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Den medeltida madonnan från Eljaröds 
kyrka har inte varit utanför Historiska 
museet sedan 1908. När det idag är dags 
för en utflykt går turen till onkologimot-
tagningen på Lunds universitetssjukhus 
för en CT-scanning. 

 
Patienterna i väntrummet tittar undrande på den 
lilla delegationen som försiktigt rullar in båren med 
den igenskruvade plywoodlådan i onkologens foa-
jé. Vem skulle kunna föreställa sig att det ligger en 
900 år gammal madonna i lådan? En madonna 
som dessutom bytt kön både en och två gånger 
– först till att bli ett manligt helgon, sedan åter till 
en madonna. 

– När Eljaröds kyrka utanför Brösarp fick en ny 
madonna under 1200-talets andra hälft, gjordes 
den man redan hade om till ett helgon. Det var 
inte ovanligt att återanvända material för att spa-
ra resurser. Brösten filades ner och håret kapades. 
Bland annat gör lite kvarvarande röd pigment på 
ena kinden att vi misstänker att hon transformera-
des till helgonet Sankt Olof som sägs ha haft rött 
skägg, säger Nadine Huth.

Hon är konservator på Historiska museet och 
förväntansfull inför scanningen som hon hoppas 
ska kunna ge svar på madonnans riktiga ålder. Ti-
digare var det förbehållet konsthistoriker att da-
tera historiska objekt, men nu tar man även hjälp 
av konservatorer och modern teknik. Följden blir 
att många gamla föremål måste dateras om när ny 
kunskap kommer fram.

Tillsammans med antikvarien Olle Andersson, 
lägger Nadine Huth madonnan på en vakuum-

Madonna till sjukhus 
efter 900 år och 
två könsbyten

  3

t

ÖVERST VÄNSTER: Lådan med Eljaröds madonna rullas för-
siktigt in på onkologen. ÖVERST HÖGER: Onkologisjuk-
sköterskan Stefan Bergman har tidigare varit med om att 
olika föremål från Historiska museet scannas. NEDERST 
VÄNSTER: Rött pigment gör att man misstänker att ma-
donnan transformerades till helgonet Sankt Olof, som 
sägs ska ha haft rött skägg. NEDERST HÖGER: Med hjälp av 
trädets årsringar hoppas man kunna bestämma madon-
nans riktiga ålder. 



4                          LUM NR 6 | 20224                LUM NR X | 2022

madrass, som i vanliga fall hjälper cancerpa-
tienter att ligga still under undersökningen. 
Nu formas madrassen istället runt madonnans 
kropp för att förhindra att hon ramlar av brit-
sen vid scanningen. 

Onkologisjuksköterskan Stefan Bergman 
matar in namnet Madonna och födelse året 
1123 på dataskärmen. När han ska välja kön 
tvekar han och kanske måste det i detta fall bli 
”annat”. Sedan börjar CT-scannern brumma 
inne i undersökningsrummet och madonnan 
åker sakta in genom den runda öppningen. 

– För några år sedan scannades mumien av 
1600-talsbiskopen Peder Winstrup, men det 
här är första gången vi scannar en madonna, 
säger Olle Andersson.

DET MAN LETAR EFTER är trädets årsringar 
som sedan med hjälp av dendrokronologi, 
kan analyseras för att få fram tidpunkten för 
när trädet fälldes. På så sätt görs en ålders-
bestämning av madonnan. Bilderna på skär-
men visar att årsringarna syns bra och att det 
troligtvis är hela trädstammen man ser, vilket 
gör dateringen lättare. När bilderna är klara 
skickas de vidare till en expert på dendrokro-
nologi för analys. 

Däremot dyker inga hemliga relikgömmor 
upp i madonnans huvud. 

– Det förekommer att man kan hitta en hå-
lighet i kyrkoskulpturer, där en relik i form av 
en benbit eller del av ett speciellt kors gömts. 
Det gjorde figuren extra helig, säger Nadine 
Huth.

ELJARÖDS MADONNASKULPTUR är en av Sve-
riges äldsta madonnor som man tror härstam-
mar från 1100-talet. I och med att hon har 
omarbetats har även hennes klädedräkt på-
verkats, vilket gör det svårare att veta exakt 
hur gammal hon är. Hennes unika utseende 
med sin raka hållning och lite bistra uttryck 
tyder på att hon är från 1100-talet, förklarar 
Nadine Huth, som planerar att ge ut en publi-
kation om madonnan. 

Det är en nöjd delegation som efter scan-
ningen åter packar in madonnan i frigolit, 
skruvar ihop lådan och åker tillbaka med hen-
ne i bil till Historiska museet. Det lär dröja ett 
bra tag innan hon får åka på utflykt igen.

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

t

ÖVERST: Antikvarie Olle 
Andersson och konserva-
tor Nadine Huth inväntar 
med spänning resultatet 
från scanningen. 
MITTEN: Pedagog  Maria 
Petersen och Nadine 
Huth studerar madon-
nans insida.
TILL HÖGER: Datorpro-
grammet har svårt att 
 acceptera födelseåret 
1123.
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Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN

UB bygger om entréplanet
Om drygt ett halvår börjar UB:s entréplan byggas om. Under byggtiden 

töms den publika avdelningen, kaféet stängs och under ett års tid reduceras 
antalet studieplatser kraftigt, för att bli desto fler när allt är klart. 

Hack i häl på rektor
LUM har följt rektor Erik Renström under en helt vanlig hektisk dag. 

Minut för minut, från frukosten i Landskrona, via lunchfrallan till den späcka-
de eftermiddagen. 

På jakt efter mikrokosmos okända lagar
Kvantfysikens märkvärdiga fenomen är långt ifrån utforskade. I Lund 

försöker forskare förstå alla okända och hjärnskrynklande perspektiv på det 
som är en annan verklighet. 

Minister med högtflygande planer
Landets nya utbildningsminister Mats Persson önskar att det om tio år 

kommer delegationer från andra länder för att studera alla rätt som gjordes 
inom forskning och utbildning när regeringen Kristersson tillträdde. 

Ikea-donation fick fart på designämnet
Mycket kaffe och mycket snus. Ingredienserna behöver inte vara märk-

värdigare än så för att få en donation på 250 miljoner kronor. Åtminstone inte 
för 24 år sedan då Ingvar Kamprad landade i en kökssoffa hos LTH:s dåvaran-
de rektor. 
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Fler studieplatser 
när UB byggts om

LOKALER. Universitetsbibliotekets 
entréplan ska byggas om och till 
sommaren börjar förberedelserna. 
Under ombyggnaden töms den 
publika avdelningen och antalet 
studieplatser mer än halveras. Går 
det enligt planerna ska UB:s innan-
döme vara både bättre och vackrare 
när allt är klart lagom till hösttermi-
nen 2024.

Det blir bortåt 90 fler studieplatser, större 
och mer ändamålsenligt utrymme för ut-
ställningar, modernare inredning och bätt-
re arbetsmiljö. Men också ett öppnare och 
mer tillgängligt bibliotek där känslan från 
utsidan ska följa med besökarna när de öpp-
nar porten och stiger in.

– Man ska inte behöva komma rakt in 
i 70-talsbrutalismen. Det finns alldeles för 
många historier om hur människor upplever 
det vackra biblioteket från utsidan, men den 
som gör misstaget att gå in gör det bara en 
gång. Den känslan ska vi bygga bort, säger 
överbibliotekarie Håkan Carlsson.

– Det vi gör är att städa upp själva hjär-
tat i byggnaden så att det blir mer attrak-
tivt, mer tillgängligt och bättre ur studiesyn-
punkt för studenter. 

UNDER VÅREN är allt som vanligt, men till 
sommaren ska UB packa och tömma den 
öppna avdelningen på entréplanet och 
framåt terminsstart stängs den när snicka-
re, elektriker, golvläggare och andra hant-
verkare bygger om och renoverar.

Böckerna flyttas till tredje våningen un-
der ombyggnadsåret. Där går det att låna 
böcker, men det blir färre läsplatser. 

En hel del av materialet på UB får inte 
lämna huset, bland annat gamla handskrif-
ter. Samtidigt måste det vara tillgängligt för 
forskare under ombyggnaden. 

– Det är nog vår högsta prio, just att hål-
la allt material tillgängligt, och därför måste 
vi ha ett antal läsplatser också. Så, studen-
ter som brukar komma hit med sina böcker 
och läsa får välja något annat ställe under 
den här perioden, säger Jenny Hallström, 
chef för Avdelningen för publik verksamhet.

Mezzaninvåningens yta 
utökas för fler studie-
platser och nya grupp-
rum.

Ny utställnings-
yta i anslutning 
till entréhallen.

Lånehallens entré får 
ny central placering.

Informationsdisk med 
ny central placering i 
bibliotekets lånehall.

Ritning: Jais Landén 
Krantz arkitekter

Delar av UB:s projektgrupp på plats på mellanvåningen, den så kallade mezzaninen. Från 
 vänster: Jenny Hallström, chef för Avdelningen för publik verksamhet, Håkan Carlsson, över-
bibliotekarie, Elisabeth Stålesjö, projektledare och Christel Holmberg, projektkommunikatör. 
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Totalt rör det sig om 1700–1800 kvadrat-
meter som byggs om. Det motsvarar unge-
fär halva entréplanet. Det som idag är en-
tréns utställningsyta ska förvandlas till en 
ankomsthall som öppnar upp mot resten 
av entréplanet. På så vis kommer besöka-
ren rakt in i biblioteket. Där informationsdis-
ken finns idag blir det en ny utställningshall. 

MEZZANINEN, mellanvåningen en  trappa 
upp, ska också renoveras. Bland annat 
byggs sex grupprum för studenter, det blir 
ny trappa och en hiss installeras för att göra 
mezzaninvåningen tillgänglig för alla. Av 
de stora läsesalarna kommer Tegnér och 
Bengtsson att vara stängda under ombygg-
naden, medan Wallengren är öppen.

Kaféet i källaren måste hålla stängt un-
der ombyggnaden. Det är i behov av renove-
ring, men finns inte med i den nu planerade 
ombyggnaden.

– Jag tycker att UB behöver ett bra kafé i 
huset och jag hoppas att det blir så, men vi 
vet inte, säger Håkan Carlsson. 

UB ägs av Akademiska Hus. Enligt Håkan 
Carlsson kommer ombyggnaden att inne-
bära en hyreshöjning på mellan fem och 
tio procent – ungefär lika mycket som den 
hyres höjning som väntar efter årsskiftet på 
grund av inflationen.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

UB:S HISTORIA

Universitetsbiblioteket grundades 
1666, samma år som universitetet. 
Den nuvarande byggnaden på 
Helgonabacken invigdes 1907. Sedan 
dess har det byggts om och till flera 
gånger, senast 1994. 

Samlingarna omfattar idag cirka 
130 000 hyllmeter. Allt får inte plats i 
huset på Helgonabacken, en del för-
varas i depåer i och omkring Lund.

UB är ett pliktleveransbibliotek. 
Det innebär att UB tar emot ett 
exemplar av allt som trycks i Sverige. 
Systemet infördes 1698 av Karl XII.

Källa: Universitetsbiblioteket

KVALITETSARBETE. Åtta delprojekt 
har blivit två i det universitets-
övergripande projekt vars huvud-
syfte är att LU ska få  behålla den 
prestigefyllda certifieringen HR 
Excellence in Research Award. 

Certifieringen fungerar som en garanti 
för att lärosätet i fråga tillämpar en rättvis 
och transparent rekrytering och bedöm-
ning, har en god arbetsmiljö för forskare 
samt bedriver ett kontinuerligt utveck-
lingsarbete inom dessa områden. 

– Det är ett sätt för universitetet att 
vara en attraktiv arbetsgivare för forskare 
i alla skeden av karriären. Dessutom pre-
mieras forskarna när de ska ansöka om 
forskningsmedel inom EU om universite-
tet omfattas av certifieringen, säger Lena 
Lindell som leder projektet när det nu går 
in i sin nya fas. 

UNDER DE NÄSTKOMMANDE tre åren 
kommer projektet att fortsätta fokuse-
ra på att utveckla arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning och på att öka till-
gängligheten till kunskap inom etik och 
regelefterlevnad för forskarna. 

– Till exempel ska ett mycket spän-
nande delprojekt utreda förutsättningar-
na för att bredda spektrumet av de olika 
kompetenser som bör vägas in när meri-
ter bedöms vid rekrytering och befordran 
av forskare och lärare, säger Lena Lindell. 

Det har gått två år sedan Lunds uni-
versitet ansökte om att få erhålla HR Ex-
cellence in Research Award från EU-kom-
missionen. 

I ansökan som skickades in i juni 2020 
tog universitetet på sig att utveckla stöd 
till forskare inom åtta fokusområden med 
koppling till rekrytering, arbetsvillkor, 
kompetens- och karriärutveckling samt 

etiska principer och regelefterlevnad 
inom forskning. Några månader senare 
meddelade EU-kommissionen att Lunds 
universitet kunde titulera sig innehavare 
av HR Excellence in Research Award. 

– Även om det här är områden som 
universitetet arbetat med tidigare så be-
hövde vi utveckla en del samt förbättra 
kvaliteten, man kan säga att vi fick ut-
märkelsen proaktivt. Vi fick lista vad vi 
ville förbättra och sen har vi haft två år på 
oss att faktiskt implementera de åtgär-
der vi utlovat, säger Kajsa Roubert som 
varit projektledare under implemente-
ringsfasen. 

BLAND DE ÅTGÄRDER som införts kan 
nämnas en onlinekurs i forskningsetik, 
en webbportal som samlar information 
kring regelefterlevnad inom forskning. 
Dessutom blir det tydligare rekryterings- 
introduktions- och karriärutvecklings-
information för akademisk personal på 
både interna och externa webbplatser.

STEFAN DANIELSON

LU satsar på att få behålla 
prestigefull certifiering

Personalkonsult Lena Lindell leder certifie-
ringsprojektets nya fas. foto: anna sjösten 
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KLARSPRÅK. När myndigheter infor-
merar, oavsett om det är internt 
eller externt, borde det vara en 
självklarhet att alla förstår informa-
tionen, men så är det inte.

För språkkonsulten Emelie Malmborg hand-
lar klarspråk om demokrati.

– Tyvärr tror jag att klarspråk generellt 
inte är särskilt högt prioriterat i samhället. 
Jag tycker det borde ingå i alla utbildning-
ar, säger hon.

Om fler visste vad otydliga texter och 
budskap kostar i form av tidsspillan och 
merarbete skulle klarspråk sannolikt priori-
teras högre. Till exempel har Riksdagsför-
valtningen i sitt klarspråksprojekt beräknat 
att otydliga texter leder till en merkostnad 
på 2,4 miljoner kronor varje år. 

EMELIE MALMBORG tog examen på Språk-
konsultprogrammet i våras. Efter det har 
hon valt att lägga till en praktiktermin. Prak-
tiken ägnar hon åt att göra HR-webben och 
HR:s sidor på Medarbetarwebben tydligare 
och enklare att förstå. Plus ett par sidopro-
jekt, bland annat ett där hon skapar en sida 
om klarspråk på Medarbetarwebben och 
vad man som skribent bör tänka på. 

För långa stycken, för långa meningar, 
brist på mellanrubriker, otydliga mellanrub-
riker, tendenser att placera det viktigaste sist 

– allt bidrar till otydlighet och gör texter svå-
rare att förstå. 

– Ofta handlar det om att dela upp tex-
ten och skapa en tydlig röd tråd. Man be-
höver inte berätta all bakgrund innan man 
kommer fram till det man egentligen vill 
säga.

MEDARBETARWEBBENS SIDA om friskvårds-
bidrag och hur anställda söker bidraget är 
ett exempel som blivit tydligare och mer 

lättförståeligt i höst. När Emelie Malmborg 
började jobba med webbsidan var det struk-
turen och dispositionen hon slogs av, eller 
snarare bristen på struktur och disposition.

Hon beskriver det som att olika informa-
tion fanns på olika ställen. På webbsidan 
stod en del, men på webbsidan fanns ock-
så en guide i pdf-format. Mycket i guiden var 
upprepningar, men lite var nytt.

– Sådant skapar konkurrens mellan 
webbsidan och pdf:en. Som läsare blir man 
osäker och vet inte om det räcker att läsa an-
tingen webbsidan eller pdf:en eller om man 
måste läsa båda. 

Eftersom hela processen att söka frisk-
vårdsbidrag var lite otydlig så skapade hon 
en steg-för-steg-lista och flyttade över den 
extra information som fanns på pdf:en till 
webbsidan. Sedan togs pdf:en bort. 

– Det var bra på ett annat sätt också, ur 
tillgänglighetsperspektiv vill vi helst undvika 
pdf:er på webbsidorna.

JAN OLSSON

Skriv begripligt – spara pengar!

DYRT ATT SKRIVA OTYDLIGT

Följande räkneexempel är hämtat 
från Institutet för språk och folkmin-
nen, Isof. 

En organisation får 300 texter att 
läsa per år. Texterna läses av 80 per-
soner i 15 minuter i genomsnitt. Det 
blir sammanlagt 6000 timmar per år. 
Om texterna förbättras och lästiden 
kortas till i snitt 10 minuter per text, 
blir det i stället 4000 timmar per år. 

Sparad lästid: 2000 timmar = 50 
arbetsveckor. 

Den som vill räkna om tidsvinsten 
till pengar kan multiplicera antalet 
timmar med en genomsnittlig tim-
kostnad för personalen.

Källa: Institutet för språk 
och folkminnen, Isof

TIPS FÖR TYDLIGA TEXTER

•  Variera meningslängden och skriv 
korta stycken. 

•  Använd tydliga mellanrubriker och 
enkla ord. 

•  Skriv det som mottagaren behöver 
veta, inte mer.

•  Berätta det viktigaste först.
•  Tänk på röda tråden, undvik sidospår.

Språkkonsulten Emelie Malmborg arbetar 
med att göra HR-informationen på webben 
mer begriplig. foto: sandra malmborg
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KONFERENS. Klimatförändringarna 
har fört med sig att allt fler fors-
kare blivit tveksamma till att flyga 
till vetenskapliga konferenser 
världen över. Under coronapande-
min utvecklades de digitala mö-
tesformerna med stormsteg. Men 
även om mycket kan avhandlas via 
digitala möten så blir det sociala 
lidande. Forskare i Lund har därför 
testat ett nytt konferenskoncept 
och är mycket nöjda.

De började med att statsvetaren Johan-
nes Stripple och hans kollegor hade anta-
gits till den Arizona-förlagda framtidskon-
ferensen Anticipation22. Eftersom många 
arrangörer tröttnat på hybridmöten, där 
vissa deltar digitalt och andra på plats så 
hade konferensanordnarna bestämt sig för 
att göra två konferenser: en fysisk för de 

som ville och hade möjlighet att resa, och 
en digital.

Johannes Stripple valde att anmäla sin 
panel till det digitala eventet, men för att 
inte tillbringa en dag ensam framför datorn 
samlade han panelisterna, som alla befann 
sig på olika håll i Sverige, i Lund. Dessutom 
bjöd han in forskarkollegor från närområ-
det, som också anmält sig till konferensen, 
som publik. 

– En viktig del av att gå på konferens är 
det snack man har med kollegor, att ge-
mensamt diskutera innehållet i de olika pa-
nelerna, säger Johannes Stripple. Det är så 
man bearbetar det som sagts. 

FÖR ATT DETTA SKULLE BLI MÖJLIGT be-
stämde forskarna som samlats i Lund att de 
alla skulle följa samma sessioner. 

Men att samlas i regional ”hubb” för att 
gå på en konferens hade också andra för-

Forskare samlades 
i Lund för att konferera 
på distans i Arizona

delar, menar Johannes Stripple. För honom 
och hans panel innebar det att de kunde 
tala inför en riktig publik och att de dessut-
om filmades på ett professionellt sätt.

– På så sätt blev vår presentation mer 
dynamisk och energigivande, både för oss 
som höll i den och för de som satt och lyss-
nade, säger han.

DET KRÄVS INGEN AVANCERAD TEKNIK för 
att samlas och följa en konferens online. 
Mer komplicerat är att göra en proffsig in-
spelning av själva panelsamtalet. Då krävs 
professionell hantering och filmkameror 
som kan zooma in talarna och ge tittarna 
en mer dynamisk upplevelse än vad man får 
vid ett vanligt online-seminarium. 

Johannes Stripple tror att det är ett fram-
tidskoncept att delta i globala konferenser 
utifrån regionala hubbar.

 – Det går att resa en kortare väg men 
man behöver inte korsa Atlanten för att del-
ta. Många forskare har varit med om att 
åka på konferens i USA och tala inför en 
extremt liten publik, ibland bestående av 
de närmast sörjande som man ändå träffar 
på hemma plan. Det är en ganska absurd 
situation som jag tror att de flesta faktiskt 
kan vara utan, säger han.

ULRIKA OREDSSON 

Istället för att flyga till Arizona på konferens samlades svenska deltagare i Lund och konfererade ihop på distans. Fikapauser och konferensmid-
dag ingick också i Lundahubbens koncept. foto: privat
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aktuellt.

En föränderlig värld kräver 
ett snabbfotat universitet
STRATEGIARBETE. På universitetet kan 
det ta lång tid mellan ord och hand-
ling – ibland lite väl lång tid. Det är 
en anledning till att universitetsled-
ningen tagit fram en plattform för 
strategiarbete. Den talar om vad 
som är allra viktigast för universi-
tetet just nu och ska bidra till ett 
mycket snabbare agerande i takt 
med att omvärlden förändras. 

Pandemi, krig i Europa, fejkade nyheter, 
ökad polarisering både på hemmaplan och 
utomlands och, inte minst, ett tidigare säl-
lan skådat ifrågasättande av forskare och 
deras resultat. Det är för att möta en inte 
alltid så skön ny värld som snurrar allt fortare 
som det krävs ny taktik och nya arbetssätt, 
resonerar vicerektor Kristina Eneroth, som 
kan beskrivas som mamma till plattformen. 

– Det händer så mycket i vår omvärld, 

det händer snabbt och vi ifrågasätts på ett 
annat sätt än för några år sedan. Allt detta 
påverkar oss och vi måste tänka till hur vi ska 
kunna agera snabbt och vad vi ska reagera 
på. Det är därför som vi tagit fram plattfor-
men, säger hon. 

PLATTFORMEN SÄTTER FOKUS på fyra prio-
riterade områden: forskning, utbildning, ar-
betsmiljö för anställda och studenter samt 
internationellt engagemang. Fokusområde-
na kommer enligt rektor Erik Renström att 
påverka verksamhetsplaner och fördelning-
en av resurser under 2023 och 2024. 

– Mest 2024, men även nästa år. Platt-
formen är ett verktyg för att zooma in på de 
viktigaste och mest angelägna frågorna när 
vi sätter budgeten, säger han.

Inte bara anställda kommer att märka 
av plattformen. Studenter påverkas också. 
Inom det prioriterade området ”utbildning 

Kristina Eneroth är vicerektor för  samverkan 
och internationella frågor samt docent i 
före tagsekonomi med inriktning på strategi 
med fokus på strategiskt ledarskap. 
foto: kennet ruona

Plattformen för strategi-
arbete är ett komplement 
till Lunds universitet strate-
giska plan och är tänkt att 
vara ett verktyg för att foku-
sera, accelerera, strukture-
ra och inspirera utvecklings-
arbetet. Fyra strategiska 
områden som är angeläg-
na för LU att förhålla sig till 
har valts ut. Ledorden som 
genomsyrar de prioritera-
de områdena är innovativt, 
 digitalt och hållbart.

Plattform för strategiarbete
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i förändring” ryms bland annat satsningar 
på livslångt lärande. Det kan röra sig om 
kompetensutveckling för yrkesverksamma, 
men också korta, digitala kurser för studen-
ter som vill få möjlighet att bredda sig, ut-
över sina respektive utbildningar. 

Ett exempel är ingenjörsutbildningarna 
där det vid i stort sett varje examinations-
tillfälle dyker upp något nytt på himlen som 
studenterna måste förhålla sig till. En kort 
kurs online kan då vara lösningen. 

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN fanns inte en tanke 
på att skapa en plattform för strategiarbete. 
Sedan dess har världen förändrats och idag 
ser universitetsledningen den som nödvän-
dig. Att ha en strategi för att hantera utma-
ningar och förändringar i omvärlden är vik-
tigt för att Lunds universitet även i framtiden 
ska vara ett toppuniversitet som studenter 
och forskare från hela världen söker sig till.

– Ska jag beskriva våra förhoppningar 
med plattformen så är det precis det. Att 
den bevarar och till och med ökar vår kon-
kurrenskraft, säger Kristina Eneroth. 

PLATTFORMEN för strategiarbete är som 
längst aktuell fram till utgången av 2024. 
Allt beror på vad som händer i omvärlden. 

– Vi är öppna för att revidera den snab-
bare än så. Ambitionen är inte att detta ska 
vara riktlinjer som håller i många år. Det här 
är början på ett nytt sätt att jobba med stra-
tegi, säger Erik Renström. 

Plattformen ersätter inte på något sätt 
den tioåriga strategiska planen som går ut 
2026. Den är ett komplement som stakar ut 
riktningen för det strategiska arbetet i när-
tid. Helt enkelt ett slags guide för att prio-
ritera i budgetarbetet och visa vilka utma-
ningar som är mest aktuella och vilka värden 
som universitetet står för. 

– Det är nog inte så att någon plötsligt 
känner ”aha, nu har plattformen landat i 
huvudet på mig”, men den får betydelse för 
alla i och med att den påverkar vad vi prio-
riterar och lägger resurserna på i budgeten, 
säger Erik Renström.

JAN OLSSON 

FOTNOT. Dokumentet ”Plattform för strate-
giarbete 2023–2024” hittas på medarbetar-
webben.lu.se

KULTUR. Rektor har beslutat om 
en fortsatt strategi för kultursam-
verkan som sträcker sig fram till 
2026. 

Syftet är att ytterligare stärka universi-
tetets utveckling och samverkan inom 
konst och kultur med målet att konst-
närliga kompetenser ska bidra till univer-
sitetets framgångar inom utbildning och 
forskning. Den tidigare strategin bedöm-
des sakna interna nätverk och brast även 
när det gällde intern och extern kommu-
nikation. Dessa områden bör vara i fokus 
för fortsatt implementering 2023–2026.

För fortsatt implementering och en 
tydligare koppling mellan kulturarbetet 
och omvärlden tillsätts en samordnare, en 

Fortsatt stöd till kultursamverkan

Skapande verkstaden på Skissernas Museum. foto: johan persson

styrgrupp och en koordinator. Rektorsrå-
det för kulturfrågor, Anna Lyrevik, utses 
till samordnare och en koordinator till-
sätts på halvtid som stöd vid evenemang 
och seminarier samt med administrativt 
ansvar för informationsspridning och do-
kumentation. Den totala kostnaden för 
kulturstrategins implementering beräk-
nas uppgå till en miljon kronor om året.

Anna Lyrevik 
blir samord-
nare för kul-
tursamver-
kansarbetet. 
foto: maria 
lindh

RANKNING. Lunds universitet hamnar 
på plats 12 av 700 i QS World University 
Rankings: Sustainability, som rankar 
hållbar utveckling vid lärosäten i hela 
världen. Det är tredje bäst i Europa.

QS World University Rankings: 
Sustainability visar hur lärosäten tar sig 
an globala utmaningar inom hållbar-
het. Rankningen består av områdena 

LU rankas högt inom hållbarhet
miljöpåverkan och social påverkan.

Arbetet utgår bland annat från data 
som lärosäten själva rapporterat in, 
samt forskningsdata från Elsevier och 
anseendeundersökningar gjorda av QS. 

Rankningen toppas av Berkeley i 
USA. Universiteten i Edinburgh och 
Uppsala är de enda europeiska läro-
säten som placerar sig högre än LU.
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En dag på jobbet
Vad gör han egentligen med sin tid, rektor Erik Renström?
En hel del visade det sig när LUM följde med under en helt vanlig 
arbetsdag. Och även om jobbet är omfattande är det så han vill ha det. 

12                          LUM NR 6 | 2022
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16 frågor 
till Erik Renström

Du fyller 60 nästa år. Har 
du ålderskris?
– Nej, jag börjar förlika mig 

med att jag ska bli 60. Funderar 
mest på om jag ska ha fest eller 
inte. Däremot tänker jag en del 
på karriären och hur länge jag kan 
vara borta från min egen forskning. 
Väntar jag för länge är det svårt att 
komma tillbaka och identiteten som 
forskare är central för mig. 

Hur är det att vara 
rektor?
– Det är roligt på ett vuxet 

sätt med många olika över- och 
undertoner. Mycket handlar om att 
ha koll på omvärlden och vad vi och 
andra tror ska hända. Universitetet 
är viktigt för mig och därför har jag 
valt att spendera min karriär här 
och jag känner mig extremt motive-
rad. Samtidigt får man ha respekt 
för att saker inte händer från en 
dag till en annan. Två år som rektor 
väger lätt när man jämför med 
att universitetet är mer än 350 år 
gammalt.

 
Hur mycket jobbar du i 
veckan?
– Frågan kanske istället 

ska vara hur många timmar jag inte 
jobbar i veckan. Eftersom jag är 
uppbokad i möten hela dagarna 
måste förberedelser ske på kvälls-
tid. Ofta är det också representa-
tion flera kvällar i veckan. Men när 
jag kommer hem byter jag alltid 
om från jobbkläder till ”hemma-
kläder”. Även om jag måste jobba 
på kvällen känns det som en viktig 
symbolhandling. Lördagar är den 
dag jag distanserar mig från jobbet. 
Då vill jag vara nära blått vatten 
och grön skog – och tillbringa tid 
med de jag älskar.

1

2

3

07.00 Frukost och e-postgenomgång
Klockan är sju på morgonen och det är fort-
farande mörkt ute. Vid sitt köksbord i lägen-
heten i Landskrona sitter universitetets rek-
tor Erik Renström med en kanna kaffe och 
är redan igång med att beta av e-posten 
och omvärldskolla vad som hänt under nat-
ten. Katten Månsson ligger i soffan bredvid, 
till synes helt ointresserad av vad husse hål-
ler på med. Den här tiden är ofta Erik Ren-
ströms enda möjlighet att hinna svara på e-
post innan dagen och alla möten drar igång. 
Snart är det dags att ge sig ut i morgon-

trafikens kaos in till Lund. Men först ska den 
dagliga lunchfrallan förberedas. Idag blir det 
ost och tomat. 

08.30 Inledningstal på Biomedicinska 
dagen 
140 förväntansfulla deltagare har samlats 
till konferens på hotellet Scandic Star, där 
Erik Renström öppnar dagen med sitt inled-
ningstal. 

– Fast först fick jag börja med att be om 
ursäkt för att jag kom för sent, efter trafik-
kaos på Norra ringen.

Mejlfrukost hemma i Landskrona.

Inledningstal på Biomedicinska dagen.

t
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Har du alltid kostym 
och slips?
– Att vara välklädd är för 

mig ett sätt att visa respekt och att 
jag har ansträngt mig. Kavaj är ett 
formellt plagg som också är lätt att 
ta av, vilket gör att framtoningen 
snabbt kan ändras till mysfarbror. 

Vad är roligast med 
att vara rektor?
– Det är viktigt och därför 

väcker det lust hos mig. Sedan 
måste man vara intresserad av 
människor – jag träffar mängder av 
folk varje dag och mycket av job-
bet går ut på att skapa kontakter. 
Alla möten är ju inte behagliga, 
men det hjälper att se något 
intressant i varje möte och jag tror 
att man som rektor måste ha en 
extrovert ådra. Eller vara bra på att 
spela teater.

Vad är jobbigast med 
att vara rektor?
– Det är att få tiden att 

räcka till. Såklart är det roligt att 
många vill träffa rektorn för LU, 
men jag måste alltid reflektera 
över om jag tar rätt möten och är 
på rätt platser. Sedan kan kon-
flikter och personalärenden vara 
jobbiga, men det hör ju till. Det 
skulle inte vara på riktigt om det 
inte var så.

Hur många koppar kaffe 
blir det varje dag? 
– Det blir nog en fyra–fem 

koppar fram till lunch, men sedan 
slutar jag annars kan jag inte 
somna på kvällen.

Hur många nikotin-
tuggummin blir det per 
dag? 

– Det blir i snitt två kartor – det vill 
säga 30 stycken. 

4

5

6

7

8

09.15 Veckoavstämning med Externa 
relationer.
Hur man hanterar amerikanska studielån, 
ökar antalet forskningssamarbeten, plane-
rar representationsresor, jobbar i allianser 
och annat smått och gott.

– En hel del är logistikfrågor – och hur 
man får ihop folks kalendrar.

10.00 Rektorssammanträde
Beslut, beslut, beslut. Här går det undan 
med väl förberedda och förankrade under-
lag för hela universitetet. 

– Kan vara kniviga ärenden och juridiska 
spetsfundigheter. 

11.00 Möte med moderatorn för Fram-
tidsdagarna
Samtal, tal, diskussion – eller kanske allt? På 
något sätt kommer Erik Renström att vara 
delaktig under framtidsdagarna på Skisser-
nas museum. 

– Universiteten har funnits i 1000 år och 
är större än någonsin, så de kommer troligen 
vara en bra att ha även i framtiden.

11.30 Möte med rådgivare på Greater 
Copenhagen 
Om att attrahera och behålla internationella 
talanger. Och så lite tillväxt, utveckling och 
innovation på det. 

– Mycket bättre möte än jag förvänta-
de mig. 

12.15 Digitalt lunchmöte 
Var ska det framtida universitetssjukhuset i 
Lund placeras? LU:s interna grupp fnular på 
frågan över lunch. 

12.50 Lunch
På väg till lunchen i Wrangel är det flera per-
soner som hugger tag i rektor för ett sam-
tal. När han väl kommer ner i lunchrummet 
är det bara tio minuter kvar till nästa möte. 

Ingen arbetsdag utan kaffe och nikotintuggummin.

Dags för lunchfrallan.

t
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Vad är du mest förvånad 
över som rektor?
– För mig var det stora 

steget att gå upp från forskare till 
dekannivå. Det gav mig erfarenhet 
och insikt om vad jobbet innebär, 
hur organisationen är uppbyggd 
och vilken press man har. Steget till 
rektor blev därmed inte så högt. 
Men jag inser att jag måste förhålla 
mig till att vi – på gott och ont – är 
en statlig myndighet. Vissa beslut 
dras i långbänk och saker tar ibland 
lång tid att förändra. Allt som 
händer på universitetet kommer 
också ut, eftersom universitetet 
läcker som ett såll. Och det med all 
rätt – vi är skattefinansierade och 
allmänheten har rätt att veta vad 
som händer här. 

Vad gör dig arg?
– Senast jag blev arg var 
när jag kände att folk inte 

försöker eller vill förstå. 

Vad gör dig glad?
– Det vardagliga jobbet. 
Kungabesök i all ära men 

en vanlig torsdag i samspel med 
andra gör mig glad. Och när det är 
fint väder.

Vilken maträtt skulle du 
kunna äta alla dagar i 
veckan?

– Bröd äter jag varje dag och gillar 
det. Men annars skulle jag välja 
Hirams räkris med curry – ett recept 
från 60-talet – som är riktig comfort 
food. 

Vad skulle du vilja ändra 
på i ditt liv?
– Jag slarvar lite för mycket 

med mig själv. För att få ihop 
schemat kompromissar jag med det 
jag egentligen skulle behöva göra 
– som att träna. Det skulle jag vilja 
ändra på. 

9

10

11

12

13

– Jag äter oftast bara en fralla till 
lunch. Det räcker och jag gillar bröd.

13.00 Ledningsgruppsmöte 
Vicerektorerna och Erik Renström disku-
terar de försämrade ekonomiska tider-
na, strategiskt kommunikationsarbete 
och mediernas skriverier om universi-
tetet. 

– Med dagens elpriser blir det inga 
julstjärnor i år hos universitetsledningen 
på Wrangel!

15.15 Guidad tur på Historiska 
museet 
Ledningsgruppen besöker ibland LU:s 
kulturella inrättningar. Idag på Histo-
riska museet handlar det om medeltida 
kyrkor och deras utsmyckning. Och om 
en egyptisk mumie. 

16.10 Förmöte inför kvalitets-
dialogerna
Erik Renström har det övergripande an-
svaret för kvaliteten på utbildningarna 
vid universitetet. Idag blir det lite för-
snack med vicerektorer och represen-
tanter från utbildningsstrategiskt stöd. 

Morgonmöte med Externa relationer.

Guidad tur bland medeltida kyrkokonst på 
 Historiska museet.t
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Har rektorn koll? Eller 
lever ledningen i en 
egen bubbla?

– Visst har ledningen något 
slags koll, men det går inte att 
veta allt som händer vid LU. 
Om forskare och lärare tycker 
att ledningen och staben inte 
är närvarande i deras vardag 
är det i grunden bra. Då har vi 
lyckats skapa förutsättningar 
för forskare och lärare att 
känna akademisk frihet. Inte 
sjutton läste jag rektorsblog-
gen när jag var forskare. Jag 
hade inte heller någon djupare 
uppfattning om vilken funktion 
rektorn hade, utan trodde att 
det handlade mycket om att 
klippa band och gå på ceremo-
nier. Men man verkar på olika 
nivåer och måste titta på hur 
de olika delarna drar nytta av 
varandra.

Vilket är det värsta 
jobbet du har haft?
– Det absolut värsta job-

bet var ett arbete där det inte 
fanns tillräckligt med arbetsupp-
gifter, utan jag fick uppfinna 
dem själv. Som rektor känner jag 
att det jag gör är meningsfullt 
och det känns extremt motive-
rande att, tillsammans med mina 
medarbetare, få driva frågeställ-
ningar för uniersitetet. 

Vad drömde du om att 
jobba med när du var 
liten?

– Jag hade nog mer en känsla 
av vad jag ville uppleva på 
jobbet. Att få vara delaktig i 
en arbetsplats där det händer 
något och man får tid för egna 
funderingar och tillsammans 
med sina kollegor kunna lära sig 
nya saker. 

14

15

16

17.00 Intervju med LUM
Vad är det roligaste med att vara rektor 
egentligen? Och vad ville Erik Renström bli 
när han var liten? 

20.00 Teamsmöte med SACC
Svenska handelskammaren i USA kan man 
säga, där Erik Renström sitter i styrelsen. Ett 
samarbetsprojekt där olika svenska univer-
sitet kopplas in för rekrytering både till och 
från USA. 

– Mötena är ofta på kvällen för mig, de 
bryr sig inte så mycket om svensk tid. 

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

ERIK RENSTRÖM 

ÅLDER: 59 år
BOR: Landskrona
FAMILJ: Hustru Lena som han gifte 
sig med under pandemin efter 30 års 
samboskap. En vuxen styvdotter och 
tre katter. 

På väg till Historiska museet med ledningsgruppen.

På väg hem, där kvällsmöte på Teams väntar.

t
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Jakten på att kunna kontrollera kvantfysikens märkvärdiga fenomen 
pågår världen över. Årets Nobelpris i fysik bidrar till att göra ämnet 
ännu hetare. Även vid Lunds universitet deltar man i att utforska 
kvanttillståndens okända och ibland hjärnskrynklande  perspektiv.
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kPå väg hem, där kvällsmöte på Teams väntar.

På upptäcktsfärd 
i en annan verklighet
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F ysikdocent Mathieu Gisselbrecht 
visar vägen ner i Laserlabbets käl-
larkorridor på Fysicum. I ett par oli-
ka rum breder avancerad utrust-

ning ut sig. Vi kryper ihop för att hukandes 
ta oss under det två meter långa, glänsande 
röret som tillhör en nästintill världsunik elek-
tronspektrometer. I denna apparat använ-
der forskarna en laserstråle som med sina 
extremt korta ljuspulser kan utnyttjas till att 
studera kvantfysiska egenskaper.

MATHIEU GISSELBRECHT guidar entusias-
tiskt bland labbets alla vinklar och vrår och 
optiska delar för att förklara hur man leder 
laserstrålen fram till det avgörande momen-
tet, det vill säga det skede där forskarna för-
söker få grepp om kvanttillståndet hos elek-
troner. Målet är att förstå och kontrollera 
den fascinerande kvantegenskap som kallas 
sammanflätning.

– Det är svårt att förklara hur samman-
flätning går till. Här lämnar vi den vardagliga 

världen. Det är därför jag forskar på det, sä-
ger Mathieu Gisselbrecht leende.

OM TVÅ ELEKTRONER är kvantfysiskt sam-
manflätade kommer de på något märkligt 
sätt att lyckas stå i kontakt med varandra 
även om de färdas åt var sitt håll och av-
ståndet mellan dem blir väldigt stort. Sam-
manflätningen innebär att information hos 
den ena partikeln ändras omedelbart om 
någon förändring sker hos den andra par-
tikeln, trots att de är separerade. Det finns 
studier som har påvisat att sammanflätade 
partiklar kan skickas mellan exempelvis en 
satellit och en markstation på jorden.

KVANTFENOMEN skapar helt nya möjlig-
heter att lagra, överföra och bearbeta in-
formation. Forskningsområdet väcker stort 
intresse. Årets Nobelpris i fysik handlar om 
just sammanflätning och har banat väg för 
en ny teknologi baserad på kvantinforma-
tion, hittills främst inom avlyssningssäker 

kvantkrypterad kommunikation samt i ut-
vecklingen av kvantdatorer.

Nyligen fick Mathieu Gisselbrecht 26 mil-
joner kronor från Knut och Alices Wallen-
bergs stiftelse för att studera sammanflät-
ning. Hans projekt ska utveckla mätmetoder 
och teorier för att förstå sammanflätningen 
mellan elektroner som skickas ut från ma-
teria. Sådan kunskap kan bidra till att hitta 
nya material som gör kvantdatorer tåligare. 
I nuläget kräver kvantdatorer nämligen väl-
digt låga temperaturer, nära nollpunkten, 
för att kunna fungera.

MATHIEU GISSELBRECHT konstaterar att i 
kvantvärlden råder inte fysikens klassiska la-
gar. Exempelvis kan en elektron vara både 
materia och vågrörelse samtidigt. En sådan 
partikel kan alltså breda ut sig likt en våg 
som finns överallt, men i det ögonblick man 
mäter partikeln får den en definierad plats 
och betraktas då som avgränsad materia.

Detta gör att kvantvärlden präglas av 

Mathieu Gisselbrecht 
och hans kollegor ska 
i ett nytt projekt stu-
dera det svårförkla-
rade kvantfysiska fe-
nomenet som kallas 
för sammanflätning. 
foto: johan joelsson
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Utforskandets energi breder ut sig obegränsat i rummet. Anders Irbäck och Carsten Peterson diskuterar elektronernas intressanta tunneleffekt 
och hur denna kan användas i en kvantdators beräkningsarbete. foto: kennet ruona

KVANTFYSIK
Kvantfysik, även kallad kvantmeka-
nik eller kvantteori, är en övergripan-
de teori inom den moderna fysiken 
och även inom kemin. Den formule-
rades under 1900-talets första hälft 
och är en framgångsrik beskrivning 
av materiens och energins beteende i 
mikrokosmos. Kvantmekaniska effek-
ter märks oftast inte på makrosko-
pisk nivå, men för att beskriva system 
som atomer, metaller, molekyler och 
subatomära system är kvantmekani-
ken nödvändig.

Källa: Wikipedia

sannolikheter; alla positioner är så att säga 
möjliga fram tills att mätningen görs. Det 
är dessutom en utmaning för forskarna att 
kvanttillstånd per definition är extremt skö-
ra eftersom kvantegenskaperna förloras när 
man försöker mäta dem.

– Men vi kan ändå rekonstruera infor-
mation från ett sammanflätat kvanttillstånd 
med hjälp av statistik genom att göra väl-
digt många mätningar, säger Mathieu Gis-
selbrecht.

MED HUVUDET FULLT av kvantvärldens san-
nolikheter lämnar vi Laserlabbet och letar 
oss genom Fysicums korridorer fram till Av-
delningen för beräkningsbiologi och bio-
fysik, vid Institutionen för astronomi och 

teoretisk fysik. Det pågår givetvis en rad 
olika forskningsprojekt inom kvantfysik vid 
Lunds universitet, både vid Naturvetenskap-
liga fakulteten och på LTH. Många av dessa 
projekt har fokus på kvantdatorns hårdvara, 
men två professorer i teoretisk fysik har det 
senaste året dykt ner i kvantvärlden med ett 
annat perspektiv, nämligen att utveckla pro-
gramvara till en kvantdator.

DE BÄGGE PROFESSORERNA, Carsten Pe-
terson och Anders Irbäck, tar emot i ett av 
arbetsrummen på deras avdelning. En tra-
ditionell svart tavla tronar på väggen. Här 
försöker kritstrecken åskådliggöra kvant-
mekaniska möjligheter.

– Det finns några olika slags kvant datorer t
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tillgängliga i världen. Vi har kört på en så 
kallad D-Wave vid superdatorcentrat i Jülich 
i Tyskland, säger Carsten Peterson.

PETERSON OCH IRBÄCK har nyligen publice-
rat en studie om hur man kan programmera 
en kvantdator för att lösa problem gällande 
proteiners veckning, det vill säga hur prote-
iners tredimensionella struktur byggs upp. 
Kunskap om hur proteiner veckas är av cen-
tral betydelse i medicinska och biologiska 
sammanhang. För att ett protein ska få en 
stabil struktur behöver molekylen ha så låg 
energinivå som möjligt.

– Naturen löser detta självt på ett sätt 
som vi inte har begripit, säger Carsten Pe-
terson.

PÅ EN VANLIG dator krävs omfattande och 
tidsödande beräkningar för att hitta bra lös-
ningar på sådana optimeringsproblem. Pro-
grammeringsmässigt blir det ett helt annor-
lunda sätt att tänka på problemet när man 
programmerar för en kvantdator, konstate-
rar Peterson och Irbäck. I kvantdatorn växel-
verkar datorns kvantbitar med varandra och 
skapar då de fysiska fenomen som gör be-
räkningen möjlig.

Irbäck och Peterson konstaterar att voly-
men finns kvar så länge vi rör oss på atom-
nivå i kvantvärlden. Men när vi går ner yt-
terligare ett steg i storlek, till elektronerna, 
så blir det klurigare.

– Ja, då börjar det bli knepigt att uttala 
sig, säger Anders Irbäck.

Han förklarar att det inte finns något som 
påvisar att elektroner i sitt materia-tillstånd 
har en geometrisk utsträckning och därmed 
någon volym. När det gäller elektroner i sitt 
vågtillstånd kan forskarna med desto stör-
re säkerhet fastslå att volym definitivt sak-
nas eftersom våglängder inte är tredimen-
sionella.

Onekligen är det fascinerande att filoso-
fera kring elektronernas gestaltning – detta 
volymlösa som bidrar till att bygga upp vår 
tredimensionella värld. Dessa små partiklar 
som är så viktiga för hela universums exis-
tens. I en tillvaro av sannolikheter befinner 
de sig, i ett gränsland där de fritt kan få ta 
plats både som materia och som vågrörelse. 
Vi lämnar Fysicum, kliver ut i vardagsbru-
set på Sölvegatan, en vanlig onsdag – och 
betraktar eftermiddagen i ett uppfriskande 
nytt perspektiv.

LENA BJÖRK BLIXT

t Här utnyttjas bland annat en av kvant-
världens märkvärdigheter som kallas för tun-
neleffekt, alltså att partiklar lyckas tunnla. 
Detta fenomen innebär att partiklar tar sig 
igenom energimässiga barriärer som borde 
vara ogenomträngliga enligt den klassiska 
fysiken. I Petersons och Irbäcks studie kunde 
deras programvara använda tunneleffekten 
för att få partiklarna i kvant datorn att hit-
ta lägsta möjliga energinivå för proteinets 
struktur.

– Vår metod att avbilda optimeringspro-
blemet på kvantdatorns kvantbitar är gan-
ska generell och bör kunna användas för an-
dra system, säger Anders Irbäck.

KVANTDATORER och kvantteknologi i all 
ära, men ämnet inbjuder ju även till under-
hållande hjärngympa för den som har lite 
filosofisk aptit. Lika oemotståndlig som en 
chokladpralin är exempelvis frågan om vo-
lym i kvantvärlden. Vad skulle hända om vi 
tog ett föremål, låt oss säga att vi tar just en 
chokladpralin, och halverar den upprepade 
gånger ända tills vi hamnar på kvantnivå? 
Finns det alltid volym kvar oavsett hur litet 
något blir, eller kan det tredimensionella till 
slut upphöra?

Anders Irbäck och Carsten Peterson har nyligen utvecklat programvara för en kvantdator. foto: kennet ruona
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listan.

På LU finns många skarpa  hjärnor och mycken 
nyfikenhet – en perfekt kombination för att 
komma på kluriga lösningar för framtiden. Det 
menar innovationsutvecklare Thomas Rund-
qvist som arbetar med den nya Hållbarhetsfon-
den. Han uppmanar alla forskare, studenter och 
anställda att ställa sig frågan: Hur kan du göra 
skillnad och bidra till ett mer hållbart samhälle?

Fem tips för hållbara idéer
LETA EFTER PROBLEM SOM KÄNNS ANGELÄGNA. 
Tänk på något som engagerar hjärta och hjärna. Vil-
ket ämne är det som får dig, med din kunskap och 

din kontext, att känna: ”Fasen, det här vill jag lösa”? Funde-
ra brett, det kan handla om ekologisk, social eller ekonomisk 
hållbarhet. 

UNDERSÖK HUR ANDRA FÖRSÖKT LÖSA PROBLEMET. 
Det är viktigt, både för inspiration och för att lära av 
andras misstag. Det besparar dig tid och du kan ta 

vid där andra har slutat.

VÅGA TESTA IDÉN. 
Prata med kollegor för att förstå problemet  bättre 
och var nyfiken på andras tankar. Var inte rädd för 

att du sitter på ett guldägg som någon ska stjäla, det är ändå 
ganska ovanligt. Öppna upp och diskutera.

INVOLVERA MÄNNISKOR OMKRING DIG. 
Du kan inspirera din omgivning och också få hjälp – 
kanske finns det en kollega eller doktorand som vill 

vara med i projektet. Med fler i teamet ökar chansen att lyckas.

SÖK TILL HÅLLBARHETSFONDEN. 
Det finns tolv miljoner kronor avsatta under tre år 
med nya utlysningar årligen. Den första utlysningen 

vänder sig till forskare, den andra till studenter i form av sti-
pendium för att utveckla sin idé under sommaren. Den  tredje 
är öppen för anställda och kan handla om byggnader, nya 
 arbetsrutiner, förändrade transporter eller något helt annat 
som ökar vår hållbarhet. Jag blir gärna överraskad!

Läs mer om Hållbarhetsfonden på innovation.lu.se/sustaina-
bilityfund

TEXT & FOTO: SARA HÅKANSSON
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”Profilområdena 
måste analyseras”

Satsningar på spets och 
excellens. Underlätta 
internationella rekryte-
ringar. Stopp för att bedriva 
regionalpolitik med hjälp 
av högre utbildning. Profil-
områdena är inte självklara. 
Om de sjösätts så sker det 
tidigast 2025. 
     Detta och mer pratar 
utbildningsminister Mats 
Persson om i en intervju 
med LUM. 

Nya utbildningsministern Mats Persson: 

För sju år sedan dok-
torerade Mats Persson 
i ekonomisk historia 
vid Lunds universi-
tet. Han disputerade 
på sin avhandling om 
sjukfrånvaro och tidig 
pensionering bland 
immigranter perioden 
1981–2003.
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Det är ingen slump att Mats Pers-
sons första universitetsbesök 
som utbildningsminister är 
Lunds universitet.

– Det är här jag har pluggat och dokto-
rerat och jag bor här i stan med min hustru, 
som är professor vid Nationalekonomiska 
institutionen, och vår son. Det är viktigt för 
mig att träffa rektorn för Lunds universitet 
först. Signalmässigt, men också för att det 
är ett av de viktigaste universiteten i landet.

Lunds universitet har bestämt vilka fem 
områden som ska vara universitetets egna 
profilområden fram till 2030. Parallellt på-
går en nationell process kring profilområ-
den. Den förra regeringens mål var att de 
skulle införas 2024. Den nya regeringen sä-
ger tidigast 2025.

Kommer profilområdena att leva 
vidare?
– Vi håller på att analysera den frågan nu 
på departementet. Jag noterar att de har 
mötts av mycket kritik och att det är kom-
plext att genomföra. Vi har sagt att planen 
är att profilområdena ska kunna genomför-
as tidigast 2025.

Vad är det ni ska titta på fram till 
dess?
– Det är otroligt komplext att ändra ersätt-
ningsmodeller och struktur för hur pengar 
fördelas. Vi måste analysera det. 

Det låter på dig som att det inte är 
säkert att regeringen anammar profil-
områdena?
– Det vill jag inte säga. Den inriktning som 
finns gäller, men tidplanen skjuts upp till 
2025. 

I sitt nya jobb som utbildningsminister 
prioriterar Mats Persson hög kvalitet på 
forskning och utbildning vid svenska läro-
säten. Kvaliteten måste bli högre än idag, 
spetsforskningen måste bli ännu spetsigare 
och satsningar på forskningen måste resul-
tera i fler högteknologiska jobb. 

– Det är precis det som det handlar om; 
excellens och forskning av hög kvalitet och 
att se till att vi får ut fler jobb av forskning-
en genom att spetsa samarbetet med in-
dustrin. 

– Jag tror det behövs ett handslag mel-
lan näringsliv och politik. Vi måste förbättra 
villkoren för det privata näringslivet att in-
vestera i forskning och utveckling, det kan 
handla om allt från skatteregler till statens 
förmåga att peka ut vad man vill satsa på. 
Det är här kvalitet och excellens kommer in. 

Innovation och internationalisering är 
viktiga delar för att det ska lyckas, menar 
Mats Persson. För att rekrytera duktiga unga 
forskare måste de ha bra arbetsvillkor och 
rimliga karriärvä-
gar. Ofta är det svårt 
att få internationella 
forskare som är 45–
50 år gamla att flytta 
till Sverige. Om man 
istället kryper neråt i 
åldrarna och rekryte-
rar talangfulla post-
doktorer så är chan-
sen större. 

– Jag har pratat 
med rektor Erik Ren-
ström om det. Om 
betydelsen av öppna 
processer med utlysta tjänster i konkurrens 
på en internationell forskarmarknad. 

Annat som står högt upp på din prio-
lista?
– Akademisk frihet. En utmaning är de 
strömningar som vill tysta och frysa ut fors-
kare som anlägger vissa teoretiska per-
spektiv eller använder vissa ord. En annan 
utmaning handlar om den generella doku-
mentationssjukan inom all offentlig förvalt-
ning och som gör att enskilda forskare får 
lägga alldeles för mycket tid på att doku-
mentera saker istället för att ägna sin tid åt 
forskning och utbildning. En tredje utma-
ning är den politiska klåfingrigheten i styr-
ningen av svenska lärosäten.

Hur har den klåfingrigheten yttrat sig 
menar du?
– Ett exempel är att man av politiska skäl 
valt att omvandla högskolor till universitet. 
Nu är det slut med att använda högskolor 
som regionalpolitiskt verktyg.

Politisk klåfingrighet är annars något 
som den nya regeringen redan anklagats 

för. Bland annat av Lunds universitetets rek-
tor Erik Renström som kallat socialförsäk-
ringsminister Camilla Waltersson Grönvalls 
och regeringens planer på att förändra so-
cionomprogrammet för ”en besvärande po-
litisk klåfingrighet”.

Hur rimmar akademisk frihet och 
armlängds avstånd mellan politiken 
och lärosätena med socialförsäkrings-
ministerns uttalande?

– Jag ser ingen motsätt-
ning. Vi har jättepro-
blem med unga män-
niskor som dras in i grov 
kriminalitet och skjuter 
varandra och mördar. 
Det är något nytt som vi 
ser i samhället och den 
som ska bli socionom i 
framtiden måste få rätt 
kompetens för att möta 
den verkligheten. Så det 
handlar inte om att styra 
utan om att peka ut en 
riktning och fånga det 

engagemang och den förväntan som finns 
hos svenska folket på att vi ska ha tidiga in-
satser mot brott. 

Men det uppfattas ju som att en 
minister vill påverka innehållet i ett 
utbildningsprogram?
– Jag har full förståelse för det men det är 
inte så det ska uppfattas. Vi pekar ut en rikt-
ning, inget annat. 

MATS PERSSON

ÅLDER: 42 år
UPPVUXEN I: Markaryd i Småland
BOR: Centrala Lund
FAMILJ: Hustrun Therese Nilsson, 
professor vid Nationalekonomiska 
institutionen i Lund. En son. 
AKTUELL: Ny utbildningsminister 
(Liberalerna)
BAKGRUND: Doktorerat i ekonomisk 
historia vid LU. Tidigare regionråd i 
Skåne, ledamot i riksdagens skatte-, 
finans- och utbildningsutskott. 

”Jag tror det behövs 
ett handslag mellan 
näringsliv och politik. 
Vi måste förbättra 
villkoren för det 
privata näringslivet att 
investera i forskning 
och utveckling.”

t
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Ett hot mot den akademiska friheten är 
den så kallade cancelkulturen. En utredning 
har tillsatts för att ta reda på hur pass ut-
bredd tysthetskulturen är vid svenska läro-
säten. Utredningen har inte bara mötts av 
hejarop utan även fått kritik, men Mats Pers-
son står på sig. 

– En kultur som fryser ut och tystar vis-
sa medarbetare och forskare är ett problem 
och det måste vi ta itu med. Jag tycker att 
det finns ett egenvärde i att akademin är en 
arena där alla perspektiv får komma till tals 
och att tankar utmanas.

– Det talas ofta om 
filterbubblor på nä-
tet och då är det extra 
viktigt att universitetet 
är en arena utan filter-
bubblor. Alla behöver 
inte vara överens och 
alla perspektiv behöver 
inte vara rätt eller ens sanna. Men man mås-
te låta alla perspektiv komma till tals, för det 
är bara så man kan förstå varför det ena är 
bättre än det andra. 

MEST BRÅTTOM, menar han, är att ta itu 
med frågorna om uppehållstillstånd för ut-
ländska postdoktorer och forskare och de 
nya passkraven för studenter från länder 
som inte kräver visum för att vistas i Sverige. 

Enligt Mats Persson är det i praktiken 

omöjligt att få uppehållstillstånd för en 
postdoktor efter doktorandperioden. 

– Vi lägger fyra, fem års skattepengar på 
dem och så kastar vi ut dem när de doktore-
rat. Det måste vi rätta till snabbt. Man kan 
tänka sig speciallösningar, men jag vill inte 
föregripa något. Vi får återkomma till det i 
lagstiftningen. 

För studenter från bland annat USA och 
Hongkong är problemet ett annat. De har ti-
digare kunnat ansöka om uppehållstillstånd 
på nätet, men efter kritik från Riksrevisionen 

har Migrationsver-
ket skärpt reglerna, 
något som har lett 
till att exempelvis 
en student som bor 
i västra USA måste 
resa till Washington 
DC och visa upp sitt 
pass för att kunna 

komma till Sverige och studera. 
– Vi jobbar intensivt med att lösa det, för 

så ska det inte vara.
Lagen kan komma att ändras. Under ti-

den vill regeringen att fler svenska konsulat 
ska få ökad kompetens att kontrollera pass.

Problemet bottnar enligt Mats Persson 
i att Sverige historiskt inte velat skilja på 
högutbildade invandrare, mer traditionell 
arbetskraftsinvandring och asylinvandring. 
Samma regler har gällt alla. 

– Det får ju konstiga konsekvenser för 
forskare när samma regler gäller alla. Till ex-
empel reglerna för anhöriginvandring. Nu 
går vi in i en ny politik med särskilda regler 
för högutbildade invandrare och andra reg-
ler för asylinvandring. Högutbildade ska ha 
väldigt lätt att komma hit. 

Är Tidöavtalet liberal politik vad gäl-
ler forskning och utbildning?
– I allra högsta grad, men det är bara en 
liten del av avtalet, det mesta ligger utan-
för. Regeringen vill föra breda samtal i riks-
dagen kring stora delar av den högre ut-
bildningen. 

Hur vill du i framtiden bli ihågkom-
men som utbildningsminister?
– Att det 2030 eller 2035 kommer dele-
gationer från andra länder och gör studie-
besök vid svenska lärosäten för att studera 
vad det var man gjorde i Sverige i början av 
2020-talet som ledde till att många svens-
ka universitet hamnade högre på internatio-
nella rankingar, fick fler citeringar och blev 
duktigare på att få ut produkter och tjänster 
i form av högkvalificerade jobb. 

– Idag åker delegationerna till andra län-
der, jag vill att de ska åka till Sverige.

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: KENNET RUONA

Tvärvetenskap är fram-
tiden, anser Mats Persson. 
– Jag tror att universitet 
generellt måste bli bätt-
re på att jobba tvärveten-
skapligt. Att hitta nya rön 
genom att koppla ihop 
olika perspektiv.

”Nu är det slut med 
att använda högskolor 
som regionalpolitiska 
verktyg.”

t
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Hur behöver vi förändra våra matvanor och hur ska vi klara 
livsmedels försörjningen i en allt osäkrare värld där även extremvädret 
ställer till det? Det var två frågor som togs upp på Framtidsdagarna 
vid LU för några veckor sedan. Fysikaliske kemisten Tommy 
 Nylander och nationalekonomen Christian Jörgensen visste besked.

Framtidens mat
Vegomat hör framtiden till. 
Men hur ska vi få i oss alla 
viktiga näringsämnen? 
foto: antonina vlasova/
mostphotos

Kanske är  insekter 
lösningen när vi 
 måste mätta tio 
 miljarder människor. 
foto: michal ludwiczak/
shutterstock
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Vi har en del att lära av tidigare 
generationers matvanor – men vi 
behöver också den senaste tekni-
ken i form av ESS och MAX IV för 
att få fram fullvärdiga alternativ till 
kött och mjölk. 

Det menar Tommy Nylander, pro-
fessor i fysikalisk kemi som forskar 
om framtidens livsmedel.

Han önskar att det satsades lika mycket 
pengar på livsmedelsforskning som det görs 
på läkemedel. Fortfarande vet vi ganska lite 
om hur strukturen ser ut på olika livsmed-
el och hur de bryts ner i kroppen. När det 
nu handlar om att ta efter de ursprungliga 
livsmedlen och göra dem växtbaserade så 
är det viktigt att inte missa viktiga närings-
ämnen, till exempel de essentiella amino-
syrorna, proteinbyggstenar som är livsnöd-
vändiga och bara kan intas med födan. 

– Vissa växtproteiner som används kött-
simulerande saknar en del av dessa.

NÄR TOMMY NYLANDER växte upp var det 
mer sås och potatis på tallriken än kött. Idag 
är det tvärtom och det håller inte klimatet 
för. Men att helt sluta med den animaliska 
kosten är utmanande för många. Även om 
vi inte längre är stenåldersmänniskor med 

samma höga behov av näring så finns rester 
av det kvar i många av oss.

– Vi är fysiologiska varelser och behö-
ver den allsidiga konsten, säger han. Vi äter 
för mycket kött, men kan inte bara äta mo-
rötter!

Dessutom efterfrågar konsumenterna 
köttet och dess textur. Därför är det ange-
läget att få fram och producera så fullvär-
diga alternativ som möjligt. Detta gäller inte 
minst mejeriprodukter och Tommy Nylander 
kan inte nog lovorda den näringsrika mjöl-
ken. Växtbaserade alternativ till den har 
forskats fram, men marknadens havre- och 
mandelalternativ är fortfarande inte fullt ut-
vecklade för att vara en lika mångsidig rå-

vara som den ursprungliga mjölken, menar 
han, och här kommer den avancerade rönt-
gentekniken väl till pass.

– ESS och MAX IV öppnar nya möjlig-
heter för att studera livsmedel. Röntgen ger 
bilder med högre upplösning, men är bäst 
på att se tunga element. Neutronteknik är 
bra på att se vatten och lätta element. Det 
är ingen slump att anläggningarna ligger vid 
sidan om varandra, menar Tommy Nylander. 

Han påpekar att det forskades en hel del 
om hälsobringande livsmedel (probiotika) 
på 1980-talet, men säger att det fortfaran-
de finns mycket att göra inom det området 
som kommer att underlättas av de två stora 
forskningsanläggningarna. 

NÄR DET HANDLAR OM de vegetariska livs-
medelsalternativen idag så finns det också 
en hel del övrigt att önska. 

– Mycket av den maten är processad för 
att få fram den önskade strukturen. Och vi 
vill inte överprocessa. Här handlar det om att 
gå tillbaka till naturen och lära av den. Hur 
ser ursprungsväxterna ut och hur kan vi ut-
nyttja mildare och mer naturliga processer 
med hjälp av enzymer och nyttiga bakterier? 
Till det behövs också avancerad röntgen- 
och neutronteknik, säger Tommy Nylander.

MARIA LINDH

Mer forskning krävs 
för fullvärdiga vegoalternativ

Tommy Nylander är professor i fysikalisk 
kemi. foto: kennet ruona

MAX IV ger nya möjligheter i arbetet med att ta fram fullvärdiga alternativ till kött. foto: perry nordeng och moving moment/shutterstock
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Extremväder, krig, inflation och 
skyhöga matpriser. Hur ska det gå 
när vi dessutom blir fler på jorden 
och alla ska få mat för dagen? 

Idag finns åtta miljarder människor på 
vår planet och vi väntas vara tio miljarder 
år 2050. Men klarar jorden att mätta så 
många? Vi ställde frågan till Christian Jör-
gensen, nationalekonom och utredare vid 
Institutet för livsmedelsekonomisk analys, 
AgriFood Economics Centre.

– Min inställning är att vi människor re-
dan med dagens teknik klarar av livsmedels-
försörjningen till både åtta och kanske till 
och med tio miljarder människor. Alltså om 
vi bara tänker på mängden mat. Utmaning-
arna handlar sedan om att leverera maten 
dit den behövs och då ställer både klimat-
förändringar, pandemier och krig verkligen 
till det för oss, säger Christian Jörgensen.

Den tekniska utvecklingen på 1950-talet 
med konstgödsel och växtskyddsmedel ska-
pade stora miljöproblem men också produk-
tionsökningar, något som vidare utvecklats 
efter hand. Christian Jörgensen lyfter fram 
att produktiviteten i Sverige ökat med tio 
procent de senaste tjugo åren trots att vi 
numera använder mindre miljöpåverkande 
ämnen. Bönderna kan med bättre precision 
tajma när och var de ska användas och hur 
de ska utnyttja sina åker arealer på effekti-
vast möjliga sätt. 

Mat kan vi få fram alltså, men till vil-
ket pris? Christian Jörgensen beskriver hur 
ökad köpkraft påverkar, eftersom det leder 
till nya konsumtionsmönster, i klartext mer 
köttkonsumtion.

Över 75 procent av all jordbruksmark 
globalt är dedikerad till foder och bete åt 
djur, så även om man bara omfördelar en 
del av den mest lämpliga marken till att istäl-
let producera livsmedel till människor finns 

hållbarhetsvinster att göra för att klara just 
tio miljarder. 

– Sedan finns ett osäkerhetsmoment i hur 
mycket av den mark som används idag inom 
jordbruket som faktiskt kommer kunna an-
vändas om femtio år. Hälften av all beboelig 
mark på jorden är jordbruksmark idag, men 
klimatförändringarna kan och kommer san-
nolikt att påverka detta. Det finns dessvärre 
heller inga garantier för att sådan mark som 
idag inte kan odlas skulle bli bättre som en 
konsekvens av klimatförändringar. 

Är då insekter ett alternativ? 
– Ja, det där med insekter är lite spännande, 
säger Christian Jörgensen. För närvarande 
är tre insekter godkända som mat i EU så 
det rör sig om en extremt liten marknad just 
nu. I vissa fattigare länder är de däremot en 
relevant källa för protein, fett och andra nä-
ringsämnen.

Sett till resursanspråk och miljöpåverkan 
är insekter intressanta att användas istället 
för etablerade animaliska livsmedel och som 
foder, men om de kommer att få ett stör-
re genomslag för den framtida livsmedels-
försörjningen är enligt hans mening väldigt 
oklart. 

PETER KJÄLLKVIST

Hur ska vi mätta 
tio miljarder?

Christian Jörgensen är utredare vid  Institutet 
för livsmedelsekonomisk analys, AgriFood 
Economics Centre. foto: peter kjällkvist
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Vänsterprassel 
och lek över gränser

Fem år efter invigningen av det prestigefyllda Wallenberg center för 
molekylärmedicin har ingenting blivit som planerat. De ”tandempar” 
som var satta att utveckla forskningen tillsammans vänsterprasslar 
nu med andra forskare. Privatliv och arbetsliv flätas samman och inte 
sällan grillas det korv familjer emellan. 

Det blir både 
forsknings-
snack och lek när 
 Anders Wittrup 
och Vinay Swa-
minathan träffas 
med två av sina 
barn.
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Det är en kall söndagseftermid-
dag och marken är täckt av ett 
tunt lager av snö. På Stadspar-
kens lekplats träffas Anders 

Wittrup och forskarkollegan Vinay Swami-
nathan med två av sina barn. Medan barnen 
leker tillsammans diskuterar deras pappor 
den senaste publicerade artikeln. 

– Det här är den enda öppna relationen 
jag har. Anders och jag vänsterprasslar hela 
tiden – både innanför och utanför centret. 
Vi hittar samarbetspartners överallt, säger 
Vinay Swaminathan.

HAN ÄR CANCERFORSKARE och en av dem 
som rekryterades från USA till centret för 
fyra år sedan. Parhäs-
ten är Anders Wittrup 
och redan vid rekryte-
ringsmiddagen sa det 
klick. Sedan dess har 
de fortsatt att disku-
tera forskning – både 
på och utanför jobbet 
och de umgås ofta till-
sammans med varandras familjer. 

Nio av de tio prekliniska forskarna som 
rekryterats till WCMM kommer från andra 
länder än Sverige. De är alla unga, ambitiö-
sa och i ungefär samma fas i livet. Tillsam-
mans med sina familjer har de valt att flytta 
till ett nytt land och paras ihop med eta-
blerade svenska forskare för ett samarbete 
över gränserna. 

Akademin kan vara ett tufft ställe att 
vara på och 95 procent av forskningsförsö-

WALLENBERG CENTER FÖR MOLEKYLÄRMEDICIN

• WCMM har fokus på regenerativ medicin – det vill säga att laga eller ersätta 
skadad vävnad och dess funktion. Strategin är att anställa en preklinisk och 
en klinisk forskare med syftet att stärka translationell forskning.

• Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds univer-
sitet och Region Skåne bidrar med totalt 535 miljoner under en tioårsperiod.

• Sedan invigningen 2017 har centret bland annat startat en forskarskola och 
ett vetenskapligt café på Ariman i Lund.

VINAY SWAMINATHAN 

ÅLDER: 40 år
FORSKAR OM: Grundläggande me-
kanismer för tumörutveckling och 
hur cellernas interaktion i kroppen 
kan resultera i att metastaser sprids. 
FAMILJ: Fru och två barn på 5 och 
2 år
GÖR PÅ FRITIDEN: Springer, umgås 
och äter spännande mat med familj 
och vänner, pratar politik och forsk-
ning med Anders Wittrup
VINAY OM ANDERS: Varm, pratsam 
och mycket intresserad av att över-
brygga grundforskningen till klinik. 

ANDERS WITTRUP

ÅLDER: 43 år
FORSKAR OM: Hur läkemedel base-
rade på RNA riktat mot cancer ska 
kunna levereras i kroppen. 
FAMILJ: Fru och tre barn på 12, 10 
och 6 år.
GÖR PÅ FRITIDEN: Spelar tennis, 
umgås med familj och vänner, 
pratar om mikroskop med Vinay 
Swaminathan.
ANDERS OM VINAY: Otroligt entusi-
astisk och nördig på molekyler. 

ken misslyckas, menar Vinay Swaminathan. 
En framgångssaga handlar därför om nå-
gon som lyckas fem procent av sin tid. Om 
att vara uthållig och tålmodig. Och att inte 
vara ensam.

 – För oss är centret inte bara en akade-
misk plattform, utan även ett bollplank för 
karriären och en social oas. Centret har bli-
vit som en familj där vi delar med- och mot-
gångar med varandra. Man känner sig ald-
rig ensam, utan det finns alltid någon som 
har gått igenom samma sak som man själv. 
Istället för att känna konkurrens tycker jag 
att vi inspirerar och driver varandra framåt, 
säger Vinay Swaminathan.

Han flyttade till Sverige med sin familj 
för fyra år sedan och 
har bara blivit posi-
tivt överraskad över 
svenskarna, som han 
inte alls tycker lever 
upp till fördomarna 
om att vara stängda 
och kyliga. Han har 
lärt sig älska semlor, 

sill och lakrits, men tycker att det ibland kan 
vara irriterande med Sveriges långa besluts-
vägar. 

EFTER EN FORSKARTJÄNST i USA vet även 
Anders Wittrup hur det är att komma ny 
till ett land och hur mycket det betyder att 
kunna skapa ett socialt sammanhang utan-
för arbetet. Därför var han snabb att bju-
da hem Vinay Swaminathan och hans familj 
på middag redan dagen efter att de anlänt 

”Centret har blivit som 
en familj där vi delar 
med- och motgångar 
med varandra.” 

till Sverige. Den kvällen har följts av otaliga 
middagar och familjeträffar.

– Det har blivit bättre än vad jag någon-
sin hade kunnat föreställa mig. Centret har 
försett oss med ett stort nätverk och mil-
jön uppmuntrar till samverkan. Det är där-
för som vi inte bara håller oss till våra ”par-
hästar” i forskning. Att vi umgås privat tror 
jag bidrar till att det ständigt poppar upp 
idéer om samarbete mellan människor och 
discipliner, vilket ju är det moderna sättet 
att bedriva forskning på idag, avslutar An-
ders Wittrup. 

TEXT & FOTO: 
ÅSA HANSDOTTER
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Tjugo år
med IKDC

K ökssoffan tillhörde dåvarande 
LTH-rektorn Thomas Johannes-
son som hade bjudit hem IKEA-
grundaren för att diskutera 

samarbete mellan designutbildningen och 
näringslivet. Rektorn och Ingvar Kamprad 
delade bilden av att god design ska vara till-
gänglig för så många människor som möjligt 
– en samsyn som bidrog till Kampradstiftel-
sens donation till utbildningen.

En del av donationen gjorde det också 
möjligt att bygga IKDC, Ingvar Kamprad 

Ett möte i en kökssoffa med mycket kaffe och snus 
– och en donation på 250 miljoner kronor. Så kan 
sammankomsten summeras när Ingvar Kamprad 
träffade LTH:s rektor 1998 för att prata om framtiden 
för universitetets utbildning inom industridesign.

designcentrum. Huset stod klart 2002, och 
lika länge som IKDC har funnits har Claus-
Christian Eckhardt varit skolchef för Indu-
stridesignskolan. Han har sitt kontor i en av 
holkarna som skjuter ut från byggnaden och 
ser ut att hänga i luften. 

ARKITEKTEN GUNILLA SVENSSONS idé var 
att holkarna skulle ge ett intryck av frihet. 

– Holkarna i de olika väderstrecken var 
en viktig del av frihetskänslan, men jag vil-
le också att hela arkitekturen skulle signa-

lera transparens och en tillåtande hållning. 
Byggnaden fick inte bli auktoritär och be-
gränsande – min förhoppning var att huset 
skulle inspirera till samverkan och kreativi-
tet genom de olika rumslösningarna, säger 
hon.

UNDER ÅREN har Ingvar Kamprad följt ut-
bildningen med stort intresse och också fle-
ra gånger besökt huset som namngavs efter 
honom. När Claus-Christian Eckhardt hade 
sitt första möte med honom pratade de om 
att odla potatis.

– Jag upplevde honom som en person 
med ett genuint engagemang för männis-
kans vanliga vardagsliv. Jordnära samtal, 
som om potatisodling, var sånt vi ofta pra-
tade om.

Men de samtalade förstås också om in-
dustridesignutbildningen och hur den kun-
de utvecklas genom donationen.

– Vi hade samma syn på hur design kan 
påverka samhället. Att design handlar om 
mer än produkter, som att arbeta med social 
hållbarhet eller politiska och globala utma-
ningar. Donationen har gjort det möjligt att 
fördjupa dessa perspektiv inom utbildning-
en, säger Claus-Christian Eckhardt.

ATT DESIGN ÄR MER än fysiska objekt märks 
tydligt hos studenterna på utbildningen. De 
arbetar med projekt om exempelvis tänk-
bara lösningar för att få rent och drickbart 
vatten i de delar av världen som utmanas 
av vattenbrist, eller hur restprodukter från 
naturen – som skalet från kokosnöten – kan 
tas tillvara på olika sätt i stället för att kastas.



LUM NR 6 | 2022     31

INDUSTRIDESIGN 
OCH DESIGNVETENSKAPER

Claus-Christian Eckhardt kom 
till Lund 2001 för att utveckla 
designutbildningen där han 
nu är professor och skolchef. 
Tidigare arbetade han som 
chefsdesigner vid BOSCH. Han 
är utbildad vid konsthögskolan 
HBK Braunschweig University 
of Art i Tyskland.

Designprojekt kopplat till 
hållbarhet och globala utma-
ningar är kännetecknande för 
Industridesignskolan. En av 
studenterna, Pola Salicka, arbe-
tade med projektet  Cocohusk 
åren 2017–2019.  Syftet var att 
undersöka förhållandet mellan 
växter, mat och material på 
kokosnötsplantager i Suma-
tra i Indonesien, samt föreslå 
lösningar för att ta tillvara 
fiberhöljet kring kokosnötter. 
Läs om Cocohusk på lusid.se/
projects: Can you see a forest in 
the palm? 

IKDC rymmer Industri-
designskolan men också De-
signvetenskaper, en institution 
vid LTH som bedriver forskning 
och utbildning kopplat till sam-
spelet mellan människa, teknik 
och design.

Under invigningen av IKDC skruvade Ingvar Kamprad ihop trä-
modellen av IKDC med den klassiska insexnyckeln. foto: lum

tionen från Kampradstiftelsen 1998 – och 
ännu en på 350 miljoner kronor 2018 – har 
gjort det möjligt att öka studieplatserna 
från 15 till 30 varje år och bidragit till att 
skolans internationella prägel har stärkts. 

Och framför allt har donationerna inne-
burit att skolans ekonomi långsiktigt har 
tryggats.

– Nu fokuserar vi på den fortsatta ut-
vecklingen av skolan då vi planerar att för-
djupa våra samarbeten och stärka vår in-
ternationella närvaro, säger Claus-Christian 
Eckhardt.

JESSIKA SELLERGREN

– Många av studenterna är passionerat 
engagerade och har en stark drivkraft att 
genom design bidra till en bättre värld, sä-
ger Anna Persson, föreståndare för Industri-
designs masterprogram.

Hon har själv tidigare varit student på 
skolan och presenterade sitt masterarbete 
2006. Efter sin designexamen valde Anna 
Persson att stanna kvar. Hon beskriver sko-
lan som en plats där den kreativa rymden 
och friheten finns – en miljö där hon hit-
tade hem.

– Skolan är ramen, men inom den ges fria 
tyglar att utforska designprocessen och den 
egna kreativiteten, säger hon.

Precis som Claus-Christian Eckhardt 
har hon följt skolans föränd-
ringar under alla år. 
Den första  
dona-

Claus-Christian Eckhardt har varit skolchef för Industridesignskolan på 
IKDC sedan starten. foto: erik andersson

IKDC utgår från 
två kors ade 
 murar i betong. 
Utan på dessa 
hänger olik-
formade  ”lådor” 
 klädda i lärkträ 
och glas. 
foto: kennet ruona
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– Det är väldigt roligt, men också utmanan-
de att jobba för hyresgäster med så skif-
tande bakgrund och erfarenheter. De har 
mycket olika förväntningar på servicenivå 
beroende på var de kommer ifrån, säger 
Nikolas Pieta Theofanous, avdelningschef 
på LU Accommodation.

Det finns flera olika områden i Lund som 
gästforskare kan ansöka om att bo i. I mån 
av önskemål och plats blir de sedan till-
delade en bostad. Från och med 2023 kom-
mer en ny förordning som innebär att även 
unga forskare och doktorander får rätt att 
hyra bostad av LU. Kravet är att inflyttning-
en måste ske senast sex månader efter att 
anställningen börjat gälla.

NIKOLAS PIETA THEOFANOUS har svårt att 
förutsäga hur mycket behovet av bostäder 
kommer att öka med den nya förordningen. 
Han har därför inlett en dialog med Dokto-
randkåren för att få en bättre förståelse för 
doktorandernas bostadsbehov.

– Kommer man med partner eller familj? 
Vill man bo i kollektiv eller ensam? Det är 
några frågor som vi hoppas få svar på. De 
bostäder som finns idag är anpassade till 
gästforskare och internationella studenter 

beläggning på i snitt 90–95 procent, så i 
dagsläget kommer bostäder inte erbjudas 
till de nya målgrupperna förrän nya objekt 
hyrts in.

EN MINDRE POSITIV FÖLJD av den nya för-
ordningen är att LU inte längre får hyra ut 
bostäder till så kallade freemovers – alltså 
nationella eller europeiska studenter som 
inte kommer till LU på ett studieavtal. Det 
innebär att internationaliseringen på boen-
dena minskar. LU riskerar då att tappa att-
raktivitet på den europeiska marknaden och 
därmed rekrytering av europeiska studenter 
till forskarutbildning om dessa väljer att för-
lägga magister- och masterstudier vid an-
dra lärosäten. Utmaningarna att hitta bo-
stad är större för internationella studenter 
utan kontaktnät eller kännedom om svensk 
bostadsmarknad.

– Det blir också en pedagogisk utmaning 
att förklara för dessa studentgrupper att vi 
inte längre får hyra ut till dem. En lösning för 
att bättre hjälpa studenter som letar bostad 
är att skapa ett gemensamt CRM-system för 
att se till att ha mer träffsäker kommunika-
tion, avslutar Nikolas Pieta Theofanous. 

ÅSA HANSDOTTER

 

Nu får även unga forskare och doktorander hyra bostad av LU

Lunds universitet har ungefär 300 gästforskare som hyr bostad av 
universitetet från två månader upp till två år. Totalt har LU över 
1000 bostäder för gästforskare och utländska studenter. 
Nu kommer en ny förordning som möjliggör att även doktorander 
och unga forskare kan få hyra bostad av LU.

och deras mer begränsade ekonomi. Dok-
torander och anställda forskare har troligt-
vis helt andra förutsättningar och önskemål 
om standard.

FÖRHOPPNINGEN är självklart att lagför-
ändringen kommer att förenkla mobilite-
ten och minska stressen att hitta någon-
stans att bo. Dock har LU:s bostäder en 

Nikolas Pieta Theofanous är avdelningschef 
på LU Accommodation. foto: anna nordlund

Tak över huvudet viktig 
förutsättning för mobilitet



LUM NR 6 | 2022     33

De flesta känner till Gamla Biskops-
huset i Lund, men det kanske är 
färre som vet vad husets annex 
innehåller. Här finns flera lägenhe-
ter som LU hyr ut till gästforskare. 
Chiara Malinverni är en av dem som 
har fått boende i annexet under sin 
tid i Lund. 

Vad gör du här?
– Jag är gästforskare från mitt universitet i 
Verona och är här för att samla in data från 
det svenska cancerregistret om mantelcells-
lymfom, som är en aggressiv cancersjukdom 
som uppstår i immunsystemet. 

Varför valde du att forska just i 
 Sverige?
– Sverige är ett av de mest intressanta län-
derna när det gäller forskning kring mantel-
cellslymfom och min professor i Italien har 

”Känner mig lyckligt lottad”
ett stort nätverk här. Lunds universitet var 
också väldigt välkomnande när jag ansök-
te om att få komma hit och det var lätt att 
få boende. 

Varför ville du bo i annexet?
– Det såg mysigt ut och ligger perfekt, så det 
var mitt förstahandsval när jag ansökte om 
boende. Känner mig lyckligt lottad att få bo 
så fantastiskt under tiden jag är i Lund. Det 
är centralt, men ändå lugnt. 
 
Vad visste du om Sverige innan du 
kom hit?
– Nästan ingenting. Precis som många andra 
hade jag föreställningen om att svenskar är 
kalla och slutna, vilket gjorde att jag var lite 
nervös för att komma hit. För att uppdatera 
mig kollade jag bland annat på svenska tv-
serier som Bron – vilket i och för sig inte var 
speciellt lugnande…

Vad vet du om Sverige nu?
– Svenskar är inte alls kallsinniga utan tvärt-
om väldigt välkomnande, positiva och icke-
dömande. Jag gillar människors attityd här 
och tycker att balansen mellan jobb och res-
ten av livet är bättre här än i mitt hemland. 
På kort tid har jag känt mig väldigt hemma i 
Sverige och tar med mig ett lugn tillbaka till 
Italien som jag inte upplevt tidigare. 

Vad är det värsta med Sverige?
– Utan tvekan vädret! 

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

CHIARA MALINVERNI

ÅLDER: 32 år
HEMLAND: Italien
TID I SVERIGE: fyra månader
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Chiara Malinverni trivs bra 
i en av de fem gästforskar-
bostäderna i Gamla Biskops-
husets annex, som tidiga-
re har inrymt stall, utedass, 
vagnslider, förråd och vakt-
mästarbostad.
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En hätsk diskussion under hashtagen Swedengate uppstod på sociala 
medier i våras. Svenskarna påstods vara konstiga som inte bjöd 
 barnens kompisar på mat när familjen skulle äta middag. 
Fenomenet upprörde och etnologen Håkan Jönsson blev 
snabbt överöst med frågor. Var svenskarna snåla?

Swedengate
– snålt eller respektfullt att inte utfodra andras barn?

Bara för familjen?
Det är självklart 
för de flesta svenskar
att bjuda barnens vänner 
på fika, men middagen 
hålls det ofta inne med. 
foto: picasa/mostphotos

34       
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Swedengate uppstod när en profil på 
nyhets- och diskussionsforumet 
Reddit slängde ut frågan vad som 
var det märkligaste någon varit med 

om i en nations sedvänjor. En person svara-
de att när han som barn bodde i Sverige inte 
blivit bjuden på mat utan fått vänta på kom-
pisens rum när det var dags att äta middag.

– På samma dag ringde fyra radiopro-
gram och flera svenska tidningar, en indisk 
nättidskrift och även New York Times hörde 
av sig för intervjuer, säger Håkan Jönsson, 
en av få experter på svenska sedvänjor vad 
gäller mat.

EFTER UPPSTÅNDELSEN i våras har Håkan 
Jönsson genomfört ett forskningsprojekt 
om den kritiserade sedvänjan och det gjor-
de honom medveten om hur speciell varm-
rätten till middag var i måltidssammanhang 
– kompisen som fick vänta på rummet blev 
däremot nedkallad till efterrätten om det 
var två ungar som lekte ett par timmar. Det 
bjöds också alltid på fika och mellanmål, nå-
got annat hade varit oartigt.

Att barnets kompis inte bjöds in grun-
dade sig i en respekt för familjens integritet 
att inte blanda sig i andra familjers vanor 
eller hur de uppfostrade sina barn. Under-
förstått kunde det antyda att den där ung-

en nog inte fick mat hemma om man bjöd 
på middag. 

– Därför skickade man inte hem en 
mätt unge. Det fanns en sorts outta-
lad respekt för den andra familjens 
måltid, framförallt mellan mam-
morna, säger Håkan Jönsson.

HAN BERÄTTAR att sedvänjan var 
en av de vanligaste berättelserna 
som kom fram i projektet Kultur-
krockkudde som gjordes 2013. 

– Den upplevdes som mest 
udda – en sak man överhuvud-

taget inte förstod om man kom 
från en annan kultur, säger Håkan 

Jönsson. 
Sedvänjan hade dock aldrig befors-

kats ordentligt, men är relevant efter-
som den belyser många aspekter av mål-

tiden, synen på familjen, tysta normer och 
kulturer i förvandling. Före sommaren skick-

UR SVAREN TILL FOLKLIVSARKIVET

”Det hände nästan konstant när jag 
var liten. Men bara hos familjer där 
båda föräldrarna var svenskar. Jag 
fick sitta på rummet och vänta utan 
mat, någon enstaka gång med en 
torr liten macka. Jag upplevde det 
som mycket märkligt och kände mig 
liten, ensam och ovälkommen.”
 
”Skräcken var ju om någon skulle 
fråga om man ville ha middag! Man 
ville inte äta hos någon annan.”
 
”Man ville inte ”utfodra” någon 
annans barn utan att fråga ”ägaren” 
först. På samma sätt som man inte 
matar andras utekatter idag :-)”

ades en fråge lista via Folklivsarkivet ut för 
att undersöka saken. 

– Det brukar komma in 70 till 100 svar 
men den här gången kom det in 400 svar 
på en vecka.

UNDERSÖKNINGEN VISADE att många varit 
med om fenomenet, men man hade upp-
levt det olika.

– För vissa var det väldigt märkligt och 
obehagligt. Några berättade att deras för-
äldrar inte ville att de skulle leka med svens-
ka kompisar. Det uppfattades ibland som 
oförskämt eller direkt fientligt att inte bjuda 
på mat, säger Håkan Jönsson.

För andra var det inget de tänkte på, utan 
det bara var så, eller var det något exotiskt 
och mysigt. Då fick de chans att titta på 
kompisens leksaker eller att spela dataspel.
Praktiska skäl kan vara orsaken till varför 
kompisen inte bjöds på middag. Kanske var 
middagen planerad för fyra personer eller 
så var bordet för litet.

Men om man borrar lite djupare hand-
lar sedvänjan om ett väldigt fokus på själv-
ständighet, som det heter finns inget som 
en gratis lunch. Måltiden är i grunden något 
man gett som gåva för att skapa allianser. 
Att inte utfodra någon annans barn var ett 
sätt att inte sätta den andra familjen i skuld.

Längre tillbaka i tiden fanns något som 

kanske kan förklara svenskarnas fikakultur 
menar Håkan Jönsson. Kaffe har det bjudits 
på länge, men en tradition av att spontanäta 
middagar hos någon annan har aldrig fun-
nits. När det bjöds på lagad mat skedde det 
under reglerade omständigheter.

– Ursprunget till det hittas troligen i för-
rådskulturen. I de nordiska länderna var det 
tvunget att producera mat för tolv månader 
under endast fyra månader och då gällde 
det att ha stenkoll på hur maten gick åt, sä-
ger Håkan Jönsson. 

OM DEN HYPOTESEN SKA HÅLLA borde fe-
nomenet att inte bjuda sitt barns kompis på 
mat finnas i de övriga nordiska länderna.

– Det gör den, men nu var det tydligen 
dags att förfasa sig över Sverige. Det är ock-
så väldigt tacksamt att slå på någon med så 
hög svansföring som Sverige har, säger Hå-
kan Jönsson.

Sedvänjor har ofta mer komplicerade för-
klaringar än att svenskar skulle vara en hoper 
snåljåpar. Men det hindrar inte att många in-
vandrarbarn upplevde att de inte blev bjud-
na på mat på grund av sitt ursprung.

– Självklara vanor verbaliseras sällan, 
man kan nästan inte. Vi måste bli bättre på 
att verbalisera tysta sedvänjor – sånt som vi 
bara gör, säger Håkan Jönsson.

GISELA LINDBERG

Måltidsetnologen Håkan Jönsson blev överöst 
av frågor från hela världen när Swedengate 
rasade som värst. foto: gisela lindberg
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Vid årsskiftet lämnar Per Karsten sin 
post som chef för Historiska museet 
vid Lunds universitet. Det betyder inte 
att han lägger sig på sofflocket – barn-
barn, fågelskådning och bokskrivande 
kommer att fylla hans dagar. Trots allt 
en lite lugnare tillvaro än åren som 
gått som fyllts med oväntade möten, 
märkliga sammanträffanden och 
fantastiska upptäckter.

Museichef knyter ihop säcken 
– skriver museets historia

Det har blivit många spännande möten med kungligheter, 
astronauter och 1600-talsmumier. Men mest av allt har Per 
Karsten uppskattat det dagliga arbetet med sina kollegor. 
foto: evelina lindén
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Peder Winstrups kista öppnas i domkyrkans krypta. Per Karsten står längst fram till höger.

Per Karsten och konservator Lovisa Dahl i arbetstagen. 
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Christer Fuglesang besöker Historiska museet.
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– Jag har fått chansen att göra något slags 
mjuklandning. Någonting jag längtat efter 
men inte har haft tid och kraft för. Under 
hela resans gång har mitt arbete här hand-
lat om att ordna pengar för att kunna för-
verkliga utställningar och utveckla verksam-
heten. Men däremellan har det dykt upp 
väldigt många roliga och häpnadsväckande 
saker som aldrig kommit med i de slutliga 
utställningarna eller publikationerna.

Nu har Per Karsten – som chefat på His-
toriska museet sedan 2004 – fått pengar av 
Thora Ohlssons Stiftelse för att samla just de 
där berättelserna och detaljerna, och väva 
samman dem till den fascinerande historien 
om museet. 

– Det handlar om 300 år i Lund av museal 
och arkeologisk verksamhet och det är en 
mycket spännande historia, som ännu bara 
är sporadiskt berättad.

NÄR PER KARSTEN TILLTRÄDDE som musei-
chef var uppdraget digert.

– Vi skulle, utan medel, se till att öppna 
museet för allmänheten. Hur får man uni-
versitetet, Statens fastighetsverk och Riks-
antikvarieämbetet att samlas kring detta? 
Här fanns inga utrymningsvägar och där-
med var det inte tillåtet att ta in folk. Bara 
på entréplanet var det fem olika golvnivåer.

Elva byggetapper senare konstaterar han 
att det är ett långsamt och dyrt sätt.

– Men det är de förutsättningar vi har: 
att ta det rum för rum. Museet har en stän-
dig, otrolig utvecklingspotential. Och från 
att tidigare ha varit helt okända inom uni-
versitetet, eller åtminstone väldigt vagt de-
finierade, har vi under de senaste rektors-
perioderna lyckats bli ett reklamfönster för 
universitetets kulturarv och fått till stånd ett 
mycket bra samarbete med de andra kul-
turverksamheterna inom lärosätet. Vi stärks 
mycket av att ha gått samman med Skis-
sernas Museum i projektet med ett gemen-
samt magasin.

Vad kommer du att sakna mest?
– Väldigt mycket. De extremt tidiga morg-
narna när jag låser upp museet. När jag sko-
jar med mig själv och rörelsedetektorerna, 
och säger varde ljus och känner mig lite som 
en gud. Det är timmarna före stormen, när 
man kan tänka en tanke från början till slut. 
Ibland när jag gått här ensam har jag an-
ropat Otto Rydbeck och mina andra företrä-
dare. Men de har varit tysta hittills.

– Jag kommer också att sakna skaran av 
otroliga medarbetare. Alla som på ett för-
underligt sätt strävar på mot förändring och t

Ett par tusen föredrag och visningar har det blivit genom åren för Per Karsten.
    – Det är ingen hejd på bredden och variationen i våra samlingar. Istid till nutid, alla möjliga mate-
rial, alla aspekter av mänskligt vetande. Med det naturvetenskapliga paradigmskiftet inom arkeo-
login, och samarbetet det innebär med kemister, fysiker, medicinare och många fler discipliner får 
vi en helt ny värld av möjligheter, säger han. foto: kennet ruona

Per Karsten och konservator Lovisa Dahl i arbetstagen. 
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Per Karsten förevisar fynd från Uppåkra för kungaparet.
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förbättring med drivkraft och energi. Myck-
et av arbetet bakom kulisserna förtjänar att 
tas del av fler. Museet är så mycket mer än 
att se vackra ting i en monter.

MÅNGA OVÄNTADE MÖTEN, märkliga sam-
manträffanden och fantastiska upptäckter 
har skett under åren.

– Sösdalafyndet till exempel – denna 
unika ryttarutrustning från 400-talet. Fors-
karteamet försökte förstå vad det var man 
lagt ner i jorden i mellersta Skåne. Konser-
vatorn Lovisa Dal åker då till Gotland för 
att mikroskop undersöka sadel och betsel-
beslag – och en hel mikrovärld öppnar sig. 
Nackhåren reser sig och det vi ser är något 
fullständigt sensationellt: Existensen av en 
tidigare helt okänd teknologi som implicerar 
en högt utvecklad optik, en för ögat nästan 
osynlig precision. Att dekorera utan att det 
mänskliga ögat ens kan se!

FAVORITEN FÖR PER KARSTEN, om han mås-
te välja, blir dock Peder Winstrup – en av 
de bäst bevarade kropparna från 1600-ta-
lets Europa.

– Undersökningen vi gjorde av vår käre 
biskops kropp och kista visar att man kan 
använda våra kulturhistoriska fynd på helt 
nya tvärvetenskapliga sätt. Samma sak gäl-
ler våra mänskliga kvarlevor som ju ofta 
förekommer i debatten. De är helt unika 
medicinska arkiv från sten-, brons- och järn-
åldern. De speglar sjukdomar, epidemier, 
hälsovillkor, och det ska bli väldigt intres-
sant med de kommande Uppåkraundersök-
ningarna som kanske ger oss svar om den 
justinianska pesten härjade här uppe!

PER KARSTEN betonar kraften i det arkeo-
logiska fyndet. 

– När vi hade lånat Peder Winstrups 
kropp och jag höll ett traditionellt föredrag 
först, och sedan frågade: Ska vi gå och träffa 
honom nu? Att värdigt, respektfullt lyfta av 
locket, rent bokstavligt. Kött, skinn, hår blir 
så mycket mindre skrämmande. Jag kunde 
använda minnena av min egen pappa på 
hans dödsbädd – de smala, sjukdomsmärk-
ta benen. 

Det är viktigt att kunna relatera till sig 
själv och sina erfarenheter, menar han, och 

konstaterar att det ofta är skolbarnen som 
vågar ställa de bästa frågorna. 

– I en tid där vi gömmer undan döden är 
det likväl döden som är det mest demokra-
tiska vi har. Vi har det gemensamt med alla 
nu levande människor. 

VISST ÄR DET OCKSÅ med stort vemod han 
lämnar sin post. 

– Museet står inför stora utmaningar. Det 
är en kritisk fas med ett nytt magasin, pla-
nering inför den nya järnåldersutställningen 
”Uppåkras skattkammare”, och ett splitter 
nytt Domkyrkomuseum. 

Samtidigt, konstaterar han, har det natur-
ligtvis varit slitsamt. Förvaltning och byråkra-
ti har ökat de senaste tio åren och att ändå 
behålla entusiasmen har inte alltid varit lätt. 

– Jag ser med tillförsikt fram emot att 
 Sofia Cinthio och Lovisa Dal tar över led-
ningen med benäget bistånd av styrelseord-
föranden Göran Larsson. 

NÄSTA ÅR viger Per Karsten sålunda sin tid 
inte bara åt boken om museets historia, 
utan också åt att passa sitt tvååriga barn-
barn – och åt fågelskådning.

– Jag behöver se om mitt eget hus och 
försöka finnas för nära och kära, inte minst 
för mitt barnbarn. Jag kommer också att 
utveckla mitt livsintresse, fågelskådningen. 
Den är min bensin. Den totala närvaron i 
nuet. Fåglarna skiter fullständigt i mitt dags-
schema. Om jag inte följer med och tittar 
missar jag dem. Det är också ett sätt att lära 
känna mitt landskap. Det finns inte många 
skogsstigar eller vägar som jag inte har va-
rit på i Skåne. 

EVELINA LINDÉN

PER KARSTEN

AKTUELL: Slutar som chef för 
 Historiska museet vid årsskiftet
DISPUTERAD I: Arkeologi med sten-
yxor som specialitet
BOR: Klostergården i Lund
SER GÄRNA PÅ TV: Game of Thrones 
och House of the Dragon
FAMILJ: Fru, döttrar, barnbarn

t

Nu kommer Per Karsten att  kunna 
ägna mer tid åt fågelskådning, 
som är hans stora intresse. 
foto: evelina lindén
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Forskningsmässigt befinner sig 
Karl Ljung på helt rätt plats i 
världen, Nanyang Technological 
University, NTU i Singapore. 
Och att få undervisa på ett topp-
rankat universitet innebär också 
intressanta utmaningar.
 – Studenterna är oerhört moti-
verade och målmedvetna, säger 
han.

Givande sabbatstermin i Singapore
Från en novembergrå morgon i Lund når 
LUM geologen Karl Ljung på hans eftermid-
dag i sol och 30 grader. Hos honom går det 
mot slutet av terminen och han har en hel del 
tentor att rätta. Hans ”Teaching Sabbatical”-
stipendium varar några veckor till, men han 
hoppas på ett fortsatt forskningssamarbete 
med kollegorna i Singapore. Där forskar man 
framgångsrikt precis om det som han gör – 
klimatförändringar under längre tidscykler 
och hur det påverkar miljön och människor. 
Efter tsunamin 2004 som drabbade Sydost-
asien hårt sattes mycket ny forskning igång. 
2006 bildades forskningsinstitutet Singapo-
re Earth Observatory och 2015 startades in-
stitutionen Asian School of the Environ ment 
– rätt plats för en geolog som Karl Ljung.

– Det är ett oerhört stimulerande ställe 
att vara på. Singapore ligger ju på en ö som 
drabbas av erosion och andra havsföränd-
ringar med mycket intressant forskning. 

PÅ GRUND AV PANDEMIN fick Karl Ljung 
vänta två år innan han kom iväg på sitt sti-
pendium som är finansierat av Stiftelsen för 
internationalisering av högre utbildning och 
forskning, STINT. Till en början, i somras, var 
det ansiktsmask som gällde och ganska öds-
ligt på campus.

– Många arbetade hemma och det var 
rätt jobbigt att undervisa och föreläsa i mask 
och inte minst att kommunicera med stu-
denterna som också hade mask.

Nu är det nästan bara i kollektivtrafiken 
som det råder masktvång och Singapore 
stängde aldrig ner som många andra asia-
tiska länder gjorde. Vaccinationsgraden här 
är också hög.

– Det är ett välordnat land och känns sä-
kert, säger Karl Ljung som tycker att invå-
narna är nöjda och verkar ha det bra trots 
att en hel del av det som vi menar ingår i en 
demokrati, inte gör det i Singapore.

DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN är stark vil-
ket påverkar levnadsstandarden positivt, 
och även demografin som är en källa till oro.

– Man är rädd för att inte klara den stora 
mängd äldre människor som väntar. Att det 
inte ska finnas tillräckligt många yngre som 
kan försörja dem.

Som svensk har man gott rykte på NTU. 
Det var bl a den svenske biokemisten  Bertil 
Andersson som omformade och byggde ut 
det tidigare kinesiska universitetet till da-
gens mångfaldiga och välrenommerade uni-
versitet. Han var aktiv här fram till 2017 och 
studenterna rekryteras nu från hela Asien.

Karl Ljung vid sitt utbytesuniversitet NTU i Singapore. foto: anna broström

 folk.

– De är duktiga på engelska men sins-
emellan pratar de ibland singlish och där 
hänger jag inte riktigt med, säger Karl Ljung.

Vid tidpunkten för intervjun pågår FN:s 
klimatmöte i Egypten, och i Singapore finns 
en miljörörelse och en förståelse för vikten 
av att minska utsläppen. Men samtidigt är 
man beroende av världshandeln och landet 
bygger just nu ut sin hamn vilket är ett jätte-
projekt.

– Man är också beroende av fossila 
bränslen för sin energi och industri.

När han återvänder till Lund i januari tar 
han bland annat med sig sina egna erfaren-
heter från att hålla storföreläsningar, och 
menar att det fungerar riktigt bra.

– Kamratgranskningen av studieuppgif-
ter och tentor har man också ett bra system 
för, men det kräver en administration som 
vi inte har hemma, säger han.

Sabbatsterminen i Singapore går fort, 
tycker han, och det känns lite tråkigt att be-
höva åka hem precis när man lärt sig hitta 
och anpassat sig till klimatet och levnads-
stilen. Karl Ljung rekommenderar dock 
varmt en utbytestermin vid ett annat uni-
versitet för dem som har möjlighet. 

MARIA LINDH
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Utbildning del av nya 
tvärvetenskapliga projekt
TVÄRVETENSKAP. Vid årsskiftet 
startar nya tematiska samverkans-
initiativ. För första gången har 
utbildning varit ett av urvalskriteri-
erna när ansökningarna gallrats. 

I samhället i stort men även på universite-
ten finns ett allt större fokus på livslångt lä-
rande, både för kompetensutveckling och 
omställning. 

– Utbildning är ett oslagbart sätt att nå 
ut i samhället med ny kunskap i samverkan 
med externa aktörer, säger vicerektor Kris-
tina Eneroth. 

Tematiska samverkansinitiativ är en tvär-
vetenskaplig satsning som är unik för Lunds 
universitet. För att kvalificera sig ska ansö-
kan involvera forskare eller lärare från minst 
tre fakulteter samt minst en extern aktör. 
Åren 2017–2021 har tjugo projekt beviljats 
anslag. Ett mått på att de varit framgångs-
rika är att många av profilområdes-
ansökningarna startat som tematiska sam-
verkansinitiativ. 

forskning.forskning.

Ett syfte med projekten är att hitta lös-
ningar på samhällsproblem och framtida ut-
maningar genom forskningssamarbete över 
fakultetsgränser och med samhällsaktörer 
utanför universitetet.

I ÅR KOM DET IN elva ansökningar. Högst 
fyra öppnas i den här omgången. Beslutet 
fattas av rektor i mitten av december. De 
projekt som väljs ut får upp till en miljon kro-
nor per år över tre år med start vid årsskiftet.

Universitetet har ett antal satsningar som 
finansieras med interna medel. Förutom de 
tematiska samverkansinitiativen även profil-
områdena, projekt som ges via Pufendorf-
institutet samt den särskilda satsningen 
kring Agenda 2030. 

– Allt bygger på att forskare arbetar på 
tvärs över fakulteterna. Det är en unik möj-
lighet och styrka för Lunds universitet att 
möta samhällsutmaningarna, säger Kristi-
na Eneroth.

JAN OLSSON

MATERIALFORSKNING. Den nya forsk-
ningsstationen ForMAX på MAX 
IV ska bidra till att utveckla nya 
produkter av råvara från skogen, 
material som förhoppningsvis ska 
kunna ersätta exempelvis plast.

ForMAX är ett strålrör specialbyggt för att 
studera skogsråvara från nanonivå upp till 
millimeternivå med hjälp av röntgenljus.

– Ambitionen är att ForMAX ska ge oss 
ny kunskap om förhållandet mellan struk-

ForMAX ny station på MAX IV

FORSKNINGSKOMMUNIKATION. I den 
nya versionen av det populära 
spelet Minecraft dyker universi-
tetsprofilen och historieprofes-
sorn Dick Harrison upp. Harrisons 
avatar guidar spelarna när de 
besöker Uppåkra.

Miljontals människor runt om i världen 
spelar Minecraft och i den nya versio-
nen kan de besöka Uppåkra. Deras 
guide i det forntida skandinaviska 
makt centrumet är Dick Harrisons  ava tar 
som berättar om platsens historia och 
tar med spelarna bland utgrävningarna 
där de bland annat kan bygga Stora 
hallen så som de tror att den en gång i 
tiden såg ut.

Arkeologer från Lunds universitet 
håller på att gräva ut järnåldersbosätt-
ningen. En liten del av området har 
grävts ut, nu är det dags att blottlägga 
hemligheterna i den så kallade Hallen 
på höjden, en 40 meter lång byggnad, 
som sannolikt varit maktens centrum.

Dick Harrison har i en intervju med 
SVT beskrivit det som hisnande att vara 
en avatar som kan spelas av miljontals 
Minecraftspelare.

– Vetskapen om att det här aldrig 
tar slut, att historien ständigt kan 
grävas fram och omvärderas – det är en 
nyfikenhet som barn har kanske mer än 
vuxna. Därför är det ett optimalt sätt 
att få upp intresset för Uppåkra.

JAN OLSSON

Dick Harrison 
ny avatar i Minecraft

”Dick Harrison” guidar i Uppåkra. 
ill: minecraft

tur och funktion hos komplexa material, till 
exempel nya material från skogen och nya 
livsmedel på olika längdskalor, säger Kim 
Nygård, chef för ForMAX-strålröret i ett 
pressmeddelande.

Byggnationen har finansierats av Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse. Driften fi-
nansieras genom Treesearch, en nationell 
samverkansplattform för akademisk och 
industriell forskning på nya material från 
skogen.
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Tre röster om LU Land 
”Vi har samarbetat med LU Land 
kring en föreläsningsserie om vilda 
pollinatörer, den har uppskattats 
av hela Naturvårdssverige. Genom 
LU Land har vi tagit del av aktuell 
forskning på ett sätt som hade 
varit svårt annars.”

Gabrielle Rosquist, projektledare 
hotade arter, Länsstyrelsen Skåne

”Vi var intresserade av kolsänkor 
och behövde mer kunskap. Så in-
leddes vår samverkan med LU Land 
som utöver åtgärder resulterade i 
att vi fick in mål om kolinlagring i 
vårt miljöprogram. LU Lands fru-
kostseminarier är också ett unikt 
sätt att få fortbildning på. Jag 
följer dem slaviskt.”

Kristina Fontell, 
miljöstrateg, Lunds kommun

”I Skåne äger Svenska kyrkan 
mycket jordbruksmark, här finns 
intressekonflikter. Ska vi dra 
vägar och fiber eller prioritera 
livsmedels försörjning? Ska vi ar-
rendera ut mark till solcellsparker 
och hur samarbetar vi för att stärka 
arrendatorernas miljöarbete? Semi-
narierna ger fortbildning och möj-
lighet att lyssna till andra aktörer 
som ger nya perspektiv.”

Anna Boo, 
fd miljöstrateg, Lunds stift

LU LAND 
VAD: Tematiskt samverkansinitiativ 
år 2019–2022.
VILKA: Ca 80 forskare från 5 fakul-
teter och 11 institutioner. 
SAMVERKAN: 27 samverkanspart-
ner. Över 200 organisationer har 
deltagit i diverse arrangemang.
LÄS MER: luland.lu.se

TVÄRVETENSKAP. Marken under våra 
fötter är en begränsad resurs. Hur 
vi använder den påverkar allt från 
matförsörjning till klimat och biolo-
gisk mångfald.

– Vi lägger den komplexa frågan 
om markanvändning på bordet. 
Trots intressekonflikter mellan 
aktörer har vi lösningsorienterade 
diskussioner, säger Juliana Dän-
hardt, forskningskoordinator på LU 
Land.

För fyra år sedan startade det tvärveten-
skapliga samverkansinitiativet LU Land. 
Ett åttiotal forskare och ett flertal externa 
samarbetspartner tog sig an utmaningen 
att skapa en mer hållbar markanvändning 
i Sverige.

Hur väger vi bördiga jordar mot modern 
infrastruktur, eller intensifierat skogsbruk 
mot biologisk mångfald? Det finns många 

Fyra år med samverkan 
och tvärvetenskap

intressen att ta hänsyn till på vägen. 
– Därför är det så viktigt med tvärveten-

skaplig forskning och samverkan med det 
övriga samhället. Här kan LU Land spela en 
viktig roll, säger Juliana Dänhardt, som hop-
pas att initiativet kan fortsätta efter 2022.

AMBITIONEN med LU Land är att med sam-
arbete och dialog visa på lösningar som 
gynnar flera syften samtidigt. Ett exempel 
är föreläsningsserien om vilda pollinatörer, 
där ny kunskap kan bidra till både biologisk 
mångfald och bättre skördar. Och frukost-
seminarierna med aktuell forskning upp-
skattas av såväl beslutsfattare som enskilda.

 – Med samverkan skapar vi ett nätverk 
av aktörer som vi spinner vidare på i vår verk-
samhetsutveckling. Det ökar möjligheterna 
till extern finansiering och vi får värdefull in-
formation så att vår forskning blir mer sam-
hällsrelevant. 

SARA HÅKANSSON

Tematiska samverkansinitiativet LU Land

 Samarbetet 
 mellan  Kristina 
Fontell, miljö-
strateg Lunds 
kommun, 
och  Juliana 
 Dänhardt, forsk-
ningskoordina-
tor LU Land, har 
 bokstavligen 
gått i mål. Den 
här fotbolls-
planen funge-
rar som kolsänka 
och kolinlagring 
finns nu med 
i kommunens 
miljö program.
foto: charlotte 
carlberg bärg
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utbildning.

STUDIEMILJÖ. Ökad digitalisering 
gör att studenterna har nytta av att 
vara på Ekonomihögskolan även 
efter lektionstid. 

Vi träffar Björn Svensson, studie-
rektor på Institutionen för informa-
tik som lett arbetet med att göra 
campus mer attraktivt.

– Under pandemin blev vi skickliga på dis-
tansarbete. När nöden krävde det vande vi 
oss snabbt och tekniken blev också bättre 
och mer pålitlig. Många studenter investe-
rade dessutom i hemmakontor, så i efter-
hand har de fått allt färre skäl att vara på 
Ekonomihögskolan, säger Björn Svensson.

Samtidigt vill Ekonomihögskolan vara 
ett levande campus nu när covid inte hin-

Digitalisering lockar 
studenter till campus

drar. Det ska vara en plats där studenterna 
inter agerar och får en känsla av tillhörighet. 
Björn Svensson berättar att de på Institu-
tionen för informatik siktat på att göra det 
mer intressant för studenterna att vara på 
plats genom en medveten satsning på stu-
diemiljön. 

– På 90-talet var det väldigt fördelaktigt 
för informatiker att hålla till på campus. Vis-
sa studenter hade en stationär dator, men 
inte alla, och framför allt ingen bärbar dator. 
Om du skulle programmera fick du koda i 
skolans datorsalar. Sedan dess har konsu-
mentelektronik blivit både kraftfullare och 
billigare och nu tar studenterna sina egna 
datorer till campus, vilket är precis det vi vill, 
säger Björn Svensson.

I DATORSALARNA kan de ansluta sina lap-
tops till dubbla skärmar, vilket underlättar 
arbetet betydligt. Det är dessutom standard 
på de flesta arbetsplatser för systemutveck-
lare. Studieplatserna är en sak som tydligt 
uppskattats i en utvärdering bland informa-
tikstudenterna.

Genom att lyfta studiemiljön med två-
skärmars arbetsstationer och med införan-
de av labbtider med seniora studenter som 
coachar, har studenterna fått goda skäl att 
vara på plats. En annan sak är att 70–80 
procent av informatikstudenterna har Mac. 
Delar av den mjukvara som används för sys-
temutveckling på utbildningen är inte kom-
patibel med nyare Mac-modeller. För att 
lösa problemen använder Ekonomihögsko-
lan en molnlösning från Microsoft. 

TIDIGARE KRÄVDES dessutom ganska hög 
kapacitet på datorerna, men med moln-
tjänsten spelar prestanda i princip inte nå-
gon roll. Det har lett till att studenterna är på 

campus även utanför lektionstid och plug-
gar eller grupparbetar eftersom studie-
miljön uppskattas.

– Jag tycker att de här ganska små men 
betydelsefulla digitaliseringsstegen har 
gjort campus mer inbjudande, men också 
mer likt den arbetsmiljö studenterna kom-
mer att möta när de är klara. I slutänden ut-
bildar vi systemutvecklare och vi vill i möj-
ligaste mån efterlikna arbetsstationerna i 
näringslivet, avslutar Björn Svensson.

TEXT & FOTO: PETER KJÄLLKVIST

Björn Svensson har arbetat med att göra 
campus mer inbjudande för informatik-
studenterna. 

Arbetsstationer med dubbla skärmar under-
lättar informatikstudenternas arbete och 
lockar dem att studera på plats på Ekonomi-
högskolan.
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Under hundratals år var universiteten rena utbildnings-
institutioner. Det dröjde till slutet av 1800-talet innan 
samhällsuppdraget breddades till att inkludera forsk-
ning, och sedan 1970-talet finns också den så kallade 

tredje uppgiften. Samverkan har på sistone blivit ett allt starkare 
ledord, och pressen är stark på oss forskare och lärare att göra oss 
relevanta genom att på olika sätt delta i samhällsdebatten.

Men den kanske viktigaste arenan 
för universitetens samhällspåverkan 
glöms ofta bort, nämligen undervis-
ningen. 

VI SOM SKRIVER detta sysslar med 
organisationsstudier, inom före-
tagsekonomiämnet. Det betyder att 
våra resultat oftast är svårare att kon-
kretisera än inom exempelvis naturve-
tenskap, medicin och teknik. Men vi 
utbildar kontinuerligt framtidens eko-
nomer i hur organisationer fungerar, hur de leds och styrs och 
hur de verkar i samhället. Vi träffar varje termin hundratals unga 
människor i mycket formativa skeden av deras liv och bidrar till 
att dana deras världsuppfattningar. De lär sig grundläggande fär-
digheter och kunskaper, men också nya sätt att tänka, reflektera 
och resonera. De anställs sedan i både offentlig och privat sektor 
och arbetar bland annat med organisationsutveckling, HR, eko-
nomistyrning, marknadsföring, affärsutveckling, och utredningar. 
Många av dem startar egna företag. 

NÄR VÅRA STUDENTER går ut i arbetslivet och befolkar samhällets 
alla organisationer i flera decennier framöver kommer de kunska-
per och insikter de förvärvat inom utbildningen till praktisk använd-
ning i det dagliga arbetet, liksom i det långsiktiga utformandet 

Att undervisa studenter är en viktig arena för univer-
sitetets möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. 
Undervisningens potential borde uppmärksammas 
mer, menar universitetslektorerna Olof Hallonsten och 
Stephan Schaefer. Åsikterna är skribenternas egna.

av beslut och strategier. Detta innebär att det vi lär dem påverkar 
samhället på en lång rad mer eller mindre förutsägbara sätt.

Detta innebär en enorm potential för just undervisningen som 
en arena för forskningskommunikation och samhällspåverkan, vil-
ket vi tycker borde uppmärksammas betydligt mer av politiker och 
allmänhet. Men även internt: Alltför ofta hör vi kollegor klaga på 
”under visningsbördan”. En sådan inställning riskerar att bli självupp-

fyllande om undervisningen prioriteras 
ner till förmån för forskning och forsk-
ningskommunikation. Men den som 
istället tar undervisningen på större all-
var och knyter den till aktuell forskning, 
både från den lokala miljön och den glo-
bala forskningsfronten, får en utmärkt 
kanal för att se till att forskningsresul-
tat inte bara sprids för en intern publik, 
utan också på sikt kommer till nytta i 
samhället. 

VI ÄR ABSOLUT INTE EMOT att forskning kommuniceras i debatt-
artiklar, paneldebatter och inspirationsföreläsningar. Men vi tror 
att den alltför ofta drunknar bland alla självutnämnda experter 
och klickbeten och därför sällan gör något djupare avtryck. 

Vi menar att undervisningen har jämförelsevis mycket större 
potential. Vi vill därför uppmana de som ställer krav på oss fors-
kare och lärare att aktivt samverka med omgivande samhälle att 
bättre uppmärksamma att vi redan mycket aktivt ägnar oss åt så-
dan samverkan, genom våra studenter. Undervisningen bör åter-
upprättas som en viktig arena för samhällspåverkan, istället för att 
nedvärderas till förmån för jämförelsevis mycket flyktig medver-
kan i media och samhällsdebatt.

OLOF HALLONSTEN & STEPHAN SCHAEFER, 
UNIVERSITETSLEKTORER, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

Undervisning underskattad
arena för samhällspåverkan

”Alltför ofta hör vi kollegor 
klaga på ’undervisningsbördan’. 
En sådan inställning riskerar 
att bli självuppfyllande om 
undervisningen prioriteras ner 
till förmån för forskning och 
forskningskommunikation.”

gästkrönikan.

Stephan Schaefer och Olof Hallonsten.
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Varför har du  skrivit 
en bok om det 
 politiska skrattet?
– Det finns inte mycket på svenska 
som överbryggar den högaktuella 
frågan om satir och medborgar-
skap, särskilt inte för studenter. 
Satir och i synnerhet nya former 
av nyhetssatir är populära, men 
ämnet är inte så utforskat i Sverige. 
Populariteten väcker frågor om den 
politiska journalistikens förändrade 
roll, samt ironi och cynism i det 
samtida medielandskapet. 

Vad är det politiska skrattet?
– Det handlar om vad satirens 
attraktion innebär, varför den är 

intressant för unga 
idag och vad denna 
popularitet kan bero 
på. Bland annat 
hittar vi svar i ungas 
förändrade nyhets-
vanor, samt behovet 
av emotionella och 
lekfulla perspektiv på 
politiska frågor. 

Så lever du längre 
och lyckligare

JOANNA DOONA
Det politiska skrattet: 
satir och medborgarskap
(Studentlitteratur AB)

Joanna Doona, biträdande 
universitets lektor i medie- och  
 kommunikationsvetenskap

boken.
REDAKTÖR: JAN OLSSON

”Bättre med åren” är en bok om hur en 
åldrande kropp påverkar oss och vad man 
kan göra för att bromsa åldrandet så att 
processen går så långsamt som möjligt. Ju 
mer kroppen klarar av långt upp i åren de-
sto fler aktiviteter kan vi delta i, varpå livs-
kvaliteten ökar. Eller som författaren själv 

skriver i inledningen ”Detta är en bok om 
livet, och om enkla och roliga saker vi kan 
göra för att det ska bli långt och fyllt av 
upplevelser”.

Katarina Steding-Ehrenborg är lektor i 
hälsovetenskap och docent i experimentell 
klinisk fysiologi vid LU.

KATARINA STEDING-EHRENBORG
Bättre med åren: forskarens bästa 
tips för ett långt och lyckligt liv
(Mondial förlag)

DAVID DUNÉR
Svensk idéhistoria
Forntid, medeltid, renässans
(Historiska Media)

I ”Svensk idéhistoria. Forntid, medeltid, renässans” tar David 
 Dunér ett nytt grepp på tankarnas och idéernas historia. Det är 
inte de stora profilerna som står i centrum, istället fångar han hur 
vanliga människor i olika tider försökt förklara världen som omger 
dem och varför de alls börjat fundera på olika saker.

Boken knyter samman historiska företeelser och beskriver 
och förklarar samspelet mellan tänkandet och omvärlden, bland 
 annat hur miljömässiga, tekniska och samhälleliga förändringar 
drivit fram nya idéer.

SATISH BATRA
Meeting Mr. Shelley
(White Falcon Publishing)

Satish Batra föddes 1936 eller 1937, säkra uppgifter om exakt när 
finns inte, i en avlägsen by i Punjab i nordvästra Indien. Idag är 
han professor emeritus vid Medicinska fakulteten. 

När han ögnade igenom gamla dagboksanteckningar kom 
minnen till honom, vissa bleknade, andra tydliga, och han be-
stämde sig för att skriva ”Meeting Mr. Shelley”, en bok om en 
pojke från fattiga förhållanden som upplever brittiska Indiens 
upplösning och subkontinentens delning och som sedermera 
hamnar i Europa. Mest är det en bok om vad möten med män-
niskor kan betyda.
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på gång.

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds 
universitet, se lu.se/lup/disputations

Fika-till-Fika: 
AI i offentlig sektor
Den 25 januari genomförs AI Lunds 
första Fika-till-fika workshop för 2023. 
Här berörs implementering av AI och 
automatiserat beslutsfattande i of-
fentlig sektor. Dagen antar både ett 
forskningsrelaterat och praktiknära 
perspektiv. 

En nordisk utblick görs där vi ser till 
våra grannländer Finland och Norge 
för att få kunskap om hur de arbetar 
med automatisering i offentlig sektor. 
Dessutom kommer företrädare för det 
nationella AI-uppdraget att dela med 
sig av sin nya rapport som slutredovi-
sats bara några dagar tidigare, och In-
tegritetsskyddsmyndigheten kommer 
att presentera ett pilotprojekt med re-
gulatorisk testverksamhet om decen-
traliserad AI. 

Tid: 25 januari kl 9.30–15.30
Plats: Centrala Lund och online 

(eventuellt interaktivt).
Anmälan: Deltagandet är kostnads-

fritt, och du anmäler dig på ai.lu.se där 
du också hittar mer information om ar-
rangemanget.

Lunds universitet välkomnar alla studenter, med-
arbetare och vänner till universitetets årshögtid 
den 27 januari 2023 kl 16.00.

Lunds universitets årshögtid uppmärksammas 
med en högtidlig ceremoni då grundutbildningen 
vid universitetet lyfts fram. Årshögtiden brukar 
hållas i anslutning till Karldagen, som var den dag 
då Lunds universitet invigdes 1668. 

Vid högtiden delas Lunds universitets admi-
nistrativa pris ut, liksom studenternas pris för ut-
märkta lärarinsatser inom undervisningen. Därtill 
delas ett stipendium ur  Karin Dahlgrens Minnes-
fond ut.

Alla intresserade är välkomna att delta vid ce-
remonin i Universitetsaulan. Ingen föranmälan 
krävs.

Bli vassare digitalt!
Enheten för undervisningsstöd erbju-
der lunchseminarier och drop in-work-
shops i olika digitala verktyg så som 
Mentimeter, Padlet, Zoom, Canvas, 
Studio och Inspera. Det finns dessutom 
en ny poddutbildning för dem som vill 
lära sig grunderna! Utbildningarna ges 
på svenska och engelska, både grund- 
och mer avancerad nivå och är öppna 
för alla medarbetare vid LU. Alla kurs-
datum hittas på education.lu.se/events

Ytterligare arrangemang hittas på lu.se/events

Vattenhallen Science Center håller jul-
lovsöppet 27–30 december 2022 och 
2–8 januari 2023, kl 12.00–17.00.

Shower
27/12: Luft och vattendemonstration 
28/12: Robotshow
29/12: Luft och vattendemonstration
30/12: Luft och vattendemonstration 
2/1: Atomresan
3/1: Hjärnshow
4/1: Luft och vattendemonstration
5/1: Quantumshow
6/1: Quantumshow
6/1: Fossil- och geologishow
6/1: Luft och vattendemonstration

Teman: 
27–28/12: Programmering 
29–30/12: Mera kemi 
2/1: Mera kemi
3–4/1: Kropp och knopp 
5–6/1: Lysande experiment
7–8/1: Fossil för nyfikna

Planetarievisningar kl 13.00, 14.00 & 
14.45. Rekommenderad ålder från 5 år. 

Köp gärna entré- och planetariebil-
jetter online. Biljetter släpps cirka 3 veck-
or före besökstillfället, se vattenhallen.
lu.se

Plats: Vattenhallen Science Center, 
John Ericssons väg 1, Lund. 

Jullovsöppet i Vattenhallen Science Center

Utgivning LUM våren 2023
  Manusstopp Utkommer 

LUM 1  25 januari 16 februari

LUM 2 13 mars 4 april 

LUM 3 8 maj 1 juni 

Lunds universitets årshögtid 27 januari

Årshögtiden hålls i Universitetshuset. 
foto: kennet ruona
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hänt.

Amerikanska topp-
forskare hedras av 
Medicinska fakulteten
Två världsledande amerikanska fors-
kare, har utsetts till hedersdoktorer 
vid Medicinska fakulteten. 

Alltsedan David Julius upptäckt 
av temperatur- och smärtreceptorn 
TRPV1 har han bidragit med av-
görande upptäckter för att förstå 
hur temperatursinnet och smärt-
sinnet fungerar. Sedan 1989 be-
driver han sin forskning vid Univer-
sity of California, San Francisco, där 
han är professor i fysiologi. Sam-
arbetet med forskare vid Medicin-
ska  fakulteten sträcker sig långt till-
baka i  tiden.

Rita Charon är med sitt kun-
nande, sina sociala och pedagogiska 
kompetenser den sanna pionjären 
inom fältet medicinsk humaniora. 
Med dubbla doktorsexamina inom 
medicin och humaniora, bredden i 
hennes tvärvetenskapliga expertis 
och djupa professionella förankring 
står hon i frontlinjen för medicinsk 
humaniora och hur den kan imple-
menteras i hälso- och sjukvården.

 Hon leder institutionen för 
medi cinsk humaniora och etik och 
är professor i medicin vid Columbia 
University. Genom sitt uttalade stöd 
för och samverkan med före trädare 
för narrativ medicin i Norden all-
mänt och Lund specifikt, har hon 
under lång tid främjat utvecklingen 
av medicinsk humaniora vid LU.

 

Canceranslag till biolog 
och strålningsfysiker
Två forskare vid Naturvetenskapliga fakul-
teten har beviljats medel från Cancerfon-
den. Marita Cohn, universitetslektor vid 
biologiska institutionen, får 2,4 miljoner 
kronor för projektet ”The role of subtelo-
meres in cell survival”. Filip Szczepankie-
wicz, biträdande universitetslektor vid av-
delningen för medicinsk strålningsfysik, får 
2,4 miljoner kronor för projektet ”Diagno-
sis and radiotherapy monitoring in prosta-
te cancer by multidimensional MRI”.

Medicon Village firade 
med forskningsanslag
I samband med firandet av 10-årsjubileet 
den 25 november delade stiftelser bakom 
Medicon Village ut nästan 12 miljoner kro-
nor till forskare vid LTH. 

Maria Antfolk, biträdande lektor, bio-
medicinsk teknik, fick 2 miljoner för ”nästa 
generationens organs-on-a-chip”. Per Au-
gustsson, docent, biomedicinsk teknik, 
fick 2 miljoner för ”akustisk separation av 
blodkomponenter”. Karl Åström, profes-
sor i matematik, fick 2 miljoner för ”utvär-
dering av kranskärlssjukdom”. 

Och professorerna Carl Borrebaeck, 
immunteknologi, och Kristian Pietras, 
experimentell onkologi, tillsammans med 
två kollegor i Lausanne fick 5,9 miljoner 
för ”advancing Innovative Cancer Thera-
pies”. 

Apokalyptiska 
föreställningar i dåtid 
och nutid får 50 miljoner
Jayne Svenungsson, professor i syste-
matisk teologi, tilldelas 50 miljoner till det 
sexåriga tvärvetenskapliga forskningspro-
grammet ”Vid världens slut. En transdisci-
plinär utforskning av apokalyptiska före-
ställningar i dåtid och nutid”. 

Hennes anslag var det största av de to-
talt 70 ansökningar som beviljades medel 
när Riksbankens Jubileumsfond delade ut 
350 miljoner kronor för att stärka forsk-
ning inom humaniora och samhällsveten-
skap. 

Förutom tolv forskare från HT-fakul-
teterna rymmer Svenungssons program 
också forskare från ämnen som juridik, 
statsvetenskap, media och kommunikation 
samt genusvetenskap.

ERC Starting Grant riktar sig till yngre 
forskare. I år sökte 2 932 forskare ansla-
get. Totalt 480 forskare fick dela på 636 
miljoner euro. Courtney Stairs och Sis-
sel Sjöberg var två av dem. Foto: Emma 
Wallenlöw/Anders Örtegren

ERC Grants till biologer
Biologiforskarna Courtney Stairs och 
 Sissel Sjöberg har tilldelats drygt 15 
miljoner kronor var i startbidrag från 
Europeiska forskningsrådet, ERC. I 
de femåriga projekten ska forskarna 
studera marina interaktioner mellan 
mikroorganismer och komplexa flytt-
fågelbeteenden. 

Courtney Stairs och Sissel Sjöberg. 
foto: emma wallenlöw och anders örtegren

Rita Charon och David Julius.

Jayne Svenungsson. foto: kennet ruona
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REDAKTÖR:MARIA LINDH

Grattis 
Fredrik Tersmeden...
...som utsetts till hedersdoktor 
för Humanistiska fakulteten 
här vid LU. Du får utmärkelsen 
för din ”mångåriga och entu-
siastiska kunskapsförmedling 
om universitetets historia och 
väsen, såväl i som utanför 
akademin”.

 
Hur känns det?
– Fantastiskt. Om man som jag har 
vigt nästan hela sitt vuxna liv åt 
universitetet – först som student och 
sedan som anställd – och älskar det, 
så är detta den finaste hedersbevis-
ning man kan få. 
 
Blev du överraskad?
– Jag har visserligen under senare år 
hört en del personer inom fakulte-
ten antyda att de sett mig som en 
tänkbar kandidat, men när beskedet 
kom var det ändå svårt att ta in att 
det faktiskt hade skett. För att inte 
tala om hur svårt det var att inte få 
uttrycka sin glädje under perioden 
fram till att det hela blev officiellt. 
 
Vad betyder hedersdoktorstiteln 
för dig?
– Utöver att det är en stor ära så får 
den mig att känna mig som en del 
av en mycket speciell historisk kedja 
av individer med en särskilt stark 
koppling till Lunds universitet – vi 
har ju utnämnt hedersdoktorer 
åtminstone sedan 1768.

Fredrik Tersmeden är arkivarie vid LU, 
författare och känd lundaprofil.

Einar Hansens forsknings-
pris till antikvetare
Lovisa Brännstedt, 
forskare och lärare 
vid Institutionen för 
arkeologi och anti-
kens historia, får Ei-
nar Hansens svenska 
forskningspris 2022 
för sin nydanande 
forskning om det 
antika Rom med sär-
skilt fokus på kvin-
nors roller i maktens sammanhang. Just nu 
leder hon det fyraåriga forskningsprojek-
tet ”Romerska kvinnor inför rätta. Makt 
och motstånd i antikens Rom”. 

Lingvisten Thomas Olander från Kö-
penhamn får stiftelsens danska pris för sin 
framstående forskning om de indoeurope-
iska språken.

Prisad som ung och 
framgångsrik medicinare
Igor Zindovic, 
 docent i thorax-
kirurgi och biträ-
dande överläkare 
vid SUS får Skånes 
universitetssjuk-
hus och Medicinska 
fakultetens pris till 
yngre framgångs-
rik klinisk forska-
re i  Region Skåne. 
Han får priset ”för 
att han på ett för-
tjänstfullt och framgångsrikt sätt på kort 
tid byggt upp en framgångsrik forskning, 
inklusive fostrande av nästa generations 
forskare, kring aortadissektioners behand-
ling.” 

Lundaforskare vann 
Forskar Grand Prix
Matthew Tompkins, forskare i 
kognitionsvetenskap vann årets 
Forskar Grand Prix med sin ”ma-
giska” presentation (se föregå-
ende LUM). Han blir därmed den 
tredje Lundaforskaren i rad att 
vinna tävlingen som går ut på att 
presentera sin forskning på ett 
fängslande sätt på endast fyra 
minuter.

Matthew Tompkins.

Universitetshistoriskt 
pris till Botanchef
Lunds universitetshistoriska sällskaps 
pris på 20 000 kronor tilldelas Botanis-
ka trädgårdens avgående föreståndare 
Bente Eriksen för hennes framgångs-
rika arbete med att vidareutveckla 
trädgården och göra den alltmer till-
gänglig såväl för Lunds universitet, 
dess personal, studenter och gäster, 
som för Lunds stad, dess invånare och 
besökare.

Bente Eriksen. foto: gunnar menander

Lovisa Brännstedt.

Igor Zindovic. 
foto: monne ljungberg
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Hallå Oskar Hansson…
… alzheimerforskare som blivit kontak-
tad av Microsoftgrundaren och filan-
tropen Bill Gates ett par gånger genom 
åren. Senast för lite drygt en månad 
sedan när ett mejl dök upp i inboxen.

Vad ville Bill Gates egentligen?
– Första gången Bill Gates kontaktade mig 
trodde jag först att mejlet var spam, men 
det visade sig att han ville mötas för att bli 
uppdaterad i det senaste inom Alzheimer-
forskningen. Tillsammans med professor 
Henrik Zetterberg från Göteborgs univer-
sitet blev jag tillfrågad om vi kunde träffas 
i Berlin. Detta var 2018 och nu för några 
veckor sedan hörde Bill Gates av sig igen, 
för ett uppföljande möte i Bryssel. 

Hur kändes det?
– Lite surrealistiskt – första gången vi 
sågs fanns inte någon möjlighet att visa 
Powerpoint-presentationer och jag fick 
i stället sitta och peka på utskrivna pap-
perskopior. Det kändes lite konstigt med 
tanke på Bill Gates karriär, men det gick 
fint. Bill Gates pappa är ju själv drabbad av 
sjukdomen, så han var väl insatt och hade 
redan då den bestämda uppfattningen 
att vi forskare måste utveckla ett blod-
test för Alzheimer för att kunna förbättra 
diagnostiken. 

Vad pratade ni om vid det senaste 
mötet?
– Nu kunde jag visa på de blodmarkörer 
som vi varit med och utvecklat och vali-
derat och som innebär att man genom 
ett enkelt blodprov kan se om någon är 
drabbad av Alzheimers sjukdom. Detta 
kommer att revolutionera diagnostiken 
globalt. Bill Gates var mycket glad över 
framstegen och diskussionen handlade 
bland annat om hur vi ska kunna använ-
da blodmarkörerna på ett effektivt sätt 
vid framtida läkemedelsprövningar. Ge-
nom att analysera hur blodmarkörerna 
förändras i blodet vid olika medicinering 
eller livsstilsförändringar, kommer vi för-
hoppningsvis framöver kunna utveckla 
nya behandlingar klart snabbare och bil-
ligare än idag. 

Varför valde du att forska på just 
Alzheimer?
– Jag har alltid varit intresserad av hjär-
nan och personer med demenssjukdom 

är en väldigt utsatt grupp. Patienten för-
lorar sin personlighet och de anhöriga 
drabbas också hårt med en stor vård-
börda. Det är en patientgrupp som haft 
svårt att föra sin talan i samhället och 
många gånger får de drabbade varken 
diagnos eller behandling. Jag kände att 
det fanns en stor potential att ändra på 
detta genom forskningen. 

Hur känns det att ha så stora forsk-
ningsframgångar som du har haft?
– Mitt forskningsteam har varit på rätt 
plats i rätt tid och även om vi jobbat 
mycket hårt över lång tid har vi därmed 
även haft lite tur. Det är fantastiskt att 
forskningen inte bara leder till fina ve-
tenskapliga publikationer, utan även be-
tyder något för människor som har det 
svårt. 

TEXT & FOTO:
ÅSA HANSDOTTER

Oskar Hansson har träffat Bill Gates två gånger.


