50 procent av 
egna fakultetsmedel. Varje Linnémiljö 
får också en miljon extra i fakultets-
medel för att underlätta denna medfi-
nansiering.

– Alla förslag som vi fått in i år har 
varit mycket bra, men urvalet har ändå 
kunnat göras i stor enighet mellan uni-
versitetsledning och dekaner.

Senast den 6 november ska ansök-
ningarna skickas. Vilka som får Linné-
stöd kungörs senast juni 2008.

BRITTA coLLBERG

Ansökningarna, nedan, låg ursprungligen 
på 239 miljoner kronor och har alltså ban-
tats rejält (summan man ansöker om i pa-
rentes).

• center for Molecular Protein Sci-
ence, är ett tvärvetenskapligt projekt med 
professor Sara Linse som koordinator. 
Forskare från LTH och Medicinska fakulte-
ten undersöker hur kroppens proteiner är 
uppbyggda. (5 mkr)

• Developing Advanced Research 
Technologies, DART, engagerar fors-
kare från teknik, medicin och natur-
vetenskap. Målet är att få fram bättre 
diagnostiska metoder för bl.a. cancer. Ko-

ordinator är professor Carl Borrebaeck, 
(5 mkr).

• center for Animal & Machine Vi-
sion, cAMVIS, är ett tvärvetenskapligt 
samarbete mellan biologer, matematiker 
och kognitionsforskare. Syftet är att öka 
kunskapen om djurens synsinne samt ut-
nyttja kunskapen för att förbättra maski-
ners ”seende”. Koordinator är professor 
Dan E nilsson från cell- och organismbio-
logi . (5 mkr).

• Sustainability Science – forsk-
ning för hållbar utveckling. Statsvetare, fi-
losofer, humanekologer, kulturgeogra-
fer, rättssociologer och naturgeografer vill 

Hjärnforskare flitigast att söka Linnébidragt
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Så har det gått för förra årets vinnare

LiNNéBidrag. Linnéstöden har re-
dan betytt mycket för de åtta Lun-
damiljöer som fick anslag förra året. 
Även om de utgör bara en liten del 
av budgeten, så gynnar de tvärve-
tenskap. Man vågar satsa långsik-
tigt och nyanställa.

– Det sprider en trevnad och opti-
mism, säger professor Gunnar karl-
ström, professor i teoretisk kemi.

Gunnar Karlström ingår i en tvärve-
tenskaplig forskningsmiljö inom kemi-
området, Organizing molecular matter, 
som utforskar växelverkan mellan mole-
kyler och koordineras av professor Hå-
kan Wennerström.

– Linnéstödet har betytt mycket, sä-
ger han. Vi har anställt en lektor och ska 

anställa doktorander, som ser en fram-
tid här.

Tongångarna går igen. Professor Leif 
Groop som leder diabetesforskningen, 
betonar att stödet gjort det möjligt att 
samla forskningen.

– Vi har anställt en statistiker inom 
ämnet bioinformatik och byggt upp en 
databas där all ny kunskap som genere-
ras av forskargrupperna matas in och blir 
tillgänglig för alla.

Ett jättelyft är samarbetet med pro-
grammet för transplantation av insulin-
bildande celler från avlidna till diabetes-
sjuka.

– Vi kvalitetsgranskar celler som ska 
transplanteras och får samtidigt tillgång 
till den absolut viktigaste vävnaden för 
vår forskning.

LåNgSikTighETEN har skapat optimism 
och nya tjänster för unga forskare ut-
lysts.

– Tidigare arbetade grupperna mycket 
för sig själva. Nu har vi flera projekt som 
engagerar samtliga, säger Leif Groop.

 skapa ett Center of Excellence för att ut-
veckla teorier och metoder och bidra till 
att omsätta dessa i praktiken. Koordinator 
är professor Lennart Olsson, föreståndare 
för LUCSUS, Centrum för hållbar utveck-
ling. (7,5 mkr).

• LuMAx är ett konsortium av forskar-
grupper runt synkrotronljusanläggningen 
MAX-lab. Man vill ta fram metoder för att 
ännu bättre kunna utforska all slags ma-
teria, ett initiativ i linje med anläggning-
ens nästa etapp, MAX IV. Koordinator är 
föreståndare nils Mårtensson, MAX-lab. 
(5 mkr).

• Design and operation of complex 
Engineering Systems – Distributed Con-
trol and Price Mechanisms. Ett LTH-pro-
jekt med syfte att systematiskt beskriva 

och styra komplexa tekniska system, till ex-
empel kraftsystem, bilar och robotar, så 
att resurser utnyttjas effektivt och säkert. 
Koordinator är professor Anders rantzer. 
(7,5 mkr)

• Aerosol Science & Technology 
Promoting Sustainability, cEASSuS. 
Ett tvärvetenskapligt projekt med syfte att 
utveckla tekniken för att mäta hur små ae-
rosolpartiklar i luften påverkar människor 
och miljö. Projektet sammanför forskare 
från teknik, medicin och samhällsveten-
skap. Koordinator är professor Erik Swiet-
licki, (7,5 mkr).

• centre for Genomic Ecology, cGE, 
är ett naturvetenskapligt projekt som jäm-
för släktskap och likheter mellan olika djur-
arter genom analys av deras DnA. Koordi-

nator är professor Anders Tunlid (5 mkr).
• Spatio-temporal variation in car-

bon cycling and its interaction with 
climate systems. Ett naturvetenskapspro-
jekt med syfte att studera kolcykeln och ta 
fram modeller som kan simulera hur kol-
cykeln påverkar klimatet och vice versa. 
Bland de engagerade forskarna finns bl.a. 
professor Anders Lindroth. (5 mkr).

• Animal Movement Research, 
AMR. Ekologisk och evolutionärt inriktad 
naturvetenskaplig grundforskning om hur 
djur flyttar är en specialitet i Lund. Man vill 
utöka och förstärka verksamheten med ett 
teknologiskt utvecklingscentrum, en forsk-
ningsdatabas och ett postdoktorprogram. 
Koordinator är professor Susanne Åkes-
son (5 mkr).

Tvärvetenskap gynnas

t

t

Flaggan i topp! Lunds universi-
tet fick en god utdelning av Lin-
néstöd förra året och pengar-
na har redan gjort skillnad för de 
forskningsmiljöer som fick anslag. 
foto: mikael risedal
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Också professor Charles Edquist, 
koordinator för Innovation, Entrepre-
nörskap och Kunskapsgenerering vid 
CIRCLE (Centre for Innovation Re-
search and Competence in the Lear-
ning Economy), berättar om en op-
timism. CIRCLE som tillhör tionde 
området, är i färd med att tillsätta sex 
 forskartjänster och att flytta in i nya lo-
kaler på Sölvegatan. Man kan konsoli-
dera och arbeta på sikt.

ProFESSor SuNE SVaNBErg vid Laser-
centrum menar att stödet är viktigt just 
för att det kan användas till tvärveten-
skap. Forskare från teknik, naturveten-
skap och medicin samverkar inom laser-
spektroskopi, med tillämpningar inom 
både miljö och medicin, till exempel di-
agnos och behandling av tumörer.

– Vi har funnits i mer än tio år utan 
egna pengar, och klarat oss med medel 
från EU och genom att ta emot externa 
brukare. Trots en årsbudget på hundra 
miljoner kronor har de fem Linnémil-
jonerna varit viktiga för att vi kan göra 
riktade tvärvetenskapliga insatser. Det 
är svårt inom det vanliga systemet. En 
ny professur har utlysts och flera dok-
torandtjänster inrättas i höst, berättar 
Sune Svanberg.

Tvärvetenskapen betonas också av 
Jens Schouenborg, professor i neurofy-
siologi och koordinator för Neuronano-
science Research Center, NRC, ett 
centrum med forskare från medicin, 
naturvetenskap, teknik och humanio-
ra. Med hjälp av implantat av bioelek-
troder i hjärnan registreras nervcellsak-
tiviteten. På sikt hoppas man utveckla 
metoder för att stimulera delar av hjär-
nan och lindra eller bota vissa sjukdo-
mar.

– Utan stödet hade vi aldrig haft en 
chans att vara med i det här nya och lo-
vande forskningsfältet. Nu är vi igång 
med sju–åtta delprojekt. Vi har inrättat 
tjänster för effektiv administration och 
för forskare och doktorander.

hEmoTo-LiNNé är en gemensam sats-
ning inom stamcellsforskningen för att 
förstå frisk och sjuk blodbildning.

– Vi har etablerat bättre samarbete 
med forskare lokalt och internationellt 
och anställt en forskningsadministratör 
som kan söka mer internationella an-
slag. De svenska anslagen är alldeles för 
låga för att man ska kunna vara interna-
tionellt konkurrenskraftig, säger koor-
dinatorn professor Stefan Karlsson.

Man ska anställa två nya forskar-

• Alliance against Tumor Invasi-
on and Metastasis, ALIVE. Medicinskt 
och naturvetenskapligt projekt med syfte 
att identifiera och ringa in mekanismerna 
i de processer som leder till metastaser. 
Tre koordinatorer: professor Tommy An-
dersson, docent Mattias Belting och do-
cent Sofi Elmroth. (5 mkr).

• Host-pathogen interactions in 
severe bacterial infections. Senio-
ra och unga medicinare och naturveta-
re i samarbete, utforskar olika alternativ 
till antibiotika för att behandla allvarliga 
bakteriella infektionssjukdomar. Koordi-
nator är professor Anna Blom, Wallen-
berglaboratoriet, UMAS. (10 mkr). 

• The Lund university Basal Gang-
lia Disorders Linné consortium. 

 Bagadilico. Visionen är att bygga vidare 
på den framgångsrika forskningen kring 
neurodegenerativa sjukdomar, skapa en 
mångvetenskaplig miljö och presentera 
spetsresultat inom både den patientnä-
ra och experimentella hjärnforskningen. 
Koordinator är professor Patrik Brundin, 
med Cecilia Lundberg som vice-koordina-
tor. (7,5 mkr).

• STRokE-LINNÉ. Ett samarbete mel-
lan klinisk och experimentell forskning, 
mellan teknik och medicin, med syfte att 
utveckla nya behandlingar som förbättrar 
hjärnfunktionen hos strokepatienter. Ko-
ordinator är professor Tedeusz Wieloch. 
(7,5 mkr).

• cognition, communication and 
Learning: Thinking in time. Ett tvär-

vetenskapligt projekt där kognitions-
forskare, lingvister, neuropsykologer 
och neurofysiologer m.fl. utforskar hur 
kognitiv förmåga samverkar med kom-
munikationsstrategier och lärande. Ko-
ordinator är professor Peter Gärdenfors. 
(7,5 mkr)

• center for cognitive Semio-
tics. Ett tvärvetenskapligt projekt där 
semiotiker, lingvister, kognitionsforska-
re, humanekologer, musikvetare m.fl. 
studerar utvecklingen av människans 
meningsskapande verksamhet från dess 
ursprung hos apor och barn. Koordi-
nator är professor Göran Sonesson. (5 
mkr).

BRITTA coLLBERG

assistenter och driver en forskarskola i 
stamcellsbiologi som väntas få stor be-
tydelse.

Lunds nanoforskare har under året 
invigt det nya nanohuset med utrust-
ning för mer än 100 miljoner kronor. 
Man har definierat den gemensamma 
kärnpunkten i den tvärvetenskapliga 
satsningen ”Nanovetenskap och kvant-
mekanisk ingenjörskonst” som för sam-
man forskare inom fysik och kemi.

dEN Nya koPPLiNgEN av experimentell 
verksamhet på nanohuset med den tra-
ditionellt starka bakgrunden i mång-
partikelteori på matematisk fysik, är 
grunden för många framtida satsning-
ar. Den återspeglas i att Linnécentret 
koordineras gemensamt av Stephanie 
Reimann, matematisk fysik, och Lars 
Samuelson, fasta tillståndets fysik. 

Tommy Bengtsson, professor i eko-
nomisk historia, bekräftar också Linné-
stödets betydelse:

– Vi har kunnat starta Centrum för 
ekonomisk demografi, som invigdes i 
början av september, och förbättrat vår 
rekrytering i och med ett längre tidsper-
spektiv i planeringen.

BRITTA coLLBERG

t
t
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FarTFyLLT ProjEkT. under två ter-
miner har �� studenter vid LTH sli-
tit hårt för att inleda en racerkarri-
är. Eller snarare för att konstruera 
en häftig bil och uppleva hur ett in-
dustriellt projekt går till.

Smärtsamt nog nådde de inte 
ända fram.

Teknologerna, som alla är män, har – 
med stöd av universitetsadjunkt Kris-
ter Olsson – gjort debut i den internatio-
nella tävlingen Formula Student i kamp 
med över 100 studentlag från hela värl-
den. Uppgiften var att från grunden kon-
struera en egen bil och hitta ett sätt att 
finansiera den på. Slutligen skulle bilen i 
mitten av juli delta i en rad praktiska tes-
ter och tävlingar på legendariska Silver-
stonebanan i England.

LuNdaLagET arBETadE hårT för att 
klara sin uppgift och hade kontakt med 
en rad företag som sponsrat med delar, 
know-how och pengar. Bilen, kallad 
LUracing, var klar som koncept i vintras 
och tog konkret form under våren. Men 
när den sista detaljen levererades först 
samma dag man reste iväg betydde det 
att bilen aldrig hade testats i sin helhet.  

I ett ”posttraumatiskt” nyhetsbrev till 
sponsorerna berättade gänget om sina 
prövningar.

Först vid avresan till England den 
11 juli kom de sista komponen-
terna, fälgarna!

Bilen kördes till Eng-
land i en minibuss med 
släp som universitets 
serviceenhet lånat ut. 
De flesta av teknolo-

gerna flög dit och satte på eftermidda-
gen dagen därpå igång med att montera 
fälgarna och trimma in de sista detaljer-
na. Fredagen den 13 juli deltog bilen i de 
teoretiska momenten om ekonomi, de-
sign etc. Bäst gick det för konstruktions-
lösningen som fick beröm. Det innova-
tiva motorkonceptet berömdes också av 
vissa domare.

dEN 14 juLi ruLLadE BiLEN för första 
gången för egen maskin, men inför det 
obligatoriska bromstestet gick ettans 
växel sönder. Bilen fick byggas om för 
start i tvåan och missade därför tre ”dy-
namiska” tävlingsmoment i acceleration, 
manövrering och sprint.

Den provkörning och intrimning som 
man planerat att göra under flera veckor 
blev aldrig av. Men den 15 juli hade man 
fortfarande hopp om att kunna delta i 
själva uthållighetsloppet efter ytterliga-
re bromsjustering och bromsprov. Men 
då började ett hjul att spinna p.g.a. för-
skjuten drivknut. Det fanns inte längre 
någon chans att nå någon nämnvärd fart 
med drivning på bara ett hjul. Det var 
bara att kasta in handduken…

 – Men det kändes faktiskt inte så far-
ligt, säger projektledaren och m-studen-
ten Pontus Fyhr en månad senare. Vi 

racerdrömmarna 
sprack i sista stund

var ändå ganska nöjda med vår prestation 
och gick in för att njuta av loppet.

Nu EFTEråT Tror haN att dessa erfaren-
heter kommer att vara guld värda för 
nästa års efterföljare, där han troligen 
stannar kvar som projektledare, då med 
syftet att bygga en helt ny bil.

En annan nyckelperson, Daniel Scuz-
zarello, lämnar däremot projektet för att 
göra sitt examensarbete inom ett motor-
cykelprojekt på Ducati i Italien.

– Det uppdraget hade jag aldrig fått 
utan erfarenheterna från LUracing. Nu 
blir det nästan som att fortsätta det pro-
jektet, konstaterar han nöjt.

Redan nu är det klart att projektet 
fortsätter och får nya deltagare, kanske 
med en kvinnlig efterträdare till Scuzza-
rello som marknadsförare. Det finns nu 
en kurs som ger 7,5 högskolepoäng och 
det finns också möjligheter att utnyttja 
erfarenheterna i andra projekt. Studierna 
ska inte behöva bli lidande, vilket de kan-
ske delvis blev för en del av pionjärerna.

MATS NYGREN

LU-sportbil nådde inte ända fram

LUracing i all sin glans. 
Tyvärr gick bilen sön-
der före uthållighets-
loppet på Silverstone-

banan.
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uPPdragSuTBiLdNiNg. Trafik, boen-
de, vattenfrågor, kvinnohälsa, skol-
demokrati, mänskliga rättigheter, 
och hur man tar vara på historiska 
byggnader… 

Det är några ämnen där lärare 
från Lund delar med sig av sin kun-
skap till yrkesverksamma personer 
från tredje världen.

Långsiktigt kunnande och kompetens 
är viktigt för ett lands utveckling, me-
nar Sida, som i år finansierar omkring 
100 kurser för deltagare från i huvudsak 
Afrika, Asien och Latinamerika. Hela 15 
av dem ges av Lunds universitet.

Två kurser under augusti-september  
har handlat om boende respektive stads-
trafik.  

– Mitt land har en stor befolkning och 
brist på land. Jag skulle vilja lära mig hur 
man utnyttjar begränsad tomtmark så 
bra som möjligt, sa Shafiul Munshi från 
Bangladesh på kursen om ”shelter”, nöd-
bostäder och billigt boende. 

Andra deltagare ville lära sig hur man 
bygger bostäder efter t.ex. en jordbävning, 
hur man använder lokala byggmaterial 
utan att förstöra miljön och hur man sät-
ter press på saktfärdiga myndigheter.

Boendefrågor är något relativt nytt 
för Sida, som från början arbetade en-
bart med landsbygdsutveckling. Byg-
gande och bostäder ansågs då ointressant: 
ett bättre boende troddes komma av sig 
självt, så fort ett land börjat utvecklas.

– Detta synsätt förändrades först i mit-
ten av 80-talet. Då såg både Sida, Världs-
banken och andra att den kraftiga urba-
niseringen krävde insatser. Man insåg 
också att ett acceptabelt boende inte bara 
är en följd av ekonomisk utveckling, utan 
delvis dess förutsättning, säger Johnny 
Åstrand, föreståndare för LTHs avdel-
ning för Boende och bostadsutveckling.

EN VikTig Lärdom som Johnny Åstrand 
vill ge kursdeltagarna är att tänka på 
många faktorer på en gång. Annars ris-
kerar man halva misslyckanden som t.ex. 
bra hus vars omgivning ser ut som en 
öken, billiga byggen vars produktion ska-
dat miljön, eller bostäder så dyra att de 
tilltänkta invånarna inte kan bo där. Det 
handlar alltså om att hitta bra tomter, bra 
finansiering, bra hus, bra byggnadsmate-
rial och bra utemiljö samtidigt. 

På kursen om stadstrafik varnade pro-
fessor Christer Hydén för att göra om 
västvärldens misstag. Ett sådant är att tro 
att man får trafiksäkerhet genom att göra 
stadsgator lättkörda och utan hinder. 

– Här ligger det två skolor och ett bad-
hus på ena sidan av vägen, och ett bib-
liotek och en park på den andra. Ändå 
tvingas fotgängarna att göra långa om-
vägar för att korsa gatan, eftersom det 
inte finns några övergångsställen. Bilis-
terna ser i gengäld sin chans och kör all-
deles för fort, sa han och visade en bild 
från Regementsgatan i Malmö.

VägBuLor, Små roNdELLEr och träd 
vid vägen fungerar däremot utmärkt. 
De tvingar bilisterna att sakta ner, vilket 
minskar olycksriskerna.

Den ökande bilismen i tredje världen 
går knappast att hejda, tror Christer Hy-
dén och kursens ledare professor Bengt 
Holmberg. 

– Men privatbilismen kan aldrig lösa 
transportproblemen i storstäderna. Där 
behövs också en bra kollektivtrafik. Detta 
har våra kursdeltagare klart för sig – men 
sen gäller det för dem att övertyga sina 
länders medborgare och myndigheter om 
samma sak, säger Bengt Holmberg.

Kanske kan kursen i Lund ge den 
kompetens och pondus som krävs för 
uppgiften. Och en del oväntad ny kun-
skap ger den också på köpet.

– När vi visade den tydliga statistik 
som säger att kvinnorna är de säkraste 
bilförarna, så blev en del av de manliga 
deltagarna riktigt upprörda. Det stäm-
de inte med deras världsbild… berättar 
Bengt Holmberg.

INGELA BJöRck

Bygg- och trafikfrågor 
i fokus på Sida-utbildning

Exempel på bra lågbudgetboende, från Costa Rica Mindre bra boende... plywoodhus för självmontering, från Lima i Peru

Bättre boen-
de bidrar till ett 
lands utveckling, 
menar Johnny 
Åstrand.
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Kvintett i engelskprofessorer. Nedifrån: Pe-
ter Trudgill, Ian Kirby, Thomas Vargish, Ka-
rina Williamson och Marianne Thormählen. 
foto: linda nihlén

ENgELSkVurm. kärleken till det 
engelska språket förenar de cirka 
�00 professorer i engelska som var 
samlade i Lund i början av augusti. 
under veckan var det full fart i SoL 
med föredrag som handlade om allt 
från Hamlet till modern slang.

Marianne Thormählen, professor vid 
Engelska institutionen och lokal värd 
för konferensen, bjöd in till presskonfe-
rens vid ”teatime” en av eftermiddagar-
na. Med var bl.a. engelsmannen Peter 
Trudgill, professor emeritus i lingvistik 
vid universitetet i Fribourg i Schweiz. 
Han konstaterade besviket att det bara 
fanns Earl Grey på fikabordet.

– Jag dricker bara riktigt te, sa han på 
utpräglad brittisk engelska – och bad om 
ett glas mjölk istället.

För övrigt gick konferensen i glädjens 
tecken. ”Jolly” var ett honnörsord och del-
tagarna kunde inte nog betona vikten av 
att samlas, träffas och ha trevligt. Lunda-
miljön var perfekt för det ändamålet var 
alla eniga om, och professor Ian Kirby, ge-
neraldirektör för organisationen bakom 
konferensen, hittade snabbt vägen ner ge-
nom Lundagård till Historiska museet.

– För mig som forskar om medeltiden 
är det en fantastisk plats, sa han.

Från USA kom professor Thomas Var-

gish som önskade att han också hade fått 
lära sig engelska i Lund.

– Alla här talar det så mycket bättre 
och vackrare än vi gör!

Mellan skratten och artigheterna kom 
man också in på allvarligare saker. För 
Marianne Thormählen var det viktigt att 
visa att man i dessa svåra tider ändå kun-
de lyfta sig i håret och arrangera en kon-
ferens av den här storleken. 

– Humaniora lider, sa hon – och fick 
instämmande nickar av sina internatio-
nella kollegor.   

Såväl i England och övriga Europa 
som i USA avfolkas humanistiska insti-
tutioner och universiteten låter efterfrå-
gan styra utbildningsutbudet och lägger 
ner det som inte lönar sig ekonomiskt. En 
alltför kortsiktig strategi, tyckte engelsk-
professorerna. I Schweiz går dock den ut-
vecklingen inte lika fort. Ian Kirby som 
nyligen pensionerats från sin professur i 
Lausanne var orolig ett tag för att den 
inte skulle återbesättas.

– Men tack och lov så har den fak-
tiskt gjort det.

MARIA LINDH

FoTNoT: Konferensen arrangerades av The 
International Association of University Pro-
fessors of English, IAUPE – och den hålls vart 
tredje år i något av de 43 länder som är re-
presenterade i organisationen. Läs även Ma-
rianne Thormählens gästkrönika på sidan 31.

Engelskprofessorer
stortrivdes i Lund Ny FakuLTET. Sedan i juni har 

Lunds universitet en ny fakultet 
– den konstnärliga fakulteten.

– Vi är mycket glada och tack-
samma för detta, säger den nya 
 fakultetens dekanus Håkan Lund-
ström stolt. Det har gett oss inre 
styrka.

Det har länge funnits önskemål från 
konst-, musik- och teaterhögskolorna i 
Malmö om att bli en fakultet, med egen 
rätt att bedriva forskarutbildning.

– redan när den första professors-
tjänsten inrättades på Musikhögskolan i 
början av 80-talet var ett av de stora pro-
blemen att det inte fanns någon fakultet 
att knyta den till, berättar Håkan Lund-
ström.

Sedan dess har man också utvecklat 
forskarutbildning inom musikpedagogik 
och konstnärligt arbete, som har anord-
nats i samverkan med de samhällsveten-
skapliga och humanistiska fakulteterna.

– Det har varit ett utmärkt samarbe-
te som har varit väldigt viktigt, men det 
blir naturligtvis enklare för oss att själva ta 
besluten, påpekar Håkan Lundström.

Vad gäller forskningsanslag betyder 
den nya statusen inte så mycket – områ-
det har sedan tidigare fått egna anslag 
för konstnärligt utvecklingsarbete, både 
direkt från regeringen och från universi-
tetet centralt.

– Men studieplanerna och examina 
har vi inte rått över själva, eller allt det 
formella. Antagningen av doktorander 
har t.ex. tidigare tagit längre tid eftersom 
det skulle gå genom en annan fakultet. 

Samarbetet med de andra fakulteter-
na kommer dock inte att upphöra.

– Vi räknar med att vi kommer att be-
höva deras erfarenhet och stöd, men 
på ett mer informellt plan, säger Håkan 
Lundström

Den stora frågan är nu: blir det hattar 
eller kransar på doktorspromotionen?

– Så långt har vi inte tänkt. Kanske 
hittar vi på något nytt!

PETRA FRANckE

Hatt eller krans 
för konstnärerna?
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av Linnés favo-
ritlärjungar och 
skickades av den-
ne till England 
för att lära engel-
ska naturforskare 
att använda det 
linneanska klas-
sificeringssyste-
met. Där trivdes 
Solander utmärkt 
och blev en kän-

TäVLiNg. Just nu brottas gymnasie-
elever i Australien och Sverige med 
uppgiften att göra en digital essä i 
ord, bild och videoklipp kring temat 
upptäckt. Idén har kläckts av Lu-
professorn Eric Warrant och har Lin-
néanknytning. Bakom projektet står 
nämligen Solanderprogrammet, ett 
stort utbytesprogram för forskare 
och universitetsstuderande. 

Linnélärjunge inspirerar till utbyte
Programmet finansieras av lärosätena i 
Universitas 21-gruppen. Sedan program-
met initierades år 2005 har 19 unga fors-
kare från Sverige åkt till universitet och 
högskolor i Australien och Nya Zeeland 
medan 13 unga forskare från dessa län-
der kommit hit. 

Det finns en naturlig skärnings-
punkt mellan dessa länder och Daniel 
Solander (1733–1782). Solander var en 

oVäNTad comE-Back. carl von Lin-
né var en strålande vetenskaps-
man och organisatör, men han hade 
också sämre sidor. Han hade svårt 
att hantera konflikter och var oför-
sonlig mot sina  motståndare. Det 
 visste hans lärjunge Daniel Rolander 
– och det vet Rolanders nutida över-
sättare latinforskaren Jim Dobreff.

Daniel Rolander var en av de 17 lärjung-
ar som Linné skickade på forskningsresor 
ut i världen. Några av dem dog under 
resorna, medan andra återkom och fick 
fina forskartjänster. I båda fallen nådde 
de ära och erkännande… alla utom en.  

Undantaget var Rolander. Hans in-
samlade material spriddes åt olika håll, 
hans manuskript blev aldrig publicerat, 
och han fick rykte om sig att ha misslyck-
ats. Ett viktigt skäl till detta var den kon-
flikt som uppstått mellan honom och Lin-
né, som blev så ond på sin gamla lärjunge 
att han uppkallade en liten svart skalbag-
ge efter honom. Skalbaggen döptes infamt 
nog till Aphanus rolandri, där ”aphanus” 
betyder okänd och ointressant…  

Bakgrunden till Daniel Rolanders 
sentida upprättelse är att den brittiska or-
ganisationen IK Foundation i samband 
med Linnéjubileet velat publicera alla 

lärjungarnas resedag-
böcker på engelska. 
De flesta fanns redan 
utgivna på svenska el-
ler tyska, men Rolan-
ders manus var hand-
skrivet, dessutom på 
latin. Översättnings-
uppdraget gick så 
småningom till Jim 
Dobreff vid Lunds universitet.

– Jag tror att jag fick uppdraget av fle-
ra skäl. Dels handlade min avhandling 
om handskrivna 1600-talsbrev på nyla-
tin, som skiljer sig en hel del från klas-
siskt latin. Dels har jag varit en av ledarna 
för ett seminarium för naturintresserade 
latinare i nordvästra USA. På morgonen 
diskuterar vi på latin, på eftermiddagen 
vandrar vi i bergen och fortsätter prata 
latin, berättar han.

dET Var år 1754 som Daniel Rolander 
reste till Surinam i nordöstra Latiname-
rika. Resan började illa: han fastnade i 
Amsterdam, där han var nära att dö av 
en svår feber. Först efter flera månaders 
sjukdom, följd av flera veckors båtresa, 
kom han fram till målet.

I Surinam ägnade Rolander sig flitigt 
åt vetenskapligt arbete. Han la nästan all 

Baktalad Linnélärjunge 
får sen upprättelse 

Linnés hämnd 
på lärjungen 
Rolander: skal-
baggen Aphanus 
rolandri, där ”apha-
nus” betyder okänd 
och ointressant.

Jim Dobreff har översatt Linnélärjungen 
Rolanders dagbok. foto: freja dobreff

Daniel Solander var 
först med att beskriva 
Australiens flora och 
fauna.
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dis i det engelska societetslivet. Han hör-
sammade därför inte Linné, när denne 
ville se honom som professor vid univer-
sitet i St Petersburg och ådrog sig mäs-
tarens misshag. I stället gick Solander 
ombord på James Cooks Endeavour till-
sammans med vännen och kollegan Jo-
seph Banks. Banks och Solander blev 
de första att vetenskapligt beskriva och 
klassificera Australiens flora och fauna. 
Solander är fortfarande ett stort namn i 
Australien. 

sin tid på att iaktta, beskriva och samla 
in djur och växter. Han hade gott öga för 
detaljer, och var så skicklig att de biologer 
som hunnit läsa dagboksöversättningen 
lovordat hans skarpa iakttagelser. Han 
var också kritisk mot de holländska ko-
lonialisternas lättingsliv och upprördes 
över deras sätt att behandla sina slavar.

– Det var Linné som i Sverige lanse-
rade genren ”reseberättelse med veten-
skapliga inslag”. Rolanders dagbok är ett 
väldigt bra exempel: han blandar veten-
skapliga fakta med egna upplevelser på 
ett sätt som hela tiden gör den spännande 
att läsa. Man skulle kunna kalla honom 
för sin tids David Attenborough, säger 
Jim Dobreff (som för övrigt hållit före-
drag om Rolander på Royal Geographi-
cal Society i London inför bland andra 
just David Attenborough).

mEN TiLL SkiLLNad FråN den uppbur-
ne britten, så blev Daniel Rolander ald-
rig någon kändis. Felet var både hans 
eget och Linnés. När Rolander efter åtta 
tröttsamma, svettiga månader återvände 
till Europa blev det återigen en besvärlig 
resa. Han fastnade i Tyskland, sjuk och 
utan pengar, och fick vänta länge på hjälp 
från Sverige. 

– Till slut kom han hem med förstörd 
hälsa, och kände nog att det uppdrag han 
sänts ut på krävt ett alltför högt pris. Han 
var också angelägen om att få en bra fors-
kartjänst, och ville använda sitt material 
i det syftet. Jag tror det var skälen till att 
han inte lät Linné få tillgång till det, be-
rättar Jim Dobreff.

Linné å sin sida var angelägen om att 

LTh går med vinst
EkoNomi. Delårsrapporten för första 
halvåret 2007 visar ett marginellt över-
skott för LTH. Intäkterna har ökat unge-
fär i takt med inflationen (2 procent) och 
utgifterna lite mindre. Trots ett ökat sök-
tryck på 7 procent klaras inte det statliga 
uppdraget vad gäller antal examinerade 
ingenjörer, arkitekter och industridesig-
ners. Försök att öka genomströmning-
en ska dock åstadkomma en produk-
tion på cirka 5.300 helårsstudenter per 
år framöver.

Antalet anställda har minskat, mest 
doktoranderna, men ytterligare minsk-
ningar krävs för att anpassa nivån till un-
derskott i den externfinansierade forsk-
ningen. Här råder fortsatt stora och i 
regel ökande skillnader mellan olika in-
stitutioner.

Prisad renovering 
huSPriS. Ett av EU:s Europa-nostra-di-
plom gick i somras till renoveringen av Es-
lövs medborgarhus. Bakom arbetet ligger 
främst arkitekten och professorn Mats 
Edström på Barup & Edström arkitektkon-
tor i Simrishamn. Edström driver arkitekt-
kontoret ihop med sin hustru Kerstin Ba-
rup, även hon professor vid LTH.

Husets ursprunglige arkitekt Hans 
Asplund vann en tävling om Medborgar-
huset 1947 och hann rita varje detalj i in-
redningen innan det verkligen byggdes 
1955. nu, 50 år senare, var huset i behov 
av en återställare och en modernisering. 
Det svåraste har enligt Mats Edström va-
rit att ersätta 50-talsmaterial som ytonit, 
joanit och opaxit. Edström undervisades 
som student av Hans Asplund, även han 
en gång arkitektprofessor vid LTH.  

ud ger 5 miljoner 
till miljöutbildning 
 
uTBiLdNiNg. Internationella miljöinsti-
tutet får 5 miljoner från UD för att ut-
veckla Young Masters Programme for 
Sustainable Development, YMP. YMP är 
ett internationellt distansutbildningspro-
gram i förebyggande hållbarhetsarbete 
för gymnasister och deras lärare.

få se och använda Rolanders samlingar. 
För att få sitt klassifikationssystem inter-
nationellt etablerat, så behövde han få in så 
många växter och djur i det som möjligt. 

Kanske kan man likna konflikten 
mellan Linné och Rolander vid en kon-
flikt mellan handledare och doktorand. 
Handledaren har ordnat fram forsk-
ningspengar och organiserat projektet, 
medan doktoranden gjort arbetet. Om 
det då skär sig mellan de båda, så kan det 
bli mycket besvärligt.

Så BLEV dET ockSå här. När Linné gett 
upp försöken att med böner och lämpor 
få tillträde till lärjunges material, så bröt 
han sig helt enkelt in i dennes bostad och 
stal vissa exemplar som han var särskilt 
intresserad av. Och några år senare, när 
Rolander hade möjlighet att bli profes-
sor i naturhistoria och medicin i Stock-
holm, satte sig Linné emot utnämningen 
och lyckades hindra den.

– Det var ett misstag av Daniel Rolan-
der att inte samarbeta med Linné, kon-
staterar Jim Dobreff. 

Han har förståelse för båda parter, 
men är glad åt att ha kunnat ge upprät-
telse åt den misskände lärjungen. 

Det har tagit Jim Dobreff och hans tre 
medarbetare två år att översätta dagbo-
kens 700 handskrivna sidor. Nu förbere-
der han en utgivning på originalspråket 
latin i ett projekt lett av professor Arne 
Jönsson. På så sätt kommer  Rolander till 
slut, sent omsider, att få den heder som 
hans mödor i den feberheta djungeln för-
tjänat. 

INGELA BJöRck

– Vi hoppas att tävlingen ska locka 
många deltagare. Förstapriset för den 
australiska vinnaren är att få delta i en 
vetenskaplig expedition i Lappland med-
an den svenska vinnaren får vara med om 
en djuphavsexpedition till Stora Barriär-
revet, berättar Eric Warrant.

Mer info om Solanderprogrammet 
(som har sista ansökningsdatum den 1 ok-
tober) hittar man på www.solander.lu.se

GöRAN FRANkEL
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Det går bra för bröderna Hedling, 
filmvetare vid Lunds universitet.

Storebror Erik leder ett projekt 
om filmen och välfärdsstaten. 

och lillebror olof bygger upp 
Skånes första filmproducentutbild-
ning. 

Nästa höst startar den nya internatio-
nella mastersutbildningen i filmproduk-
tion i Ystad. Tjugo blivande filmprodu-
center tas in vartannat år. Utbildningen 
är ett samarbete mellan Lunds univer-
sitet, Ystad kommun, Film i Skåne och 
Ystad studios. Sponsor är Sparbanken 
Syd, som vill uppmuntra den filmfeber 
som drabbat Ystad, bland annat tack vare 
Wallander-filmerna. Busslaster med tys-
ka turister vill gå i den kände poliskom-
missariens fotspår och hela staden har fått 
ett uppsving.

uTBiLdNiNgSidéN fick Erik Hedling, pro-
fessor i filmvetenskap, av en lokal filmare 
i Lund. Branschen behövde producenter. 
Erik gick direkt till Lunds universitets 
rektor Göran Bexell som gillade idén, fast 
pengar fanns ju inte. Men när Bexell se-
nare hamnade bredvid sparbankschefen 
Staffan Olander på flyget och fick höra 

bedårade 
av bergMan
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att banken gärna stödjer lokal kulturin-
dustri så visste rektor precis var en dona-
tion skulle kunna göra nytta…

Olof Hedling, universitetslektor i 
filmvetenskap med särskild inblick i 
filmproduktion, fick uppdraget att pla-
nera den nya utbildningen. Samtidigt 
fick han ett anslag för att forska om eu-
ropeisk och skandinavisk film och film-
produktion – något som kommer att be-
frukta utbildningen.

– Det blir både teori och praktik, med 
många lärare från filmbranschen. Från 
vår sida deltar filmvetare, företagseko-
nomer och lärare i handelsrätt, berättar 
Olof Hedling.

BrÖdErNa hEdLiNg växte upp i en ”starkt 
litterärt orienterad miljö”. Pappa var barn-
läkare och mamma lärarinna. De mer el-
ler mindre tvångsmatade de tre sönerna 
med litteraturens klassiker. Erik fick som 
sjätteklassare ligga kvar i bilen och läsa 
”Krig och fred” medan far och mor gick 
runt på konstutställning; när de kom till-
baka skulle han visa hur långt han kom-
mit! Olof minns hur han som nioåring 
fick lyssna när pappa läste högt ur ”Odys-
sén” under en Europasemester.

– Berättande stod högt i kurs. Vi är 
över huvud taget en familj av hejdlösa 
pratmakare, intresserade av att diskute-
ra allt mellan himmel och jord, skrattar 
Olof Hedling.

äLdSTE BrodErN blev naturvetare men 
Erik och Olof sökte sig till humanveten-
skapen. Att det blev just film är lite av en 
slump. Erik hade läst flera andra ämnen 
och Olof var färdig fil kand i samhälls-
vetenskap och ekonomi när de halkade 
in på ”drama, teater, film” som ämnet 
hette då.

– Jag höll på ett och ett halvt år, och 
kom sen in på forskarutbildningen. Det 
var rätt lätt – i dag hade jag nog inte haft 
en chans, säger Erik som disputerade 

1992 och i rask takt blev forskarassistent, 
lektor och så småningom professor.

Lite tuffare var klimatet för sju år yng-
re Olof som doktorerade 2001. Men även 
han tillhörde rätt snart de fast anställdas 
skara. Mycket beror på trender i tiden, att 
filmintresset vuxit starkt, tror bröderna. 
Nu när många humanistkurser har svårt 
att fylla sina platser, är filmvetenskap sta-
digt översökt.

Humaniora handlade förr mycket om 
finkultur, men Erik och Olof Hedling 

rör sig fritt mellan genrerna och ser lika 
gärna en populär kassasuccé som en smal 
konstfilm.

Erik Var LäNgE ”ToTaL aNgLoFiL” och 
intresserade sig bara för engelsk och ame-
rikansk film.

– Det var en protest mot min litterära 
uppfostran och det svenska som jag väg-
rade befatta mig med, säger han. 

Först på senare år har han närmat 
sig den svenska filmkonsten – i Ingmar 

”Berättande stod högt i kurs. Vi är över huvud taget 
en familj av hejdlösa pratmakare, intresserade av 
att diskutera allt mellan himmel och jord.”

porträtt |  ErIK & OLOF HEDLInG

Filmälskande forskarbröder – Erik och Olof Hedling.

t
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Bergmans tappning. En bidragande or-
sak var att högskolan på Gotland köpte 
en kurs av Lunds universitet om Berg-
mans filmskapande. Bröderna Hedling 
och kollegan Lars Gustaf Andersson var 
lärare på kursen. Erik och Olof, som vis-
serligen beundrade Bergman, men ald-
rig engagerat sig särskilt i hans filmer, 
tvingades gå på djupet och ”börja stång-
as” med den store filmkonstnären.

– Då vaknade intresset på allvar, sä-
ger Olof.

Erik hedling, 
professor i filmvetenskap, 
född 1955

Favoritregissör: Sam Peckingpah

Favoritfilm: ”The Wild Bunch” 
(1969, av Sam Peckingpah)

Bästa skådespelare: Jag kan inte 
säga bara en, det måste bli tre: 
William Holden, Gunnar Björn-
strand och Elisabeth Taylor. Elisa-
beth Taylor också för att hon är så 
otroligt vacker – det har betydelse 
för upplevelsen, det går inte att 
förneka.

Drömyrke som barn: Min första 
yrkesdröm var att bli diplomat, 
vilket jag också anser att jag bli-
vit.

Favoritfilmfotograf: Kubanen 
Nestor Alemandros som filmade 
bl.a. ”Himmelska dagar”, en otro-
ligt vacker film.

Favoritproducent: Ingmar Berg-
man, som själv producerade flera 
av sina egna filmer. 

Bästa Bergman-film: ”Smultron-
stället”.

Det bästa med lillebror olle: 
 Ytterst kunnig på sitt fält. Trägen. 
En fighter.

The hedling Bros.

olof hedling, 
universitetslektor i film-
vetenskap, född 1962.

Favoritregissör: John Ford.

Favoritfilm: ”Working girl” (1988) 
med Melanie Griffith och Harrison 
Ford.

Bästa skådespelare: Gunnar Björn-
strand, tycker faktiskt jag ock-
så. Han var ju komediskådespela-
re, anställd på Oskarsteatern, när 
Ingmar Bergman fångade upp ho-
nom.

Drömyrke som barn: Rockstjärna.

Favoritfilmfotograf: Ungraren 
 Vilmos Zsigmond som filmade bl.a. 
”McCabe och Mrs.  Miller” och 
”The Deer Hunter”.

Favoritproducent: Sam Spiegel 
som producerade bl.a. ”Lawrence 
of Arabia” och ”Storstadshamn” 
med Marlon Brando.

Bästa Bergman-film: ”Gycklar-
nas afton” med Åke Grönberg och 
Harriet Andersson, för styrkan i 
svartsjukehistorien.

Det bästa med storebror Erik: 
 Dynamisk. Har ständigt grejer på 
gång och en hel del genomförs fak-
tiskt också.

Erik Hedling sysslar nu uteslutande 
med Ingmar Bergman Det är ett delpro-
jekt inom ”Filmen och den svenska väl-
färdsstaten” som finansieras av Riksban-
kens Jubileumsfond och ska bli en bok 
på engelska. Intresset är stort internatio-
nellt för vad svenska filmvetare har att 
säga i ämnet.

– Jag forskar på Bergman och det of-
ficiella svenska samhället. Det är skilda 
världar, ekvatorn och Nordpolen! 

Välfärdsstaten handlade om materiell 

välfärd, rationalitet och en vetenskaplig 
människosyn, medan allt hos Ingmar 
Bergman rörde sig om själen och om 
kränkningen, menar Erik Hedling.

– Ingen välfärdsstat i världen kan ku-
rera känslan av förödmjukelse; de stora 
livsproblemen kan aldrig lösas på ratio-
nell väg – det var hans budskap.

Erik och Olof Hedling skrev runor 
över Ingmar Bergman strax efter dennes 
död i somras. ”Sveriges genom tiderna 
störste konstnär” skrev Olof i en morgon-

t

t

Erik Hedling

Olof Hedling.
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tidning. Fast då fick han sin litteratur-
älskande gamla pappa i luren redan ti-
digt nästa morgon. ”Det spelar ingen 
roll vad du säger, för Ingmar Bergman 
blir aldrig så stor som de stora förfat-
tarna”, sa fadern.

Men Bergman är störst, objektivt 
sett, hävdar både Olof och Erik Hed-
ling. Ingen svensk konstnär har fått ett 
sådant internationellt genomslag.

– Tjugo minuter efter hans död låg 
nyheten i topp på New York Times 
hemsida, säger Olof.

dET är NågoT ViSST med filmbröder. 
Vare sig de heter Taviani, Cohen, War-
ner, Marx eller Hedling. Lunds uni-
versitets egna filmbröder är teoretiker, 
även om de med den nya filmprodu-
centutbildningen närmar sig prakti-
kerna.

Det är studiet av film i bred bemär-
kelse och som kulturellt medium som 
intresserar dem – med ett historiskt, 
politiskt och ekonomiskt perspektiv. 
På senare år har filmvetenskap börjat 
samarbeta mer med andra discipliner; 
Historiska institutionen ger exempel-
vis kurser i hur 1900-talsfilmen kan 
spegla och förklara politiska och so-
ciala förändringar i modern tid. Och 
Erik Hedling är redaktör för en anto-
logi som kommer i höst – ”Rörliga bil-
der utanför biografen” – där forskare 
från olika discipliner visar hur de an-
vänder dokumentärt filmmaterial.

BiograFdÖdEN raSar i Sverige, men 
Erik och Olof Hedling är inte bekym-
rade för filmmediets framtid. Männis-
kor ser allt mer film, även om det sker 
i hemmet.

Film är bäst på bio, men utveck-
lingen gynnar troligen utbudet, tror 
Olof. 

– På 50-talet fanns kanske tio bio-
grafer i stan, vilket innebar lika många 
Hollywoodfilmer på repertoaren. I dag 
har vi ett helt andra valmöjligheter.

TExT: BRITTA coLLBERG

FoTo: GuNNAR MENANDER

Erik Hedling

Gerdahallen
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Så kan natur- och humanvetare hitta ett gemensamt språk:

   Utgå från
kroppen!
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Tvärvetenskap behövs för att lösa 
stora världsproblem som klimat-
hotet. Men klyftan mellan natur-
vetare och samhällsvetare försvårar 
samarbetet.

– Vi behöver en fast punkt att 
utgå ifrån, säger statsvetaren 
 Lennart Lundquist. 

Han menar att människans kropp 
skulle kunna vara en sådan punkt.

I en ny bok presenterar Lennart Lund-
quist utkastet till en ontologi (se separat 
ruta) som kan föra samman naturvetare 
och humanvetare. I dag har de svårt att 
kommunicera över ämnesgränserna. Sy-
nen på verkligheten, hur man får kun-
skap om den och vilka slutsatser man kan 
dra, skiljer sig för mycket. 

Förenklat kan man säga att naturve-
tarna betonar biologin och humanvetar-
na kulturen. Naturvetarna utgår från en 
objektiv verklighet som lyder under na-
turlagarna, medan humanvetarna tolkar, 
beskriver tendenser och sannolikheter.

– Ändå låtsas majoriteten human-
vetare inte om detta, utan försöker här-
ma naturvetenskapens tillvägagångssätt 
för att öka sin trovärdighet. 

humaNVETarNaS ProBLEm är att de inte 
kan bygga vidare på gamla forsknings-
resultat. De får på något vis ständigt bör-
ja om från början. 

– Man kan föreställa sig humanveten-
skapen som en människa som står mitt 
ute i ett kärr, på en landgång som lång-
samt sjunker alltmedan hon spikar på 
en ny landgång. När arbetet är klart går 
hon över på den nya landgången, men 
den börjar också omedelbart sjunka och 
därför måste hon sätta igång att tillverka 
en ny. Det är tveksamt om landgångar-
na blir bättre efter hand. Eftersom kär-
ret hela tiden ändrar karaktär är det svårt 
för människan att utnyttja sina tidigare 
erfarenheter.

Men kanske kan man finna några tu-
vor som ger landgångarna större bärkraft 
så man slipper att ständigt tillverka nya? 
Lennart Lundquist tror att evolutions-

teorin, som bygger på Darwins lära om 
det naturliga urvalet, kan lösa human-
vetenskapens problem. Djuret människan 
och hennes kropp skulle kunna vara den 
tuva där humanvetarna fick fotfäste och 
alla vetenskapsriktningar kunde mötas. 

Kroppen blir kontroversiell som teore-

tisk grund bara om man drar alltför sto-
ra växlar på biologin, menar han. Själv 
är han återhållsam, men slår ändå fast 
två saker:

– För det första är människan inte ett 
oskrivet blad utan hjärnan är redo att 
uppfatta och avläsa världen på ett visst 
sätt. För det andra är hon social och 
fungerar endast i kollektiv.

Innebär det här att man kan förutsäga 
och förklara socialt, politiskt och kultu-
rellt beteende utifrån människans ”dju-
riskhet”? Nej, det som händer i grupper, 
organisationer och stater påverkas av 
många olika faktorer och kan inte enkelt 
härledas till biologin. Men den kan ge 
ledtrådar. Att människan har en kropp 
påverkar hur hon lever sitt liv, också det 
sociala. 

– Evolutionen går långsamt och vår 

hjärna fungerar på samma sätt som sten-
åldersmänniskans. Många har funderat 
på hur vi lyckas få det moderna massam-
hället att hålla ihop. Några menar att vi 
återskapar den typ av grupper som var 
viktiga för överlevnaden på stenåldern, 
för att det gör tillvaron begriplig och 
hanterlig, säger Lennart Lundquist.

På STENåLdErN tillhörde man en flock 
där man möttes ansikte mot ansikte. Det 
var viktigt att avläsa kroppsspråket för att 
utveckla den tillit som krävs i alla sam-
hällen. Lennart Lundquist antar att vi i 
dag återskapar flocken i det som vi kall-
lar sociala nätverk.

– Vi har telefon och e-post, men fort-
farande reser direktörer och politiker för 
att träffa varandra. Mötet ansikte mot 
ansikte behövs också i massamhället. 

Det djuriska behovet av att kunna av-
läsa sina medmänniskor slår alltså ige-
nom högt upp i samhällssystemet genom 
de informella nätverken.

–  Om man kunde klarlägga de styr-
system, med nätverk, organisationer och 
institutioner, som människor ingår i, 
skulle man få en bättre bild av makten 
än vad många abstrakta analyser ger!

Ändå använder sig mycket samhälls-
vetenskaplig forskning fortfarande av 
modeller där människan förmodas vara 

   Utgå från
kroppen!

”Vi kan inte tänka bort det som vi är inneslutna i. 
människan är ”marinerad” i kultur, och samtidigt 
innesluten i sin biologi, sin kropp.”

– Människan är ett djur. Om vi utforskar hen-
nes kroppsliga förutsättningar får vi ytter-
ligare möjlighet att förklara hur vi skiljer oss 
från gäddan, myggan och elefanten, menar 
Lennart Lundquist.

     Liten ordlista
ontologi = läran om de begrepp 
som behövs för att ge en samman-
hängande, motsägelsefri och ut-
tömmande beskrivning och förkla-
ring av verkligheten.
Epistemologi = kunskapsteori 
Humanvetenskap = samhällsve-
tenskap och humaniora

t

t
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Lennart olsson, föreståndare för 
LucSuS, Lunds universitets tvär-
vetenskapliga centrum för hållbar 
samhällsutveckling

– Det är inte ensidigt humanvetenska-
pernas ontologi (se separat ruta) som är 
problemet; även naturvetenskapen måste 
våga ifrågasätta sina utgångspunkter. 

Ett bra exempel är studiet av vatten 
och alla de problem som är förknippade 
med vattnets kretslopp. Naturvetenska-
pens utgångspunkt är att vatten är en ke-
misk-fysikalisk process som kan studeras 
objektivt i naturen. Om man däremot ser 
vatten som en del av vårt samhälles kon-
sumtion och produktion (s.k. virtuellt 
vatten) blir vatten en social process. En 
gemensam ontologi för natur- och sam-
hällsvetenskaper kan ge vetenskapen helt 

rationell. Forskarna väljer själva en fast 
punkt att arbeta utifrån och skapar teore-
tiska modeller som gör verkligheten möj-
lig att mäta och kontrollera.

– Men det är en låtsad objektivitet, 
som säger väldigt lite om verkligheten!

En motpol är relativisterna som mot-
sätter sig alla slags övergripande model-
ler. De menar att inget är objektivt givet 
utan allt tvärtom socialt konstruerat.

Man kan tala om vetenskapsfunda-
mentalism på båda hållen, menar Len-
nart Lundquist som själv befinner sig 
mittemellan. Han tror på en objektiv 
verklighet, men samtidigt att människan 
är obotligt subjektiv och irrationell. Bara 
tillsammans med andra kan forskaren be-
döma rimligheten i sina perspektiv och nå 
en mer robust kunskap om samhället. 

– humaNVETarE måSTE gå till männis-
kans biologiska ursprung för att ifrågasät-
ta den individualism och rationalism som 
dominerar teorier och metoder idag. Ra-
tionaliteten hjälper oss inte att förstå den 
mängd olika faktorer – också slumpen! – 
som påverkar mänskligt beteende. Kan-

ske har vi tappat bort betydelsen av sociala 
band mellan varelser av kött och blod?   

Kroppen förenar natur och kultur 
och med den som grund kan man kan-

ske komma runt fundamentalismen 
inom humanvetenskapen och samtidigt 
få ”hårda” vetenskaper att inse värdet i 
”mjuka” och vice versa?

”Lundquists bok ett välkommet initiativ”
nya insikter och lösningar på svåra pro-
blem och Lennart Lundquists bok är ett 
välkommet initiativ. 

Framväxten av ämnesområdet ”Sus-
tainability Science” (”Hållbarhetsveten-
skap”) är ett försök att utveckla onto-
logi och epistemologi som kan delas av 
många olika vetenskaper, i syfte att hit-
ta nya lösningar på komplexa och svår-
lösta samhällsproblem, t.ex. klimatför-
ändringar, vatten- och livsmedelskriser, 
epidemier, avskogning, markförstöring, 
utfiskning av världshaven etc.

Mathias osvath, kognitionsforskare 
med inriktning på primater (apor)

– Även om det naturligtvis förekom-
mer en del inskränkta naturvetare så 
finns det i princip inga biologistiska bio-

loger. Den typ av fundamentalism som 
biologismen representerar är omöjlig att 
upprätthålla av dem som studerar natu-
ren och särskilt djuren. I sådan forskning 
betraktas miljöns och kulturens inverkan 
på varelsen som självklar. Uppdelningen 
i arv eller miljö och natur eller kultur är 
konstgjord. Kulturen är en del av natu-
ren, kanske inte så fristående och unik 
som man kan få intryck av. Kulturer av 
olika slag är ganska vanliga i djurvärlden. 
Dessutom finns det en rad djur som ska-
par egna miljöer vilka i sin tur återver-
kar på arvsmassan: spindlar spinner nät, 
bävrar bygger dammar etc. Schimpanser, 
gorillor och bonoboer är minst lika soci-
ala som människor. Om de hade haft ett 
språk, e-mail och telefon skulle de för-
modligen använda dem med glädje!
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Eva kärfve, sociolog och författare 
till bl.a. boken ”Hjärnspöken” som 
kritiserar trenden att ge ”stökiga” 
barn medicinska s.k. bokstavsdiag-
noser.

– Jag tror faktiskt att det redan finns 
ett bra samarbetare över disciplingrän-
serna – vi humanvetare berikar de natur-
vetenskapliga modellerna med våra 
kunskaper om kulturen och det socia-
la samspelet. Människor har säkert en 
evolutionärt inbyggd drift att hålla ihop 
och skapa samhällen. Kan vi med krop-
pen som fast punkt slå in en kil i synen 
på människan som en alltigenom ratio-
nell varelse så är det utmärkt. Och jag 
håller helt med Lundquist, att det soci-
ala och kulturella tränger in i kroppen, 
att vi är ”marinerade i kultur”. På det vi-
set finns ingen ren biologisk form, vilket 
delar av den nuvarande psykiatrin ändå 
tycks tro. Missbruket av evolutionsbio-
login är en förklaring till att många hu-

– Mänsklighetens problem kräver 
flervetenskapliga insatser, som innefat-
tar både biologi och humanvetenskap, 
menar Lennart Lundquist.

Kärnan i all samhällsanalys är inne-
slutningen av människan i naturen och 
samhället, fortsätter han:

– Vi kan inte tänka bort det som vi är 
inneslutna i. Människan är ”marinerad” 
i kultur, och samtidigt innesluten i sin 
biologi, sin kropp. 

kommEr humaNForSkarNa att god-
känna människans kropp som den fas-
ta utgångspunkten? Lennart Lundquist 
har inte alltför stora förhoppningar. Mer 
än fyrtio års humanvetenskaplig forsk-
ning utifrån evolutionsteorin, inte minst 
i USA, är fortfarande inte mer än en bi-
flod, som inte nått fram till huvudfåran.

Bland humanvetare är ”biologism” 
närmast ett skällsord.

– Det beror på att sociobiologin ut-
nyttjats grovt av ekonomer och nylibe-
raler. Begreppet ”den egoistiska genen” 
har till exempel använts för att hävda att 
konkurrens i marknadsekonomisk tapp-

ning speglar människans innersta na-
tur. Men biologin ger minst lika starkt 
stöd för att människan är generös.

TroTS moTSTåNd finns ändå tenden-
ser till förändring, menar Lundquist. 
Allt fler humanvetare söker sig till biolo-
gin för att få underlag för sina teser och 
framstående forskare i en äldre genera-
tion, som ekonomhistorikern Douglass 
North och statsvetaren Robert Dahl, har 
börjat tillämpa evolutionstänkande. De 
stora internationella förlagen ger ut allt 
fler humanvetenskapliga arbeten med 
evolutionsperspektiv och statustidskrif-
terna publicerar evolutionsinspirerade 
uppsatser. Även i Sverige finns hoppfulla 
drag, säger Lennart Lundquist.

– Och en attitydförändring behövs! 
Vi kommer inte någonstans med stän-
dig nytillverkning av landgångar mo-
dell äldre.

BRITTA coLLBERG

FoTNoT: Lennart Lundquist bok heter ”Att 
hantera humanvetenskapens tudelning”, och 
utges av Liber.

manvetare undviker evolutionära model-
ler. Jag tror det är viktigt att låta tusen 
blommor blomma och att t.ex. sociolo-
gin får ha en viss autonomi, för att det 
biologistiska synsättet annars riskerar ta 
överhanden.

Peter Gärdenfors, professor i kog-
nitionsvetenskap, och författare till 
en rad böcker om människans sätt 
att tänka och förstå verkligheten.

– Jag tycker att kognitionsvetenskap 
redan omfattar den kombination som 
Lundquist efterlyser. Vi arbetar gräns-
överskridande med forskare från an-
dra discipliner i en rad olika projekt. Vi 
ser människan som en biologisk varel-
se och använder evolutionära principer 
när vi modellerar hjärnan, bygger robo-
tar etc. Sedan kan jag hålla med om att 
många humanistiska ämnen skulle kun-
na ta människan som biologisk varelse 
på större allvar. 

Handelsbanken

Private Banking

- en högst 

personlig

affär

Vi tar oss tid 

att hitta den bästa 

lösningen för dig.

Välkommen att kontakta 

oss för ett 

personligt möte:

Margareta Haglund  

046-15 99 39

Björn Setthammar     

046-15 99 57

Monica Rosenqvist

046-15 99 51

Lund City
www.handelsbanken.se/lund_city
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KINNARPS INTERIOR MALMÖ
Ö. Hindbyvägen 63, 213 74 Malmö • Tel 040-14 34 20 • Fax 040-14 34 21

E-post: info@malmo.kinnarps.se • www.kinnarpsinterior.se
Kinnarps Interior ligger nära rondellen Inre Ringvägen/Ystadvägen.

Välkommen till Kinnarps Interior Malmö!
Hos inredningshuset Kinnarps
Interior är det enkelt att skapa
miljöer med både funktion och
snygg design. Här hittar du
ledande varumärken och ett
närmast oslagbart utbud av
möbler, gardiner och belysning
för kontor, skola och omsorg.

Välkommen att inspireras
i vår stora utställning i Malmö!

Härmed förklaras 4 stipendier à 250 000 
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan 
lediga. 

Stipendierna är avsedda som lön för 
postdoktoral vetenskaplig utbildning i 
första hand utomlands och utdelas till 
läkare/forskare verksamma vid Medicin-
ska fakulteten, Lunds Universitet och/eller 
Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

Stipendierna utdelas den 16 november 
2007, och kommer att vara disponibla från 
den 1 januari 2008. Stipendiaterna förut-
sätts personligen ta emot stipendiet och i 
samband därmed lämna en kort presenta-
tion av sin forskning.

Ansökan, som ej kräver särskilt formulär, 
skall sändas i tre exemplar till 

Ingrid Borg Vogel, 
Ing 24, Universitetssjukhuset MAS, 
205 02 Malmö 

och vara oss tillhanda senast 
den 5 oktober 2007 kl 12.00.

Till ansökan skall bifogas curriculum 
vitae, beskrivning av planerad forsknings-
verksamhet samt inbjudan från värd-
organisationen och intyg från prefekt, 
chefsöverläkare eller motsvarande, om 
möjligheten att genomföra densamma.

För ytterligare information kontakta:

Professor Carl-David Agardh  
Endokrinologiska kliniken  
Universitetssjukhuset MAS  
205 02  MALMÖ   
Tel: 040-33 10 16   

Docent Claes-Henrik Florén
Verksamhetsområde 
Gastroenterologi och nutrition
Universitetssjukhuset i Lund
221 85  LUND
Tel: 046-17 21 79

TEGGERS STIPENDIUM FÖR 
POSTDOKTORAL UTBILDNING
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Vi har alla hört talas om det eller 
sett det hända: hur en match som 
verkat gå mot en solklar seger 
plötsligt vänder. Mål på mål släpps 
in, spelarna tappar koncentratio-
nen, lagspelet går upp i rök och 
hela matchen blir en katastrof.

Förlusten är ett faktum, tidningarnas 
krigsrubriker nästa dag likaså. Men vad 
var det egentligen som inträffade?

– Kollektiv kollaps! säger idrottspsy-
kologen Erwin Apitzsch, som studerar 

den här typen av händelser sedan en tid 
tillbaka. 

Han har myntat uttrycket för det här 
fenomenet, som finns i två varianter: när 
ett lag spelar uruselt redan från början av 
en egentligen enkel match, och när ett lag 
som först spelat bra plötsligt drabbas av 
ett gemensamt sammanbrott.

Det oväntat usla spelet kan te sig 
oförklarligt. Visst kan en idrottare ha 
en dålig dag, men inte kan alla spela-
re drabbas på en gång? Nej, det hand-
lar snarare om vad psykologerna kallar 

koLLektiv 
koLLapS – när allt plötsligt går fel

emotionell smitta: dålig stämning spri-
der sig.

– Det första som händer är att man 
inser att något negativt hänt. Det leder 
till känslor av uppgivenhet och irritation, 
som avspeglar sig i kroppsspråket. Kom-
munikationen mellan spelarna blir torf-
tigare och mer negativ – man börjar skäl-
la på varandra, säger Erwin Apitzsch.

– Samtidigt börjar alla spela mer indi-
viduellt och glömmer den upp-
gjorda taktiken. Av rädsla för 
att misslyckas blir många 

Nej, vad händer?! Sverige tappar plöts-
ligt stort mot Spanien i handbolls-VM 
2005, efter att tidigare ha lett matchen. 
foto:  leif r jansson / scanpix

t
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passiva och låter någon annan ta ansvar 
för spelföringen. Bristen på samspel gör 
det lättare för motståndarlaget att göra 
fler mål, som gör stämningen ännu säm-
re.

Beskrivningen grundar sig på inter-
vjuer och enkäter med tränare och spe-
lare på elitnivå i fotboll, hockey, handboll 
och innebandy. Alla var väl bekanta med 
fenomenet, ofta genom egna erfarenhe-
ter. De tillfrågade elitspelarna i handboll, 
innebandy och ishockey hade i genom-
snitt upplevt minst en kollektiv kollaps 
under säsongen 05–06. 

SammaNBroTTEN inträffar ofta under 
avgörande matcher där spelarna stått 
under stark press – men inte bara då. De 
kan också komma under mindre vik-
tiga matcher, där motståndarna fram-
stått som antingen klart underlägsna el-
ler klart överlägsna. I det första fallet har 
laget känt ett övermod som lett till non-
chalans, i det andra har man haft dåligt 
självförtroende och gått in i matchen 
med känslor av oro och rädsla.

Tränare och domare, som ofta får ovett 
av medierna efter misslyckade matcher, 
går i huvudsak fria från kritik i studierna. 
Det är framför allt spelarnas eget beteen-
de som orsakar den kollektiva kollapsen, 
menar de själva.

– Spelarna beskriver känslor av hand-
lingsförlamning, mentala blockeringar 
och tunnelseende, där chocken fått dem 
att tappa överblick över spelet. Träna-
rens instruktioner blir som bortblåsta, 
och den som t.ex. skulle markera en viss 
spelare ur motståndarlaget glömmer helt 
bort detta, säger Erwin Apitzsch.

Den känslomässiga smittan drabbar 
inte bara de aktiva spelarna, utan även 

kollapser vi minns
• Handbollskollaps 
efter bra start
I handbolls-VM 2005 ledde Sve-
rige mot Spanien med 22–17 när 
två tredjedelar av matchen spe-
lats. Sedan vände allt: Sverige 
släppte in 16 mål och gjorde bara 
4. Från att ha spelat på världs-
klassnivå föll det svenska spelet 
ihop som ett korthus – ett exem-
pel på kollektiv kollaps efter en 
bra start.

• Hockeykollaps 
I kvartsfinalen av världscupen i 
hockey 2004 spelade Sverige mot 
Tjeckien med sitt kanske bästa lag 
någonsin. Man spelade på hem-
maplan och hade besegrat Tjeck-
ien i gruppspelet. Ändå förlorade 
Sverige kvartsfinalen med 1–6 ef-
ter ett helt lamslaget spel – ett ex-
empel på en match som gick snett 
ända från början.

avbytarna på bänken. Därför hjälper det 
i regel inte att byta ut spelare. Avbytaren 
har också smittats av den dåliga stäm-
ningen, och kommer inte in som en en-
ergikick utan agerar lika tafatt och för-
virrat som de andra spelarna.

därEmoT BÖr dET vara möjligt att vacci-
nera sig mot smittan genom att i förväg 
tänka igenom olika situationer som kan 
uppstå vid en kommande match.  

– Man bör diskutera frågor som ”Om 
vi är favorittippade men det andra la-
get leder med 2–0, vad gör vi då?” och 
”Om de har gjort mål en halv minut in i 
matchen, vad gör vi då?”.

 Då har man en beredskap för negati-
va situationer och slipper bli så handfal-
len, menar Erwin Apitzsch.

Han tror också det är viktigt att få 
igång kommunikationen inom laget ge-
nom att utnyttja pauserna eller ta time-
out. Då ska tränaren försöka få spelarna 
att minnas den taktik man kommit över-
ens om. Och så gäller det att motarbeta 
dålig stämning: alla måste fås att förstå 
hur skadligt det är med ilskna gester och 
sura kommentarer. Kanske någon spela-
re med gott humör till och med kan få i 
uppgift att vara pådrivare och förbättra 
stämningen? 

dE här FÖrSLagEN är än så länge teorier, 
men Erwin Apitzsch hoppas kunna tes-
ta dem i verkligheten. Han vill gärna föl-
ja något svenskt elitlag under en säsong 
och se om det går att förebygga ”kollektiv 
kollaps”. Vem vet, kanske Sveriges lag-
sporter med lundapsykologernas hjälp 
kan gå mot en ny och lysande framtid?

INGELA BJöRck

”den känslomässiga smittan drabbar inte bara de 
aktiva spelarna, utan även avbytarna på bänken. 
därför hjälper det i regel inte att byta ut spelare.”

Idrottspsykologen Erwin Apitzsch har 
undersökt varför hela lag plötsligt och 
oväntat kan börja spela uruselt. foto: 
ingela björck
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man kan undra hur den är funtad 
som frivilligt tar på sig att organi-
sera en veckolång konferens för en-
gelskprofessorer från hela världen. 

När jag bestämde mig för att försöka få den tjugon-
de konferensen för International Association of Uni-
versity Professors of English (IAUPE) till Lund, var 
det framförallt en sak som drev mig: en stark läng-
tan efter att få svar på mina frågor om var engelsk-
ämnet stod, hur det hade kommit dithän och vart-
åt det skulle röra sig i framtiden. De svaren ville jag 
höra på hemmaplan, i det magnifika nya Språk- och 
litteraturcentrum som då bara existerade på pappe-
ret, men som så många förhoppningar knöts till re-
dan då.

dE kom hiT, nära 200 kolleger från när och fjärran, 
höll 135 föredrag i 19 konferenssektioner och lyss-
nade på två plenarföreläsningar av två av världens 
mest berömda anglister, lingvisten Elizabeth Trau-
gott från Stanford och litteraturvetaren Helen Vend-
ler från Harvard (dessa föredrag hölls i det likaledes 
imponerande nyrenoverade Palaestra). Lunds gator 
genljöd av olika varianter av engelska språket, från 
släpande sydstatsdialekt till den mest renodlade ox-
fordengelskan. De var experter på medeltida hand-
skrifter, Shakespeareutgivning, amerikanska väs-
ternhjältar i liv och dikt, Jane Austens manuskript, 
engelskan som lingua franca, de senaste grammatis-
ka förändringarna ... Vart man gick i Lund mellan 5 
och 11 augusti mötte man dem, livligt diskuterande 
det nyaste inom sina respektive forskningsområden.  

Vädergudarna höll sin hand över arrangemang-
en, och IAUPE-delegaterna fick uppleva Lund från 
stadens allra bästa sida. De hade en magisk kväll då 
Kulturen var deras i två timmar, med levande mu-
sik i Bosebo kyrka och Borgarhuset plus historiebe-
rättande (och t.o.m. våffelbakande) guider i de oli-
ka byggnaderna. Till den speciella konserten i Lunds 

Domkyrka hälsade biskop Antje Jackelén välkom-
men, och under utflykterna fick man se några av de 
vackraste och märkligaste platser som omgivning-
arna kan erbjuda. Hela tiden talade alla med alla, på 
det språk som fört oss samman.

Nå, fick jag de svar jag hade hoppats på? Ja, det 
tycker jag nog, fastän det tar tid innan alla intryck 
har ”satt sig”. 
Även om 
människan 
är skapad så-
dan att hon 
hör det hon 
vill höra, och 
jag ville höra 
att det sena 
1900-talets politisering-ideologisering av och värde-
relativism inom humaniora hör gårdagen till, var det 
tydligt att de världsledande forskarna samfällt hylla-
de de klassiska vetenskapliga idealen. Här fanns inga 
generationsskillnader: ung som gammal visade stän-
diga prov på lärdom, strävan efter objektivitet, om-
sorg om empiri och akribi –  och en brinnande entu-
siasm för ämnet och vetenskapen, som märktes och 
inspirerade såväl utanför som inuti föreläsningsloka-
lerna.

ETT aNNaT ”SVar” kan formuleras på följande sätt: 
Det finns mycket spännande kunskap i gränsmar-
kerna mellan forskningsdisciplinerna, men det gäller 
att ha en stadig förankring i den egna disciplinen när 
man rör sig mot nytt territorium. Solida kunskaper 
grundade i det egna ämnets kärnområden är motsat-
sen till tyngande bagage på sådana upptäcktsresor, 
de är den proviant som ger schwung i stegen. Den 
insikten växte sig stark under veckan då hela Lund 
talade engelska.

MARIANNE THoRMÄHLEN

PrOFESSOr, EnGELSKA InSTITUTIOnEn

Var står engelskämnet och vart är det på väg? 
Det var frågor som Marianne Thormählen ville ha svar 
på när hon arrangerade den veckolånga konferensen 
för internationella engelskprofessorer i augusti. 

Veckan då hela Lund 
talade engelska

”det finns mycket spännande kun-
skap i gränsmarkerna mellan forsk-
ningsdisciplinerna, men det gäller 
att ha en stadig förankring i den 
egna disciplinen.”
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hitta rätt tidskrift 
att publicera i
PuBLicEriNgShjäLP. Biblioteksdi-
rektionen vid Lunds universitet har 
skapat ett nytt verktyg för att hjälpa 
forskare att publicera sig i relevanta 
vetenskapliga tidskrifter på Internet. 
Projektet har finansierats av Kungliga 
Biblioteket. 

Verktyget utgörs av en webbpor-
tal där forskare enkelt får tillgång till 
fakta om de tidskrifter som de kan 
publicera sig i. Det blir en hjälp att 
välja tidskrifter på lämplig vetenskap-
lig nivå och med rätt målgrupp. 

Tjänsten innehåller för närvaran-
de cirka 18.000 tidskrifter. Den vän-
der sig till forskare i Lund och Sverige, 
men har också översatts till engelska 
och kan användas fritt i hela världen.
Tjänsten, som kallas Journal Info finns 
tillgänglig på http://jinfo.lub.lu.se.

FoV läggs ner
orgaNiSaTioN. Sekretariatet för 
fortbildning, vidareutbildning och dis-
tansutbildning, FoV, upphör nu i sam-
band med att Lennart Badersten pen-
sioneras i september. FoV går upp i 
Centre for Educational Development, 
CED, som därmed får ett samlat an-
svar för att stödja och utveckla nätba-
serad undervisning.

Ny innovationschef
PErSoNaL. Johan Drott, som när-
mast kommer från Gambro, har ta-
git över som enhetschef på LU Inn-
ovation. LU Innovation kommer att 
fortsätta sitt arbete med att stödja 
universitetets forskare vid kommersi-
alisering av forskningsresultat, detta i 
form av affärsrådgivning, och rådgiv-
ning inom patent, juridik och mark-
nadsföring. P-O Hegg, som tidiga-
re varit enhetschef på LU Innovation, 
går över till att utreda underlag för 
Food Science som är ett dotterbolag 
till Development som i sin tur är dot-
terbolag till LUAB, Lunds universitets 
holdingbolag.

många studenter 
per rum. Vi bod-
de själva två och 
två. Vi hälsade 
också på hos en 
familj och lärde 
dem spela Uno! 
Det kändes 
tryggt att vis-

tas där; brott och 
stölder var ovanli-

ga. Men visst märke man att studiekul-
turerna skiljer sig. De lär sig mycket ut-
antill medan vi är mer av problemlösare. 
Upplevelsen var en mix av något totalt 
främmande och något mycket välbekant, 
tycker Hanna Markström.

– Och laboratorieutrustningen var 
mycket enklare än vi är vana vid, men 
det gick ändå att lösa problemen. Jag re-
kommenderar fler att ta den här chansen, 
säger Helena. Man ser verkligheten med 
andra ögon när man kommer hem igen.

De flesta passade på att resa runt och 
se lite mer av Kina när de fyra veckor-
na gått.

MATS NYGREN

kiNauTByTE. – En fantastisk upple-
velse, det tror jag står för oss alla.

LuM har pratat med Helena cor-
desius och Hanna Markström, civil-
ingenjörsstudenter i ekosystemtek-
nik som var på en fyra veckors kurs i 
kina i somras.

Det var det första resultatet av samar-
betsavtalen med Kina som LTH träffa-
de i fjor. Sedan dess har också de första 
nollorna anlänt som ska läsa till civilin-
genjör med Kinainriktning.

Det var åtta studenter, sju kvinnor och 
en man, som i juni reste till forskarsko-
lan i Xiamen University vid kusten i söd-
ra Kina. Där arbetade de i var sin grupp 
tillsammans med två, tre kinesiska kam-
rater för att bl.a. utreda vattenrenings-
frågor.

Trots kinesernas knaggliga engelska 
och initiala lite blyga fnissighet gick det 
snart utmärkt att samarbeta och göra sig 
förstådd i själva arbetet.

– De var väldigt gästfria och intresse-
rade. De bjöd hem oss till sina ganska frä-
scha studentrum där de dock bodde rätt 

LTH-studenter studerade 
vattenrening i kina

Helena Cordesius.

LTH-studenterna med sina kinesiska kursare.
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uTSTäLLNiNg. Vid sidan av sina egna 
framgångsrika karriärer har land-
skapsarkitekten Monika Gora och 
konstnären Gunilla Bandolin sam-
arbetat i olika projekt sedan 1���. 
ofta på temat sopor.

Nu visar de upp sina �0-talsverk 
på Skissernas museum. Dessutom 
har de skapat ett nytt – ”ett ångest-
monument över våra grejor”.

Det myllrar av prylar i den nya utställ-
ningssalen på Skissernas museum. Högar 
med böcker, udda kaffekoppar, hushålls-
maskiner av varierande slag, halvfräscha 
möbler. 

Som kontrast kan man gå in i en stor 
cylinder och omslutas av en fridfullt ren 
och avskalad lägenhet utan onödiga ting 
– stylad till det yttersta inför en försälj-
ning.   

”Vi började med att kasta ut allting…” 
heter verket och är en kommentar till vår 
längtan efter det prylfria, enkla, nya li-
vet samtidigt som vi köper fler grejor än 
någonsin. 

Temat knyter väl an till det sop-tema 
som Monika Gora och Gunilla Bandolin 
jobbade med i mitten av 90-talet. Då gjor-
de de i samarbete med Riksutställningar 
den rullande trailerutställningen Sopmu-
seum, som for runt till högstadieskolor i 
hela landet. I trailern ställde de ut sopor 
som de grävt fram ur en soptipp, och som 

olika konstnärer hade fått förhålla sig till. 
På den tiden lades de flesta soporna ännu 
på hög och täcktes över med jord, varför 
inget syre kom åt soporna som konser-
verades. Under sin grävning kom de ner 
till 70-talet och kunde hitta soppåsar med 
helt oförstört innehåll. 

– Det var äckligare än vi trott, säger 
Gunilla Bandolin.

Men trots det skrev hon och Monika 
Gora ihop ett sopmanifest som bland an-
nat slog fast att ”Sopor är bra”, ”Sopor är 
kultur och historia.” och ”Sopor är vårt 
enda samband med naturen”. Och i sam-
band med utställningen debatterade de 
sopproblematiken i en rad tidningar.

De flesta av Gora/Brandolins samar-
beten har varit av temporär art. Förutom 
Sopmuseum har de t.ex. gjort X–X 1992. 
X:en står för två  stora kryss av bojar, som 
konstnärerna lät placera i vattnet utan-
för de då tänkta fästena för Öresundsför-
bindelsen, som stod under het debatt. På 
Skissernas utställning beskrivs projektet 
i ord och bild, liksom en rad andra sam-
arbeten. Genomgående kan man säga att 
det handlar om finurlig konst som sätter 
fingret på olika samhällsföreteelser, utan 
att bli moraliserande. 

Utställningen ”Gora och Bandolin. 
Samarbeten 1992–1998 och nya aktivi-
teter” pågår fram till den 21 oktober på 
Skissernas museum.

TExT & FoTo: PETRA FRANckE

Samlade samarbeten 
visas på Skissernas

boken  
Från Branting 
till Persson
Hur har socialdemokratin behandlats av 
–  respektive behandlat –  media? Det 
diskuteras i antologin Medier & poli-
tik – om arbetarrörelsens mediestra-
tegier under 1�00-talet (Statens ljud- 
och bildarkiv). Boken täcker tiden från 
storstrejken 1909 till valbloggarna 2006, 
och omfattar också två DVD-skivor med 
filmer producerade för arbetarrörelsen.

En liberal kung
Karl XIV Johans son Oscar I var politiskt li-
beral, i alla fall under sin första regerings-
tid. Han stödde reformer i riktning mot 
obligatorisk folkskola, bättre fattigvård 
och fångvård, ökad pressfrihet och lika 
arvsrätt för män och kvinnor. Historikern 
Eva Helen Ulvros har skrivit om honom i 
biografin oscar I (Historiska media). Hon 
berättar också om kungens privatliv, med 
många utomäktenskapliga affärer.

Pyssel och samlingar 
Begreppet ”hobby” växte fram i 1900-
talets början. Med kulmen under 50-
talet utvecklades en rik flora av sam-
landen, modellbyggen och allsköns 
hemmapyssel. Om detta skriver etnolo-
gen Jochum Stattin i Hobbyentusias-
ter och folkhemsbyggare (Carlssons). 
Han har intervjuat entusiaster som byggt 
egna avancerade kameror eller glatt sig 
åt fyndet av sin sjuttonde buffémöbel.

kommersialiserad 
geografi
Hur påverkas en plats när den blir före-
mål för ekonomiska intressen? Om det-
ta handlar artiklarna i antologin Plats 
som produkt (Studentlitteratur), med 
richard Ek och Johan Hultman från Insti-
tutionen för Service Management som 
redaktörer. Bland ämnena är kommersi-
aliseringen av gay-präglade stadsdelar, 
hur America’s Cup skulle sälja Malmö, 
och hur hotell idag marknadsförs med 
fokus på personlig atmosfär.

Monika Gora och Gunilla Bandolin med sitt verk ”Vi började med att kasta ut allting…”.
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på gång
13 SEPTEmBEr  Junges Ensemble Ber-
lin. ungdomssymfoniorkester från Berlin 
gästar Akademiska kapellet. Igor Stravin-
skij: Pulcinellasvit Johannes Brahms: Symfoni 1. 
Kl 19.00 i Universitetsaulan. Info: nils.rosen-
gren@akadkap.lu.se

15 SEPTEmBEr  kulturnatten. ” En natt 
i skulpturparken”. Visning av utställningen 
Gora och Bandolin kl 18.00 och av samlingar-
na kl 19.00, Skissernas Museum, Lund.

17 SEPTEmBEr  TMcL-Symposium. Den 1 
februari 2007 bildades Trafikmedicinskt Cen-
trum i Lund. Ett symposium hålls för att belysa 
digniteten av trafikmedicin i ett samhällsper-
spektiv. Kl 9.00–16.30 i Universitetssjukhusets 
aula, Centralblocket i Lund.  Info: www.med.
lu.se/klinvetlund/aktuellt

18 SEPTEmBEr  Filosoficirkeln. Docent 
Jesper Svartvik föreläser om ämnet ”Bibelns 
betydelse för förståelsen av vår samtid”. 
Kl 19.30 i Palaestra, Lund. Info: http://video.
ldc.lu.se/filcirk.htm

18 SEPTEmBEr  IVA Syd inbjuder till 
möte. Besök vid Lunds universitet/Lunds tek-
niska högskola. Samarrangemang mellan Av-
delning VII, Teknikens grunder och gränsom-
råden och IVA Syd. Kl 14.00 på Institutionen 
för astronomi, Lundmarksalen, Sölvegatan 27, 
Lund. Se även www.iva.se

19 SEPTEmBEr  Föredrag. ”Den flyden-
de modernitets konfliktfylte landskaber”, 
Anders Lund Hansen, Institutionen för kultur-
geografi och ekonomisk geografi. Kl 19.00 på 
Skissernas Museum, Lund.

20 SEPTEmBEr  Imaginative Scientist se-
minarium. robert O. Keohane, Princeton Uni-
versity, håller ett föredrag om internationella 
politiska relationer. Kl 15.15 i hörsalen Palaes-
tra. Fullständigt program finns på www.brain-
mindbehaviour.lth.se/fileadmin/bmb/pdf/Pro-
gram_IS.pdf

21 SEPTEmBEr  öppet hus på Teaterhög-
skolan i Malmö kl 12–15, Bergsgatan 31.

22 SEPTEmBEr  öppen föreläsning. ”En 
eftermiddag med genusvetenskap”. Kl 
12.00–16.00 på Centrum för genusvetenskap, 
Magle Stora Kyrkogata 12 B, Lund.

25 SEPTEmBEr  Filosoficirkeln. Universi-
tetslektor Annika Wallin föreläser över ämnet 
”För många val i din vardag? Vilka strate-
gier använder vi när vi fattar beslut?”. Kl 
19.30 i Palaestra, Lund. Se även http://video.
ldc.lu.se/filcirk.htm

26 SEPTEmBEr  öppen föreläsning. 
Forskning pågår ”Familjen i den svens-
ka modellen”, Åsa Lundqvist. Kl 15.00-17.00 
Magle Stora Kyrkogata 12 B, Lund.

27 SEPTEmBEr  utvecklingskonferens 
Lu, Att tänka om – ett kvalificerat akade-

25 SepteMber

uB 100-årsjubilerar
Den 25 september 2007 är det precis hund-
ra år sedan Universitetsbiblioteket öppnade 
sina dörrar för första gången på Helgona-
backen. Detta firas med fest, musik, förfat-
taruppläsningar och förfriskningar i UB-par-
ken med Katarina Mazetti som konferencier. 
Samma dag släpps jubileumsboken ”Här får 
intet arbete utföras” tillsammans med tre 
andra publikationer. 

Jubileumsfirandet startar 13.15 med Alte 
Kamereren och avslutas 16.30 med niklas 
Törnlund. Bland övriga medverkande förfat-
tare märks Bo Strömstedt, Jean Bolinder, Åke 
Leijonhufvud, Fredrik Ekelund, Karin Lentz, 
Björn Larsson och Jan Sigurd. 

6 oktober

genuspromenad 
i Palaestra 
Lördagen den 6 oktober arrangerar  
Centrum för genusvetenskap en genus-
eftermiddag på Palaestra.Det blir föreläs-
ningar  mellan 12 och 14 och därefter fika 
och mingel till 16. I foajén visas en utställ-
ning om centrets verksamhet. Deltar gör 
bland andra Sara Goodman, Tiina rosen-
berg, Diana Mulinari och Kerstin Sandell.

7 oktober

Teknikens dag
Söndagen 7 oktober arrangeras Teknikens 
dag på LTH kl 11–15. Det blir en upplevelse-
dag för hela familjen i och kring Kårhuset. 
En stor satsning från E-huset kan utlovas 
och många spännande nyheter ska presen-
teras. För program, se www.lth.se.

Centrum för Europaforskning (CFE) vid 
Lunds universitet anordnar under sep-
tember månad två arrangemang på te-
mat ”Energi och säkerhet i Europa”. 
Båda ingår i CFE:s stora programsats-
ning på energi- och säkerhetsfrågor som 
drogs igång 2006. 

Det ena är Europaforskningens dag 
den 20 september. Den hålls kl 13–18 
på Kulturanatomen, sal 201. Bland ta-
larna märks såväl ledande internatio-
nella forskare som Dr Frank Umbach 
och svenska forskare som robert Lars-
son, FOI och Lundaforskarna prof. Tho-
mas B. Johansson, Internationella Mil-
jöinstitutet, prof. Lars nilsson, LTH och 
prof. Anna-Lisa Lindén, Sociologiska In-

20 & 24–25 SepteMber

Energi och säkerhet i Europa
stitutionen. Dagen avslutas med en pa-
neldiskussion ledd av rolf Gustavsson, 
Svenska Dagbladets Brysselkorrespon-
dent. Info: www.cfe.lu.se/aktuellt/kalen-
darium.html

Den 24–25 september hålls en inter-
nationell konferens med ett bredare an-
slag på samma tema, med inbjudna in-
ternationella huvudtalare och workshops 
om delområdena ”Energi, säkerhet och 
risk”, ”Energi och jordbruk” samt ”Kli-
mat och säkerhet”. Bland huvudtalarna 
märks prof. S. Frederick Starr, John Hop-
kins University, och Josef Schmidhuber, 
Food and Agriculture Organisation of 
the United nations. Info: www.cfe.lu.se/
aktuellt/konferenser.html

Läsesalen på UB. foto: mikael risedal
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miskt lärarskap”. Konferensen har till syfte 
att öka samverkan och utbyte av pedagogis-
ka erfarenheter lärare emellan. Den arrang-
eras av LU:s Centre for Educational Develop-
ment tillsammans med representanter från 
universitetets samtliga områden. Kl 8.00 i kår-
huset och SOL-centrum. Se även www.lu.se/
o.o.i.s/8873

27 SEPTEmBEr  Forskarkonferens ”Tou-
rism at Borders – Transgressing geograp-
hical, cultural and disciplinary bounda-
ries”. Plats: Helsingborg. Info: www.msm.
lu.se

27 SEPTEmBEr  LucSuS seminars. Mu-
riel Beser Hugosson från Trivector, Stockholm 
håller ett seminarium med titeln ”Stockholm 
congestion charge trial”. Kl 13.15 på Geo-
centrum 1, Sölvegatan 10, 1 vån. Info: www.
lucsus.lu.se/

27 SEPTEmBEr  Torsdagsseminarium om 
freds- och konfliktvetenskap. Per Bauhn, 
professor i praktisk filosofi vid Högskolan i Kal-
mar föreläser om rättigheter, religion och se-
kulär demokrati. Kl 13.15 på Eden, sal 129, 
Statsvetenskapliga institutionen, Paradisgatan 
5 H, Lund. Se även www.freds.lu.se

28–29 SEPTEmBEr  �0-års jubileum på 
Institutionen för psykologi. Öppet hus med 
föreläsningar och utställningar båda dagarna 
med start kl 13.00 på fredagen och kl 10.00 

diSpUtationer
14 SepteMber
karl Ljung i geobiosfärsvetenskap, in-
riktning kvatärgeologi: ”Holocene climate 
and environmental dynàmics on the tristan da 
Cunha Island group, South Atlantic”. Kl 14.15, 
Pangea, Sölvegatan 12, Lund. 

Mats Andersson i fysik: ”Development 
of laser spectroscopy for scattering media app-
lications”. Kl 10.15 i sal B, Fysiska institutionen, 
Professorsgatan 1, LTH. 

Hanneke Andriesse i sjukgymnastik: 
”Follow-up of children with congenital club-
foot. Development of a new evaluation instru-
ment”. Kl 9.00, Segerfalksalen, BMC, Universi-
tetssjukhuset, Lund. 

Laura Varas i  tumörimmunologi: ”Me-
senchymal stem cells in tumor growth inhibi-
tion and cartilage differentiation”. Kl 13.00 i 
GK-salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund. 

Björn Nilsson i laboratoriemedicin med 
inriktning klinisk genetik: ”Computational 
biology of blood disorders patterns and algo-
rithms” Kl 13.00 Segerfalksalen, BMC, Lund.

15 SepteMber 
Eva Schmitz i sociologi: ”Systerskap som 
politisk handling – kvinnors organisering i Sve-
rige 1968 till 1982”. Kl 10.15 i Edens hörsal, 
Paradisgatan 5, Lund. 

17 SepteMber 
kes Mccormick i industriell miljöekonomi: 
”Advancing bioenergy in Europe – Exploring 
bioenergy systems and socio-political issues”. 
Kl 10.15 i aulan, Internationella Miljöinstitutet, 
Tegnérsplatsen 4, Lund.

18 SepteMber 
Dragan Stankovic i strömningsteknik: ”Ex-
perimental investigation of flows related to 
gas turbine combustion”. Kl 10.15 i sal MA:3, 
MA-huset, Ole römers väg 1, Lund. 

Minola Manea i pediatrik: ”ADAMTS13 
phenotype in health and disease with speci-
al reference to thrombotic thrombocytopenic 
purpura”. Kl 9.00 i Segerfalksalen, Wallenberg 
neurocentrum, MBC, Sölvegatan 17, Lund.

20 SepteMber
Joanna H Wawrzynszyk i tillämpad bio-
kemi: ”Enzymatic treatment of wastewater 
sludge – sludge solubilisation, improvement of 
anaerobic digestion and extraction of extra-
cellular polymeric substances”. Kl 10.30 i K:B, 
Getingevägen 60, LTH, Lund.

21 SepteMber 
Bjarne Paulsen Husted i brandteknik: 

på lördagen. Arrangemanget är kostnadsfritt 
och kräver ingen föranmälan. Plats: Edens hör-
sal, Paradisgatan 5 H och Institutionen för psy-
kologi, Paradisgatan 5P, plan 2. Info: www.
psychology.lu.se/50-jubileum.asp

30 SEPTEmBEr  konsert på odeum. Mu-
sikhögskolan 100 år! Musikhögskolans stråk-
musiker spelar kammarmusik. Kl 15.00 i Ka-
pellsalen, Palaestra et Odeum. Se även www.
akadkap.lu.se/o.o.i.s/6428

2 okToBEr  Filosoficirkeln. Universitets-
lektor Carl-Göran Heidegren föreläser över 
ämnet: ”Hegel, kojève, Fukuyama och his-
toriens slut”.  Kl 19.30 på Palaestra, Lund. Se 
även http://video.ldc.lu.se/filcirk.htm

4–5 okToBEr  konferens. ”Arkeologi 
som äventyr”. Alla intresserade, arkeologer 
och andra nyfikna, är välkomna att delta. Kl 
9.00 på Kulturens auditorium. Se även www.
ark.lu.se

4 okToBEr  LucSuS Seminars. Professor 
John Whitelegg håller ett seminariet ”Trans-
portation for a sustainable future”. Kl 
13.15–15.00 på Geocentrum 1. Sölvegatan 10, 
1:a vån, Lund. Se även www.lucsus.lu.se/

8 okToBEr  HuPo-course in chromato-
graphy-based proteomics. The course is 
part of a series designed to give researchers a 
thorough basis to understand the new trends 
in protein expression analysis. Kl 8.00, Biome-
dical Centre D13. Se även www.createhealth.
lth.se/fileadmin/create_health/pdf/Hupu_
course_2007.pdf

9 okToBEr  Filosoficirkeln. Universitets-
lektor Johan Tralau från Uppsala föreläser om 
”Egoisten Max Stirner, det moderna sam-
hällets gräslige kusin”. Kl 19.30 i Palaestra. 

10–11 okToBEr  Mekatronikmöte �007. 
Mekatronikmötet är ett forum skapat för att 
samla högskola och näringsliv kring temat me-
katronik och för att stärka de svenska aktivite-
terna och samordningen nationellt inom om-
rådet. Mötet samordnas i år med Software 
Days Main Conference. Kl 10 på kårhuset LTH, 
Lund. Se även www.iea.lth.se/Mikatronik-
mote_2007/index.html

11 okToBEr  konferens ”The Softwa-
re Days in Lund” – a joint venture between 
LUCAS and SPIn-syd where experiences and 
current research are presented by the SPIn-
syd practitioners, LUCAS researchers and in-
vited speakers. Kl 9.30 på Kårhuset i Lund. 
Info: events.cs.lth.se/Entries/softwaredays07/
view_html

5 oktober

Webbguru 
besöker Lu
Gerry McGovern, världsledande auk-
toritet på området webbinnehåll, 
kommer till LU för att föreläsa om 
hur vi skapar effektivare webbplat-
ser. McGovern har stor erfarenhet av 
att utvärdera och förbättra univer-
sitetswebbplatser och har intervjuat 
mängder av studenter. Han har blivit 
känd även för sina underhållande och 
entusiasmerande föreläsningar och 
sina fyra böcker om webben och dess 
innehåll. Den senaste, ”Killer Web 
Content”, gavs ut i november 2006. 
Seminariet äger rum den 5 oktober kl 
9–12 i Kårhusets hörsal. Alla anställda 
är välkomna att anmäla sig, men anta-
let platser är begränsat. Anmälan sker 
på www.lu.se/anmalanmcgovern se-
nast den 27 september. 



��                           LUM nr 7 | 2007

 ”Experimental measurements of water mist 
systems and implications for modeling in 
CFD”. Kl 14.15 i sal V:B, V-huset, John Erics-
sons väg 1, LTH, Lund. 

Björn Sundström i brandteknik: ”The 
development of a European fire classifica-
tions system för building products – Test 
methods and mathematical modelling”. Kl 
10.15 i sal V:B, V-huset, John Ericssons väg 1, 
LTH, Lund. 

Hans Lorentz i pedagogik: ”Talet om 
det mångkulturella i skolan och samhället 
– En analys av diskurser om det mångkul-
turella inom utbildningen och politik åren 
1973–2006”. Kl 10.15 i Palaestra, Lundagård, 
Paradisgatan 2, Lund. 

Pernilla Göransson i ekologi, inrikt-
ning växtekologi och systematik: ”Ge-
netic adaptation to soil acidification in four 
grasses”. Kl 14.00 i Blå Hallen, Ekologihu-
set, Lund. 

oskar Brattström i zoologisk ekolo-
gi: ”Ecology of red admiral migration”. Kl 
9.00 i Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 
31, Lund. 

carl Dalhammar i industriell miljöeko-
nomi: ”An emerging product approach in 
environmental law – Incorporating the life cy-
cle perspective”. Kl 13.15 i aulan, Internatio-
nella Miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund. 

Adriana Budeanu i  industriell mil-
jöekonomi: ”Facilitating transitions to 
sustainable tourism – the role of the tour 
operator”. Kl 9.15 i aulan, Internationella Mil-
jöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund.

24 SepteMber
Fredrik Rusek i informationsteori: ”Par-
tial response and faster-than-nyquist signa-
ling”. Kl 10.15 i sal E;1406, E-huset, Ole rö-
mers väg 3, Lund.

25 SepteMber
Jane Wigforss-Lange i geobiosfärsveten-
skap: ”Geochemical and sedimentary signa-
tures of phanerozoic events”. Kl 10.00 i sal 
Pangea, Geologiska institutionen, Sölvega-
tan 12, Lund. 

Mattias Andersson i datalogi: ”Ap-
proximation algorithms for geometric net-
works”. Kl 13.15, E:1406, E-huset, Lund.

27 SepteMber
Géraldine Lafitte i kemi, inriktning fy-
sikalisk kemi: ”Molecular associations and 
transport properties of amphiphiles and gast-
rointestinal mucin in aqueous solution”. Kl 
10.15 sal F, Kemicentrum, Lund.

28 SepteMber
Anna cabak Rédei i semiotik: ”An inquiry 
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möte, den Medicinska riksstämman, i Stockholm eller 

Göteborg. I år i Stockholm den 28-30 november. 

Vi är en opolitisk och obunden remissinstans 
med omkring 17 000 medlemmar. 

Välkommen att slå en signal eller titta in på 
www.sls.se om du har frågor om oss eller vår verksamhet. 

Svenska Läkaresällskapet · Box 738 · 101 35 Stock holm · www.sls.se  · 08-440 88 60

Ragnar Berfenstams Fond för stöd till 

SOCIALMEDICINSK FORSKNING, 

främst förebyggande av olycksfall

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas forum för vetenskaplig 
debatt. Vi belyser viktiga frågor inom medicinsk forskning, 

utbildning, prioritering, etik och kvalitet. Vi är en inspirerande 
mötesplats över specialitets-, orts- och åldersgränser.

Vi arrangerar varje år Sveriges största tvärvetenskapliga 
möte, den Medicinska riksstämman, i Stockholm eller 
Göteborg. Detta år i Stockholm den 28–30 november. 

Vi är en opolitisk och obunden remissinstans 
med omkring 17 000 medlemmar. 

Välkommen att slå en signal eller titta in på 
www.sls.se om du har frågor om oss eller vår verksamhet. 
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into cultural semiotics: Germaine de Staël´s au-
tobiographical travel accounts”. Kl 10.00 i sal 
314, Institutionen för konst- och musikveten-
skap, Biskopsgatan 5, Lund. 

Fredrik Hägglund i gamla testamentets 
exegetik: ”The making of embrace and ex-
clusion. Isaiah 53 in the light of homecoming 
after exile”. Kl 13.15 i sal 118, Centrum för 
teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyr-
kogata 8, Lund.

29 SepteMber
Patrik Fridlund i religionsfilosofi: ”Mobile 
perfomances. A philosophical account of ling-
uistic undecidability as possibility and problem 
in the theology of religion”. Kl 10.15 i hörsalen, 
Språk- och litteraturcentrum, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Barbara Wegiel i klinisk medicin med in-
riktning urologi: ”Cellular pathways in angi-
ogenesis and tumor cell invasion in prostate 
cancer”. 

cecilia Fagerström i vårdvetenskap: 
”Life satisfaction and feeling hindered by 
health problems at 60 years and above”.

 Yujing Li i byggnadsmaterial: ”Mould 
on building materials – a calorimetric study of 
fungal activity as a funcition of environmen-
tal factors”. 

Anne Nilsson i industriell näringslära: 
”Effects of indigestible carbohydrates and GI 
of cereal products on glucose metabolism, and 
cognitive function in healthy subjects; – emp-
hasising mechanisms for glycaemic regulation 
at the acute, second and third meal”. 

katharina Salomonsson Bruzelius i livs-
medelsteknologi: ”Selenoproteins in the bo-
vine mammary gland – regulation of mrnA 
and protein expression”. 

kristian Aleman i psykologi: ”Psycho-
analytic conceptions of the mind in drug abu-
sers – methods exploring personality disorders, 
traits, and defence mechanisms”. 

Elísabet Hjörleifsdóttir i vårdveten-
skap: ”Icelandic patients in oncology outpa-
tient care. Distress, coping and satisfaction 
with care”. 

Arben Mullai i teknisk logistik: ”A risk 
analysis framework for maritime transport of 
packaged dangerous goods – a validating de-
monstration”.  

Jóna Finndís Jónsdóttir i teknisk vatten-
resurslära: ”Water resources in Iceland – im-
pacts of climate variability and climate change”. 

Martin Hell i informationsteori: ”On the 
design and analysis of stream ciphers”. 

Louise Hathaway i ekologi, inriktning 
växtekologi och systematik: ”Patterns of 
geographic variation in silene section elisanthe 
(Caryophyllaceae): hybridization and migratio-
nal history”.

Säkerhetschef, heltid, tillsvidare med 
placering vid Byggnadsenheten. ref nr 
PA 2007/2808, ans 14 september. Info 046-
2227887.

Senior lokalplanerare, heltid vid Bygg-
nadsenheten. ref nr PA 2007/2805, ans 14 
september. Info 046-2227887.

Lokalplanerare, heltid vid Byggnads-
enheten. ref nr PA 2007/2806, ans 14 sep-
tember. Info 046-2227887.

Inrednings- och projektsamordna-
re, heltid, vid Planeringsenheten. ref nr 
PA 2007/2807, ans 14 september. Info 046-
2227887.

Vårdalinstitutet utlyser 7 doktorand-
projekt/anställningar. Info: se www.vardal-
institutet.net/doktorandutlysning07 Ans 15 
september.

Doktorand inom telemetri. ref nr PA 
2007/3017, ans 14 september. Info 046-
2229027.

Biträdande universitetslektor i ma-
tematisk statistik med inriktning mot 
Monte Varlo-metoder för inferens i sto-
kastiska processer med placering vid Av-
delningen för matematisk statistik. ref nr 
2228, ans 17 september. Info 046-2223001.

Programmerare/systemutvecklare, hel-
tid, med placering på Biblioteksdirektio-
nen. ref nr PA 2007/2951, ans 17 september. 
Info 046-2229203.

universitetslektor i matematik. ref nr 
3052, ans 17 september. Info 046-2228528.

universitetslektor i matematik med in-
riktning mot tillämpad matematik. ref nr 
3051, ans 17 september. Info 046-2228528.

universitetsadjunkt i matematik med 
placering vid Matematikcentrum. ref nr 
2378, ans 19 september. Info 046-2228557.

Forskarassistent med inriktning mot 
högfrekventa nanokomponenter. ref nr 
PA 2007/2964, ans 19 september. Info 046-
2227678.

Tre postdoktorsanställningar (tvååri-
ga) med inriktning forskning rörande nor-
mer och värderingar i och om a) språk, 
litteratur och film, ref nr PA �40� och b) 
historia, kultur, filosofi inklusive kogni-
tionsforskning, ref nr PA 2409 samt c) religi-
ösa traditioner och tolkningar, ref nr Pa 2413, 
ans 24 september. Info 046-2223826.

Fyra postdoktorsanställningar med in-
riktning mot medicinsk grundforskning, 
klinisk forskning eller hälso- och vårdve-
tenskaplig forskning. ref nr PA 2007/2492, 
ans 24 september.

tjänSter

dags att föreslå 
pedagogiska 
pristagare
Studenter, lärare och övriga an 
ställda vid Lunds universitet  upp-
manas nu att lämna förslag till 
pedagogiska pristagare.

Pedagogerna belönas för 
framstående  insatser i grund- 
och forskarutbildningen. Pris-
summan är 25.000 kronor, som  
kan användas för studie resor i 
tjänsten för pristagarna. Priset är 
normalt också förknippat med en 
månatlig löneförmån.

Kvalitetsutveckling bör särskilt 
uppmärksammas.  

Förslaget ska lämnas senast 
21 september 2007. Se vidare 
www.evaluat.lu.se/pedpris.htm

Upptäck Backagården! 
Ett modernt Konferenscenter 

i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n  K u r s  &  K o n f e r e n s  C e n t e r  A B   -  Te l e f o n :  0 4 1 3 - 7 4 6 0 0  -  Te l e f a x :  0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n  7 3 5  -  2 4 3 9 1  H Ö Ö R  -  H e m s i d a :  w w w. b a c k a g a r d e n . s e  -  E p o s t :  i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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hänt!
Ny koNSTFÖrESTåNdarE. Konsthög-
skolan i Malmö har fått en ny föreståndare. 
Han heter Anders kreuger, och ska arbe-
ta 60 procent och då enbart med administra-
tiva uppgifter. Övrig tid ska han ägna åt sin 
tjänst som intendent på Lunds konsthall och 
åt sitt arbete som frilansande curator och skri-
bent. Bakom sig har han en internationell kar-
riär som curator, och han har även varit chef 
för nordiskt konstcentrum i Sveaborg utanför 
Helsingfors.

Den tidigare prefekten Gertrud Sandqvist 
har blivit utnämnd till professor och kommer 
att vara kvar på Konsthögskolan med ansvar 
för teoriundervisningen och doktorandutbild-
ningen.

diaBETESPriS. Professor Fredrik Leeb-
Lundberg vid Medicinska fakulteten har fått 
nästan en miljon kronor från European Foun-
dation for the Study of Diabetes för att studera 
nyupptäckta receptorers roll för utveckling av 
komplikationer vid diabetes.

PrESidENT. The Council of 
the IPA (International Phone-
tic Association) har valt pro-
fessorn i fonetik vid LU Gös-
ta Bruce till sin president för 
perioden 2007–2011.
 
STiPENdiEr. Sex unga 
medicinska forskare vid Lunds universitet har 
tilldelats forskningsstipendier från Svenska 
Sällskapet för Medicinsk Forskning. Maria Al-
varado-kristensson, Alexandre Danilov, 
Fredrik Gussing och Marcus Järås, kom-
mer att forska på heltid under två år och Jana 

Brodszki och Lisa Rydén på halvtid under 
två år. 

ordEN. Islands högsta orden, Falkorden, har 
tilldelats Anders Grubb, professor i klinisk 
kemi vid Medicinska fakulteten och verksam 
vid Universitetssjukhuset i Lund. Orden de-
lades ut av Islands president olafur Ragnar 
Grimsson vid en ceremoni i presidentresiden-
set i reykjavik.

ETiSka ProFESSorEr. 
region Skåne ska inrätta ett 
etiskt råd. Det ska hjälpa häl-
so- och sjukvårdsnämnden 
med olika etiska dilemman 
och stimulera till diskussion 
om etik med politiker och 
personal i sjukvården. En av 
medlemmarna i rådet blir förre ärkebiskopen 
och nuvarande LU-professorn kG Hammar, 
och ordförande blir Ingalill Rahm Hallberg, 
professor i vårdvetenskap vid LU. 

Ny koordiNaTor. kristin Alnemo, nyut-
examinerad civilingenjör från LTH, är ny pro-
jektkoordinator på VentureLab i Lund. Hon 
efterträder karin Aase, som nyligen flyt-
tat till Göteborg. Kristin är 27 år och har läst 
ekosystemteknik vid LTH. Hon driver eget fö-
retag och har tidigare bl.a. varit engagerad 
som vice kårordförande på Teknologkåren vid 
LTH och chef för Barnevalen i Lundakarneva-
len -06. 

WahLgrENSka. Magnus Wennerhag, 
doktorand vid Sociologiska institutionen och 
Mia-Marie Lundén som är doktorand i etno-
logi har fått vardera 50.000 kronor från Wahl-
grenska stiftelsen.

SuLFSkiFTE. Lina carls är ny SULF-ordföran-
de i Lund efter Ingrid Högstedt.  

anna Lindh-föreläsning
om internationell rätt
raoul Wallenberginstitutet och universitetet an-
ordnar årets Anna Lindh-föreläsning onsdagen 
den 3 oktober 2007 kl. 17.15 i Lunds universi-
tets aula. Föreläsningen hålls av rosalyn Hig-
gins, president för internationella domstolen i 
Haag och tidigare bl. a. professor i internationell 
rätt i London och ledamot av Fn:s kommitté för 
mänskliga rättigheter. 

Årets Stadsbyggnadspris 2007 i 
Malmö gick till CrC, Clinical re-
search Centre, det kliniska forsk-
ningscentrumet som invigdes i au-
gusti 2006. Bakom CrC står Lunds 
universitet och region Skåne.

Prisad miljö
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handbok för 
tryggare studenter
Lunds Universitets Studentkårer (LUS) har 
tagit fram en trygghetshandbok, i form av 
en Internetsajt, där studenter kan få infor-
mation om hur det fungerar med A-kassa, 
bostadsbidrag, sjukskrivning med mera 
när man är student. 

Sajten finns på www.studentbry.se fo
to

: o
la
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r

k
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Välkommen till Drottningskärs Vandrarhem.
Lugnt och rofyllt boende i Karlskrona Skärgård

Konferans, fest, födelsedag eller bara vara.
www.drottningskarsvandrarhem.se • Tel 0734-33 94 16
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En bank som finns där 
du lever och verkar.

046-16 78 90  
www.sparbankenfinn.se
info@sparbankenfinn.se

Sparbanken Finn är Sveriges största 

självständiga sparbank, och har varit 

engagerad i sydvästra och mellersta 

Skånes utveckling sedan 1833. Närheten 

till dig och din verklighet ger oss goda 

förutsättningar att fokusera på det vi 

värderar högst: att bygga nära relationer, 

skapa individuella lösningar och ge 

personlig service till dig som kund. 

Våra rådgivare och jurister hjälper 

dig gärna med privatekonomin i livets 

alla skeden, från lån och sparande till 

rådgivning och juridiska tjänster.

Lund  Bjärred  Dalby  Eslöv  Hörby  Kävlinge  Landskrona  Lomma  Löddeköpinge  
Malmö  Staffanstorp  Södra Sandby  Trelleborg  Veberöd  Åkarp



40                           LUM nr 7 | 2007

haLLå LArS HAIKOLA…

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

… som efter sex och ett halvt år som rektor vid 
Blekinge tekniska högskola nu har kommit till-
baka till Lunds universitet som rektor för cam-
pus Helsingborg.

Vad lockade dig till 
campus helsingborg?
– Det var lusten att återvända hem till fadershuset.

– I dessa tider då man talar så mycket om fusioner och 
samarbeten inom högskolevärlden är det viktigt att visa 
att även de stora universiteten finns utanför murarna. Jag 
tror att högskoleutbildning behöver finnas tillgänglig över 
hela landet men att man rent organisatoriskt bör samverka 
i större utsträckning. Lunds universitet har med Campus 
Helsingborg föregripit den utvecklingen.

Du har arbetat mycket med ledarskap och bl.a. skrivit 
boken ”Att dirigera solister” om det akademiska ledar-
skapet. Hur ser du på ditt eget ledarskap?

– Jag är erfaren, akademiskt allmänbildad och försö-
ker att balansera de kloka delarna av kollegial kultur med 
dagens krav på effektivitet och tydlighet. Dessutom är 
det roligt.

  
Du var även rektor för Lärarhögskolan i Malmö i mit-
ten på �0-talet. Varför vill du vara ledare inom den-
na världen?

– Vi lever just nu i den bästa av tider för högre utbild-
ning. Vi har en mycket hög andel studenter – det är en 
stark efterfrågan på oss, det minskade söktrycket är mar-
ginellt. Vi är den största statliga arbetsgivaren – det är vi 
som ska fixa tillväxten, det är utbildning och forskning 

som gör oss internationellt konkurrenskraftiga. Forsk-
ning och utbildning har också ett mycket högt förtroen-
de i samhället även om Ikea och Sveriges Television gick 
om oss i sista mätningen. Så det är klart att det är roligt att 
få vara med och påverka den utvecklingen ytterligare.

Åt vilket håll vill du leda campus Helsingborg? 
– Min första uppgift nu blir att tydligt klargöra var 

Campus Helsingborg ska finnas inom LU. Vilken roll vi 
ska ha och vilka verksamheter.

Vilken roll och vilka verksamheter vill du att ni ska ha?
– Att den utbildning och forskning som finns i Hel-

singborg ska vara unik. Den ska helst inte finnas någon 
annanstans varken vid LU eller i Sverige eller ens utom-
lands. Service Management är ett embryo till detta.

Hur ska detta uppnås?
– Det handlar bl.a. om att ta tillvara och utnyttja den 

starka tillväxt som finns i Nordvästskåne. Det är en myck-
et stark region där högskolan verkligen uppskattas och 
är viktig. 

 
TExT: MARIA LINDH

  FoTo: uLRIkA oREDSSoN
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