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Förre ärkebiskopen KG Hammar är tillbaka
på Teologen där han började sin karriär

Det är gråmulen november och sen eftermiddag. Skymningen faller över Theologicum, men inomhus är det ljust och
livligt. En skara studenter utanför stora föreläsningssalen på bottenvåningen blir fler och fler. Glada förvånade utrop som ”är du här” och ”du också” och
”alla tycks vara här” och ”kul att vi är så
många”, blandas med kramar och kindpussar.
Så kommer han då – förre ärkebiskopen KG Hammar – han som så ofta har
gått emot det kyrkliga etablissemanget,
slagits för de homosexuellas rätt till äktenskap och inte dragit sig för att kritisera
ens påvar och presidenter. Han ser snäll
ut. Lång, smal och ledigt klädd i svart,
precis som många av studenterna.
och lite schemainformation sätter han igång. Det ska handla om
hermeneutik – tolkningslära, med huvudsyftet att förstå bibliska texter. Och vi
är alla hermeneutiker får vi veta – är vi 28
stycken här så går vi 28 olika kurser. Ingen
tolkar någonting likadant – och inte ens
vi själva tolkar lika från ena stunden till
nästa eftersom vi ständigt förändras.
Efter upprop

KG Hammar arbetar åter
på Teologen. Det var mer
än trettio år sedan sist.
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– Läs om en bok ni redan läst så märker ni att ni uppfattar den annorlunda.
Och det är ju inte boken som förändrats…
Att vi förändras beror på att människan är en relationsvarelse, säger han. Vi
blir till i relationer, växer i relationer och
så fort en ny relation dyker upp så förändras vi. Det innebär att vi aldrig har kontroll, ens över oss själva…
i raskt tempo. Det antecknas flitigt och temperaturen stiger i salen. Så stannar plötsligt KG
Hammar upp och avslöjar med sin fråga
att han faktiskt inte är den vane lärare
han ger intryck av.
– Hur är det – brukar man ta pauser i
sådana här lektionspass?
Han tycker mycket om att undervisa, berättar han efteråt. Han ser också
en utmaning i att ha med unga människor att göra. Det är spännande eftersom
det är ofärdigt.
Mycket har förändrats sedan han lämnade Teologen som nydisputerad i början
på 70-talet. Då gjorde han första utflykten från Lund – till Singapore, där han
stannande tre år som gästlärare. Sedan
har han faktiskt varit Lund trogen förutom sina dryga nio ärkebiskopsår i Uppsala. Inte dryga i negativ mening – KG
Hammar trivdes bra i Uppsala.
– Vi hade kvar en enrumslägenhet här
Stora frågor avhandlas
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KG Hammar är tillbaka i Lund. Nu
som gästprofessor i teologi.
LUM var med vid första mötet
med studenterna på en kurs i tolkningslära.

t

Stora frågor avhandlas i raskt tempo. Det antecknas flitigt och
temperaturen stiger i salen.

i Lund och jag visste ju att jag skulle komma tillbaka…
När han återvände från Singapore var
han först präst i S:t Peters klosters församling. Han började förbereda för bildandet av Pastoralinstitutet som han sedan blev rektor för 1978. Där var han lika
länge som han hade ärkebiskopsämbetet
– i nio år. Däremellan var KG Hammar
först domprost och därefter biskop, det
senare under fem år.
I sin senaste bok ”Jag har inte sanning-

en, jag söker den” berättar KG Hammar
en liten historia som illustrerar skillnaden för honom mellan att vara i Uppsala och i Lund:
”I Lund var jag KG hela tiden. Jag
mötte folk på gatan och de hängde inte
alltid med i vad jag var för något. En
gång blev jag stående och pratade med
en man som jag hade haft kontakt med
när jag tävlade för IFK Lund. Vad gör du
nu för tiden, frågade han. Och jag svarade att jag är biskop här i Lund. Han

– Hur är det – brukar man ta pauser i sådana här lektionspass?

kommenterade vänligt att ja, ja, nån ska
ju va det! Det hade vi så roligt åt, min
fru Inger och jag. När jag kom till Uppsala och mötte folk som frågade om jag
var den nye ärkebiskopen och jag svarade ja, ja nån ska ju va det – så föll det
bara platt.”
Theologicum har förändrats för KG

Hammar rumsligen – på hans tid höll
man till nere på Sandgatan mitt emot Palais d´Ask. En annan skillnad är de ekonomiska villkoren som väl kanske aldrig
varit så bistra för teologerna som nu. Detta innebar visst smolk i glädjebägaren för
KG Hammar eftersom åtstramningarna
inom fakulteten blev kända ungefär samtidigt som den öronmärkta donationen
till hans tjänst från Thora Ohlssons stiftelse blev känd.
– Men nu känns det som om vi har
det värsta bakom oss och är i ett slags nybyggnadsfas, säger han.
KG Hammar är en stor förespråkare
för Bolognaprocessen som han menar

tvingar fram det viktiga internationella
samarbetet. Han förespråkar även mer
samarbete lokalt och ställer gärna upp
för andra fakulteter. Han var exempelvis
med på medicinarnas Sandblomdag och
på juristernas paneldebatt om mänskliga rättigheter. Han är inte orolig för rollen som dragplåster eller omslagspojke.
Tvärtom – om någon skulle lockas till
något av nyfikenhet på honom som person – så bjuder han gärna på det.
att det är behagligt att inte stå mitt i strålkastarljuset längre. Han njuter av att inte längre behöva vara chef. Och så har han fått
lära sig för honom helt nya administrativa rutiner:
– Jag har ju ingen sekreterare – all mail
och all korrespondens sköter jag själv. Jag
har fått en ny respekt för den yrkesgruppen, ler han.
För övrigt tycker han

 												

text: Maria Lindh
Foto : kennet ruona
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Ur innehållet
7 & 32 Budgetextra
Färre studieplatser och en ökad satsning på studentrekrytering.
Det är en del av innehållet i budgeten för 2007, där ett Mellan
österncentrum också hör till de större satsningarna. För osäkra
har LUM satt ihop en budgetlathund där man kan lära sig om
budgetprocessen och snappa upp en och annan nyttig term.

13 Bistånd genom handelsinstitut
Göte Hansson från Ekonomihögskolan blir akademisk ledare för
ett handelsinstitut som SIDA har startat i Tanzania. Där ska man
bl.a. utbilda högre tjänstemän från världens minst utvecklade
länder i världshandelsfrågor.

20 Klimatet chockar
Växthuseffekten frodas och årstiderna vet varken ut eller in.
Allt fler har fått upp ögonen för klimathotet under hösten, inte
minst genom massmedierna. Men kommer vi att gå från ord till
handling? Allt fler betonar behovet av beteendevetenskaplig
forskning för att stoppa en klimatkatastrof. LUM har pratat gröna frågor med forskare inom de ”mjuka” ämnena.

27 Koll på Noll
Möt Gregor Noll, LU:s nyutnämnde professor i folkrätt. För
utom ett självklart intresse för mänskliga rättigheter och flyktigfrågor, har han ett mer överraskande förflutet som surdegs
bagare. Dessutom är han stolt ägare av två får.

31 Tidig marknadsförare
Poeten Sofia Brenner levde i stormaktstidens Sverige. Förutom
dikter skrev hon många brev – ofta på latin – som utnyttjades
som ett slags marknadsföring. De kopierades och skickades till
inflytelserika europeiska intellektuella som förde nyheten om
den vittra svenska skaldinnan vidare. Det visar latinisten Elisabeth Göransson i en ny avhandling.

35 Eufori och långa bevis
Matematiken rör sig någonstans i gränsområdet mellan vetenskap och konst. Man kan ifrågasätta mödosam vetenskaplig
metodik, men om man ifrågasätter någons visionära insikter är
det som att utdela en örfil. LUM har träffat matematikern Magnus Fontes och pratat om poängen med oändligt långa bevis
och om euforin när man klarar ut ett problem.


Kampen om OH-påslag
kan kosta LU 19 miljoner
OH-kamp. Ett intensivt förhandlings

arbete mellan Riksbankens Jubile
umsfond, RJ, och Sveriges Univer
sitets- och Högskoleförbund, SUHF,
har dominerat anslagspolitiken den
senaste veckan. Förhandlingarna
rör schablonpåslaget för overhead
kostnader, och pågår fortfarande
vid LUMs pressläggning. RJ vill
sänka påslaget vilket SUHF inte vill
gå med på.
– Principen här är viktig – liksom
bakgrunden till det fastställda OHpåslaget, säger LUs rektor Göran
Bexell som blir ordförande i SUHF
från årsskiftet.

I maj i år sa Riksbankens jubileumsfond
upp den tidigare överenskommelsen
om 35 procents påslag i OH-kostnader
till forskningsanslag. Den överenskommelsen baserar sig på den s.k. Mundebo
rapporten om indirekta kostnader som
lades fram 2002. Rapporten föreslog 52,5
procent i påslag för full kostnadstäckning – men forskningspropositionen föreslog ett påslag på 35 procent.

Årets stora anslag
från Jubileumsfonden
anslag. Årets största lundanslag från
RJ är på 2,6 miljoner kronor och har
gått till Erik Hedling på SOL ”Filmen och
den svenska välfärdsstaten”. Näst mest
fick SOL-kollegan Anastasia Karlsson,
2,5 miljoner kronor ”Att skilja intonation från ton”. Göran Ahlström, ekonomisk historia, fick 2,4 miljoner kronor
till ”Sverige, IMF och den internationella valutapolitiken 1960–1994. Projekt
kring en och halv miljon har beviljats till
Lars-Eric Jönsson, etnologi; Karin Zetterholm, CTR; Lena Ambjörn, CTR; samt
Arne Jönsson, SOL. För övriga projekt se
www.rj.se

Överenskommelser om 35 procent
tecknades då mellan representanter från
SUHF och de stora finansiärerna som Vetenskapsrådet, FAS, FORMAS, Vinnova,
Stiftelsen för strategisk forskning SSF, Naturvårdsverket, STINT, SIDA och RJ.
Inför höstens anslagsomgång med-

delade så RJ att man sänker påslaget på
sina forskningsanslag med 15 procent
till 20 procent. Detta har fått Sveriges
universitets- och högskolerektorer via
SUHF att enas om att inte lösa ut RJs
forskningsanslag. För Lunds universitet
innebär det att 19 miljoner kronor ännu
inte är inlösta.
– Vi kan inte acceptera att man bara
säger upp en överenskommelse som grundar sig på ett riksdagsbeslut. Och vi kan
inte heller tillåta denna typ av utspel från
stiftelser och andra anslagsgivare. Detta
måste ses långsiktigt och kräver en politisk lösning, säger Göran Bexell.
Göran Blomqvist – med ett förflutet
som lundahistoriker, kanslichef vid LU
och förbundsdirektör i SULF – är ny VD
i Riksbankens Jubileumsfond. Han anser att de är i sin fulla rätt att säga upp
den tidigare överenskommelsen.
– Nämn ett avtal som man inte får
säga upp, säger han.
RJ vänder sig främst mot principen om

schablonpåslag. Deras anslag går till humaniora/teologi och samhällsvetenskap.
Av de överenskomna 35 procenten är 18
procent lokalkostnader och det är för
mycket för RJs anslag anser man. Göran
Blomqvist menar att det är orimligt att
ett forskningsprojekt inom exempelvis
humaniora skulle ha samma höga lokalkostnader som ett projekt där det krävs
laboratorier och annan dyr kringutrustning.
– Meningen är att våra anslag ska ge
full kostnadstäckning för de projekt vi
premierar. De ska inte finansiera annan

administration inom lärosätena, säger
Göran Blomqvist.
Göran Bexell hänvisar till det utredningsarbete som gjorts innan man fastställde principen om schablon. Munde
borapporten visade att även om de
medicinska, tekniska och naturvetenskapliga ämnena har en något högre lokalkostnad så går det jämt ut med humaniora och samhällsvetenskap eftersom de
har högre bibliotekskostnader.
– Det skulle bli tidskrävande att räkna
ut overheadkostnaderna för varje forskningsprojekt, säger Göran Bexell, som
tycker att schablonen är en bra princip.
I vissa enskilda fall när det gäller riktigt stora anslag till humaniora kan man
dock göra undantag från schablonpåslaget, tillägger han, och berättar att så har
gjorts när det gäller Wallenbergsstiftelsen. Och vid de pågående förhandlingarna mellan RJ och SUHF har man blivit
överens om att RJ förhandlar direkt med
det mottagande lärosätet om de indirekta
kostnaderna när det gäller anslag till stora program.
Eftersom universiteten idag får hälf-

ten av sina forskningsanslag från externt
håll, är principen om full kostnadstäckning för de externfinansierade projekten
mycket viktig, menar SUHF gemensamt. Om alla skulle göra som RJ – skära
ner OH-påslaget med 15 procent – skulle
det i slutändan innebära att universiteten
tvingas ta av sina egna fakultetsanslag för
att täcka administrationen av de externa projekten. Detta tillsammans med att
man inte får full kompensation för exempelvis löneökningar skulle så småningom
urholka hela universitetsekonomin.
– Till slut skulle vi förlora möjligheten
att finansiera och därmed styra vår egen
forskning och endast fungera som ett
forskarhotell för forskning som andra
beställer, säger Göran Bexell.
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Budget 2007

Mellanösterncentrum och
rekrytering prioriteras
Budgeten. Ett Mellanösterncentrum

och mer marknadsföring riktad till
blivande studenter är några av satsningarna i budgeten för 2007.
Men budgeten präglas också av
att universitetet ska anpassa utbildningsvolymen till det vikande antalet studenter.

t

I den totala budgeten på drygt 5,2 miljarder kronor, varav drygt tre miljarder
är statsanslag, ingår ett antal nya satsningar.
En sådan satsning är Mellanösterncentret som tilldelas tre miljoner kronor
(se artikel i LUM nr 8, -06). Pengarna
ska bland annat gå till att göra program
för forskarutbildning men också till fortlöpande symposier, seminarier och gästlärare.
En annan satsning görs på att få fler
studenter att söka sig till Lund. I budgeten avsätts 3,4 miljoner kronor för att
skapa en särskild organisation som ska
marknadsföra universitetets utbildningar, såväl nationellt som internationellt (se
även ruta nedan).
I väntan på studenterna drar universitetet ner utbildningsvolymen under 2007
med totalt 1.000 platser. Studenterna har
blivit färre på alla områden utom det juridiska, det medicinska och det konst-

närliga. LTH drar ner med 100 platser,
naturvetenskap med 60, samhällsvetenskap med 159, Ekonomihögskolan med
50, humaniora-teologi med 565 platser
och Campus Helsingborg med 110. Medi
cinska fakulteten ökar dock sina utbildningsplatser med 50.
– Vi har sett många tecken som gör
att vi är på väg mot minskad dimensionering. Vi kommer troligtvis att få vänja oss vid en mindre volym trots att studentkullarna ökar under några år, säger
planeringschef Sten Wennerström.
Totalbudgeten beräknas ge ett positivt resultat nästa år med 28 miljoner
kronor. För innevarande år är prognosen att universitetet går plus med 50 miljoner kronor. Universitetet beräknas ha
sparade överskott (myndighetskapital) i
slutet på detta år på 467 miljoner kronor.
Den numera goda ekonomin beror bland
annat på att områdena under ett par års
tid har haft stränga krav på sig att hålla
i pengarna.
Hela budgeten hittar du på: www.
lu.se/o.o.i.s/187

!

Anna Johansson

Du som har svårt att förstå alla termer som brukar figurera i budgetdiskussioner ska kika på sidan 32
där vi bjuder på en budgetlathund.

Storsatsning på studentrekrytering

Budgeten. Universitetet satsar 3,4

miljoner kronor under ett år på att
marknadsföra Lunds universitet. Sats
ningen vänder sig till studenter – svens
ka och internationella. Två grupper till
sätts för att arbeta fram strategier för
hur rekryteringen ska gå till. Lisbeth

LUM nr 10 | 2006

Wester, informationschef på LTH, ska
leda den nationella gruppen och Caro
line Runéus, chef för Internationella se
kretariatet, ska leda den gruppen som
ska marknadsföra LU internationellt.
Grupperna får 1,7 miljoner var och star
tar sitt arbete redan nu i december.

Professorerna Tord Cedell och Mats
Alaküla förklarar en magnetisk kompo
nent för donator Björn Savén.

Donation möjliggör
magnetcentrum
Centrumbildning. En ny metod

att tillverka elektromagnetiska
komponenter står i fokus för den
nya centrumbildningen CEMEC
vid LTH.
Med formsprutning av ett slags magne
tisk plast kan man mycket enklare tillver
ka magnetiska komponenter till exem
pelvis elektriska motorer och dessutom
få starkt förbättrade prestanda. En do
nation på fem miljoner kronor från Björn
Savén, initiativtagare till och vd för Indu
stri Kapital, möjliggör starten av den nya
centrumbildningen och driften de första
fem åren.
– Det känns mycket bra att skänka
pengar till en så spännande forskning,
ett projekt som rektor Gunilla Jönson
tipsade mig om, förklarade donatorn vid
ett seminarium.
– Vi är mycket glada och tacksamma.
Jag har fått höra att fri forskning i prakti
ken inte finns, men nu blir den möjlig för
oss. Det har jag aldrig varit med om tidi
gare, sa professor Mats Alaküla.
Till en början är det fyra forska
re vid institutionerna för maskintekno
logi respektive industriell elektroteknik
och automation som arbetar deltid med
CEMEC. Efterhand ska minst tre dokto
rander tas in i projektet, som också har
kontakter inom reglerteknik och oorga
nisk kemi. Nu kan de arbeta med mer
”chansartad” forskning utan de vanliga
kraven från industriella intressenter på
snabba resultat.
CEMEC står för ”Centre of Electro
Magnetic Energy Conversion”.
text & foto : mats nygren



Utskott ska följa
internrevisionen
Granskning. Universitets-

styrelsen har fått ett nytt utskott, revisionsutskottet, som
ska fungera som direktkanal till
internrevisionen.
Styrelsen ansvarar för universitetets
interna styrning och kontroll. Univer
sitetet ska leva upp till sina mål, både
egna och statliga, till exempel bedri
va den utbildning och forskning som
man åtagit sig. Man ska följa lagar och
förordningar och universitetets ekono
miska rapportering ska vara korrekt.
Till sin hjälp har styrelsen internre
visionen, vars uppgift är att utvärde
ra hur verksamheten arbetar med led
ning, riskhantering och kontroll och
bidra till förbättringar. Utskottets främ
sta uppgift blir att följa internrevisio
nens arbete och rapportera till sty
relsen. Utskottet ska också ta del av
Riksrevisionens beslut och arbete. Tan
ken är att ett utskott gör styrelsens ar
bete mer effektivt. Och för att se till att
utskottet kan granska revisionsarbetet
kritiskt och oberoende får enbart ex
terna styrelsemedlemmar vara ledamö
ter, enligt universitetsstyrelsens beslut.
Lise-Lotte Reiter, John Abraham
son och Allan Larsson (ordförande) har
valts som utskottsledamöter. Student
representant är Elisabet Månsson. Ut
skottet ska utvärderas om ett år och
kan därefter bli permanent.

Mandatperioden
för styrelsen förlängs
Styrning. Just nu utformar reger-

ingen nya regler för vem som ska
sitta i universitetsstyrelser.
Samtidigt går mandatperioden ut
till årsskiftet för flera av Lunds styrelserepresentanter, bland andra
ordförande Allan Larsson. Regeringen har beslutat att förlänga mandatperioden till den sista april nästa år
– och samtliga berörda i LUS styrelse
har förklarat sig villiga att sitta kvar.

Regeringens förslag innebär att universitetet får större frihet att ansvara för vem
som ska ingå i styrelsen. Dessutom ska
rektor kunna väljas till ordförande. Regeringen vill också upphäva kravet på
hur många ledamöter som ska komma
utifrån, de så kallade allmänrepresentanterna.
Propositionen måste dock klubbas
igenom i riksdagen innan reglerna kan
träda i kraft, vilket troligtvis inte blir förrän i början på nästa år.
Det är allmänrepresentanterna och
ordförande Allan Larsson som nu berörs
av den förlängda mandatperioden. I regeringens nya förslag är det dock rektor
som ska föreslå nya ledamöter.
– Jag kan inte nämna några namn på
ett så här tidigt stadium men det är viktigt att få en stark representation från olika sektorer av samhället, till exempel of-

ledarskap. Det kvinnliga ledar

skapsprogrammet AKKA startar nu sin
andra omgång. Den första gick mellan
2004 och 2005 med 30 deltagare –
och denna gång är man 31. Kraven för
att delta är att man ska vara kvinna, ha
disputerat och ha en fast tjänst. Syf
tet med programmet är att få fram fler
kvinnliga akademiska ledare vid LU.
AKKA står för AKademiska Kvinnors
Ansvar och Akka var även ledargåsen i
romanen om Nils Holgersson.

t

AKKA lyfter igen

fentlig förvaltning, näringsliv/bank och
kultur, säger rektor Göran Bexell.
Den nya regeringen har också flaggat
för att de politiskt utsedda ledamöterna
ska försvinna. I Lund sitter idag två ledamöter som nominerats av regionstyrelsen. I det nya förslaget tas den nomineringsprocessen bort.
– Som jag tolkar det finns det dock
inget som säger att vi inte kan välja att
ha politiker i styrelsen även i framtiden
om vi vill det, säger universitetsdirektör
Hans Modig.
Styrelseledamöterna sitter på treårsmandat. Studenterna väljer sina egna tre
representanter och de sitter på ett år mellan 1 juli och 30 juni. Lärarna har även
de tre representanter, Bärbel-Hahn-Hägerdal, Torbjörn von Schantz och Paula
Uddman, vars mandat går ut till årsskiftet. Lärarna väljer själva sina representanter och enligt valberedningens ordförande Sune Sunesson är valprocessen i full
gång och förslag på kandidater många.
– Ännu har vi inga färdiga kandidater men vi är klara med vilken typ av representanter vi är ute efter. De ska vara
aktiva och frimodiga personer som kan
framföra lärarnas och forskarnas ståndpunkter och förklara lärarnas syn på
verksamheten för de övriga styrelseledamöterna, säger Sune Sunesson.
Anna Johansson

LU positivt till förändringarna

Styrning. Lunds universitet välkom

nar regeländringen i ett remissvar till re
geringen och menar att den ökade själv
ständigheten att välja styrelse är positiv.
Men för egen del påpekar Lund att man
inte vill ha rektor som ordförande, delvis
beroende på att rektorn får en friare roll
i styrelsen om han inte leder den. Lika
så välkomnar universitetet friheten att

själv bestämma hur många externa leda
möter som ska ingå men tänker fort
sätta ha en styrelse med ett flertal ex
terna ledamöter eftersom de är viktiga
kontaktytor till övriga samhället. I övrigt
föreslår Lund att även utländska med
borgare ska kunna ingå i styrelsen, ex
empelvis före detta rektorer från andra
universitet i Norden.
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Ny utbildning
i strategisk
kommunikation
Charlotta Nilsson,
Tunaskolan i Lund,
och Hans Ericson,
Furulundskolan
i Sölvesborg, la
borerade tillsam
mans. En ljudsig
nal översattes till
en ljussignal och
tillbaka igen.

Lärarfortbildning led
i studentrekrytering
Studentrekrytering. Dagens ung-

dom använder avancerad elektronik
som aldrig förr: MP3-spelare, digital
kameror i mobiltelefonerna, datorspel och chatt på datorn. Ändå är
det allt färre som söker sig till civilingenjörsprogrammen för elektroteknik, data och infocom.
Har tekniken blivit för självklar?

Att bryta denna negativa trend – som
syns redan på gymnasiet där allt färre väljer naturprogrammet – kan vara en gemensam uppgift för skolan och högskolan. Den diskuterades livligt under den
fortbildningsdag som nyligen arrangerades i E-huset på LTH. 94 natur- och
tekniklärare från högstadie- och gymnasieskolor hade anmält intresse och ett
80-tal kom.
Lärarna fick höra docent Viktor
Öwall tala om ljudåtergivningens historia under rubriken ”Från vinyl till MP3”.
Tekn. doktor Monica Almqvist berättade om hur hon själv kom att intressera sig
för elektronik – från solenergi till medicinsk teknik. Hon berättade också om
E-programmet.
För att få ut bilden av en modern ingenjör med arbete i projektgrupper, resor
över hela världen o.s.v., fick lärarna besöka EMP, Ericsson Mobile Platform, där
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Fredrik Dahlgren berättade om det stora
behovet av att anställa ingenjörer och hur
dessa organiserar sina projekt. Det handlar inte alls om produktion utan helt om
att ta fram ny teknik till Sony Ericsson
och sex andra mobiltillverkare.
Hittills har EMP klarat sitt stora rekryteringsbehov, som till mer än 80 procent består av ingenjörer, men hur det ska
gå att inom ett år finna 200 till känner
man en viss oro över.
elektroniklaborationer eller diskussion av huvudfrågan, ungdomens teknikintresse,
under ledning av universitetslektor Stefan Höst.
– För fyrtio år sedan skruvade de teknikintresserade i radion, för tjugo år sedan programmerade de datorn, nu är det
de som byter operativsystem och liknande i datorn som är intressanta, inte de
vanliga användarna, enades man om.
– Tekniken har blivit mer svårtillgänglig, elmotorerna finns överallt men
är osynliga. Teknikstudier har rykte om
sig att vara svåra och få vill binda upp sig
så länge, sa lärarna.
Hur tekniska högskolor kan locka
skolelever att ”göra matteläxan” var också en fråga man diskuterade.
Eftermiddagen ägnades åt

text & foto : MATS NYGREN

Utbildning. Från och med höstterminen 2007 erbjuds landets
första tvååriga masterprogram i
strategisk kommunikation vid Institutionen för Service Management vid Campus Helsingborg.

Programmet utgår från den interna
tionella forskningsfronten inom pu
blic relations, organisationskommuni
kation, marknadsföring och ledarskap.
Men teorin möter också praktik och
det finns en nära koppling till närings
liv och samhälle. I den rådgivande sty
relsen sitter några av de främsta stra
tegiska kommunikatörerna i Sverige
samt tunga branschaktörer. Bland an
nat ingår IKEA:s informationschef
samt vd:n för Sveriges Informations
förening. Erfarna praktiker ska delta
som gästlärare i programmet.
Initiativtagare till programmet är
lektorerna Jesper Falkheimer och Mats
Heide.
Programmet startar höstterminen
2007. Sista ansökningsdag är 15 april.
Mer information finns på www.msm.
lu.se/communication.

Miljövetenskap får
forskarutbildning
forskarutbildning. Grundutbild

ningen i miljövetenskap får nu en på
byggnad i form av forskarutbildning.
Det nya forskarutbildningsämnet kom
mer givetvis att vara knutet till Institu
tionen för miljövetenskaplig utbildning.
Men eftersom miljövetenskap till sin
karaktär är ett tvärvetenskapligt ämne
kommer doktoranderna i miljöveten
skap att få sin huvudhandledning vid
befintliga institutioner.
Man räknar med att kunna anställa
sex doktorander under nästa år. Kost
naderna delas mellan Institutionen för
miljövetenskap och handledarens in
stitution.


Crafoordpris
firar 25 år
jubileum. Nästa år firar Crafo-

ordpriset 25-årsjubileum, och
det kommer inte att passera
obemärkt i Lund. Eftersom instiftarna av Crafoords fond, industrimannen Holger Crafoord
och hans fru Anna-Greta, bodde i Lund kommer festligheterna
att förläggas hit.
Den 23–26 april kommer ett hundratal
tidigare pristagare och toppforskare att
samlas i Lund. Det ska hållas semina
rier, rundabordsdiskussioner och popu
lärvetenskapliga föreläsningar. Intres
santa möten utlovas mellan studenter
och forskare och mellan olika spets
forskare. Delar av programmet kom
mer att vara öppet för allmänheten.
– Vi vill lyfta fram och visa att
grundforskningen ger resultat och är
till nytta, säger programkommittens
ordförande Torbjörn Fagerström.
Crafoordpriset är på en halv miljon
dollar och utdelas inom tre ämnesom
råden som inte täcks av Nobelpriset,
nämligen astronomi och matematik,
geovetenskaper och biovetenskaper.
Det sker enligt ett rullande schema:
första året matematik/astronomi, an
dra året geovetenskaper o.s.v. När det
är befogat utdelas också ett pris för
forskningsinsatser inom reumatologin.
Med anledning av jubiléet kom
mer två priser att utdelas i Lund, näm
ligen 2006 års pris i geovetenskaper
och 2007 års pris i biovetenskaper. Det
sker i Lunds domkyrka den 26 april.

Professurer sponsras
bidrag. Crafoordska stiftelsen har

gett bidrag till tre nya professurer vid
Lunds universitet. Den första är en pro
fessur i mänskliga rättigheter, med möj
lighet till finansiering i ytterligare fyra år.
De andra två är gästprofessurer på del
tid i telekommunikation resp. medicinsk
inflammationsforskning. Anslagen upp
går till sammanlagt två miljoner kronor.

Havsborstmasken
Kalloprion kilmisteri,
uppkallad efter Lem
my Kilmister, front
figur i Motörhead.

Ett hårdrocksfossil!
hårda stenar. Vem förväntar sig

att geologiska forskningsnyheter
från Lunds universitet ska göra rubriker i hårdrockstidningen ”Brave
Words and Bloody Knuckles”?
Nu har det i alla fall hänt. Ett nyfunnet gotländskt fossil har nämligen fått namn efter Lemmy Kilmister, frontfigur i Motörhead.

Det är rockintresserade docenten Mats
Eriksson som på detta sätt har velat hedra en av sina idoler. Det finns vissa regler
för hur namngivningen av nyupptäckta
arter ska gå till. Man får inte namnge arten efter sig själv, men väl efter en kollega, familjemedlem eller kompis.
– Det finns faktiskt fler arter som
namngivits med namn ur pop- och rockvärlden. 2001 beskrevs en nyupptäckt
rovdinosaurie i Nature. Den heter Masiakasaurus knopfleri efter singersongwritern Mark Knopfler. Själv har jag tidigare
namngivit en art efter Frank Zappa och
en annan art efter en kompis, berättar Mats Eriksson.
Lemmy Kilmisters musik
var enligt Mats Eriksson en
inspirationskälla under forskningsarbetet. Eriksson är intresserad av en period av Silurhavets historia 440–417

miljoner år före vår tideräkning. Då dog
många arter ut. Här har Eriksson hittat
flera tidigare okända arter av havsborstmask. Havsborstmaskarna hade ett kraftigt utvecklat käkparti och det är delar av
detta som fossiliserats.
Nu har således Lemmy blivit levande fossil genom havsborstmasken Kalloprion kilmisteri. Rönen publiceras i volym 128 av GFF, Geologiska Föreningens
i Stockholm Förhandlingar.
– En och annan kanske fryner på näsan
åt att man ger ett fossil ett sådant namn.
Men vem vet vilka paleontologer i vard
ande som läser Brave Words and Bloody
Knuckles? funderar Mats Eriksson.
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Göran Frankel

Docent Mats Er
iksson har namn
gett ett fossil efter
sin favorit
sångare.
foto :
göran
fran kel
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Lås tjuven ute!
Många stölder vid LU hade kunnat förhindras
datorer, videoprojektorer, mobiler
och digitalkameror. Så ser universitetstjuvarnas favoritlista ut.
Universitetet lägger årligen 7,5
miljoner kronor på bevakning för
att skydda sig mot stölderna, som i
vissa fall kunnat förhindras om de
anställda varit mer uppmärksamma.

Dörren till säkerhetschef Per Nordéns
rum på Byrålogen är av samma typ som
brukar finnas på hotellrum. Inifrån går
den alltid att öppna men utifrån krävs
ett kort för att komma in. En låst dörr
är ett bra sätt att hålla oönskade gäster
borta från stöldbegärliga prylar, tipsar
Per Nordén.
För det stjäls på universitetet. I snitt
begås cirka 25 stölder om året, främst
stjäls elektronik. Utöver detta bryts någon av varuautomaterna upp mellan 15
och 25 gånger om året. Dessa ägs dock
inte av universitetet.
– De flesta stölderna, mer än hälften
av alla, sker dagtid genom att en eller flera
personer drar omkring i lokalerna och tar
tillfället i flykten, säger Per Nordén.
att genomsnittstjuven är en alldaglig typ med ryggsäck eller väska och som går runt på måfå för att
känna om dörrarna är låsta.
Nattetid utsätts universitetet främst
för smash-and-grab-stölder, vilket innebär att tjuven slår in ett fönster för att sedan sno det som står precis innanför, exempelvis en datorskärm.
– Dessa stölder har minskat den senaste tiden bland annat beroende på att
fler verksamheter med värdefull utrustning förläggs ovanför bottenplanet, säger Per Nordén
Larmade och förstärkta fönster förhindrar också en del av dessa inbrott.
Sedan år 2000 har universitetet dagbevakning vilket har bidragit till att även
Hans intryck är
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dagstölderna har minskat i antal de senaste åren, enligt Per Nordén.
Men det är främst vi själva som kan
förhindra stölderna, påpekar han.
– Vi behöver bli mer hjälpsamma och
ifrågasättande. Ser man någon okänd utanför sin dörr ska man fråga vad personen har för ärende och vem den söker.
Cirka sex till sju gånger om året försvinner även personliga saker som handväskor, mobiler och nycklar. Troligtvis är
mörkertalet stort eftersom dessa stölder
inte alltid kommer till säkerhetschefens
kännedom. Denna typ av stöld ersätts
heller inte av universitets försäkring.
Men så var det den där hotelldörren in
till Per Nordéns rum. Det kan bli fler sådana på universitetet framöver. Och på
flera håll har kortlås redan införts, t.ex.
på BMC och CRC
– Men vi kan inte låsa helt. Vi är inte
bara en arbetsplats med många studenter och personal som vistas i lokalerna,
utan också en myndighet dit människor
ska kunna komma in med sitt ärende, säger Per Nordén.
Anna Johansson

t

stölder. Platta skärmar, bärbara

Så skyddar du dig

• Lås alltid, även om du bara ska gå ut
och kopiera.
• Fråga alltid vad en obekant person som
kommer in på din arbetsplats har för
ärende och vem han eller hon söker.
• 	Ring 20 700 om du misstänker en tjuv
eller ser en stöld. Numret går till Securi
tasvakterna.
• Kolla så att du har back-up på dina filer
i datorn.
• Polisanmäl alltid en stöld.
• Om värdet på stöldgodset överstiger
40.000 kronor gör en skadeanmälan
genom säkerhetschefen.
• Flagga inte med att du fått ny utrust
ning genom att ställa tomkartongerna
utanför dörren.

3

svar

Hur skyddar du
dig mot stölder 		
på jobbet?
Anders Brodin,
redovisningschef,
sitter i Byrålogen:
– Genom att låsa
dörren så fort jag
lämnar rummet. Jag
har blivit mycket mer
noggrann med det.
Det är många okända som går runt i
huset, oftast med legitima ärenden. Jag
tycker att man kunde ha en mottag
ningsdisk för allmänheten, både för att
visa folk tillrätta och av säkerhetsskäl.
Gun Wiesel, hög
skolesekreterare,
Institutionen för
astronomi:
– Jag låser alltid när jag
går och tar kaffe i an
dra änden av huset.
Men inte om jag bara
är borta ett par minuter och inom synoch hörhåll. De flesta här har annars
sina arbetsrum i låsta korridorer. När vi
just flyttat hit, stals en dator som vi hade
stående för studenterna i ett öppet rum
intill entrén. Nu är där också låst.
Lars Larsson, professor, Institutionen för
arkeologi och antikens historia:
– Jag låser så fort jag
lämnar mitt rum, utom
möjligen när jag häm
tar en kopp kaffe i
rummet här intill. Det händer att obehö
riga vandrar omkring i huset och inte kan
förklara sin närvaro. Man vill ju försö
ka hålla så öppet som möjligt. Men även
om jag inte drabbats själv är jag vaksam.
11

Nya avtal slutna
med Jordanien
utbyte. Nya samarbetsavtal har slu

tits mellan Lunds universitet och flera
jordanska universitet.
En LU-delegation med lärare från
fem fakulteter och rektor Göran Bexell
besökte Jordanien i november. Resan
sammanföll med universitetsstyrelsens
beslut att satsa tre miljoner kronor på
ett Mellanösterncentrum. LU-delega
tionen gästade de tre största statliga
universiteten i Jordanien samt den nya
privata ICT-högskolan, Princess So
maya University of Technology.
Lunds universitet samarbetar sedan
tio år med Jordan University. Under be
söket tecknades även nya samarbets
avtal med Yarmouk University och in
stitutet Queen Zein Al Sharaf Institute
for Development, Zenid. Nya möjliga
samarbeten inom medicin, mänskliga
rättigheter och teknik diskuterades.

Stroke-projekt
leds från Lund
forskning. Flera medicinska forskar

grupper har på senaste tiden fått stora
EU-anslag. Stroke är temat för två EUprojekt. Det ena leds av neuroforska
ren Zaal Kokaia från LU och handlar om
att få igång nya nervceller genom ny
bildning eller genom transplantation av
stamceller. Det andra, där Patrik Brun
dins forskargrupp ingår, ska bl.a. försöka
skräddarsy lämpliga sådana stamceller.
Jan Nilssons forskargrupp vid
UMAS deltar i ett annat EU-projekt
om hur kroppens eget immunförsvar
med rätt hjälp ska kunna motverka
åderförkalkning, ateroskleros. Forskar
gruppen har kommit långt när det gäl
ler att utveckla vaccin mot sjukdomen.
Hälften av alla barn som fötts före
den 28:e veckan får hjärnskador av nå
gon form. Ett nytt EU-projekt där Vi
neta Fellman och andra neonatalfors
kare ingår ska jämföra vården av dessa
barn i de nio länder som deltar i pro
jektet, och även studera nya behand
lingsmetoder.

Lars-Göran Malmberg är tillbaka på Juridicum efter flera år i Hanoi. Här i samspråk med Cata
rina Carlsson, chef för juridiska biblioteket, och Le Thi Hanh, bibliotekarie från Hanoi, som un
der hösten deltagit i en ledarskapsworkshop i Lund.

Juridicums man i Hanoi
tillbaka på hemmaplan
utbyte. – Det yttersta syftet med

allt bistånd är att bekämpa fattigdomen. Vi vill bidra till att Vietnam
får jurister som bättre kan ta tillvara de fattigas intressen, säger docent Lars-Göran Malmberg.
I flera år var han lundajuristernas
”man i Hanoi” – den som på plats
skötte kontakterna i det biståndsprojekt som pågått sedan 1998.

Sida finansierar projektet som ska fortsätta fram till 2010, eventuellt längre. Uppdraget har från början varit att
hjälpa vietnameserna att bygga upp en
modern juristutbildning. Cirka 250 lärare från de juridiska fakulteterna i Hanoi och Ho Chi Minh City har på olika
sätt deltagit i ett utvecklingsprogram på
grundutbildningsnivå, utformat och drivet av jurister från Lund. Ett drygt 30-tal
vietnamesiska lärare byggde på med en
masterutbildning och av dessa är nu tio
inne i forskarstudier i juridik. Dessa bedrivs delvis i Vietnam, delvis i Lund och
nyligen lades den första doktorsavhandlingen fram – ”Judicial Independence”
av Van-Hoa To.
Inom biståndsprojektet har juristerna
nu börjat arbeta med att utveckla biblioteken som ju har en viktig roll i modern
universitetsutbildning. Under hösten har
fakulteten i Lund haft besök av forskare,

lärare och bibliotekarier från de vietnamesiska systerfakulteterna; bibliotekarierna har gått en särskild ledarskapsutbildning och fått möjlighet att sätta sig in
i bibliotekens förändrade roll inom den
moderna pedagogiken, t.ex. genom PBL
(problembaserat lärande).
– Föreläsningar är den vanligaste
undervisningsformen i Vietnam. Men
enormt mycket kan studenterna plocka
fram själva från databaser på nätet. Vi
har tillsammans med biblioteksdirektionen vid LUB tagit fram en variant av
Lunds eget sökverktyg Elin och anpassat
det till Vietnam, berättar universitetslektor Christian Häthén.
Lundajuristerna har lärt sig mycket
om sig själva genom projektet, påpekar
Lars-Göran Malmberg.
– Det har varit som att tvätta ögonen
och se allt man håller på med på ett nytt
sätt.
Nu sker efterhand en förändring av
engagemanget; alltmer antar biståndsprojektet formen av ett akademiskt samarbete mellan jämbördiga parter, säger
Malmberg och Häthén.
– Vi jobbar nu med att skapa hållbara
strukturer och kvalitetssäkringsverktyg
som kan sörja för att forskningen och utbildningen utvecklas kontinuerligt, berättar Lars-Göran Malmberg.
text & FOTO : BRIT TA COLLBERG
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”Lundainstitut” i Tanzania utbildar
tredje världen i handelsfrågor
utbyte. Biståndsminister Gunilla

Carlsson var på plats vid invigningen av det handelsinstitut i Tanzania som professor Göte Hansson vid
Ekonomihögskolan är akademisk ledare för. Det handlar om ett SIDAprojekt som går ut på att utbilda
tredje världens länder, de flesta i
Afrika, i världshandelsfrågor.
– Det ska inte vara så att det bara
är i-länderna som styr. Vi vill öka
afrikanernas förståelse och kompetens så att de kan vara med och påverka, säger Göte Hansson.

Världens minst utvecklade länder står för
cirka 12 procent av världens befolkning,
men spelar ändå en försvinnande liten
roll i världshandeln. Detta vill SIDA
ändra på och för tre år sedan fick Göte
Hansson, professor i internationell ekonomi och Afrika-forskare sedan länge,
frågan om han ville vara med och starta
ett handelspolitiskt utbildningsinstitut.
– För mig var det viktigt att det skulle vara på afrikanernas villkor. De fattiga
länderna som kollektiv skulle ”äga” institutet, säger Göte Hansson.
SIDA anlitade en konsult som reste
runt i Afrika i jakten på det rätta stället.
Han hittade det panafrikanska institutet ESAMI (Eastern and Southern African Management Institute) som ägs av
tio afrikanska stater och ligger i Arusha i
Tanzania vid den kenyanska gränsen.
Arusha kallas Afrikas Genève med
många internationella organ – och att
ESAMI är ett panafrikanskt institut
känns väldigt bra, tycker Göte Hansson.
Under i första hand den kommande
femårsperioden ska han lägga 75 procent
av sin arbetstid på det nya utbildningscentret. Till sin hjälp har han docent Yves
Bourdet, ansvarig för den utbildning på
franska som institutet erbjuder i Väst
afrika, samt universitetslektor Carl-Johan
Belfrage, båda från Ekonomihögskolan.
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Afrika är mer än vilda djur och vackra vyer. Nu är det dags för den kontinenten att lära sig mer
om världshandeln så att afrikanerna också kan få sin del av handelskakan. foto : göte hansson

Innan kontraktet slutfördes reste
ESAMIs generaldirektör till Lund för
att ”godkänna” det svenska universitetet som SIDA utsett till att leda den afrikanska utbildningssatsningen.
– Vår universitetsledning gjorde ett
jättebra jobb vid det afrikanska besöket,
berättar Göte Hansson. Generaldirektören var mycket förtjust.
ESAMI erbjöd det nya centret en äldre direktörsvilla som nu renoverats. Göte
Hansson har ett fint rum med vacker utsikt över det afrikanska landskapet, och
i villan finns också bibliotek, lektionssalar och sammanträdesrum. Här ska cirka
300 personer utbildas varje år.
– Även lundaforskare är välkomna
ner som gästforskare eller gästlärare, säger Göte Hansson.
Institutet som fått namnet Trade Policy Training Centre in Africa, TRAPCA, kommer även att starta en tvåårig
magisterutbildning för högre tjänstemän
inom världens minst utvecklade länder.

Göte Hansson blir
akademisk leda
re för ett handels
institut i Tanzania.

Docent och vice rektor Kristina Eneroth
vid Ekonomihögskolan blir inspektor för
den utbildningen.
Vid invigningen den 1 december deltog många representanter från olika länder och ministerier och den svenska biståndsministern höll ett positivt tal.
– Det här är ett bra exempel på hur regeringen stärker det svenska engagemanget inom handelsrelaterat bistånd. Centret
kommer att spela en viktig roll för att stärka utvecklingsländernas förhandlingskapacitet, sa Gunilla Carlsson.
Maria Lindh
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Lund ledande på GIS-utbildning
Data kopplade till kartor har många användningsområden
GEografitekinik. GIS, som i ”Lunds
universitets GIS-centrum”, är inte
ett självklart begrepp för de flesta.
Men alla stöter vi då och då på företeelsen i levande livet.

När vi tittar på tidningarnas kartor över
olika kommuners resultat i valet, när vi
hittat en bekants telefonnummer på nätet och skriver ut en karta över var han eller hon bor, när TV visar en översikt över
utbredningen av HIV i världen… då har
vi mött olika användningar av GIS, geografiska informationssystem. Det är helt
enkelt ett sätt att via speciella datapro-

gram koppla samman kartor med uppgifter om befolkning, hälsa, ekonomi,
klimat, växtlighet med mera.
– Resultatet kan användas för att beskriva och ge en bättre förståelse av ett
visst förhållande, men också för planering och prognoser, förklarade föreståndaren för LUs GIS-centrum Petter Pilesjö vid en informationsdag i november.
som presenterades vid GISdagen visade några exempel på teknikens
möjligheter. Här fanns allt från Sverigedemokraternas samband med invandrarantalet i olika skånska kommuner, till
De posters

GIS-tekniken ger nya
infallsvinklar på
Amazonas historia

Historiska, lingvistiska och arkeologiska data över språkfamiljerna Arawak och Caribs
utbredning i norra Sydamerika vid tiden för den europeiska kolonisationen.
karta : love eriksen

segrationen i östtyska Magdeburg, konflikten mellan natur-, kultur- och militär
intressen kring Kåseberga samt växtligheten i Inre Mongoliet.
Det är datoriseringen som gjort att
den här kopplingen mellan kartor och
andra fakta kunnat slå igenom så brett.
För tanken i sig är ju inte ny.
– Den förste som använde GIS på
medicinens område var läkaren John
Snow i London år 1854. Vid ett svårt kolerautbrott i Soho tog han reda på var alla
dödsfall inträffat och prickade in dem på
en karta. Kartan visade tydligt att smittan spridits från en infekterad vatten-

GEografitekinik. Med modern da-

tateknik och digitaliserade kartor
kan data från arkeologi, lingvistik, antropologi och kulturgeografi
kombineras och ge helt nya infallsvinklar för kulturvetenskaplig forskning. Humanekologerna i Lund var
nyligen värdar för en internationell
workshop kring detta tema.

Visst har t.ex. arkeologer alltid använt
kartor för att planera utgrävningar och
rita in fyndorter. Men det som GIS-tekniken – geografiska informationssystem,
se artikel ovan – möjliggör, det är att kombinera geografi med data från alla möjliga områden. Det kan gälla uppgifter om
t.ex. språkutbredning, vattenvägar, odlingsmarker, jakt, fiske och klimat som
så att säga kan lagras på varandra, både
från nutid och från valda tidpunkter i
det förflutna.
Möjligheterna att göra analyser genom att kombinera alla dessa data på
olika sätt blir nästan outtömliga. En användning är inom kulturvården.
– Vi har utvecklat ett sätt att bedöma
sannolikheten för var inom ett visst område det kan finnas förhistoriska bosätt-
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pump på Broad Street, berättade Emilie
Stroh i ett föredrag om GIS och hälsa.
Universitetets GIS-centrum är placerat vid Naturvetenskapliga fakulteten,
men får anslag också av de flesta andra
fakulteter.
– Vi ger kurser av alla slag: dag- och
kvällskurser, heltids- och deltidskurser,
campuskurser och distanskurser. Lunds
universitet är Skandinaviens och kanske
t.o.m. Europas största GIS-utbildare på
högskolenivå, förklarade Petter Pilesjö.
kan också ge
skräddarsydd hel- eller halvdagsutbildning till enheter och forskargrupper som
vill lära sig använda GIS-programmen.
Dessa är gratis för alla användare inom
LU, och kartor kan laddas ner via GIScentrets webbsidor.
– Den vanligaste användningen inom
Personal från centret

ningar. Att göra provgrävningar bara vid
de mest sannolika platserna blir ju väldigt mycket billigare än att göra det enligt ett mer slumpartat mönster, sa arkeologen Chris Gillam från University of
South Carolina.
Mötet i Lund handlade annars mer
om den forntida befolkningen i Sydamerika. Avdelningen för humanekologi har fått anslag från European Science
Foundation för att bygga upp en stor databas om språk och kulturutveckling i
Amazonas från 2000 f.Kr. till européernas ankomst.
– Jag har hunnit lägga in drygt 3.000
arkeologiska fyndorter hittills, och det
återstår säkert dubbelt så många, säger
doktoranden Love Eriksen som tillsammans med Andreas Persson från GIScentrum står för det praktiska arbetet
med databasen.
Till varje fyndort förs den information som finns från andra discipliner –
antropologi, lingvistik, ekologi, geologi
och geografi – och allt knyts samman via
ett GIS-program. På så sätt ska man kunna undersöka t.ex. var keramiktypen X
fanns år Y, vilket språk som då talades i
området, och så vidare.
LUM nr 10 | 2006

universitetet är att doktorander och uppsatsskrivare vill ha en kartbild som visar
det område deras forskning handlar om,
sa kartansvariga Karin Larsson.
Då handlar det om en enkel illustration. Lite mer komplicerade är så kallade tematiska kartor, där tabelldata kombineras med en karta som i olika färger
kan visa t.ex. vilka kommuner som studenterna vid en viss utbildning kommer
från. Hemtjänstens ruttplanering och
Skånetrafikens tidtabellsplanering är andra exempel på mer avancerade GIS-användningar.
– Numera kan man också ladda in
kartor i en handdator som kan tas med ut
i fält. Då kan arkeologer, botaniker, zoologer och andra direkt mata in de uppgifter de hittar vid en undersökning, förklarade Karin Larsson.
INGEL A BJÖRCK

Professor Alf Hornborg tror att bilden
av utvecklingen i Amazonas kommer att
ändras en hel del genom dessa nya möjligheter, inte minst språkhistoriskt.
– Nu ser de lingvistiska kartorna ut
som nationskartor: ett språk börjar precis där ett annat slutar. Så exakt kan det
inte ha varit! Många människor har säkert varit tvåspråkiga, och vissa språk lär
ha använts som gemensamma handelsspråk inom en region.
Arawakspråkens utbredning, som
Alf Hornborg själv studerat, tyder på att
de talats längs floderna i stora delar av
Amazonas. De har antagligen utgjort ett
praktiskt sätt för många folk att kommunicera på, utan att det betydde att dessa
folk ”var arawaker” i betydelsen en särskild biologisk grupp som migrerat över
Sydamerika.
Alf Hornborg är entusiastisk över
Amazonasprojektet, som han kallar ”det
roligaste projekt jag någonsin arbetat
med”. Den stora databas som nu arbetas
fram i Lund kommer att läggas ut på nätet när den är klar, så att forskare världen
över kan få tillgång till dess material.
INGEL A BJÖRCK

LU blir värd för
EU-skola i fysik
forskarutbildning. En internationell EU-skola i fysik har förlagts
till Lund. Sju nyantagna doktorander ska få sin forskarutbildning
här – EU betalar doktorandlönerna de första tre åren, LU det fjärde året. Värdar för skolan är de
teoretiska fysikerna och experimentella högenergifysikerna.

EU-skolan ingår i Marie Curie-program
met. Lundafysikerna har aldrig tidigare
hållit i ett sådant arrangemang. Dokto
randerna kommer från England, Ne
derländerna, Italien, Danmark, Rumä
nien och Kina – en åttonde deltagare är
svensk men denne får inga EU-medel.
– Gensvaret var stort när vi utannon
serade platserna. Vi fick in sextio ansök
ningar och många var mycket kvalificera
de. En tredjedel var kvinnor och av dem
som slutligen togs ut var fyra kvinnor; en
lämnade senare återbud och ersattes av
en man, berättar Gösta Gustafson, pro
fessor i teoretisk högenergifysik.
Efter ett år av gemensamma studier
och träning i problembaserat lärande
ska doktoranderna välja inriktningar.
– Tanken är att dessa unga forskare
ska ”växa upp” med LHC, den nya jät
teanläggningen för protonkollisioner vid
CERN som snart ska köras igång. Flera
grupper från Lund deltar i projektet och
vi hoppas och tror att dessa unga forska
re ska hitta sina intresseområden där, sä
ger en av gruppens lärare, Leif Lönnblad.
LUM träffade Lisa Carloni från Ita
lien. Varför har hon valt utbildningen?
– Visst går det att ta en doktorsgrad i
Italien men vad som händer sedan är osä
kert, menar hon. Rätt mycket fysik i Italien
är experimentellt inriktad och själv hör
jag nog hemma på den teoretiska sidan.
Bland mina studiekamrater är hälften mer
eller mindre experimentalister och hälften
teoretiker. Det är en spännande samman
sättning och det är också spännande att
vi här kommer att undervisas av både teo
retiker och experimentalister.
Göran Frankel
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Exakt vad orsakar
växthuseffekten?
70 forskargrupper jämförde resultat i Lund
Klimathotet. – Även om alla föl-

jer vad de åtagit sig enligt Kyotoprotokollet påverkas växthuseffekten knappast alls. Det är som att ta
första steget i en tusenmilamarsch.
Det viktigaste med överenskommelsen är det budskap man sänder ut.

i två år, men enligt Griggs börjar resultat kunna skönjas. Det finns 8–10 olika
sorters klimatmodeller som man arbetar
med i Europa. De kräver avsevärd datakraft och man har inte råd att köra modellerna så mycket som man skulle önska. När man nu samordnar sina resurser
blir läget ett annat.
– Det innebär att vi kan laborera med
olika parametrar och få fram resultat som
visar att somliga av dem inte är så betydelsefulla för växthuseffekten medan andra är kritiska, säger Dave Griggs.
– Vi får också ett stort statistiskt material som gör det möjligt att uttala sig
säkrare om risker. Om myndigheterna i
London vill bygga fördämningar längs
Themsen och frågar mig hur mycket floden kommer att stiga kan jag inte ge ett
tillfredsställande svar på detta. Men snart
kommer jag t.ex. att kunna säga: ”Det är
femtio procents risk att medeltemperaturen stiger med mer än tre grader, men
bara en procents risk att den stiger mer
än åtta grader”. Då kan man bilda sig en

smältande polarisar har
den motsatta effekten på våra breddgrader: att den naturliga pump som driver
Golfströmmen stannar av, och Sverige får ett arktiskt klimat. Dave Griggs
skrattar dock åt den löpsedel som en
svensk kvällstidning hade i höst. Pumpen hade enligt denna stått stilla i flera dagar.
– Vi vet inte vad som utlöser en förändring i detta system, men en sak vet
vi: att systemet är mycket stabilt. Om
man t.ex. på konstgjord väg skulle kunna
stoppa pumpen genom att dumpa enorma mänger sötvatten i havet, skulle den
inte spontant komma tillbaka, kommenterar Dave Griggs och tillägger:
– Men om vi får fram ett par scenarier
där pumpen verkligen stannar av, ja då
är vi lösningen på spåren. Då kan vi förstå vilka mekanismer som ”triggar” Golfströmmen.
Såvida nu inte

Det säger Dave Griggs, huvudkoordinator för det stora EU-projektet ENSEMBLES. Representanter för 70 forskargrupper som sysslar med klimatmodellering
samlades nyligen i Lund för att jämföra
sina resultat. Huvuddelen var europeiska men USA och Kanada var också representerat.
Det femåriga projektet har bara rullat

och den värmen krävde 40.000 liv, de
flesta i Frankrike, säger Dave Griggs. Om
vi inte haft någon växthuseffekt alls skulle en så het sommar ha inträffat en gång
på tusen år. Med nuvarande växthuseffekt händer det en gång på 250 år. Och
om vi inte försöker begränsa utsläppen av
växthusgas kommer varannan sommar
att vara så het omkring år 2040. År 2060
kommer en sådan sommar att anses vara
ovanligt kylig….

Dave Griggs, huvudkoordinator för det sto
ra EU-projektet ENSEMBLES, som ställer sam
man olika klimatmodeller.

uppfattning om hur mycket is som kommer att smälta i polarregionerna och hur
mycket floder kommer att stiga.
klimatscenarier
ligger någonstans mellan 1,4 och 5,8 graders temperaturförhöjning år 2100. Och
det finns egentligen inte mycket man kan
göra åt saken på kort sikt. Bara för att stabilisera koldioxidhalterna i atmosfären
krävs en minskning av utsläppen med
mellan 60 och 80 procent. Även med en
sådan drastisk åtgärd kommer växthuseffekten att fortsätta att utvecklas fram
till år 2040. Men därefter divergerar utvecklingen åt olika håll beroende på vad
vi gjort eller inte gjort. Det är alltså inte
meningslöst att minska koldioxidutsläppen, men det dröjer länge innan vi ser de
positiva resultaten.
– Sommaren 2003 var ju ovanligt het
De flesta av dagens

Allt handlar naturligtvis om

risker,
om saker som skulle kunna hända – eller med Griggs bildspråk:
– Om du flyger är du medveten om att
det finns en liten risk – mindre än en procent – att planet kan störta. Men tänk om
du inte vet om risken är bråkdelen av en
procent eller 50 procent? Skulle du vilja
flyga med ett sådant plan?
LUM hoppas att alla klimatforskarna
kom hem säkert.
text & foto :
Göran Frankel

!

Läs mer om klimathotet och
människors reaktioner på
det på sidan 20 och framåt.
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Svenska resultat
citeras allt mindre
Forskning. Hur mycket citeras svens

Kristina Lindgren är, liksom studenter och lärare, glad över det nya biblioteket på Fysikum.
Den gamla maskinhallen har förvandlats till en fräsch yta för litteratur och studenter.

Pelletronen gav plats
åt nytt bibliotek
Bibliotek. Det har gått åt mycket

vit färg för att förvandla den stora
mörka maskinhallen i Fysikums källarplan till ett ljust bibliotek. Och
visst har man lyckats – den trivsamma miljön lockar till sig både studenter och lärare.
– Det är inte bara läsplatserna
som drar – utlåningen av böcker har
ökat markant, säger bibliotekarie
Kristina Lindgren.

Sedan 2001, då UB 2 med den tekniska,
naturvetenskapliga och medicinska litteraturen lades ner, har Fysikum arbetat för
ett centralt husbibliotek. Dock har man
ända tills nu fått hålla till i provisoriska
lokaler med ett antal smårum högt upp i
ena ändan av huset. Mycket av samlingarna har fått travas i korridorerna. Studenterna har haft ont om plats och de
tekniska fysikerna har lockats bort till
mattehuset vilket lärarna här har beklagat. Men nu kommer de tillbaka igen.
– Ja nu finns det plötsligt plats för studenterna att sitta och grupparbeta, visar
Kristina Lindgren.
Det fysiska institutionsbiblioteket är
normalstort med cirka 700 hyllmeter.
Till institutionen hör 530 helårsstudenter och nästan 300 lärare och forskare.
LUM nr 10 | 2006

Under årens lopp har flera förslag till bibliotek presenterats och den ritning man
nu gått efter var den tredje i raden. Det
var Åsa Bergendahl på Byggnadsenheten
som kom på den goda idén att göra maskinhallen till bibliotek. Där stod fram
tills för ett drygt år sedan den jättelika acceleratorn, även kallad Pelletronen som
nu demonterats och delvis skrotats. Vissa delar av den har man kunnat hitta nya
hem till, som exempelvis till ett teleskop
på andra sidan Sölvegatan.
Maskinhallen har kompletterats med
läsplatser, kafé och en informationsdisk
en trappa upp och biblioteksytan består
sammanlagt av 266 kvadratmeter. När
väl den tredje ritningen antagits och beslutet om byggandet av biblioteket var taget gick det fort.
– Från beslut till färdigt bibliotek tog
det inte mer än ett år. Och eftersom lokalerna som blev bibliotek var tomma
har inte nybyggnationen stört den övriga verksamheten här så mycket.
Kristina Lindgren är också särskilt
nöjd med läget på biblioteket – alldeles i
anslutning till huvudentrén mitt i institutionsbyggnaden.
– Det har verkligen blivit husets hjärta, säger hon.
Text och foto : Maria Lindh

ka publikationer? Den frågan tacklas
i en ny bibliometrisk översikt över ut
vecklingen från 1982–2004 utgiven av
Vetenskapsrådet. Andelen svenska ve
tenskapliga artiklar som har blivit högt
citerade har minskat sedan 1980-talet.
Den nedåtgående trenden märks fram
för allt i förhållande till flera europeiska
länder som Danmark, Nederländerna,
Norge och Tyskland. Men Sverige ligger
fortfarande på sjätte plats i världsran
kingen, och utredarna menar att man
kan ifrågasätta det i forskningspolitiska
debatter vanliga påståendet att veten
skapliga publikationer från Sverige har
sjunkit i kvalitet. I en jämförelse mellan
de svenska lärosätena konstateras att
Karolinska institutet följt av Lunds uni
versitet, Uppsala universitet och Göte
borgs universitet är störst när det gäller
antalet publikationer. Men Uppsala och
Lund har minskat sin andel med tre pro
cent vardera och Karolinska institutet
med två procent. Skillnaderna i medel
citeringen är inte så stor mellan de olika
lärosätena och ligger vanligen en pro
cent över världsgenomsnittet. Skriften
ingår i Vetenskapsrådets rapportserie
med nr 13:2006.

Nystartad portal
för medicinsk teknik
Internet. Den nya portalen för medi

cinsk teknik omfattar forskare inom tek
nik, medicin och naturvetenskap. Ge
nom portalen ska forskare i besläktade
områden kunna hitta varandra, hjälpas åt
att finna finansiärer och också synas för
omvärlden och för studenter. ”Portalfi
gur” är forskarassistent Tomas Jansson,
elektrisk mätteknik. Han samlar i nätver
ket LABIB, ”Lund Alliance for Bio Ima
ging and Bioengineering” forskare i bl.a.
matematik (bildanalys), atomfysik (laser
behandling), elektrovetenskap (hjärtsig
naler) och hållfasthetslära (biomekanik).
Portalen är under uppbyggnad på Inter
net, se www.lth.se/index.php?id=1779
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Få kvinnor kvalificerade
för nobelpriset i fysik
Men de har framtiden för sig, menar Cecilia Jarlskog
re. Hon hade inte tid att gifta sig; hon var
gift med vetenskapen. Efter tyskarnas
Anschluss av Österrike blev Meitner automatiskt tysk medborgare och drabbades av raslagarna. Hon var judinna, och
hennes kollegor – inklusive Otto Hahn
– hjälpte henne att fly, berättar Cecilia
Jarlskog och fortsätter:
– Enrico Fermi hade visat att man
genom att skjuta neutroner mot tunga
atomkärnor kunde skapa nya och ännu
tyngre grundämnen, och Meitner övertygade Hahn om att man skulle göra sådana experiment i deras laboratorier i Berlin. Det var inget konstigt med det; den
typen av experiment var i ropet och gjordes på många platser. Efter det att Meitner flytt fick Hahn fram ett resultat som
ingen fått; han kunde visa att den beskjutna atomkärnan hade klyvts. Det var för
detta experimentella resultat som Hahn
fick Nobelpriset. Meitner har producerat
många värdefulla forskningsrön, men det
är inte för den samlade insatsen man får
Nobelpriset utan för en enskild, stor upptäckt.

jämställdhet. Varför har så få kvin-

nor fått Nobelpris i kemi och fysik?
För professor Cecilia Jarlskog är
svaret enkelt: det har nästan inte
funnits några kvalificerade kandidater.
– Från 1989 till 2000 satt jag med
i Nobelpriskommittén för fysik, och
tro mig, om jag hade kunnat skulle jag ha gjort något åt saken. Men
det fanns så gott som inga kvinnor
som var nominerade, säger hon.

Hittills har två kvinnor fått Nobelpriset i fysik: Marie Curie 1903 och Maria Goeppert-Mayer 1963. Det finns tre
kvinnliga nobelpristagare i kemi: Marie Curie 1911, hennes dotter Irene Joliot-Curie 1935 och Dorothy Crowfoot
Hodgkin 1964.
Att nästan inga kvinnor nomineras är
slående när det totala antalet nominerade i fysik ett normalår är i storleksordningen 300 personer. Priskommittén kan
också nominera; det händer ibland när
man tycker att ett viktigt namn fattas.
Men själv har Cecilia Jarlskog inte nominerat någon. Hon tycker inte att hon
som ledamot bör göra det, även om det
är tillåtet.
hon inte vara om
sitt arbete i kommittén eftersom dess
handlingar är sekretessbelagda i 50 år.
För närvarande har man alltså insyn i
kommitténs arbete fram till 1956. Och
inom den perioden faller 1944 års Nobelpris som i somligas ögon är ett flagrant
exempel på manlig chauvinism. Priset
utdelades efter krigsslutet till Otto Hahn
för upptäckten av atomkärnans fission eller klyvning – men inte till hans lysande
medarbetare Lise Meitner. Cecilia Jarl-

Cecilia Jarlskog har suttit med i Nobelpris
kommittén för fysik och tycker att det är rätt
att nästan inga kvinnor har nominerats till
priset. De har inte varit kvalificerade nog.

Mer precis än så kan

skog tycker mer synd om Otto Hahn än
om Lise Meitner, eftersom han har påståtts förminska Meitners insats på olika
sätt. En dokumentär om Meitner med
denna vinkel visades nyligen i SVT. Cecilia Jarlskog ombads att delta i sändningen och kommentera filmen, något
som hon ytterst motvilligt ställde upp
på.
– Lise Meitner var en hängiven forska-

i en manlig fysikvärld vet
Cecilia Jarlskog hur utanförskap känns.
– Nobel borde ha stipulerat att hälften av Nobelprisen måste gå till kvinnor,
funderar hon. Det hade varit ytterst svårt
att hitta värdiga kvinnliga pristagare under de första decennierna. Men det kanske hade bidragit till att vi hade haft fler
kvinnliga toppforskare i dag.
– Men de kommer, var så säker! Fler
och fler kvinnor läser nu fysik. Männen kommer troligen att lämna fältet
för ekonomiskt mer lukrativa sysselsättningar…
Som kvinna
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Dokumentärfilmsfestivalen på Kino om hur unga asiaters liv lockade
många besökare.

Tung Huan-Chun och Z´hang Xiaodan tyckte att det var
bra att filmerna visade att mycket förändras i Asien.

Filmfestival belyste klyftor
bland unga i Asien
filmfestival. ”Ung i Asien” var te-

mat för en filmfestival i Lund i november. Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, som för åttonde
gången arrangerade ”Focus Asia”,
hade istället för enbart föreläsningar satsat på att visa ny dokumentärfilm.

Klyftorna växer i världen också på lokal och regional nivå. Den unga medelklassen i Asiens storstäder njuter av en
ny frihet. Men på landsbygden behåller
fattigdomen sitt grepp. Härifrån slussas
unga kvinnor till städernas jättefabriker
och bordeller. Detta visade festivalens
filmer som kom från Nordkorea, Vietnam, Burma, Thailand, Indonesien och
Indien. Några regissörer fanns på plats
och diskuterade på biografen Kino där
man hyrt in sig.
– Det här är en del av tredje uppgiften för oss, säger Roger Greatrex, centrumföreståndare. Vi är jätteglada, för
här finns många nya ansikten i publiken
och nästan alla biljetterna, som var gratis, har gått åt.
Marina Svensson, studierektor, och
LUM nr 10 | 2006

Nina Brand, informatör, hade gjort programmet.
Filmerna visar unga människors olika
villkor och speglar både moderniseringen och dess baksidor.
– Frågorna engagerar våra studenter,
varav många själva kommer från Asien.
Det är bland annat de växande klyftorna vi diskuterar på vårt masterprogram,
berättar Marina Svensson.
Masterprogrammet Asian Studies löper på tre terminer men utökas från höst
en 2007 till fyra terminer enligt Bologna
modellen. 45 studenter tas in, fördelat på
två inriktningar: Öst- och sydöstasien
och Sydasien.
Tung Huan-Chun från Taiwan och
Z´hang Xiaodan från Beijing läser båda
på masterprogrammet. De har just sett
en film om Vietnam, som inte hunnit så
långt i den ekonomiska utvecklingen.
– Vietnamesiska barn från landet lever på att sälja lotter på gatorna i Hanoi,
det upprörde mig och är inget som jag ser
hemma, menar Tung Huan-Chun. Därmed inte sagt att det inte också hos oss
finns fattigdom på landsbygden.
Z´hang Xiaodan håller med henne:

– Dokumentärer fokuserar ofta på problem, eftersom de behöver lösas. Men filmerna som presenterats här visar en nyanserad bild, att saker också förändras och
det kanske har utmanat många som har en
mer traditionell bild av Asien, säger hon.
Paolo Favero och Angelo Fontanas
film ”FLYOVERDELHI” skildrar ung
välutbildad medelklass i New Delhi som
njuter av nöjeslivet, av att tjäna pengar
och konsumera. Allt fler säger nej till
uppgjorda äktenskap och väljer att fortsätta jobba, leka och leva singelliv.
– Bara två av de tjugo unga människor som jag intervjuade under en tvåårig fältstudie före filmen, har gift sig och
bildat familj. Nu är dessa unga över trettio, berättade Paolo Favero.
Därmed är de lika sina generationskamrater i andra av världens storstäder,
menade Staffan Lindberg i publiken; han
är föreståndare för SASNET, nätverket
för sydasienstudier.
– Du hade nog kunnat göra en ungefär likadan film om unga människor i
Stockholms city, sa Lindberg, och Favero höll med honom.
text & foto : BRIT TA COLLBERG

19

Klimathotet har nått kvällstidningarnas
löpsedlar och vi börjar förstå allvaret.
Men kommer vi att tackla problemen den här gången? Eller slås klimatfrågan ut av nya nakenchocker?
Medieforskning visar att människor skakar av sig oron för sådant
som aids och onyttiga livsmedel när
nya hotbilder dyker upp. Det blir
allt tydligare att ny teknik inte räcker – det måste till nya attityder om
vi ska gå från ord till handling.
Medan den stora klimatkonferensen pågick som bäst i Lund (se
sidan 16) sökte LUM upp några av forskarna inom de ”mjuka”
ämnen som nu alltmer kommit i
fokus.
– Det är inte för sent att rädda vår planet, säger samhällsforskarna. Men det är bråttom.
illustrationer :
maria esaiasson

klimathotet
– hetare än någonsin...
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chockrubriker
– och sen då?
Miljölarmen har kommit och gått på
löpsedlarna sedan 60-talet. Frågan
är om vi glömmer dem lika snabbt
som de kommer. Eller påverkas vi
och ändrar våra beteenden?
– Både ja och nej, säger Gunilla
Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

På 80-talet var miljöopinionen på topp
och miljöpartiet tog sig in i riksdagen.
Sedan kom intresset för ekonomi på 90talet och miljöfrågan dog. När ekonomin
är på dagordningen är miljön det inte,
och vice versa.
Studier visar att ett högt värde på
mediernas agenda hör ihop med en stark
opinion. Men forskarna vet inte vad som
är hönan och vad som är ägget: opinionen först och sedan tidningsrubriker eller tvärtom.
Norska studier om livsmedelsrisker vi-

sar att beteendeförändringarna hos allmänheten är mycket kortsiktiga. Intressant är också att ett upplevt högt
miljöintresse inte alltid stämmer med
hur man agerar konkret.
– Unga människor uppger att de är
mer intresserade av miljöfrågor än vad
medelålders kvinnor säger att de är. Samtidigt är det kvinnorna som miljösorterar
in absurdum medan de unga inte alltid är
så miljövänliga, säger Gunilla Jarlbro.
Risklarm går i cykler; livsmedelslarm,
miljölarm och influensalarm avlöser varLUM nr 10 | 2006

Hur stor miljöbov är du?
Gunilla Jarlbro

Kör: Har ingen bil men en utomordentligt bra cykel.
Pendlar till Lund från Helsingborg med tåg.
Bor: I lägenhet och det är väl eluppvärmning tror jag?
Flyger: Tyvärr alldeles för mycket ur miljöhänseende.
Merparten av mina kollegor åker tåg till Stockholm,
men det är svårt för mig eftersom det saknas direkt
förbindelser dit från Helsingborg.

andra. Vi oroas över nya risker men lär
oss leva med de gamla. Ett exempel är
hiv-aids-debatten som hade sin storhetstid på 80-talet och som kröntes med en
stor nationell kampanj 1987. När man
bara ett par år senare, i början på 90talet, frågade svenskarna var de mycket mindre rädda för att drabbas än bara
några år tidigare trots att risken fortfarande var och är lika stor. I dag är ingen
längre särskilt rädd för att få hiv-aids.
– Men på 80-talet hade medierna hivaids på sin agenda.
Klimatrapporteringen den senaste ti-

den har varit intensiv, men hållit en vettig
nivå, tycker Gunilla Jarlbro. De starka
ord som använts såsom ”Klimatchock”
kanske mest är en naturlig efterföljare till
”Nakenchock” och de kreativa, svärtade
rubrikerna ett måste för att nå ut i dagens mediebrus.
En gammal studie visar att vi utsätts

för 4000 kommersiella och ickekommersiella budskap om dagen. Gunilla Jarlbro uppskattar att siffran har dubblats
idag. Medieutbudet är betydligt större
med kanaler dygnet runt; datorn fungerar både som tv och radio.
Det finns alltid en gräns för hur länge
medierna kan hålla liv i ett ämne. En del
ämnen självdör. Andra får konkurrens
av nya. Eller vad sägs om den här nyligen uppsnappade huvudnyheten som
visar kvällstidningarnas aldrig sinande
intresse för kändisar: ”LillBabs nära bli
blind – tog lim i ögonen i stället för ögondroppar”.
Anna Johansson

Kör: Har ingen egen bil.
Lånar ibland en Ford Escort.
Bor: I en hyreslägenhet i centrala Lund,
som troligtvis värms med fjärrvärme.
Flyger: Två utlandsresor det
senaste året – båda nöjesflygningar.
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Tekniken finns
– men det måste till politiska beslut
Nyligen kom larmrapporten som
slår fast vad klimatförändringarna
kostar samhället om vi dröjer med
åtgärder.
Professor Thomas B Johansson
delar ekonomen Nicholas Sterns bedömning. Det är mycket bråttom.

– Om vi inte snabbt lyckas med rejäla förändringar har det inte så stor betydelse
vad vi gör senare, för då har tåget gått, säger Thomas B Johansson som är chef för
Internationella miljöinstitutet vid Lunds
universitet, IIIEEE.
Den miljövänliga tekniken finns, men
det krävs politiska beslut om styrmedel
som leder till att de används och utvecklas, menar Thomas B Johansson som i 30
år forskat på hållbara lösningar på världens energi- och miljöproblem. I Nairobi deltog han nyligen i årsmötet för Global Network on Energy for Sustainable
Development (GNESD). Det gick parallellt med FN-mötet i Nairobi, som han
följde på distans.
Vad är resultatet av Nairobi?

– Det händer för lite och för långsamt. Om man istället för att peka fing-

er mot utvecklingsländer med klimatgaser som argument, erbjöd lösningar på
lokala problem skulle det vara lättare att
få med sig utvecklingsländerna.
– Att begränsa klimatgaserna ses ofta
som ett hinder för den ekonomiska utvecklingen. Men lösningen kan vara svaret på en rad andra problem: säkrare och
mer tillförlitlig energi, minskat importbehov av olja, åtgärder mot andra miljöfrågor som ”asian brown cloud”, luftföroreningar inne och ute och försurning.
Ny teknik finns i

många former. Det
kostar att byta och vidareutveckla teknik, men mycket mindre än att
t.ex. utrymma Malmö om 30–40
år när vattenståndet
stigit. Problemet är
att de kostnaderna inte
ingår i marknadspriserna för
fossila bränslen.
Tvärtom subventionerar många

stater dem med sammanlagt 200 miljarder dollar per år, säger Thomas B Johansson.
Han är imponerad av Kinas miljöambitioner. Energieffektiviteten i hela ekonomin ska öka med 20 procent till 2010
och de förnybara källorna samtidigt öka
från 5,8 till 10 procent. Lyckas man ser bilden lite mer hoppfull ut. Indien, Brasilien
och andra länder bör kunna följa efter.
Vilken tekniker tänker du på?

– Mest kan vi vinna med energieffektiviseringar, förnyelsebara energikällor och underjordisk koldioxidlagring.
En doktorand i Linköping visade nyligen att svensk industri
kan halvera sin elförbrukning
och tjäna pengar på det.

Hur stor miljöbov är du?
Thomas Johansson

Kör: Jag har en nyinköpt etanolbil
Bor: Jag har en värmepump och ett värmebehov på
20–30 kWh per m2, så jag har gjort en del.
Flyger: IIIEEE flyger mycket men gör det för köpta ut
släppsrättigheter, som begränsar någon annans utsläpp
inom ramen för EU:s utsläppstak. För 20.000 kr per år kan
vi göra flygresor över hela världen utan att bidra till högre
koldioxidutsläpp.
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Kärnkraften då?

– Den är långsam och dyr att bygga
ut, men kan behållas tills vidare om den
är reaktorsäker, om avfallshanteringen är
löst, risken för kärnvapenspridning stoppad och verken inte kan vara mål terrorhandlingar.
– Vindkraften har mycket stor potential men är globalt inte utbyggd där det
blåser allra mest. Solkraften blir billigare för varje större utbyggnad men i Sverige saknas statliga incitament för vidareutveckling.
är ett slående
exempel på att ingenting händer:
– Vi halverade energibehovet i nya hus
redan 1970–1985. Sedan har det stått stilla. Boverket skärper nu uppvärmningskraven för nyproduktion från 150 till 110
kWh/m2 och år medan man i Tyskland
diskuterar 10–30 kWh. Det finns fungerande passiv-hus som inte kräver någon
uppvärmning alls och det går att bygga
plus-hus som ger ett tillskott av energi!
– Globalt är matlagningen i uländer
en avgörande fråga. Varje alternativ till
öppna brasor är ett stort steg framåt.
Thomas B Johansson tycker inte man
ska göra en moralfråga av sin miljöprofil.
Det är politikernas beslut som är viktigast
även om personliga åtgärder hjälper till.
– Politiker måste ändra konkurrensvillkoren: beskatta de fossila energislagen och
subventionera de hållbara. Företagsledare är också viktiga för att hitta på
gångbara lösningar som kan förenas med överlevande företag.
Byggsektorn i Sverige

Svenska folket är nu medvetet om problemets omfattning.
70 procent förklarade sig nyligen
beredda att betala extra för minskade klimatgaser.
– Mitt julklappstips: Ge bort
filmen ”The Planet” eller Al Gores
film ”En obekväm sanning”.
MATS NYGREN
Kör: Flitigt i en Toyota Avensis,
samåker med hustrun.
Bor: I välisolerat parhus
eldat med naturgas.
Flyger: Har flugit en gång i
jobbet och en gång privat i år.
LUM nr 10 | 2006

Hur stor miljöbov är du?

Magnus Johansson

Kör: Har ingen bil. Åker helst tåg.
Bor: I bostadsrätt, som värms med fjärr
värme: ”förmodligen gamla sopor”.
Flyger: Flög senast för två år sedan, till
en konferens i Kanada.

Nya ord
kan hjälpa oss att förstå
– Jag tror inte världen styrs av giriga människor. Ser man hur folk
agerar lokalt, så tar de ofta ansvar. Inte minst därför behöver
man koka ner de jättelika globala miljöproblemen till hanterbara
frågor på lokal och regional nivå.

Det säger pedagogen Magnus Johansson som skriver på en avhandling om
unga miljövetares tankar om hur de
kan påverka samhället mot en hållbar
utveckling.
Svårigheten är att miljöproblemen
ofta är osynliga, man behöver kunskap
för att kunna se dem, säger han.
– Men jag är upplysningsoptimist!
En pedagogisk utmaning är hur man
ska sätta pris på miljön, t.ex. införa ett
högre energipris utan att det uppfattas
som ett hot. För vi kommer att tving-

as förändra vår livsstil. Vår generation
är nog den mest gränslösa hittills, men
vi kan inte fortsätta så.
För att klimatförändringen ska bli
begriplig på ett samhällsplan och för
den enskilde behövs nya begrepp, ja
nästan ett nytt språk, fortsätter Magnus Johansson.
– Universiteten kan hjälpa till med
att skapa det, genom projekt och mötesplatser som överbryggar gränserna
mellan forskare och praktiker.
Britta Collberg

Kör: En gammal Citroën.
Bor: I lägenhet som
värms med fjärrvärme.
Flyger: Har gjort två
utlandsresor med flyg
senaste året.
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Hur stor miljöbov är du?

Karin Bäckstrand

Kör: En Saab 95 från 2004. Tyvärr ingen 95 biofuel,
men det blir det nästa gång!
Bor: I hyresrätt som värms med fjärrvärme.
Flyger: Har gjort 4–5 utlandsresor med flyg senaste
året. Försöker alltid ta tåg inrikes, av princip.

länder, hade vi inte haft en global klimatöverenskommelse.
U-länderna behöver också hjälp att
bygga upp en administrativ kapacitet till
stöd för en demokratisk och ekonomisk
utveckling. Många i-länder och företag
drar sig för att investera i länder med instabila och korrupta regimer, t.ex. i Afrika, som redan är hårt drabbat av klimatförändringar.
politiska flyktingar i världen, men FN beräknar att
det finns cirka 60–100 miljoner miljöflyktingar.
– När jag disputerade för fem år sedan betraktades miljöpolitik
som ett ”mjukt” område
inom statsvetenskapen. Så
är det inte längre, konstaterar Karin Bäckstrand.
Det finns 28 miljoner

i–länder
måste visa på miljömöjligheter

Britta Collberg

– Industriländerna måste gå före.
Vi kan välja att leva så trycket på
miljön minskar. Det valet har inte
den fattige bonden i Malawi, säger
statsvetaren Karin Bäckstrand.

Hon forskar i internationell miljöpolitik
och samarbetar med LUCSUS-forskare i
flera tvärvetenskapliga EU-projekt.
– Vi kommer att anpassa oss, om klimatförändringarna hotar vår säkerhet
och våra samhällens stabilitet. Då reagerar vi som i krig, med t.ex. ransonering av internationellt flyg. Redan 2003
slog Pentagon fast att den globala klimatförändringen är ett större framtidshot än
terrorismen, säger Karin Bäckstrand.
i klimatfrågan genom sina diplomatiska insatser.
Det var EU som fick med Ryssland på
Kyotoöverenskommelsen, som är ett
grundläggande regelverk med bindande
tidtabeller för hur i-länderna ska minska sina utsläpp. Men det krävs ett helt
batteri med andra åtgärder ända ner till
EU spelar en viktig roll

individnivå. Klimatfrågan skär rakt igenom vårt samhälle – den berör energi,
transporter, jord- och skogsbruk, livsstil.
Karin Bäckstrand betonar vikten av ledarskap, t.ex. av det slag som Tony Blair
senast visat prov på.
I ett EU-projekt studerar Karin Bäckstrand samverkansprocesser i form av
multilaterala miljöavtal.
– Det är mycket ord, men lite handling. Man skulle kunna bli cynisk,
men det börjar hända saker och även
små nationer kan bidra till att
minska koldioxidutsläppen
i världen.
Kyotoprotokollet gör
det möjligt att föra över
ny miljövänlig teknik
från i-länder till u-länder.
I-landet får tillgodoräkna sig
utsläppsrättigheter i den storleksordning som utsläppen minskas i u-landet.
– Det kan tyckas omoraliskt, men
är realpolitik. Utan flexibla system,
med fördelar för både fattiga och rika
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Klimatfaran kan bara lösas genom

Tvärvetenskap
Det är inte för sent att rädda planeten. Men vi måste se samhället och
naturen som en helhet. Det behövs
bred samverkan för att ändra kurs
mot en hållbar utveckling.
– Klimathotet avvärjs bara med
insatser från forskare inom alla områden, i samarbete med varandra
och omvärlden, säger Lennart Olsson.

Lennart Olsson är föreståndare för
LUCSUS, Lunds universitets centrum
för studier av uthållig samhällsutveckling. Tvärvetenskapliga
LUCSUS erbjuder en internationell
mastersutbildning och
centrets forskare ingår i flera
breda EU-projekt. I dagarna åker Lennart
Olsson till New Delhi med
EUs miljökommissionär för
att träffa Indiens miljöminister och indiska kolleger och
diskutera de politiska och
ekonomiska påfrestningar som
klimatförändringarna för
med sig.
Redan på 1990-talet hade vetenskapen klart för sig att klimatet
håller på att förändras och att människan bidrar till det, berättar Lennart Olsson. Men de stora olje-, koloch bilbolagens motpropaganda gav
bilden av en splittrad vetenskap och händelser som den 11 september fokuserade
LUM nr 10 | 2006

andra globala hot – fram till nu. Som tur
är har forskarna använt tiden väl; de är
eniga och vet vad man ska göra.
– Frågan är hur? Det behövs mer kunskap om hur människor, företag och nationer samspelar, mer samarbete mellan
samhällsvetare, humanister, naturvetare
och tekniker och mellan teoretiker och
praktiker.

SUS är ett bra exempel på svårigheten
att forska över fakultetsgränserna. Naturvetenskapliga fakulteten, som man
sorterade under, ansåg inte att verksamheten var tillräckligt naturvetenskaplig och ifrågasatte kvaliteten. Universitetsledningen blev räddaren i nöden och
LUCSUS en fristående centrumbildning
inom tionde området.

är
samarbetet lätt att få till. Ofta styr särintressen, inte minst inom vetenskapen,
menar Lennart Olsson.
– Fakulteterna kan ibland agera tankepoliser och klimat och miljö har av
tradition varit en teknisk och naturvetenskaplig fråga. Naturvetarna har inte
frågat efter samhällsvetarna och tvärtom. Viktig kunskap om samspelet mellan natur och samhälle har fallit mellan stolarna. Ämnesspecialiseringen gör
också att forskare ofta inte vågar gå utanför sitt eget område eller uttala sig så
entydigt som t.ex. medierna vill.
Hans eget tvärvetenskapliga LUC-

Men det finns också

Fast inte ens inom universiteten

andra hinder för
ett samtal som gör klimatet till något
som alla känner ansvar för. Det saknas
en teoretisk modell som fångar in hur natur och samhälle hänger ihop och är beroende av varandra.
– Det enda vi har är ”ekologisk ekonomi”, som försöker förena ekologi och
ekonomi. Naturen ses som producent av
varor och tjänster, men det finns ju andra skäl att förhindra dagens rovdrift på
planeten än rent materiella. Vi måste sluta att se den rationella och den spirituella
sidan hos människan som motsatser, menar Lennart Olsson.
BRIT TA COLLBERG

Hur stor miljöbov är du?

Lennart Olsson

Kör: En Opel Astra från 2001.
Bor: I hus som värms med ved och el.
Flyger: Mycket utomlands i jobbet, kanske
30 gånger senaste året, eller två–tre resor i
månaden.
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miljöpsykologi
Hur får vi grön motivation?
För att ny teknik ska tas i praktiskt
bruk krävs att allmänheten accepterar den. Det gäller inte minst på
miljöområdet. Därför kan även ingenjörer och beslutsfattare behöva
förstå lite psykologi, dvs. vad som
gör att vi tar saker till oss.

”Miljövårdspsykologi – en handbok för
praktiker” är arbetsnamnet på ett projekt som Maria Johansson fått en halv
miljon kronor för av Formas. Hon är fil
mag i psykologi och fil dr i miljöpsykologi och arbetar på Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH.
Maria Johansson ska till att börja med
intervjua praktiker på konsultföretag,
länsstyrelser, kommuner
med mera och se vilka kunskaper de
behöver.

Hur stor miljöbov är du?

Maria Johansson

Kör: Familjen har en bil, Ford Focus.
Bor: Vi håller på att installera fjärrvärme.
Flyger: Vi har gjort två flygresor tur och
retur.

– Sedan ska jag beskriva den relaterade miljöpsykologiska forskningen och
slutligen försöka göra våra vetenskapliga
teorier tillgängliga på begriplig svenska,
förklarar hon.
– Handboken ska inte bara presentera vad som står i böckerna utan också
vara uppdaterad till den närmaste
framtiden genom att jag intervjuar
framstående miljöpsykologer.
Som bakgrund har hon en antologi över svensk miljöpsykologi, men här ska också den internationella forskningen synas.
Maria Johansson har själv
disputerat på människors val av
transportmedel. Hon har också
forskat på allmänhetens attityder
till biologisk mångfald och hur
folk accepterar vindkraftverk
nära sina bostäder.
En erfarenhet är att även om
människor uttrycker stor omsorg
om miljön och känner ett moraliskt ansvar för att skydda den, så innebär det
inte alltid att de beter

sig miljövänligt. Det kan delvis förklaras av vanor och olika sociala barriärer.
Det här är något som intresserat miljöpsykologerna allt mer på senare år. Den
klassiska miljöpsykologin handlar om
hur vi påverkas av miljön men nu uppmärksammar man minst lika mycket
den motsatta relationen.
– Det går alltid lättare att genomföra åtgärder i samhälle om medborgarna känner en inre motivation. Det borde man tänka redan när man utvecklar
ny teknologi, säger Maria.
någon specifik
forskning om huruvida det finns en ”miljödepression”, alltså att vi resignerar inför medias domedagsrubriker eller rent
av deppar ner oss av oro.
– Däremot finns det miljöpsykologisk
teori som beskriver att om någon upplever sina ansträngningar som meningslösa kan det leda till personen slutar att
försöka agera även när hans eller hennes
beteende har betydelse, s.k. inlärd hjälplöshet.

Hon känner inte till

26 												

MATS NYGREN
LUM nr 10 | 2006

Porträtt | Gregor Noll

folk och får

Själv skulle han säkert slå bort inledningens lovordande beteckning – enligt arbetskamrater på Juridicum är han ofta
alldeles för ödmjuk och självkritisk. Därför kan det vara på sin plats att börja presentera Gregor Noll genom några citat
från personer i hans närhet:
”Han är fantastisk att jobba med”,
”analytisk, teoretiskt begåvad”, ”talar alltid om angelägna saker, både yrkesmässigt och privat”, ”har humor”, ”väldigt
social, har ett stort kontaktnät”.
Men själv vill Gregor Noll alltså ogärna framhäva sig, och tycker inte heller att
han har mycket att berätta om sig som
privatperson.
– Tyvärr är jag ju inte skärmflygare,
eller samlar på veteranbilar eller har några andra spektakulära hobbies, ursäktar
han sig.
Om sin forskning talar han däremot
gärna. Den handlar om mänskliga rättig
Nye folkrättsprofessorn Gregor
Noll kopplar gärna av med sina får
i Halland. foto : jonas andersson
LUM nr 10 | 2006
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Vilken lundaforskare har en bakgrund i Tyskland, har arbetat med
att baka och sälja surdegsbröd, har
får i Halland, och är universitetets
kanske främsta expert på migration
och flyktingfrågor?
Om inte de första ledtrådarna
räcker, så ger nog den sista uppgiften svaret: den nyutnämnde professorn i folkrätt Gregor Noll.

t

heter, asyl- och flyktingfrågor, migration, trafficking och mellanstatlig våldsutövning – ämnen som blir allt hetare i
samhällsdebatten.
Själv kom han 1986 till Sverige inte
som flykting, utan för att leva ihop med
sin svenska hustru Birgitta. Hans mors
familj tog sig däremot från Öst- till Västtyskland år 1947 med hjälp av vad som
idag skulle kallas människosmugglare.
– Det var dock under ganska odramatiska omständigheter. Däremot har jag
kollegor och bekanta som tagit sig till
Europa under mycket svåra sammanhang, understryker han för att inte göra
för stor affär av sin egen bakgrund.
Som forskare är Gregor Noll noga med

sin neutralitet: hans personliga åsikter
ska hållas strikt skilda från forskarens
analyser av forskningsresultat, fakta och
juridiska texter. Ändå hamnade han ordentligt i hetluften, när han efter jur.
doktorsexamen i Lund år 2000 blev föreståndare för Danmarks centrum för
mänskliga rättigheter. Det var just när
Danskt folkeparti startat sin kampanj för
att begränsa invandringen och flyktingmottagandet i Danmark.
– Centret hade tidigare kritiserat vissa restriktiva lagförslag med hänvisning
till Danmarks åtaganden på människorättens område. Det gav upphov till en
våldsam motattack i medierna. Vi anklagades för att ha politiserat vår verksamhet, fast vi bara redovisade vad folkrätten
säger, berättar han.
Politikerna i Danskt folkeparti nöjde
sig inte med att angripa centret i medierna. De ville också skära ner anslagen och
minska centrets självständighet bland
annat genom att ge det en ”överrock” i
form av en regeringstjänsteman i styrelsen. Men centret och dess tillskyndare
lyckades försvara sig mot angreppen.
– Vi klarade oss bra i slutändan, men
det var slitsamt. Efter en sådan pärs lär
man sig uppskatta ett gammalt universitet med ett rätt stort mått av självstyre,
säger Gregor Noll med en gest över sitt
arbetsrum på Juridicum.
Mindre framgång hade han däremot i

Gregor Noll tycker inte att det är hans uppgift som forskare att driva politik. Men han kan
peka på inkonsekvenserna i det nuvarande systemet. foto : jonas andersson

”Visst ger vi bistånd till de fattiga länderna, men
de summor som migranterna skickar tillbaka till
sina familjer är långt högre. ”
samröret med EUs ministerråd för ett par
år sedan. Här var det inte fråga om någon
konflikt, utan om ett utredningsuppdrag
för EU-kommissionen. Gregor Noll och
hans medarbetare la fram ett förslag om
”asylvisum” som skulle kunna sökas på
alla EU-ambassader runtom i världen.
Om en första prövning på ambassaden
visade att asylskäl kunde finnas skulle
flyktingen enligt förslaget få resa vidare
till asyllandet för slutlig prövning.
skulle ge en
chans till de många flyktingar som inte har
pengar för att anlita människosmugglare,
eller kondition för att klara insmugglingens påfrestningar. Det skulle även minska EU-ländernas nuvarande omständliga
utredningar av hur flyktingarna kommit
in i Europa. Förebilder finns också: Raoul Wallenberg och Harald Edelstam tog
emot flyktingar på sina ambassader i BuFörslaget om asylvisum

dapest 1944 respektive Chile 1973, och
Schweiz har idag ett liknande system.
EU-politikerna var också till en början intresserade av förslaget, men fick så
småningom kalla fötter.
– De ville få bevis för att det totala
flyktingmottagandet inte skulle öka om
asylvisum infördes. Annars skulle de inte
få med sina väljare på saken, sa de. Men
något sådant kan man ju inte lova! säger
Gregor Noll.
På hans anslagstavla hänger en surrealistisk bild av gatuarbetare i gröna västar
som står utspridda och delvis nedsjunkna
i en öken med varsin sopkvast i handen.
Den kan stå som en symbol för migranternas hopplösa öde. Under 2000-talets
första fyra år lär omkring 5.000 migranter ha dött medan de försökte ta sig in i
EU på grund av flyktingskäl eller i hopp
om en mindre miserabel framtid. Migranternas ofta nonchalerade mänskliga
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rättigheter diskuterades för övrigt nyligen vid en paneldebatt på Juridicum, där
Gregor Noll var ordförande.
Hur noga västvärldens gränser än försvaras, så lär också försöken att ta sig in
fortsätta så länge världens ojämna tillgång på resurser och mänskliga rättigheter består. Enligt migrationsforskarna är
det först när inkomstskillnaderna minskar till t.ex. skillnaden mellan Sverige
och Polen som de rika ländernas dragningskraft upphör.
– Visst ger vi bistånd till de fattiga länderna, men de summor som migranterna
skickar tillbaka till sina familjer är långt
högre. Skulle vi försöka jämna ut skillnaderna med bistånd, så måste biståndet
ökas väldigt mycket, säger Gregor Noll.
Han tycker att den rika världens politik är hycklande, eller, för att använda hans egna ord, ”har legitimitetsproblem”. Å ena sidan talar man om respekt
för individernas rättigheter, å andra sidan vill man stänga ute alla som finns

utanför de rika ländernas gränser. Å ena
sidan talar man om marknadsekonomi
och fri rörlighet, å andra sidan ska den
rörligheten inte gälla arbetskraft, eller i
varje fall bara viss arbetskraft.
– Visst skulle det innebära slutet för
välfärdsstaten om vi öppnade gränserna,
och jag förordar inte heller detta. Min
uppgift som forskare är ju inte att driva
politik. Men jag kan peka på inkonsekvenserna i det nuvarande systemet, hävdar Gregor Noll.
ingår inte
bara internationella organisationer som
FNs flyktingorgan UNHCR utan också ideella organisationer som Amnesty,
Caritas och flyktingrättsrörelsen FARR.
Men han är också aktiv inom universitetet och fakulteten: han leder kurser, har
suttit med i utbildningsnämnden och är
ordförande inom forskningsnämnden.
Den senare har just avslutat en omvandling av forskarutbildningen, tillkomI hans stora kontaktnät

men efter kritiska synpunkter från tidigare doktorander.
Till sist, hur var det med surdegsbrödet och fåren? Jo, brödet bakades av Gregor Noll och hans hustru samtidigt som
de studerade, och såldes till ekologiska
butiker som dåvarande Seger i Lund.
Den tiden har han fortfarande goda minnen av:
– Det var otroligt roligt både att arbeta tillsammans på dagtid, och att hålla på
med surdegsbröd som är väldigt speciellt.
Degen har sin egen rytm som man måste
anpassa sig till, och är känslig för till exempel stormar och åska.
Fåren är för närvarande två, och fungerar som gräsklippare på svärmors gård
i Halland. Men om tiden medger skulle
Gregor Noll gärna ha fler i framtiden. Får
och brödbak i en liten halländsk by ter sig
som bra avkoppling från de stora, svåra
frågorna om människorätten i världen.
INGEL A BJÖRCK

God Jul och Gott Nytt År
önskar Akademiska Hus Syd

Istället för att skicka julkort så skänker vi pengar till Röda korset.
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feminin p
Sofia Brenner var Sveriges första
skaldinna av rang och vår första feminist. En ny avhandling i latin visar
hur hon medvetet agerade för att
säkra sin ställning.
– Brev var en viktig del av marknadsföringen, förklarar Elisabeth
Göransson som letat upp ett 70-tal
brev mellan Sofia Brenner och några av 1600-talets stora intellektuella.

och mystikern Emanuel Swedenborg och
biskopen Erik Benzelius den yngre. Sofia
Brenner var enda kvinnan.
Sverige var en stormakt och ville som
andra kunna visa upp lärda kvinnor.
Sofia Brenner var tämligen ensam om
att motsvara kraven. Hon tog chansen
att skapa en bild av sig själv som både
mångspråkig och språkpatriot; helst ville
hon skriva sina dikter på svenska, vilket
smickrade den storsvenska självbilden.

”Letters of a learned lady” (Brev från en
lärd dam) heter avhandlingen om Sofia
Brenner (1659–1730) som skrev sina verser på uppdrag och mot betalning.
– Vi har påverkats av romantikernas
nedlåtande syn på tillfällighetsdiktning.
Men Sofia Brenner var en föregångare
och hade inflytande på poeter som Hedvig Charlotta Nordenflycht och Anna
Maria Lenngren. Hon var träffsäker och
jordnära och missade aldrig att framhålla att kvinnor bör studera och ha samma rättigheter som män, säger Elisabeth
Göransson.
Breven som Elisabeth Göransson utforskat är skrivna på olika språk, men
oftast latin, och vittnar om Sofia Brenners särställning inom tidens intellektuella elit.
– Det var kanske ett 50-tal personer
som räknades dit, t.ex. Urban Hiärne
som skapade Medevi brunn, filosofen

Brevskrivandet

var en viktig del av
marknadsföringen. Det sena 1600- och
tidiga 1700-talets brev var lite som våra
bloggar, både privata och offentliga på
en gång. I breven visa- de man sin
bildning och formuleringsförmåga.
– Sofia Brenner
och hennes man,
porträttmålaren
Elias Brenner,
hade en hel krets
omkring sig där
alla hjälptes åt
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Därför behövs latin

på latin
att ”promota” varandra, berättar Elisabeth Göransson.
Flera av Sofia Brenners brev kopierades
och skickades till inflytelserika europeiska intellektuella som förde nyheten om
den vittra svenska skaldinnan vidare.
Det var en tillfällighet att Sofia Bren-

ner lärde sig latin. Undervisningen var
förbehållen pojkar, men Sofia Brenner
smyglyssnade och lärde sig så snabbt att
läraren övertalade föräldrarna att låta
henne börja studera språket, bara fyra år
gammal.
Sofia Brenner bidrog till försörjningen av sin stora familj med sitt skrivande.
Hon hade femton barn varav sex levde till
vuxen ålder. Svårast var det runt 1710 då
det stora svenska kriget pågick och pesten härjade.
– Sofia och Elias Brenner drog sig fram
genom att besöka välmående
adel, förmodligen med hela sin
familj i släptåg.
De brukade stanna
i några veckor. Sofia
skrev dikter och Elias
målade porträtt och de
fick betalt i pengar eller
i natura.
En som gav skaldinnan

mycket stöd var Otto Sperling, professor i Köpenhamn. Deras brevväxling på
latin pågick i tolv år och är huvudnumret i avhandlingen.
De träffades aldrig, men utvecklade
en varm vänskap. Sperling var före sin
tid och förespråkade kvinnors lika rättigheter. Han förstod att Sofia Brenner
var upptagen av hushåll och barn, men
bad henne ändå att försöka hinna med
sina studier: ”Tvivla inte på dina krafter.
Du orkar mer, om du bara förlitar dig på
den begåvning du har. Pröva den, och du
ska se att du kommer att uppnå allt det
du önskar. Jag hyser inget som helst tvivel på den saken.”
Trehundra år senare kan Elisabeth Göransson ta del av hans tankar, liksom hon
förstår de sammanlagt 72 brev till och
från Sofia Brenner som hon lyckats hitta
på forskningsresor i Sverige, Danmark,
Tyskland och Ryssland.
Språkintresset har hon med sig hem
ifrån, pappa var präst och mamma bibliotekarie och Elisabeth Göransson studerade latin på gymnasiet hemma i
Västergötland. I Lund läste hon först historia, litteraturvetenskap, moderna språk
och utbildade sig till gymnasielärare.
– Men när jag väl luktade på latinet
igen var jag fast.
Otto Sperling skrev på latin.

Elisabeth Göranssons avhandling i latin handlar om
skaldinnan Sofia Brenner och hennes brevväxling
på latin. (Porträttet är målat av Sofia Brenners make
Elias Brenner). foto : britta collberg
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Latin öppnar dörren till en svunnen tid och till de texter som vår
kultur bygger på. Utan latin kan vi
inte förstå det mesta som skrivits
före 1800, menar Elisabeth Göransson.
Bara några dagar före sin disputation drog hon igång en namninsamling mot neddragningarna
inom humaniora och teologi.
– Latin och grekiska är hjälpvetenskaper
till hela området humaniora och teolo
gi. Utan oss skulle många historiker inte
kunna forska i Lund, utan tvingas flytta
till Uppsala. Dagligen besvarar vi också
mängder av frågor från allmänheten, sä
ger Elisabeth Göransson.
Latin är samtidigt ett eget starkt
forskningsämne, fortsätter hon. Men det
är i längden omöjligt att driva bra forsk
ning utan grundutbildning. Lunds uni
versitet utan grundutbildning i latin vore
en skam, menar hon.
Men antalet sökande till latin har
minskat kraftigt och många latinstuden
ter fullföljer inte sin utbildning. Är det då
inte rimligt att skära ner?
– Man kan förstås inte driva kurser
utan studenter, säger Elisabeth Görans
son. Problemet är att vi i Lund har min
dre pengar att röra oss med jämfört med
Uppsala och Stockholm som också har
färre sökande. Därmed lever vi utan mar
ginaler, och kan inte planera för de ofrån
komliga svackorna.
– Det vettiga vore att ha längre bud
getperioder och låta oss få hela ”prislap
pen”, dvs. det anslag staten tilldelar hu
maniora, både den del som betalas för
antal studieplatser och hela den del som
betalas ut för hur många som klarar sina
kurser. Då kan vi vara flexibla och möta
upp med nya kurser på teman som vi vet
lockar många sökande och som är lät�
tare att få hög genomströmning i när
detta behövs. Därmed kan ämnen som
latin leva vidare. Universitetsledningen
har lyssnat, inte lovat någonting, men vi
hoppas på en positiv och konstruktiv di
alog.

BRIT TA COLLBERG

31

LUM förklarar

Budgeten
– så funkar den!
Senhöst är intensiv budgettid. Har du lika svårt
att förstå budget som att stå ut med det an
nalkande vintermörkret?
Läs LUMs lathund så slipper du blanda nötter
med russin när du diskuterar budgeten och dess
konsekvenser för din verksamhet.
Myndighetskapital:

Om exempelvis universitetet går plus
med 50 miljoner, vilket är prognosen för
2006, överförs överskottet till det så kal�lade myndighetskapitalet. Pengarna på
detta ”konto” används bara om universitetet går minus ett annat år.
Man bör dock inte spara för mycket. Enligt regelverket måste universitetet redovisa hur överskottet har uppstått
och förklara hur det ska användas om det

Budgetprocessen

överstiger 10 procent av verksamhetens
kostnader det senaste året. Universitetet
beräknas ligga nära gränsen nästa år med
ett myndighetskapital på runt 465 miljoner. Skulle tioprocentgränsen överstigas
finns risk att staten drar in överskottet.
Detta hände senast på 90-talet då 62 miljoner gick tillbaka till statskassan.
Överskottet i myndighetskapitalet är
ofta bundet på olika sätt och används till
exempel för ökande lokalkostnader.

Prislappen:

Prislappen brukar vara flitigt debatterad i budgettider. Men vad innebär den
egentligen?
Systemet med prislapp infördes 1993.
Varje år skickar universitetet en ”faktura” till staten. I den anges dels hur många
helårsstudenter Lund har haft under året,
dels hur många poäng de lyckats ta. Dessa uppgifter hittar du som en bilaga i årsredovisningen.

Budgeten ställs samman på Planeringsenheten och bereds egentligen under hela året.

J an	feb	ma r s	ap r il	maj		juni	juli	aug	sep	
Februari: Reger

Mars: Fakultetsled

April: Möte med

Juni: Områdena och

ingen får ett bud
getunderlag där
forskningens och
grundutbildningens
utveckling beskrivs.

ningarna och univer
sitetsledningen möts
för att stämma av
ekonomin.

Utbildningsdepar
tementet och stats
sekreteraren.

enheter bjuds in att
lämna förslag till verk
samhetsförändring
ar. Önskemålen sam
manställs i den så
kallade bruttolistan.
Listan diskuteras i de
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Under 2005 hade vi 26.762 helårsstudenter (hås) och 21.742 helårsprestationer (håp).
Varje kurs universitetet ger klassificeras i utbildningsområden som konst, teknik, samhällsvetenskap, naturvetenskap,
juridik, humaniora-teologi. Varje utbildningsområde har en egen prislapp (ersättning för hås och håp) som beräknats
av Utbildningsdepartementet. Utbildningsområdena motsvarar inte Lunds
lokala fakultetsindelning. En kurs i informatik innehåller kanske 75 procent
naturvetenskap och 25 procent samhällsvetenskap. Värdena för varje kurs räknas
fram med särskilda formler.
Hås och håp räknas om i kronor genom att multipliceras med prislappen för
varje utbildningsområde. År 2005 blev
det 844 miljoner för helårsstudenter och
650 miljoner för helårsprestationer. Summan som universitetet fick från staten i
utbildningsanslag blev 1.494 miljoner.
Anslagen skickas i tolftedelar till universitetet. Prislappen är inte (och ska inte
vara, enligt reglerna) öronmärkt, utan
universitetet får själv fördela pengarna.
Lokalt regleras summan årligen och ett
område kan få mer anslag om exempelvis hyreskostnaderna ökar. Anslagen har

gröpts ur med åren, bland annat beroende på att löne- och prishöjningen från
staten varit låg jämfört med de faktiska kostnaderna. Områden med låga anslag är mer känsliga för sådant som ökade personalkostnader eftersom en lärare
ofta är lika dyr på ett område med lågt
anslag jämfört med ett som har högt. Ytterligare en sak som påverkar anslagen
är hur många studenter som tar sina poäng. Områden med låg prestationsgrad
får lägre anslag.
Takbelopp:

Departementet avgör årligen hur stort
takbelopp (maxutbetalning) varje universitet ska ha utifrån tidigare erfarenhet, nuvarande bedömning och framtidsprognoser. Takbeloppet anger storleken
på utbildningen vi ska ge. I år har vi ett
takbelopp på 1.571 miljoner kronor.
Beloppet betalas ut en gång i månaden. Ger universitetet inte så mycket utbildning som takbeloppet anger, får man
betala tillbaka till staten.
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Anslagssparande

Når universitetet inte upp till takbeloppet och inte har sparade reserver kan
skillnaden redovisas som ett anslagssparande. Får man många studenter ett
annat år går det att använda de sparade
anslagen. Denna möjlighet använde universitetet senast 2003.
Anna Johansson

Sparade prestationer

Hamnar universitetet över takbeloppet,
det vill säga utbildar fler studenter som
tar sina poäng än vad man beräknat, kan

il	maj		juni	juli	aug	sep	
kanrådet och uni
versitetsledningen
med studerandere
presentanter. En del
önskemål stryks di
rekt, andra lever vi
dare. Ett fåtal når
ända in i budgeten.

prestationer sparas till bistrare tider då
man inte når upp till takbeloppet.
Innevarande år når universitetet inte
ända upp. Det gör man inte heller nästa
år, enligt budgeten.
Däremot har Lund sparat prestationer sedan tidigare; i början av 2006
hade universitetet 145 miljoner i spargrisen. För 2006 kommer enligt beräkningen 50 miljoner att användas ur reserven.
2007 behöver ytterligare drygt 60 miljoner användas.
Möjligheten att spara prestationer
innebär en trygghet för universitetet eftersom man inte blir så känslig för snabba
svängningar i studentantalet år från år.

!

Nu har du klarat grundkursen i budgetkunskap och kan gå tillbaka till sidan 7
och läsa om innehållet i 2007 års budget.

o kt	n o v 	dec	

September: Reger

November: Univer

ingens budgetpro
position kommer och
budgetarbetet inten
sifieras. Då vet man
också hur söktrycket
och registreringarna
ser ut.

sitetsstyrelsen klub
bar budgeten. Där
efter tar respektive
område beslut om
sina budgetar.
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Forskning i matematik kräver ett till
stånd av djup koncentration, ja man
kan säga meditation, menar Magnus
Fontes. foto : kennet ruona

”Vad är sanning?” frågade Pilatus när Jesus stod inför
rätta. Han är inte ensam om att ha undrat över detta.
Frågan är alltjämt aktuell på den tummelplats för provisoriska, ständigt reviderade sanningar som kallas vetenskaplig forskning. Utom möjligtvis inom matematiken, ty
dess sanningar betraktas som eviga.
Men varför behövs det i så fall matematiska bevis
som är hundratals, ja tusentals sidor långa?
LUM har ställt frågan till Magnus Fontes,
prefekt på Matematikcentrum.

tung
bevisbörda
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– Matematiken finns i våra huvuden; den
sysslar med sambanden mellan abstrakta
storheter. Den handlar inte om den fysiska verkligheten… och ändå visar det sig
att nästan all matematik förr eller senare
får tillämpningar, säger Magnus Fontes
1993 avslutades en föreläsning i Cambridge med smällande champagnekorkar
och blixtrande kameror. Andrew Wiles
hade presenterat sitt bevis för en av de
klassiska matematiska gåtorna, Fermats
Stora Sats. Det visade sig dock att det
fanns en lucka i beviset. En ny, slutgiltig version kom två år senare. Beviset var
130 sidor långt och var då kortare än den
första versionen.

eller pilatiska tvivel. Men ändå kan matematiker tvista om bevisföringen. Det senaste exemplet är striden om beviset för
Poincarés Förmodan. Det presenterades
av den ryske matematikern Grigori Perelman år 2002. Poincaré brukar beskrivas
som topologins fader, och topologi beskrivs ibland populärt som ”gummiskivans geometri”.
En tunn gummiplatta kan rullas ihop
till en boll. Man kan också rulla ihop den
till en tub och förena dess ändar. En sådan kringla är av en helt annan natur än
bollen. Om man lägger en snara runt bollen och drar åt den så att den glider mot
en bollens poler kommer snaran att redu-

”Det är lätt att tro att matematiker tänker benhårt logiskt. Men jag tror att de flesta matematiker
oftast tänker associativt och i bilder.”
Längden på beviset var inget rekord.
1982 tillkännagavs ett bevis för klassificeringen av ändliga enkla grupper – ett
slags matematisk motsvarighet till kemins periodiska system. Det omfattade tiotusentals sidor och visade sig ändå
vara ofullständigt. Inte förrän 2004 kunde denna lucka täppas till med ett nytt
dokument som var 1.200 sidor långt.
som tragglat sig
igenom Euclides geometri i realskolan ter
sig detta som ett mysterium. Kombinera ett par axiom och aha! – vips har man
ett bevis vars riktighet drabbar en med
logisk kraft. Beviset kräver sällan mer än
tre raders text.
Där finns ingen plats för kontroverser
För en enkel lekman

Grigori Perelman be
lönades med Fields
medaljen, men väg
rade ta emot den.

ceras till en punkt. Men om man lägger
samma snara runt kringlan med tråden
genom hålet i mitten kan man inte dra åt
snaran. Det har länge varit känt att sfären är den enda tvådimensionella yta där
en ögla kan recuderas till en punkt. Poincaré har förmodat att detta också gäller
för den tredimensionella sfären – ett objekt som vi inte kan föreställa oss eftersom det måste beskrivas utifrån fyra dimensioner.
Perelman bevisade att så är fallet. Eller

gjorde han inte det? För IMU, Internationella Matematikerunionen, var saken
klar, och i Madrid skulle Perelman den
22 augusti i år motta matematikvärldens
mest prestigeladdade pris, Fieldsmedaljen, ur kung Juan Carlos hand. Men i
juni hade två kinesiska matematiker
verksamma i USA, Huai-Dong Cao och
Xi-Ping Zhu, presenterat vad de menade
var det fullständiga beviset för Poincarés förmodan.
Perelman vägrade att ta emot priset
och kom aldrig till Madrid. Han säger
sig vara desillusionerad av matematikens
värld och vill inte bli använd som före-

bild för att locka unga matematiker till
yrket. Förmodligen instämmer han med
den matematiker som sa: ”Jag älskar matematiken men orkar inte med matematikerna”.
– Perelman är inte den förste som vägrat att ta emot ett matematikpris. 1988 avböjde Alexander Grothendieck att ta emot
Crafoordpriset. Två år senare flydde han
upp i Pyrenéerna och stannade kvar där
som eremit, berättar Magnus Fontes.
Om de matematiska bevisen säger
Magnus Fontes att såväl moderna som
äldre matematiska bevis kan vara lång
och snårig läsning.
– Det är riktigt att Poängen med stort
P kanske finns uttryckt på ett par rader.
Men sedan måste man täppa till alla
luckor och undersöka om det man upptäckt passar och kopplar ihop sig med
annan matematisk kunskap. Grundidén kan komma mycket plötsligt, men
sedan kan det ta mycket lång tid att se
hur det stämmer med allt annat och att
skriva ner alltsammans. Under den tiden
drabbas man som forskare av två vågor
av eufori; den första när idén slår en och
man ser att den håller, den andra när man
upptäcker att den ”kopplar” till det ena
sammanhanget efter det andra, till saker
man inte hade kunnat förutse. Detta tror
jag är en generell beskrivning av matematisk forskning som gäller för både små
och stora upptäckter. Det finns exempel
på mycket långa bevis som blir etablerade sanningar och 20–30 år senare dyker
upp i läroböcker i en mycket kortfattad
form, säger Magnus Fontes.

– men vad ska
man säga om temperamentsfulla matematiker som Perelman och Grothendieck? Handlar det om barnslig tjurskallighet eller rör det sig om sårade
konstnärssjälar? Kanske har en supermedial värld av e-post, bloggar och webbsajter gjort matematiken till en överhettad
arena där alla misstänksamt slår vakt om
sina egna ideer.
– Det är lätt att tro att matematiker
Detta om matematiken
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A. Inbjuder prefekter, ställföreträdande prefekter för forskning och forskarutbildning,
sektionschefer eller motsvarande, att föreslå
pristagare till årets

Anna-Greta Crafoord-pris
Priset avser att premiera större vetenskapligt
arbete, såsom avhandlingsarbete framlagt
under 2006 vid Medicinska fakulteten vid
Lunds Universitet.
Förslag till pristagare, styrkt med motivering
skickas till Styrelsen för Läkaresällskapet i
Lund på nedanstående adress före den 31/1
2007. Fem ex. av det aktuella arbetet bifogas.
Föreslagen pristagare behöver inte vara medlem
i Läkaresällskapet i Lund.
B. Utlyser resestipendie.

ur Sällskapets resestipendiefond
Astra Zenecas resestipendium

C. Utlyser stipendier

ur Elsa Lundberg och Greta Flerons fond för
studium av läkemedelsbiverkan 60 500 kr
Sökanden skall vara medlem i Läkaresällskapet
i Lund.
D. Utlyser

Bengt Lindskogs stipendium och bidrag för
forskning inom medicinens historia.
Medlem av Läkaresällskapet i Lund har
företräde, men även andra inbjudes att söka.
Ansökan om medlemskap och stipendium
skickas till nedanstående adress. Blanketter kan
hämtas från hemsidan: www.lil.lu.se. Ansökan
till 2007 års stipendier skall vara sekreteraren
till handa senast den 31/1 2007.

133 700 kr
10 000 kr

Avsikten med resestipendierna är att stödja
främst den som är i tidig forskarkarriär och
ännu inte nått överordnad befattning. Även
tidigare stipendiater är välkomna att söka
igen om tidigare reseberättelse har inlämnats.
Sökanden skall vara medlem i Läkaresällskapet
i Lund.

Styrelsen för
Läkaresällskapet i Lund
c/o Maria Soller
Genetiska kliniken
UsiL
221 85 Lund

Kliniskt verksamma forskande läkare
– anställda vid svenskt sjukhus/primärvård

Välkommen att söka Svenska Läkaresällskapets
!.34¾,,$! 6)$ 36%.3+4 3*5+(5302)-¾26¿2$

börjar råstyrkan: de oförtröttliga datorerna.
– Visst använder vi oss av datorer, men
datorerna kan inte ensamma ge oss bevis. Däremot kan de vara användbara när
man vill formulera ett problem eller en
förmodan, säger Magnus Fontes.
Han berättar historien om ett amerikanskt universitet där administrationen
började kontrollera hur forskarna använde sin arbetstid. Kemister och fysiker var
alltid närvarande på sina arbetsplatser.
Men den matematiska institutionen var
avfolkad; somliga var hemma, andra var
ute i sommarstugan. Så administratörerna ville helt sonika lägga ner denna institution.
– Man kan läsa uppsatser, undervisa
och göra mycket annat på jobbet, men
det kan vara svårt att få ro för nyskapande tänkande där. Min egen forskning
försöker jag göra i hemmet. Forskning
i matematik kräver ett tillstånd av djup
koncentration, ja man kan säga meditation. Det är synnerligen vanebildande –
får jag inte göra det mår jag inte bra, säger Magnus Fontes.
Där elegansen tar slut

Läkaresällskapet i Lund

+,).)3+4 6%2+3!--! &/23+!.$% ,¾+!2%

tänker benhårt logiskt, säger Magnus
Fontes. Men jag tror att de flesta matematiker oftast tänker associativt och i
bilder. Och visst har matematiken nära
släktskap med konsten. I sin bok En matematikers försvarstal skriver Hardy att
skönheten är den sanna matematikens
främsta kännetecken. Det finns ingen
plats för ”ful matematik”.
Kanske kan en del av förklaringen till
matematikernas sårbarhet ligga i detta.
Matematiken rör sig någonstans i gränsområdet mellan vetenskap och konst.
Man kan ifrågasätta mödosam vetenskaplig metodik, men om man ifrågasätter någons visionära insikter är det som
att utdela en örfil. Och var slutar visionen och var börjar trälarbetet? Kanske
inte heller så lätt att avgöra – därför kan
dispyterna om vad som är ett fullständigt
bevis bli infekterade.

FORSKARPROGRAM
senast den 15 februari 2007
Programmet skall möjliggöra för företrädesvis yngre disputerade, kliniskt
verksamma forskande läkare (med läkarexamen) som har anknytning till
svenskt universitet eller FoU-enhet, att under tre år ägna 50% av sin
arbetstid åt medicinsk forskning. (Medlem av Svenska Läkaresällskapet
vid ansökningstillfället.)
I Forskarprogrammet ingår kostnad för lönebortfall samt medel för att
täcka vissa kostnader för forskningsarbetet. För forskningsarbetet utgår
högst 250 000 kronor per år.

För ansökningsanvisningar se www.sls.se

Ansökan sker via e-ansökan på http://fond.sls.se
Ytterligare information margaretha.petrini@sls.se
Svenska Läkaresällskapet · Box 738 · 101 35 Stockholm · www.sls.se
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insändare

Varför fjäsk för IKEA?
I media har man kunnat
läsa om fusk vid Lunds universitet. En
student hade i en uppsats presenterat fejkade intervjuer med IKEA-chefer. Läsaren kunde bl.a. ta del av följande passus
ur disciplinnämndens protokoll:
”Med hänsyn till uppsatsens omfattning, den förslagenhet NN har visat samt
inte minst de skador som till följd av detta ärende har uppstått i Lunds universitets relation till IKEA, finner nämnden
att tiden för avstängning inte kan stanna
vid normalpåföljden om två månader.”
Man studsar metervis när man läser
att disciplinåtgärden har skärpts bl.a. genom ”inte minst de skador som till följd
av detta ärende har uppstått i Lunds universitets relation till IKEA”. Någon laglig grund för den argumentationen finns
inte. Det kan alla se genom att läsa Högskoleförordningen 10 kap 1 § som anger
i vilka fall disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter.
ekonomism.

Men olagligheten är ändå inte det vär-

sta. Av protokollet framgår ju att universitetet har att ta hänsyn till ett företag i
omgivningen. Dessa hänsyn låter nämnden få genomslag i universitetets rättsskipning. För att ge en uppfattning av det
oerhörda i en sådan handling försöker jag
en parallell. Tänk om danskt rättsväsende vid behandlingen av publicerandet av
Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten hade vägt in den skada som publiceringen åstadkommit i relationen med
muslimska länder.
Man står dessutom allmänt villrådig.
Varför detta beskäftiga fjäskande för
IKEA? Finns det verkligen någon i disciplinnämnden som tror att IKEA bryr
sig om konkreta fall av studentfusk och
universitetets disciplinåtgärder? Försöker nämnden faktiskt blidka IKEA med
åtgärdsskärpningen? Jag hoppas att svaret på den sista frågan är nej.

Vi möter i accelererande takt en obehaglig ekonomism också inom universitetet. Förändringen går oerhört snabbt
och möter föga motstånd. Den ändrar attityder och synsätt. Det är inte alls ovanligt att man diskuterar universitetet som
om det vore just ett företag. Ett sådant
synsätt utgör ett direkt hot mot universiteten som offentliga institutioner och i
förlängningen är det en fara för demokratin.
Särskilt illavarslande är att det i det
konkreta fallet rör en rättsstatlig kärna av
disciplinåtgärder. I dagsläget fångas det

offentliga och den politiska demokratin
efter hand in i kommersialismens nät och
kan inte verka som avsett. Värden som
jämlikhet, frihet, rättvisa och solidaritet
bara försvinner. Men borde inte universiteten stå som garant för att något sådant
aldrig får ske? Universitetet är inget företag utan har grundvärden som det sanna
och det rätta och dessa bör slå igenom i
verksamheten. Kommersialismen finns i
en helt annan värld som vi bör hålla på
så stort avstånd som möjligt
Avslutningsvis vill jag bara klargöra
att det fusk som här beivrats är för mig
synnerligen grovt. I ljuset av vetenskapssamhällets etik framstår den disciplinära åtgärden som löjligt otillräcklig. Men
studentfusk ska ju inte prövas gentemot
forskningsetiken utan enligt Högskoleförordningen.
Lennart Lundquist
professor i statsvetenskap

Rektor svarar:

Det handlar om hederlighet
ekonomism. Fusk är oacceptabelt, men

fjäskande är inte heller särskilt lyckat, allra minst från ett universitet gentemot andra samhällsinstanser. Likt den av mig
högt respekterade Lennart Lundqvist
studsade jag metervis, först inför fusket
och sen inför Lennarts insändare. Som
ordförande i disciplinnämnden vill jag
å det bestämdaste avfärda att något fjäsk
mot ett företag skulle föreligga. Självklart var det ett ovanligt grovt fusk och
inget annat som var grund för disciplinnämndens beslut; till detta kom de negativa effekter som fusket medförde i allmänhetens och i detta fall företagets bild
av studenter och verksamhet vid Lunds
universitet. Som generell princip gäller
att den skada en förseelse har förorsakat
är en relevant omständighet att ta i beaktande. Att det råkar vara IKEA är en
bisak. Det kunde lika gärna gälla en hovrätt, en opera eller en TV-kanal.
Universitetet ska stå för hederlighet
och måste mycket tydligt ta avstånd
från fusk av alla slag. Lennart Lundqvist
har en poäng i att påföljdsmöjligheterna

egentligen är för svaga i grova fall som
dessa. Men sen tycker jag Lennart drar
på full gas alldeles för snabbt. Något fjäsk
är det verkligen inte tal om, inte heller
någon ekonomism. Det är inte heller
IKEA:s eventuella reaktion som har betydelse. Det är fråga om att stå för, bevara
och vårda hederlighet i alla relationer, alldeles oavsett vilken eller vilka relationerna gäller. Självklart skall hederlighet och
förtroende gälla också i relation till ett företag och även en sådan relation skall vårdas. Detta är långt ifrån både fjäsk och
ekonomism.
När sedan Lennart med anledning
av disciplinnämndens beslut svingar sig
upp till ett försvar för demokrati, jämlikhet, rättvisa och frihet och andra grundläggande värden kan jag bara instämma
och hänvisar också till vår strategiska
plan och den värdegrund som där anges. Jag bistår gärna Lennart på barrikaderna mot ekonomism och för demokrati
och frihet för universiteten.
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gästkrönikan

I Danmark spelar historien en central roll i samhället, medan man i Sverige tycker att man klarar sig utan historisk förståelse, trots att dagens
svenskhet är en historisk, socialdemokratisk produkt. Det skriver Hanne
Sanders, föreståndare för Centrum för Danmarksstudier. Hon har nyligen
kommit ut med boken ”Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige”.

Sverige behöver
speglas på nära håll

V

arför ska man forska och undervisa om
Danmark i Sverige? Är det inte vettigare att
vända blicken mot öst mot de många potentiella studenterna i Asien? Universitetets
ledning tänkte säkert så när de nyligen mer än halverade Centrum för Danmarksstudiers budget.
Man talar ofta om att Öresundsregionen är ett ekonomiskt projekt, som handlar om tillväxt, men så inkomstgivande är den nog inte. Tänker man i ekonomiska termer är det knappast konstigt att rikta ögonen
mot öst. Men är ekonomisk tillväxt enda målet för ett
stort universitet? Är inte intellektuell tillväxt lika viktig? Och här kan mötet med det lika men ändå så annorlunda danska ge stor avkastning. Om man är nyfiken på Danmark blir man faktiskt klokare på Sverige,
ja, till och med lite kritisk till det Sverige och den
svenska modell som många vill sälja i utlandet.
Vet vi inte redan mycket om varandra, speciellt i

Öresundsregionen? Knappast, det är snarare så att de
stereotypa uppfattningar vi redan har blir ännu mer
profilerade genom de nya mötena på bron. I Danmark
är det svenska identiskt med statsförtryck, där man
inte får säga vad man tycker. I Sverige var det danska länge det mysiga, men nu har det blivit det otrevligt
nationalistiska. Samma enkla förhållningssätt demonstreras varenda gång det dansk-svenska kommer på tapeten, tydligast nu i frågan om invandrare. Det ger
ingen kunskap om det andra landet och ännu mindre
anledning till självkritik – snarare tvärtom. Poängen är
att man själv är bättre. Men ska man få något intellektuellt utbyte av varandra krävs en mer öppen dialog.
är det inte
ovanligt att träffa på en person från 1800-talet. NFS
Grundtvig * personifierar fortfarande det viktiga i
den danska historien och uttrycker den historiskt bildade danskheten. Vad har man i Sverige? Svaret är
inte självklart, för kan en person verkligen omfatta så
I den danska invandrardebatten
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mycket av ett lands självförståelse? Många skulle säga
att en sådan person inte finns i Sverige, men är det inte
den roll som Alva Myrdal och hennes make Gunnar
spelar? De kan fortfarande fånga både forskare och
läsare. Danskheten bygger på 1800-talets borgerliga
folkliga tankar med tonvikt på historia, språk och kultur, men svenskheten är kanske en socialdemokratisk
produkt, där all historia utom den socialdemokratiska
succéberättelsen är oviktig.
Vad är historia? Det som hände igår? Eller i förrgår?
Om de senare decenniernas historia upplevdes som
viktig kunde man föOm man är nyfiken på Danmark
reställa sig
blir man faktisk klokare på Sverige,
att det var
SVT och
ja, till och med lite kritisk till det
inte DanSverige och den svenska modell
marks Rasom många vill sälja i utlandet.
dio som
hade producerat historisk TV-dramatik som Matador. Men i
SVT dominerar samtids- och framtidsskildringar över
historia. I Danmark spelar historien en central roll i
samhället, medan man i Sverige menar att man klarar
sig utan historisk förståelse, trots att dagens svenskhet
är en historisk, socialdemokratisk produkt. Svenskheten är snarare en rad allmängiltiga tankar, som kan
säljas till utlandet – inte som svenska men som de bästa, verkar man tycka. Jämförelser med det danska,
som är syftet med Centrum för Danmarksstudier, visar att det svenska sättet att skapa en modern stat inte
är det enda möjliga, men det ger också en nyckel till
att upptäcka den ofta outtalade svenskheten och att
den inte är så historielös som den ger uttryck för.
Hanne Sanders
Fotnot: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1872) var

präst, diktare, historiker, politiker, pedagog och filolog. 2003
gav Centrum för Danmarksstudier ut en antologi ”Grundtvig
– nyckeln till det danska”.
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På gång
15 december

Kemipristagare
besöker Lund
Skotte Mårtens
son presenterade
sin avlidne kol
lega Peter Bro
bergs bilder på
vernissagen.

Teknikhistoriska
teckningar visas på LTH
Konst. I början av november hölls

vernissage på LTH med arkitekt Peter Brobergs handgjorda bilder under namnet Teknikoner.

Utställningen ska bli ett permanent litet
inslag på Studiecentrums stora utställningsyta och samtidigt ligger den till
grund för en bok som färdigställts av Peter Brobergs mångårige kollega vid Center for Technolution, Skotte Mårtensson,
en gång dekan vid LTH.
Bilderna illustrerar en annan historia än den om kungar och krig, nämligen den långsiktigt mer avgörande historien om hur människan förlängt sina
kroppsdelar och sinnen med tekniska
uppfinningar, anpassat sig till olika klimat och miljöer såpass att hon till sist

själv påverkar miljön och klimatet.
Denna bok ska i fortsättningen skänkas till alla som tar ut sin examen från
LTH via rektors hand. Bilderna illustrerar människans utveckling och har som
ikoner sin egen symbolik. Varje streck
och varje färg har en förklaring.
– De är teknikens ”kungalängd” men
bilderna ger egentligen inga svar, eller
rättare sagt de är öppna för var och ens
tolkning, sa Skotte Mårtensson. De viktigaste bilderna är de sista som pekar mot
framtiden. Där hoppas vi att våra studenter kan välja sida…
Med på vernissagen var konstnärens
närmaste anhöriga. Peter Broberg avled i
början av året. Familjen ha generöst ställt
materialet till LTHs förfogande.
text & foto : Mats Nygren

julstämning i domkyrkan

BWTMVUOJOHTHVETUKÅOTU
tisdag 19 december kl. 15.00
körkollegiet
medverkar
arrangörer

TLTH, KRISS, AF, KK OCH STUDENTPRÄSTERNA

Den 15 december får LU besök av Roger Korn
berg, 2006 års nobelpristagare i kemi. Han
kommer att framträda i Kårhusets aula kl 14.
Kornberg har belönats för sina grundläggande
studier av hur den information som finns lag
rad i generna kopieras så att den kan föras ut i
kroppens celler och där styra syntesen av pro
teiner. Kornbergs föreläsning är öppen för alla
intresserade och har titeln ”The structural ba
sis of eukaryotic transcription”.

disputationer
15 december
Maria Haak i arbetsterapi: ”Participa
tion and independence in old age. Aspects of
home and neighbourhood environments”. Kl
9.00 i hörsal 1, Vårdvetenskapens hus, Baravä
gen 3, Lund.
Ulrika Fransson i cell- och molekylärbiologi: ”Coupling mechanisms of insulin se
cretion roles of mitochondrial metabolism and
camp”. Kl 9.15 i Segerfalksalen, Wallenberg
neurocentrum, Lund.
Ulla-Britt Flansbjer i geriatrik: ”Strength
training after stroke: effects on muscle func
tion, gait performance and perceived partici
pation”. Kl 14.00, Jubileumsaulan, ing 59, Uni
versitetssjukhuset MAS, Malmö.
Lennart Johansson i bankrätt: ”Banker
och internet – särskilt om kundaktiverade be
talningsinstruktioner”. Kl 10.15 i Pufendorfsa
len, Juridiska institutionen, Lilla Gråbrödersga
tan 3 C, Lund.
Syed Sayeed Ahmed i fysik: ”A detailed
modeling study for primary reference fuels and
fuel mixtures and their use in engineering app
lications”. Kl 10.15 i sal F, Fysiska institutionen
LTH, Professorsgatan 1, Lund.
Peter W Jönsson i företagsekonomi:
”Value-based management – positioning of
claimed merits and analysis of application”. Kl
10.00 i EC3:207, Holger Crafoords Ekonomi
centrum, Lund.
Elisabeth Cederwald i pedagogik: Re
flektion och självinsikt i den ”kommunikativa
pedagogiken”. Kl 10.15 i sal D 138, Lärarut
bildningen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
Mirja Carlsson Möller i mikrobiologi:
”Studies on thiol-disulfide oxidoreductases in
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Niclas Danielsson i matematisk fysik:
”Meson properties in partially quenched effe
tive field theroy”. Kl 10.15 i sal FYS:F, Sölvega
tan 14 A, Lund.

bacillus subtilis”. Kl 9.30, Biologihörsalen, Bio
logihuset, Sölvegatan 35, Lund.
Olof Hellgren i zoologisk ekologi: ”Avi
an malaria and related blood parasites: mo
lecular diversity, ecology and evolution”. Kl
13.00 i Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan
37, Lund.
Lars Levin Rippe i fysik: ”Quantum com
puting with naturally trapped sub-nanometrespaced ions”. Kl 13.15 i sal B, Fysiska institutio
nen, Lund.
Johan Ingvarsson i immunteknologi:
”Design of recombinant antibody microarrays
for global proteome analysis”. Kl 13.15 i Lund
marksalen, Astronomiska institutionen, Lund.

Carl Elovson Grey i bioteknik: ”Protection
of Biomelecules by antioxidants – Mechanisms
and applications”. Kl 13.15 i hörsal B, Kemicen
trum, Getingevägen 60, Lund.
Johan Tejler i organisk kemi: ”Synthetic
galectin inhibitors – Selective O-galactosyl al
doximes, multivalent lactosides and galacto
se-mimicking”. Kl 9.30 i sal K:C, Kemicentrum,
Getingevägen 60, Lund.

16 december

21 december

Alexander Nyström i utvecklingsbiologi:
”Laminins in blood vessel development and
disease – functional aspects in angiogenesis,
atheroschlerosis, and muscular dystrophy”. Kl
9.00 GK-salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.
Birgitta Smiding i litteraturvetenskap
med inriktning mot drama, teater och
film: ”Den stora mekanismen – i Holm/Møl
lers Vasasagan”. Kl 10.15 i Edens hörsal, Para
disgatan 5, Lund.
Erik Erlandson-Hammargren i litteraturvetenskap: ”Från alpromantik till hem
bygdsromantik. Natursynen i Sverige från 1885
till 1915, speglad i Svenska Turistföreningens
årsskrifter och Nils Holgerssons underbara resa
genom Sverige”. Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och
litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

18 december
Tomas Persson i matematik: ”Dynamics of
smooth hyperbolic systems with singularitti
es”. Kl 13.15 i sal C, Matematikhuset, Sölvega
tan 18, Lund.
Björn Breidegard i rehabiliteringsteknik: ”Att göra för att förstå – konstruktion för
rehabilitering”. Kl 10.15 i Stora hörsalen, Ingvar
Kamprad Designcenter, Sölvegatan 26, Lund.
Anne-Sophie Belmont i tillämpad biokemi: ”Molecularly inprinted polymers at the
nanometric scale – Synthetic receptors for che
mical sensors”. Kl 10.15 i hörsal K:C, Kemicen
trum, Sölvegatan 39, Lund.
Maria Eugenia Garcia Moreno: ”Trans
port of arsenic and heavy metals to Lake
Poopó – Bolivia natural leakage and anthro
pogenic effects”. Kl 13.00 i sal V:C, V-huset,
John Ericssons väg 1, Lund.

19 december
Sandra Olsson i cell- och molekylärbiologi: ”Signal transduction in macrophages. In
tracellular pathways activated by microbial
constituents”. Kl 9.00, Segerfalksalen, Wallen
berg neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.
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20 december

Martin Olsson i maskinelement: ”Die
sel engine cam and roller follower tribology”.
Kl 9.15 i sal M:B, M-huset, Ole Römers väg 1,
Lund.

18 januari 2007
Cecilia Dautovic Bergh i psykologi: ”Neu
ropsychological function after coronary artery
bypass grafting”. Kl 14.00 i sal Nya Fest, AFborgen, Sandgatan 2, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Martin Samuelsson i medicinsk mikrobiologi: ”Characterization of IgD-binding by re
spiratory pathogens”.
Shahram Lavasani i medicinsk inflammationsforskning: ”Novel immunotherapies
and immunoregulation in a chronic inflamma
tory disease of the central nervous system”.
Linda Mark i experimentell klinisk
kemi: ”Structural and funtional studies of no
vel viral complement inhibitors”.
Jenny Persson i experimentell kardiovaskulär forskning: ”Intracellular lipids and
inflammatory activity in macrophage foam
cells”.
Kinga Izabela Gawlik i cell- och molekylärbiologi: ”Laminins and congenti
al muscular dystrophy – From a mouse model
to gene therapy of laminin alpha2 chain defi
ciency?”.
Meliha Crnkic Kapetanovic i reumatologi: ”Treatment of arthritis with tumour ne
crosis factor antagonists clinical, immunologi
cal and biochemical aspects”.
Margareta Rämgård i kulturgeografi:
”The power of place: Existential crises and pla
ce security in the context of pregnancy”.
Alexandra Fagerström i organisk kemi:
”Enantioselective binding of designed pro
pranolol analogues to the cellobiohydrolase
cel7A”.
Lina Kristoffersson i ekologi, inriktning
mot kemisk ekologi och ekotoxikologi:

”Getting to know trioza apicalis (Homoptera:
Psylloidea) – a specialist host-alternating insect
with a tiny olfactory system”.
Susanne Schötz i fonetik: ”Perception,
analysis and synthesis of speaker age”.
Alfredo Schclarek Curutchet i nationalekonomi: ”Essays on fiscal policy, public debt
and financial development”.
Magnus Alsterfjord i biokemi: ”The ara
bidopsis 14-3-3 family. Evolution, expression,
localization, and target specificity”.
Andreas Christenson i analytisk kemi:
”Spectroelectrochemistry of redox enzymes”.
Ali Abou-Zeinab i ekonomisk historia:
”Commercial banking and economic develop
ment, the Lebanese experience 1856–1974”.
Aidate Abicinane Amade Mussagy:
”The cyanophyte arthrospira fusiformis in Afri
can waters – eco-physiology and potential use
in tropical aquaculture”.
Stefan Danerek i indonesiska: ”Tjerita
and novel: literary discourse in post new order
Indonesia”.
Erik Alpkvist i matematik: ”Mathemati
cal modeling of biofilms: theory, numerics and
applications”.
Martin Andersson i fysik: ”Theoretical
studies of atomic structure, radiative transi
tions and interference effects”.
Margareta Borg i filmvetenskap: ”SkolTV- traditioner, visioner och former. En studie
av skol-TV:s förutsättningar, framväxt och ut
veckling under 1960-talet”.
Tommy Wasserman i exegetik: ”The
epistle of jude: Its text and transmission”.
Mikael Lund i teoretisk kemi: ”Electro
static interactions in and between biomole
cules”.
Maria Anna Nilsson Janke i genetik:
”Marsupial mitogenomics”.
Gunilla Andrée i strömningsteknik:
”Experimental study of bubble dynamics and
transport”.
Peter Viberg i teknisk analytisk kemi:
”Capillary electroseparations with mass spec
trometric detection – Nanoparticle-based con
tinuous full filling and applications for complex
sample matrices”.
Linda Holmquist Mengelbier i molekylär medicin: ”Hypozia-induced phenotypic
modulation of human neuroblastoma cells”.
Gabriella Brolén i funktionell genetik:
”Embryonic stem cells: differentiation into in
sulin producing cells and elimination of dama
ged proteins”.
Amelie Plymoth i experimentell lungmedicin: ”The bronchoalveolar lavage pro
teome. Phenotypic assocations to smoking
and devergence towards development of
COPD”.
Eva Hertervic i kardiologi: ”Conduction
disturbances in patients with atrial fibrillation”.
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Germund von Wowern i ekologi, inriktning kemisk ekologi och ekotoxikologi:
”Circadian rhythms in moth sex pheromone
communication”.
Per Ingvar Jönsson i ekonomisk historia: ”Chaebolföretagen – en ”omöjlig” konfi
guration i den sydkoreanska industrialiserings
processen”.
Christian Bernstone i teknisk geologi:
”Automated performance monitoring of con
crete dams”.
Mirko Salewski i strömningsteknik:
”LES of J ets and sprays injected into cross
flow”.
Ingegerd Wikström i medicin: ”Leisu
re activities in rheumatoid arthritis. Associated
factors and assessment”.
Kristina Nilsson i patologi: ”Prolifera
tion, invasion and p 16 localisation in malig
nancies”.
Christina Lindén i ortopedi: ”Physical
activity and its effect on bone in the shortand longterm perspective”.
Marie Ekberg-Aronsson i lungmedicin:
”Smoking and airway disorders in an urban
population – special references to gender and
socio-economic status”.
Andreas Lindqvist i cell- och molekylärbiologi: ”Effects of palatable diets on ap
petite regulation, appetite peptides and neu
rogenises”.
Ulf Nilsson i livsmedelskemi: ”Forma
tion of carboxylic acids in rats and humans gi
ven indigestible carbohydrates – of monomeric
composition, solubility, molecualr weight and
probiotics”.
Karl Netzell i fysik: ”Development and
application of detailed kinetic models for the
soot particle size function”.
James Dobreff i latin: ”Hermannus sam
sonius to Axel Oxenstierna. Latin correspon
dence from 1621 to 1630 with linguistic and
historical commentaries”.
Elisabeth Göransson i latin: ”Letters of
a learned lady. Sophia Elisabeth Brenner´s cor
respondence, with an edition of her letters to
and from Otto Sperling the yonger”.
Anna Wärnsby i engelska med språkvetenskaplig inriktning: ”(De)coding mo
dality. The case of must, may, måste och kan”.
Cecilia Gunnarsson i franska, språkvetenskaplig inriktning: ”Fluidité, complexi
té et morphosyntaxe dans la production écri
te en FLE”.
Mariah Larsson i litteraturvetenskap,
inriktning mot film och medier: ”Skenet
som bedrog. Mai Zetterling och det svenska
sextiotalet”.
Erik Öckinger i zoologisk ekologi:
”Buttterfly diversity and dispersal in framented
grasslands”.
Karin Ericsson i miljö- och energisys-

tem: ”Prospects for bioenergy in Europé –
supply, demand and trade”.
Veronica Rojas de la parra: ”Biologically
interesting compounds from natural sources”.
Charlotte Trotzig i polymerteknologi:
”Water diffusion and free volume in hydrophi
lic polymers”.
Kaisa Karhumaa i teknisk mikrobiologi:
”Engineering Xylose and arabinose metabo
lism in recombinant saccharomyces cerevisiae”.
René Alvarez i kemisk teknologi med
inriktning mot kemisk reaktionsteknik.
”Anaerobic Digestion of Solid Residues on the
Bolivian Altiplano”
Örjan Erik Goteman i arbetsmiljöteknik: ”Airborne cognitive systems in search of
an appropriate context – studies of the intro
duction of new technology in aviation using
a cognitive systems engineering approach”.
LL.M.
Van Hoa To i konstitutionell rätt: ”A le
gal research on its theoretical aspects, practi
ces from Germany, The USA, France, Vietnam
and recommendations for Vietnam”.
Susanne Bauer i biomedcin med inriktning cell- och molekylärbiologi: ”Mem
brane traffic in neutrophils and neutrophil-like
cells”.
Carin Alm-Roijer i kardiologi med inriktning omvårdnad: ”Factors influencing
adherence to risk factor modification in pa
tients with coronary heart disease”.
Fredrik Terfelt i historisk geologi och
paleontologi: ”Upper middle cambrian th
rough furongan of Scandinavia, with focus on
trilobites, paleoenvironments and correlations”.
Miriam Kemm i kraftverksteknik: ”Dy
namic solid oxide fuel cell modelling for nonsteady state simulation of system applications”.

Tjänster
Doktorand i matematisk fysik. Ref nr 1525,
ans 15/12. Info 046-2229633.
Professor i Nya testamentets exegetik.
Ref nr 5500, ans 15/12. Info 046-2224337.
Bibliotekarie vid Internationella miljöinstitutet. Ref nr 6533/06, ans 15/12. Info
046-2220238.
Bibliotekarie vid fysik- och astronomibiblioteket. Ref nr 6158, ans 15/12. Info 0462229224.
Biträdande universitetslektor i teknisk
akustik. Ref nr 1143, ans 18/12. Info 0462228146.
Doktorand i konstruktionsteknik. Ref
nr 1555, ans 18/12. Info 046-2227368
Forskarassistent i telekommunikation.
Ref nr 1512, ans 18/12. Info 070-5591344.
Doktorand i konstruktionsteknik. Ref
nr 1554, ans 18/12. Info 046-2227368.

Forskarassistent i telekommunikation.
Ref nr 1512. ans 18/12. Info 070-5591344.
Doktorand i byggnadsmaterial. Ref nr
1574, ans 19/12. Info 046-2227408.
Utbildningsbidrag i ekologi, ssk zoologisk ekologi. Ref nr 584, ans 20/12, Info 0462224996.
Informatör vid naturvetenskapliga fakultetens kansli. Ref nr 6211, ans 21/12. Info
046-2220904.
Utbildningsbidrag i kemi, inriktning mot oorganisk kemi. Ref nr N B
21 590/2006, ans 21/12. Info 046-2228118.
Utbildningsbidrag i kemi, inriktning
mot kemisk fysik. Ref nr N B 21 589/2006,
ans 21 december. Info 046-2224690.
Doktorand i kemi, inriktning mot fysikalisk kemi. Ref nr I E 373, ans 21/12. Info
046-2228159.
Doktorand i kemi, inriktning mot teoretisk kemi. Ref nr I E 373 6182/2006, ans
21/12. Info 046-2228239.
Doktorand i medicinsk strålningsfysik.
Ref nr 5901, ans 21/12. Info 040-331374.
Utbildningsbidrag i medicinsk strålningsfysik. Ref nr 569, ans 21/12. Info 046173565.
Utbildningsbidrag i medicinsk strålningsfysik. Ref nr 571, ans 21/12. Info 046177159.

kurser
Sök medel för kompetensutveckling!
Kommittén för kompetenshöjande verksam
het inom TA-området. Fonden riktar sig till
teknisk/administrativ personal och prioriterar
medverkan i seminarier, resor till konferenser,
studier, m.m. Pengar kan sökas en gång per år.
Sista ansökningsdag är 15 februari 2007. Info:
www.lu.se/pa-online/anstallning under Per
sonalutveckling och sedan Administrativ ut
veckling.
Forskarutbildningskurs: Kvantitativa metoder för hälsoekonomiska studier, 5 po
äng, vårterminen 2007. Kursen pågår mellan
19 mars och 4 juni 2007. Kurser sker i samar
bete med Vårdalinstitutet och Lunds universi
tets centrum för hälsoekonomi (LUCHE). Sista
anmälningsdag är den 31 januari 2007. Info:
www.vardalinstitutet.net/aktuellt
I vår ges en fristående kurs om Människan i
extrema miljöer (5 poäng). Kursen ges av
Centrum för miljö och personskydd vid Ergo
nomienheten, Designvetenskaper, LTH. Kurs
start i januari 2007, en gång per vecka. Info:
ingvar.holmer@design.lth.se eller på hemsida
http://wwwold.eat.lth.se/forskning/termisk/
termisk_hp/thermalwebSE2.html#NYHETER
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hänt!

från Tegger-stiftelsen på sammanlagt 800.000
kronor. Stipendierna ska gå till postdoc-vistel
ser vid Harvard, UCLA i Los Angeles och Uni
versity of Colorado. Forskarna är Lotta Gustafsson som studerar ett cancerdödande
protein kallat HAMLET. Jenny Karlsson som
studerar den genetiska bakgrunden till typ 2diabetes. Mattias Magnusson, stamcells
forskare, och Catarina Rippe som ska studera
vissa molekylära mekanismer i samband med
kroppens åldrande.

UTRUSTNING. Inga-Britt och Arne Lundbergs
Forskningsstiftelse har gett docent Mattias
Belting, 3.000.000, för inköp av utrustning
till ett nybildat centrum för experimentell can
cerforskning, samt professor Dick Heinegård,
770.000, till utrustning för realtidsstudier av
interaktioner mellan makromolekyler i brosk,
ben och hud. Vidare har professor Sven-Erik
Strand och hans forskargrupp fått 1.500.000,
för inköp av MikroPET/CT för molekylär avbild
ning inom onkologi, neurologi samt medicin.

EUROPABÄST. Forskar

PRIS. Docent Arthur Hol-

ORDFÖRANDE. Bengt Olle Bengtsson, pro

gruppen för medicinsk in
flammationsforskning, som
leds av professor Rikard
Holmdahl vid Medicinska
fakulteten, har utsetts till ett
av Europas bästa centrum
för reumatologisk forskning.

mer, institutionen för ling
vistik, får Eva och Lars Går
dings pris på 150.000
kronor för sina språktypolo
giska arbeten.

fessor i genetik, har valts till ny ordförande för
Lunds universitetshistoriska sällskap från näs
ta år. Han efterträder professor Håkan Westling, som varit sällskapets ordförande sedan
dess start 1993.

WYETH. Professorer

handskriftsamfund. Arne Jönsson,

na Tore Saxne och Dick Heinegård, båda
vid Medicinska fakulteten, har belönats med
Wyethpriset för upptäckter som leder till snab
bare och enklare diagnos av reumatiska led
sjukdomar. Priset är på 400.000 kronor.

professor i latin har blivit invald i Kungliga
Samfundet för utgivande av handskrifter rö
rande Skandinaviens historia.

SUHF. LUs rektor Göran Bexell, har utsetts
till ordförande i Sveriges universitets- och
högskoleförbund, SUHF. Ett 40-tal högskolor
och universitet är med i SUHF som driver hög
skolefrågor och riktar sig mot allmänhet och
politiker. Göran Bexell sitter som ordförande
de kommande två åren.

HEDERSDOKTOR. Jerker Blomqvist, profes

sor emeritus i grekiska har promoverats till he
dersdoktor vid Lettlands universitet i Riga. Han
har verkat för samarbetet mellan de klassis
ka institutionerna i Östersjöområdet och tagit
emot ett flertal lettiska studenter som stipen
diater vid sin institution.
MEDALJ. Lundaprofessorn Colin Carlile har

av brittiska Institute of Physics belönats med
ett prestigeladdat pris, Glazebrook-medaljen.
Medaljen får han för sin forskning inom neu
tronspridning och för sina insatser som f.d. di
rektör för ILL, Institut Laeu-Langevin, i Gre
noble.
TEGGER . Fyra unga LU-forskare som arbe

tar med olika folksjukdomar har fått stipendier

Nej till akustikplattor
Riksantikvarieämbetet har sagt nej till akustik
plattor i taken på första våningen i universi
tetshuset. Anledningen är de restaurerade tak
målningarna som då riskerar att skadas eller
skymmas. Som LUM tidigare berättat är flera
medarbetare störda av ekot i huset. Akustiska
mätningar visar ett högre värde på efterklang
en än det rekommenderade. I taken på ovan
våningen har akustikplattor placerats med gott
resultat. På första våningen provar man nu att
dämpa ekot med i första hand gardiner och
andra ljuddämpande textilier. Därefter kom
mer nya akustikmätningar att utföras.
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PRIS. Thomas Laurell, professor i elektrisk

mätteknik, har fått Erna Ebelings pris för 2006,
en utmärkelse som delas ut av Svensk förening
för medicinsk teknik och fysik

PRISAD. Docent Anders Mikkelsen från Fy

siska institutionen har fått Sten von Friesens
pris på 60.000 kronor för sina studier av egen
skaper hos strukturer begränsade till nano
meter.
GRÖN UTBILDNING. In

FORMAS. Formas forskarråd har fått nya le

damöter. Från LU har Anders Lindroth pro
fessor i naturgeografi och Agnetha Ståhl,
professor i trafikplanering, Lunds tekniska
högskola valts. Bland ersättarna finns Henrik
Smith, professor i zooekologi. Alf Hornborg,
professor i humanekologi, omvaldes som er
sättare.

Utgivningsplan
LUM våren 2007
Manusstopp

Utkommer

LUM 1

12 jan		 26 jan

LUM 2

9 feb		 23 feb

LUM 3

9 mars		 23 mars

LUM 4

13 april		 27 april

LUM 5

10 maj		 25 maj

LUM 6

4 juni		 20 juni

ternationella miljöinsti
tutets ungdomsprogram
Young Masters Program är
ett av sju onlineprogram
som uppmärksammats på
världens största konferens
om nätutbildning. Birgitta
Nordén leder programmet.

Ny informationschef
utsedd för LU
Lunds universitets nya informationschef
heter Anette Orheim. Hon börjar formellt
sitt nya arbete den 1 mars 2007. Nu arbe
tar hon som global PR-chef på AstraZene
ca med bas i Lund.
Dessförinnan var hon informations
ansvarig på Ifö Sanitär och marknadskom
munikatör på Skånetrafiken. Anette Or
heim efterträder Eva Johannesson som
slutade i höstas.
Tillfällig informationschef är Lars Uhlin.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå Björn Lindgren!
…professor i hälsoekonomi, som nyligen tillsammans med
Petter Lundborg och Paul Nystedt gjort en studie av sam
bandet mellan vikt och skilsmässofrekvens hos 40–60-åringar
i elva europeiska länder.

Är gifta personer
smalare i länder
med många skilsmässor?
– Ja, faktiskt. Grekland har t.ex. en låg skilsmässofrekvens
och hög kroppsvikt bland gifta personer, medan Danmark
har många skilsmässor och lägre kroppsvikt bland de gifta. Hos ogifta personer fanns ingen motsvarande skillnad
mellan de olika länderna.
Hur tolkar ni det här sambandet?

– Ett möjligt skäl är att i länder med många skilsmässor vet alla att risken är stor för att äktenskapet kraschar.
Då känner man, medvetet eller omedvetet, ett behov av att
hålla sig i trim för en eventuell återgång till äktenskapsmarknaden.
– Utbildning och ekonomisk status, som också spelar roll
på äktenskapsmarknaden, kan den som hunnit upp i medel
åldern inte göra så mycket åt. Men fysiken kan man ju ta
hand om genom att tänka på kost och motion.
Har ni några andra möjliga tolkningar?

– En annan möjlighet är förstås att de gifta personerna i
”skilsmässoländerna” håller sig i form för att se till att förbli attraktiva för sin partner och på så sätt undvika skilsmässa. En tredje möjlighet är att de vill vara attraktiva för
andra – att de fortsätter att tävla på äktenskapsmarknaden
trots att de är gifta, vilket så småningom får deras eget äktenskap att gå sönder.

Kan det inte i stället vara ett mer indirekt samband: att
både skilsmässor och smalhet blir vanligare i länder där individens ansvar för sitt eget välmående betonas, där man
ska ”förverkliga sig själv” och ”satsa på att må bra”?

– Jo, det kan finnas sådana bakomliggande kulturella
faktorer – men då borde kanske även de ogifta i dessa länder ha lägre kroppsvikt, vilket de inte har.
– Vi påstår inte att vi har den slutgiltiga förklaringen till
sambandet. Men vi har visat att det finns, och att det inte
är beroende av faktorer som kön, utbildning och socioekonomisk status.
– Det kommer säkert att läggas fram nya rön i sommar,
när vi på LUs centrum för hälsoekonomi, LUCHE, är värdar för den sjätte världskongressen i hälsoekonomi.
Hur kom ni på idén att göra den här studien?

– Vår forskning handlar allmänt sett om sambanden
mellan hälsa, sociala trygghetssystem och ekonomi, där
människors val av livsstil spelar en stor roll. Och kroppsvikten avspeglar ju livsstilen i stor utsträckning.
Till sist, hur är det med dig själv?

– Jag är gift, inte överviktig men lite för nära gränsen till
övervikt, och snart pensionär!
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