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Utmaning att fylla HT-hus
Forskare blev ofrivillig spion
Varför samlar LU pengar på hög?

Naturkreatör
utvecklar ytor med vänlig kemi
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Rättegångsspel
på hög nivå
Yes, your lordship! No, my ladyship! Chère collegue!
Franska och engelska blandas
under den fiktiva rättegången där
juridikstudenter från hela världen
möts för att tävla i EU-rätt. Nyss
var det delfinal vid Juridiska fakulteten i Lund.
– Den stora behållningen är
att se studenternas engagemang,
säger universitetsadjunkten Henrik
Norinder som var en av domarna.

t

Internationella rättegångstävlingar blir allt
populärare. Ett hundratal universitetslag
anmälde sig till årets European Law Moot
Court Competition, men arrangörerna sållar
hårt och bara 48 lag kvalificerade sig för att
delta. De bästa fortsatte sedan till delfinalerna som i år hölls i Leiden, Neuchatel, Bryssel samt alltså Lund. Den avslutande finalen
sker inför EU-domstolen i Luxemburg i april.
– Det är prestigefyllt att vinna och en stor
fördel i karriären. Alla dörrar står öppna för
den som går ut som segrare, säger amanuens Eric Elander Duque i arrangörsteamet
och som själv deltog i förra årets tävling.
Henrik Norinder, som tillsammans med
LU-kollegan Sanja Bogojevic agerade domare under delfinalen i Lund, håller med:
– Bland domarna finns företrädare både
för EU-kommissionen och advokater från
stora framgångsrika byråer som förstås ser
de tävlande som presumtiva framtida medarbetare, säger han.
Det gäller att hålla huvudet kallt,
tänka snabbt, argumentera väl och
kunna svara på domarnas frågor.
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3

t

Amerikanska juriststudenten Alyssa Barnard från New York pläderar inför den fiktiva EU-domstolen. Hon imponerar genom sin vältalighet och
skärpa, och får extra poäng för att hon växlar mellan engelska och franska. LU-läraren Henrik Norinder är tvåa från vänster i domarraden.

Domarna är experter på europeisk rätt
och måste snabbt sätta sig in i de fingerade rättsfallen. De ska också behärska både
engelska och franska eftersom franska är
språket i EU-domstolen i Luxemburg.
Det har varit ett inspirerande uppdrag,
både för möjligheten att träffa europeiska
kolleger och följa studenterna under tävlingsdagarna, menar Henrik Norinder.
– Studenterna förbereder sig i månader
och har sedan bara en timme på sig att lägga

fram sina argument. De ska vara vältaliga,
kunna hålla huvudet kallt och snabbt svara
på domarnas frågor. De ger allt och skärper
sig otroligt – man ser en utveckling från ena
dagen till den andra.
Språk, retorik och argumentation är några av de saker som bedöms.
– Generellt är engelsmän och amerikaner mer tränade i muntligt framförande och
argumentation, eftersom deras rättssystem
utgår mycket från olika rättsfall. Men våra

studenter är intresserade och förstår att detta är något också de behöver utveckla, säger Henrik Norinder.
text: BRITTA COLLBERG
foto: kennet ruona

Lunds universitet har med två lag i årets tävling, men av jävsskäl fick inget av dessa plädera i Lund – de tävlade istället i Leiden och
Neuchatel. Årets fiktiva fall samt resultatet
av tävlingen publiceras på www.elmc.org
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6 Tomma HT-hus ska fyllas med nytt innehåll
När humanister och teologer flyttar ihop i nya LUX nästa år är det inte bara det
omdebatterade Kungshuset som ”blir över” – en hel rad med gamla anrika universitetsbyggnader behöver fyllas med nytt innehåll, vilket kräver sin matchning.

9 Externa utredare går till botten med överskott
Lunds universitet är bra på att ta hem forskningsmedel, men lyckas inte göra
av med dem snabbt nog, varpå det samlade överskottet växer. Nu ska två externa utredare ta reda på varför forskare och institutioner skapar ekonomiska buffertar och
undersöka hur man arbetar strategiskt med sina forskningsmedel vid andra lärosäten.

12 Grön inspiration

LUM på nätet: www.lu.se/lum

Naturens kreativitet är en stor inspirationskälla för kemiprofessor Charlotta Turner, som månar om att ha ett hållbarhetstänk i sin forskning. Utifrån studier av lotusblad försöker hon på kemisk väg efterlikna deras vattenavstötande och självrenande
förmåga, något som skulle kunna få stor kommersiell användning.

Annonser: tomat annonsbyrå, www.tomat.
se tel 046-13 74 00/02, e-post PC: info@
tomat.se e-post Mac: material@tomat.se

15 I Lunds universitets hemliga tjänst

Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117,
22100 Lund Internpost: Hs 31
E-post: LUM@rektor.lu.se

Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/9 nr. För
prenumeration kontakta Eva Andersson: 046222 70 10, Eva.Andersson@rektor.lu.se
Adressändring: Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv).
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.
Tryck: Lenanders Grafiska i Kalmar
Nästa LUM: Manusstopp 14 mars, utkommer 5 april.
ISSN: 1653-2295
Omslag: kemiprofessor Charlotat Turner med
ett lotusblad. Foto: Kennet Ruona.
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När antropologen Steven Sampson 1974 började forska i en rumänsk by fick
säkerhetspolisen snart upp ögonen för honom. Han har nu fått ut sin 400 sidor tjocka
personakt som bl.a. innehåller vittnesmål från hans rumänska vänner och bekanta,
samt säkerhetspolisens resonemang om huruvida han var spion eller inte – något som
har fött många tankar om skuld, svek och antropologens roll och ansvar.

18 1600-talsfärd nu i svensk översättning
En nyupptäckt berättelse av en ung fransman på resa i Sverige på 1660-talet ges
snart ut på svenska, översatt och kommenterad av litteraturvetaren Ingemar Oscarsson. Bland annat var ynglingen i Lund och blev visad domkyrkan av biskop Winstrup.
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Utmaning att hitta nytt
innehåll för HT-husen
Kungshuset – oklart vad som flyttar in.

Teologen – något för samhällsvetarna?

Villa Wrangel och Kulturanatomen
– tillfälliga lokaler för samhällsvetarna?

Arkeologen – nytt studenthus?

6

lokaler. Det ska fortsätta lysa i
fönstren i Kungshuset på kvällarna.
Ett levande hus med både studenter
och forskning är planen. Men vilka
som får flytta in när filosoferna
lämnar är inte bestämt. Många är
intresserade och LU Byggnad utreder vad som blir bästa matchning
mellan behov och lokaler.

När det nya stora HT-centrumet LUX står
färdigt i hörnet Sölvegatan/Helgonavägen
2014 kommer flera av universitets äldsta
och mest anrika hus att tömmas. Humanister och teologer flyttar ut, men vilka ska flytta in? Förutom det omdebatterade Kungshuset så blir Arkeologen vid Lundagård och
Teologen i kvarter Paradis lediga. Dessutom
två pampiga kulturvillor på Biskopsgatan i
kvarteret Hyphoff. Universitetet undersöker vilka lämpliga verksamheter som skulle
passa husen, eftersom avsikten är att behålla dem. Än så länge finns dock inga klubbade beslut.
– Det är en utmaning att hitta hyresgäster till alla HT-husen, universitetet är inte i
behov av fler lokaler i det centrala området
och nya lokalbehov uppstår ofta där institutionerna redan finns idag säger Åsa Bergenudd, chef för LU Byggnad. Strukturen
i de äldre husen gör dem ibland svåra att
anpassa till moderna arbetsplatser. Husen
är charmiga men inte alltid så yteffektiva.
När det gäller Kungshuset är det LU:s avsikt att det ska fortsätta vara ett hus där det
dagligen rör sig både studenter och forskare. Man hoppas komma fram till en lösning
som är finansierad och som leder till att fler
grupper av studenter och anställda får tillgång till huset. Det finns lagkrav på att hiss
installeras och Statens fastighetsverk utreder tillsammans med Riksantikvarieämbetet
hur huset kan göras tillgängligt för alla.
– Detta är ett bra tillfälle att se över hela

alla husen i anknytning till Lundagård och
göra dem mer levande. Vi försöker matcha
behov och byggnad så bra som möjligt för
att undvika dyra renoveringar, säger Åsa
Bergenudd.
Lunds universitets studentkårer, LUS, driver linjen att det är viktigt att Lundagård förblir studenternas och får medhåll av rektor
Per Eriksson.
– Vi ser att den stora bristen på studieplatser skulle kunna lösas genom att Arkeologen blev ett studenthus. Vi räknar med
ett stort antal studieplatser, och en av våra
kårer har visat intresse för att flytta in i huset, säger Tora Törnquist, ordförande i LUS.
När det gäller villorna längs Biskopsgatan
i kvarteret Hyphoff säger Åsa Bergenudd att
man tyvärr måste säga upp dem till fastighetsägaren Akademiska Hus om man inte
hittar nya verksamheter.
– Det behöver inte vara en förlust för universitetet utan Akademiska Hus kan bygga
om villorna för andra verksamheter. Campusplanen konstaterar att universitetsområdet är monofunktionellt och har stort behov
av att mixas med annan verksamhet.
Åsa Bergenudd kan dock tänka sig att
villorna inledningsvis skulle kunna fungera
som ersättningslokaler för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det pågår en utredning
om att förbättra samhällsvetarnas lokaler i
kvarteret Paradis och ombyggnader kommer sannolikt att krävas.
– En tillfällig placering i kvarteret Hyphoff skulle påskynda den omställningen och
samtidigt ge oss mer tid att hitta lämplig
verksamhet för husen.
I utredningen ingår även att se om samhällsvetarna har användning av Teologens
lokaler.
– De ligger nära och bra och samhällsvetarna har stort behov av samlokalisering,
konstaterar Åsa Bergenudd.

												

Jenny Loftrup
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han ta vara på genom att göra museets entré tydligare.
Han har gjort ett förslag på vad en möjlig
utbyggnad skulle kosta och Statens Fastighetsverk har tittat på det och kommit fram
till att Patrick Amsellems förslag kostar 30
miljoner. Då ingår inte uppfräschning av den
befintliga delen med ny och ändamålsenlig
belysning liksom bättre ventilation. Men de
pengar som just nu står till buds, tack vare
en generös anonym donation, är ”bara” på
20 miljoner.
Hur museet ska ordna de resterande tio
funderar han på.
En byggstart skulle eventuellt kunna
Patrick Amsellem vill att Skissernas museum ska vara en gränsöverskridande mötesplats.
foto: maria lindh och kennet ruona

Chefen har stora planer
för Skissernas museum
publik verksamhet. Ett sofistikerat och samtida museum med sina
viktiga karakteristika i behåll! En
mötesplats över såväl vetenskaper
som åldersgränser. För studenter
och andra ungdomar, för akademin
och resten av samhället.
Efter ett år på chefstjänsten är
det så Patrick Amsellem vill se Skissernas museum.
– Men det är en bit dit, konstaterar han.

Med viktiga karakteristika menar han bland
annat museets betoning på den skapande
processen, och det är kring den han tänker sig förutsättningslösa och gränsöverskridande samtal och möten i museets miljö.
Han ser Skissernas museum som ett viktigt
komplement till de stora kommande forskningsanläggningarna på Brunnshög.
– Vi har en aktiv roll i det sammanhanget. Lund behöver helt enkelt en plats som
denna, säger han.
Patrick Amsellem har redan fått en del
LUM nr 2 | 2013

att hända. Under senaste året har besökarantalet ökat. Onsdagsaftnarna med konserter och föreläsningar är en höjdpunkt för
många och i den stora Internationella salen
har man under årets lopp tagit emot flera
konferenser.
– Men det sliter på konsten, säger han
bekymrat. Här finns konstverk värda många
miljoner och salen lämpar sig bättre för kortare mottagningar.
För själva konfererandet har musei-

chefen sedan andra planer. Han önskar sig
ett flexibelt rum med tillgång till den digitala tekniken. Ett rum som kan användas för
konstprojekt, till workshops, föreläsningar,
seminarier, konserter och filmvisning. Det
vill han bygga i anslutning till Svenska salen vid den nya entrén med caféet eller restaurangen.
Till entrérenoveringen hör också skulpturparken som han vill fräscha upp med
uteservering under årets ljusare tid. Det sk.
Kunskapsstråket, passerar Skissernas med
gångstigen genom UB-parken, och det vill

vara möjlig om ett år och då måste museet
stänga. Men kanske inte helt och hållet och
förhoppningsvis inte mer än i ett år.
– Vi kan nog ändå ta emot en del grupper. Och under ombyggnaden kan vi arrangera nyskapande utställningar på andra
ställen i staden.
Nu under sitt andra år kommer Patrick
Amsellem att arbeta mycket med museets
inre utveckling.
– Vi måste titta på vår egen historia utifrån en respekt och förståelse för det förgångna och fundera på hur vi får in det i
framtiden.
En konkret uppgift är att plocka fram den

mexikanska samlingen och låta den bli en
permanent utställning. Sedan handlar det
om att skapa en bättre struktur och fundera
kring hur man presenterar museet bättre för
besökarna liksom att utveckla programverksamheten till att passa fler åldrar och grupper av människor.
Patrick Amsellem ser också ett ökat
samarbete med sin närmaste granne Biskopshuset som en möjlighet. Liksom att
så småningom kunna ta ett ökat ansvar för
universitetets stora konstsamling och göra
den mer tillgänglig.
– Vi skulle kunna göra olika tematiska
utställningar med verk i från universitetssamlingen och visa dem på det sättet. Den
nya utbyggnaden skulle ge oss utrymme att
göra detta, säger han.
Maria Lindh
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Tavlan med lappar med förslag till förbättringar under Sektion
Ledningsstöds workshop blev snabbt full.

De tidigare projektledarna Christer Eldh och Ingalill Rahm Hallberg
ledde workshopen och hade en del att fundera på.

Fler karriärvägar för administratörer
önskades vid workshop om arbetsmiljö
Personalfrågor. Bättre priorite-

ringar, tydligare uppdrag och fler
karriärvägar.
Det var några förslag till förbättringar av arbetsmiljön som personal
på Sektion Ledningsstöd tog fram
vid en workshop som hölls med
anledning av medarbetarenkätens
resultat.
Det var för ett år sedan som samtliga anställda vid universitetet fick en enkät per mail
med frågor som handlade om hur de trivdes på jobbet. Resultaten samlades in, bearbetades och sammanställdes i en rapport
som presenterades i ett storforum i maj (se
LUM 5, 2012) Då gällde resultaten universitetet som helhet. Under sommaren arbetade projektledningen vidare med att bryta
ner resultaten på fakultets- och institutionsnivå och under hösten presenterades dessa
resultat i mindre grupper, för dem som re8

sultaten gällde. Därefter har det varit upp till
prefekter och enhetschefer att bestämma
hur man vill arbeta för att förbättra arbetsmiljön inom sitt ansvarsområde.
Från centralt håll stöttar man bland an-

nat med workshopen som tagits fram på
initiativ av LTH. Syftet med den är att skapa
delaktighet och medansvar kring resultaten
från enkäten och ge en möjlighet att påverka genom sitt eget beteende. Workshopen
kan modifieras på många sätt och anpassas
efter särskilda behov. Hos Sektion Ledningsstöd fokuserade man på tre problemområden: arbetsbelastning, bemötande och karriärmöjligheter.
Christer Eldh, prefekt på Service Management i Helsingborg, har varit projektledare, formellt till och med oktober, men
hänger kvar eftersom han tycker att det är
viktigt och roligt. Det var han och Ingalill
Rahm Hallberg som ledde workshopen hos

Sektion Ledningsstöd som hör till den universitetsgemensamma administrationen.
En överraskning för projektledaren är att
administratörerna inte skiljer sig från forskarna och lärarna när det gäller den otålighet som ofta förknippas med dem som brinner för sina jobb.
– Det tycks vara en kultur som råder inom
hela Lunds universitet, konstaterar Christer
Eldh.
En överraskning för Ingalill Rahm Hall-

berg är att det inte är bättre att jobba på ett
svenskt universitet än ett engelskt. Åtminstone inte om man jämför Lunds universitet
med Bristol University varifrån idén och mallen till medarbetarenkäten kommer. Vid det
senare är medarbetarna mer nöjda med sin
arbetsmiljö än de LU-anställda är.
– Men i Bristol har man varit igång längre med detta och hunnit återkomma med
nya uppföljande enkäter efter att man ar-
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betat med förbättringar, förklarar hon resultatet.
En brist som diskuterades mycket på
Ledningsstöds workshop var karriärvägarna. Enda möjligheten att göra karriär
för en administratör är att bli chef, tyckte
många, och det är inte alla som vill bli det.
Karin Ekborg-Persson som själv blivit

chef för Förvaltningsstaben höll med om
det – trots att det faktiskt finns ett behov
av duktiga specialister och generalister,
hävdade hon. Vid Bristol University rådde
samma problem för några år sedan men
nu har man inrättat ett karriärkontor för
anställda vid sin personalavdelning, och
detta har fallit väl ut, berättade Ingalill
Rahm Hallberg.
Tavlan på workshopen där förslagen
till förbättringar skulle sättas upp blev
snabbt full av post-it-lappar. Dessa ska
nu renskrivas och utgöra stommen i den
handlingsplan som sektionschefen Anette Nilsson ska författa.
Workshopen har använts på flera håll
inom universitetet, bland annat på MAX
IV och Internationella miljöinstitutet.
– Workshopen är en bra start, säger
Pia Larsson, kollega till Christine Holander
som initierat den.
På LTH kommer man nu att utbilda faci-

litatorer som kan hålla workshops i samband med att enkätens resultat bearbetas.
– En möjlighet att utnyttja dessa kommer att erbjudas alla fakulteter, säger Pia
Larsson.
Det finns även andra sätt att uppmärksamma arbetsmiljön på. Inom Naturvetenskapliga fakulteten bjöd man
exempelvis in den kände läkaren och föreläsaren Claes Malmström, expert på
prestationspsykologi. På andra ställen
har man tagit fram handlingsplaner efter
diskussioner och genomgångar med vicerektor Nils Danielsen som tagit över ansvaret för dessa frågor efter Ingalill Rahm
Hallberg.
Text & foto:
Maria Lindh
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Nu ska orsakerna till LUs
växande överskott utredas
ekonomi. Under många år har Lunds
universitet inte lyckats använda
pengar i den takt de har kommit in.
Nu finns det ett sammanlagt överskott på 3,6 miljarder kronor.
För att gå till botten med överskottet har universitetet projektanställt två externa utredare. De
ska ta reda på varför forskare och
institutioner skapar ekonomiska
buffertar och undersöka hur myndighetskapitalet ser ut vid andra
lärosäten och hur man strategiskt
arbetar med sina forskningsmedel.

Det är Malmö högskolas förre förvaltningschef Kjell Gunnarsson som har det interna
uppdraget. Han ska intervjua forskningsledare och prefekter om hur de resonerar kring
ekonomin, vilka risker de försöker möta när
det gäller rekryteringar och uppsägningar
och klargöra eventuella andra faktorer som
kan förklara det växande överskottet.
Den andre utredaren är Bengt Karlsson
före detta generalsekreterare på SUHF som
på LUs uppdrag gör en benchmarking med
några av landets andra universitet samt några internationella lärosäten. Bägge ska vara
klara med sina undersökningar till midsommar och sen ska resultaten tas om hand av
rektor för ett samlat förslag som ska presenteras för universitetsstyrelsen i oktober.
Efter årsbokslutet 2012 har Lunds universitet ett myndighetskapital på över 1,6
miljarder kronor. Och då är inte de oförbrukade forskningsbidragen inräknade, dvs. de
som kommer från externa forskningsfinansiärer som råden, EU, stiftelser och privata
anslagsgivare. Dessa utgör 2,5 miljarder, så
totalt sett har universitetet ett överskott på
3,6 miljarder kronor.
– Det är för mycket, säger planeringschefen Tim Ekberg som dock skiljer mellan myndighetskapitalet och de oförbrukade forsk-

ningsbidragen.
De senare ökar universitetets likviditet
men inte dess kapital och de utgör en form
av skuld till externa finansiärer för ännu inte
genomförd forskning, förtydligar han.
Tim Ekberg menar att de pengar som anförtrotts universitetet givetvis ska omsättas
i verksamhet.
– En viss buffert behöver man dock, det
är inte bra för verksamheten att ständigt behöva gasa och bromsa. Men samtidigt får
den inte vara så stor att kapitalet riskerar
att gå tillbaka till staten eller minska vår trovärdighet som en effektiv och pålitlig forskningsutförare.
Delvis samma tanke finns när det gäller
summan av de oförbrukade forskningsbidragen.
– Är den för hög så minskar kanske den
externa anslagslusten, säger Tim Ekberg.
Han ser också andra risker med de externa anslagen som ökat kraftigt under senare
år och som nu är lika stora eller på sina håll
större än de direkta forskningsmedlen, de
s.k. fakultetsanslagen.
– Många gånger kräver de externa finansiärerna samfinansiering vilket kan bli dyrt
för institutionerna. Dessutom är det ofta
samma forskargrupper som får de stora anslagen vilket innebär att forskningen styrs
mot de områdena. De rika blir rikare och de
fattiga fattigare.
Tim Ekberg menar att det förhållandet på
sikt kan hota mångfalden vid universitetet.
maria lindh
FOTNOT. Det senaste överskottet från bokslu-

tet, 2012 var 21 miljoner på en omslutning av
7,18 miljarder.
Myndighetskapital är ett ekonomiskt redovisningstekniskt fenomen som tillåter ett statligt lärosäte att spara sina outnyttjade statliga forsknings- och utbildningsanslag utan att
de återgår till statsbudgeten. I praktiken är
det ingen skillnad mellan myndighetskapital
och sparade pengar på ett bankkonto.

9

aktuellt.

– Nya grepp krävs för att få fart
på utomeuropeiska relationer
internationalisering. Europa har
hamnat på efterkälken i den globala jakten på ”skarpa hjärnor”. Det
berör också Lunds universitet.
– För att vända trenden måste LU
engagera sig mer i internationellt
samarbete utanför Europa, kring
utmaningar som exempelvis klimathotet och global hälsa. Här finns
också en roll för samhällsvetarna,
sa Sylvia Schwaag Serger, Vinnova,
på universitetets internationaliseringsdagar.

Sylvia Schwaag
Serger från
Vinnova. foto:
britta collberg

nova. Europa och USA håller på att bli omsprungna av de nya växande ekonomierna
inte minst i Asien. Det gäller att hänga på
och stärka sina förbindelser med dessa länder och regioner där behovet av kunskaper
och innovationer är störst.
Silicon Valley är ett exempel, menade

hon, på hur man genom öppenhet och samarbete med studenter, forskare och entreprenörer från Indien och Kina byggt broar
och nätverk för framtiden. I Silicon Valley
har utlänningar släppts in och setts som resurser på ett annat sätt än i Sverige – de får
många chanser och hamnar inte sällan på
ledande poster.
– Vi måste fundera över hur attraktivt
det är för internationella studenter och
doktorander inte bara att utbilda
sig här, utan också vilka möjligheter det finns att starta en karriär i

Det europeiska forskningsrådet ERC
har varit framgångsrikt i att finansiera forskning, men inte i att attrahera internationella
forskare – med undantag för amerikaner,
fortsatte Sylvia Schwaag Serger. Det behövs
nya grepp för att göra Europa, Sverige och
även Lunds universitet mer attraktivt. Hennes tips när det gäller Kina är att satsa på
att kombinera forsknings- och utbildningssamarbete.
– I Kina vill man gärna arbeta med Sverige kring kunskapsöverföring. Men istället
för att som i dag nästan bara jobba mot de
stora universiteten i Peking och Shanghai,
är det klokt om LU försöker hitta också universitet som inte är lika bortskämda med utländsk uppvaktning. Och lägga den inhemska konkurrensen på hyllan och samarbeta

foto: shutterstock

Cirka tvåhundra personer deltog i två
dagarsprogrammet på Scandic hotel. Det
var föredrag, paneldebatter och workshops om internationalisering av forskning
och utbildning, om marknadsföring och det
globala klassrummet. Dagarna bildade ett
slags kickoff inför arbetet med universitetets nya internationaliseringspolicy som nu
drar igång under ledning av universitetets
nya vicerektor med ansvar för internationaliseringsfrågor, Kristina Eneroth, prorektor
på EHL.
Den internationella problembilden är
känd, menade Sylvia Schwaag Serger, Vin-

Sverige. Det är otroligt viktigt för indier och
kineser att efter utbildningen kunna skaffa
sig yrkeserfarenhet på plats och ha med sig
hem. Idag är det svårt på grund av immigrationslagstiftningen.
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med andra svenska universitet när man vill
etablera kontakter i Kina.
Teknik och naturvetenskap är högprioriterade i Asien, men samhällsvetenskapen
är eftersatt och här finns ett intressant utrymme att fylla för svenska samhällsvetare,
menade Sylvia Schwaag Serger också.
Hon var förvånad över att LU inte har en
mer systematisk analys av sina internationella relationer och samarbeten – med tanke
på hur viktig forskningen och dess synlighet är för att bidra till internationaliseringen.
– En sådan analys är inte så märkvärdig
att få fram, det skulle förmodligen ta mig
ett par dagar…
För att få fart på de utomeuropeiska rela-

tionerna behövs anslag, mobilitet men också
kompetens. Det krävs mer benchmarking, indikatorer på hur man står sig i konkurrensen,
liksom en intelligent hantering av statistiken.
– Enligt bibliometriska data är LU inte
främst i Sverige på att samarbeta med Kina
utan tvåa efter KTH. Att då – som skett i något fall – framställa sig som främst blir lite
pinsamt, sa Sylvia Schwaag Serger.
Europa är för inåtvänt – men vill något
annat och svenska forskare kan få hjälp
av EU att söka sig utanför Europa. Anneli
Wiklander från universitetets centrala Forskningsservice visade i en workshop att Lunds
universitet haft stor glädje av EU genom åren
– det handlar om 900 forskningsprojekt som
möjliggjorts genom EU sedan starten.
I nästa stora satsning Horizon 2020 lig-

ger fokus på forskning kopplad till innovation. Här finns mycket att hämta för dem
som vill forska i globala nätverk och exempelvis möjlighet att finansiera samarbete
med internationella organisationer utanför
Europa, berättade Anneli Wiklander.
– EU-projekten ger en chans att etablera kontakter med nya partners och det blir,
det vet vi, ofta början till långa samarbeten.
På eftermiddagen den 15 mars hålls ett
seminarium på Palaestra, med Dan Andrée
från Vinnova – för den som vill veta mer om
möjligheterna med Horizon 2020. Anmälan
görs på Vinnovas hemsida.

Hur ska Lunds universitet bli mer attraktivt
för internationella forskare?
Elna Jönsson, utredare, CIRCLE:
– Genom att avsätta
medel till administrativt stöd och service
som kurser t.ex. i avancerad myndighetsengelska eller om svenska samhället.
– Vi har många internationella
forskare, men vi behöver resurser inom
universitetet att ta hand om dem på ett
bra sätt. Många lämnar oss, besvikna
för att de suttit ensamma på kvällar
och helger, inte kommit in i ett socialt
sammanhang eller fått hjälp att hitta
rätt i samhället.
– Det finns också mycket lagstiftning
som vi administratörer måste ta hänsyn
till och hämmas av när vi ska hjälpa
våra forskare och studenter. Här kan
universitetet agera samlat för att få till
stånd en förändring.

Maithe Perez,
ögonforskare,
Medicinska fakulteten:
– Synlighet är oerhört viktigt för att
Lunds universitet
ska bli känt och attraktivt och kunna
rekrytera de bästa forskarna. Men vi
måste bli bättre på att marknadsföra
oss själva. Branding – eller varumärkearbete – är helt avgörande i vår tid. Det
fungerar inte att alla laborerar med
egna loggor och grafiska lösningar – vi
måste samlas och hålla oss till en logga,
en gemensam grafisk profil för att få
genomslag. Och när vi är ute i världen
och man frågar var vi kommer ifrån,
gäller att vi inte svarar bara ”Sverige”
utan ”Lunds universitet”. Jag försöker
argumentera bland mina kolleger men
många förstår inte allvaret. Vi behöver
jobba mycket inåt för att få förståelse
för kopplingen branding, synlighet och
internationell framgång.

Maisam Abbasi,
doktorand i
förpackningslogistik, Institutionen för
designvetenskaper, LTH:
– Jag tror många internationella forskare liksom jag skulle vilja bli bättre i
svenska. Jag ser språket som en nyckel
för utveckling och integration i samhället. Universitetet borde erbjuda fler
och mer avancerade kurser. Och sedan
tycker jag det är underligt att jag som
ny forskare inte erbjudits en kurs som
berättar vilka som är universitetets
grundläggande idéer, normer och
värderingar. Jag har haft turen att ha
de rätta människorna omkring mig som
berättat om jämlikhet mellan könen,
den demokratiska rätten att fritt uttala
sina åsikter, öppenhet osv.

Ju Liu, innovationsforskare
från Chengdu,
Kina, anställd på
CIRCLE:
– Lunds universitet
är underbart och
internationellt i jämförelse – jag vet,
för jag har forskat och studerat i både
Danmark och Finland. I Finland fanns
få utlänningar och det var svårt att få
kontakt med folk. Här i Lund har jag
ett sammanhang – men det består
huvudsakligen av andra utlänningar.
Svenskar är lite försiktiga och oftast ska
man känna dem ett par år innan man
blir hembjuden. Schweizare är ännu
mer konservativa. Men det går att erbjuda en bra internationell miljö även
i en konservativ kultur. Jag har bott
och forskat i Zürich som var fantastiskt
på så vis att där fanns oerhört mycket
kompetens samlad – man slapp resa så
mycket – miljön var internationell och
utlänningar fanns på ledande poster.

BRITTA COLLBERG
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Den gröna kemisten
Fönster som rengör sig själva. Byggnader och bilar som undgår
rostens attacker. Kemiprofessorn Charlotta Turner låter
forskningen inspireras av naturens egen kreativitet, genom
lotusblommans finurliga bladyta. Dessutom präglas hennes arbete
i laboratoriet av så kallad grön kemi. Istället för hälsovådliga
lösningsmedel använder hon koldioxid.
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Resultaten ser lovande ut, men man är

inte riktigt framme än. Turners forskargäng
jobbar på att tillverka ännu tunnare vaxytor
än hittills. Det krävs för att man ska kunna
se genom fönsterrutorna.
– Vi är nästan där, ytorna är nästan genomskinliga, säger Charlotta Turner och
förutspår två intensiva år i projektets andra
halvlek, med en rad vetenskapliga artiklar
och kanske ytterligare ett patent.
Tekniken bygger på att man smälter ner
vax som löses i koldioxid för att sedan spruLUM nr 2 | 2013

Charlotta
Turner forskar bland
annat på att
skapa vatten
avstötande
och själv
renande ytor.
Knepet är
att efterlikna
lotusbladens
unika egenskaper.

tas ut i ett tunt skikt på den yta som man
vill skydda från vatten och smuts. Det låter såklart enklare än det är i verkligheten.
Förutom de miljömässiga aspekterna måste forskarna ta hänsyn till praktiska saker
som att vidhäftningsförmågan blir stark så
att ytskiktet inte nöts bort. Och avståndet
mellan vaxpartiklarna i skiktet måste bli så
pass stort att materialet kan andas, det vill
säga att vatten stängs ute men luft släpps
igenom, i de fall det är aktuellt.

Charlotta Turner

Textilier och glasögon är andra exem-

pel på produkter som skulle kunna ha nytta
av det skyddande ytskiktet. Ett annat användningsområde är bilindustrin. Charlotta

t

ontrasten kan tyckas stor mellan
den frodiga grönskan i Botans
växthus och det lysrörsvita laboratoriet på Kemicentrum. Vegetationens mjuka former kontra laboratoriets
stramare linjer. Ändå finns det för Charlotta
Turner en naturlig koppling mellan de bägge miljöerna. Nämligen lotusbladens unikt
konstruerade yta.
Charlotta Turner är professor vid Kemiska institutionen. Ett av hennes forskningsprojekt handlar om att på kemisk väg
efterlikna den vattenavstötande och självrenande förmåga som lotusbladen har. Lotusbladens vaxartade yta är uppbyggd på
ett sådant sätt att vattendroppar inte lyckas
tränga ner och komma i kontakt med själva underlaget. Forskarna har studerat blad
ytan på mikroskopisk nivå för att utröna hur
det går till.
– Det finns en lång rad olika användningsområden för denna kunskap ute i samhället, säger Charlotta Turner.
Självrenande fönsterrutor är ett exempel.
Sådana finns visserligen redan, men är enligt Charlotta Turner mycket dyrare och mer
komplicerade att tillverka jämfört med den
lösning som Turners forskning siktar mot.
Hon konstaterar att det dessutom finns en
miljöaspekt i det hela.
– Vi har ett hållbarhetstänk i vår forskning, det ska vara nedbrytbara produkter.
Och dessutom inga nanopartiklar, säger
hon.

Bor: parhus i Linero
Familj: maken Kuria, sönerna Elias
10 år och Gabriel 5 år, samt kaninen
Stampe
Intressen: familjen, påta i träd
gården, fotografering, löpning
Senast lästa bok: Matrevolutionen av Andreas Eenfeldt
Blir lycklig av: dricka kaffe med
trevliga människor ute i solen
Blir arg av: människor som tror sig
vara mer värda än andra
dröm: att finna harmoni i livet –
trots att dygnet bara har 24 timmar
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”Istället för traditionella lösningsmedel
– exempelvis aceton, metanol och hexan –
använder Turners laboratorium koldioxid.”

Charlotta Turner drivs av visionen om en
hållbar utveckling i samhället.

Hon drivs av visionen om en hållbar utveckling i samhället. Det gäller både att utnyttja naturresurser bättre och att använda
miljövänligare teknik, det hon kallar grön
teknik och grön kemi. Det laboratorium som
hon har byggt upp på Kemicentrum är unikt
på så sätt att inga hälsovådliga lösningsmedel används. Istället för traditionella lösningsmedel – exempelvis aceton, metanol
och hexan – använder Turners laboratorium
koldioxid. När koldioxiden utsätts för värme
och högt tryck förtätas gasen och beter sig
som en vätska. Den får då egenskaper som
motsvarar traditionella lösningsmedel. På
kemispråk heter det att koldioxiden uppnår
ett superkritiskt tillstånd.
– Superkritisk koldioxid fungerar bra som
lösningsmedel för fett, säger Charlotta Turner.

t

Utöver sina forskningsmeriter var

Turner berättar om ett pågående samarbete med en större lastbilstillverkare där målet
är att få fram självrenande sidobackspeglar
och rostfria underreden. Även bilvårdsbranschen har visat intresse. De bilvaxprodukter som finns på marknaden idag innehåller
lösningsmedel som kan bli hälsovådliga för
människor som arbetar med produkterna
dagligdags.
Listan på intressanta användningsområ-

den blir allt längre i takt med att Charlotta
Turner berättar. Byggnader, båtar och parabolantenner kan ha nytta av ytskiktstekniken. Det handlar alltså inte enbart om att
ytskiktet kan ge vatten- och smutsavvisande effekter utan även skydd mot rost, mot
isbildning, mot alger, mot bakterier.
– Vad vi behöver nu är fler samarbetspartners och en pilotanläggning för att kunna
spraya på större ytor, säger Charlotta Turner.
14

det just kompetensen kring analysmetoder
som var en av anledningarna till att Charlotta Turner rekryterades till Lund från Uppsala universitet för tre år sedan, hitlockad
av dåvarande kemiprefekten Olov Sterner
(numera dekan för Naturvetenskapliga fakulteten). Hennes övergripande uppdrag är
att utveckla forskningsverksamheten inom
analytisk kemi vid institutionen.
– Om du vill kan jag visa dig vårt nya
masspektrometrilab. Utrustningen är en av
de bästa som finns på marknaden, säger
Charlotta Turner entusiastiskt.
En liten stund senare och några korridorer längre bort tittar vi in i de nya laboratorieutrymmena, som Turner haft ansvaret för
att förverkliga. Den nyinköpta masspektrometern är en del av fakultetens satsning på
forskningsinfrastruktur. Utrustningen kan
användas för att analysera flyktiga molekyler i luften, exempelvis doftämnen, men
även läkemedelsmolekyler, proteiner, antioxidanter. Charlotta Turner berättar engagerat om viljan att sprida information om

och tillgängliggöra den nya utrustningen för
universitetets forskare.
Som om inte detta räckte driver Char-

lotta Turner ytterligare ett stort forskningsprojekt, SuReTech, parallellt med både lotussatsningen och utvecklingsarbetet kring
analysmetoder. Även detta projekt tar sin
utgångspunkt i hållbar utveckling. Målet är
att utvinna nyttiga ämnen ur restprodukter
och avfall, exempelvis ur lökskal, morotsrester, äpplen. LUM skrev om projektet då det
var nystartat (LUM nr 2, 2010). Projektet finansieras av Formas.
Charlotta Turner redogör glatt för projektets samarbeten med företag inom såväl
livsmedelstillverkning som transformatoroljeproduktion. Dessutom berättar hon gärna om sitt engagemang vad gäller uppdraget att leda sin forskargrupp, om vi-känslan
och värdet av att känna tillhörighet till hela
universitetet. Och om vikten av etiska värderingar i samarbetet med näringslivet.
Många järn i elden. Med den energinivån
är det kanske inte så konstigt att hon brukar ha som udda tradition att hjula i mål i
olika motionslopp.
text: Lena Björk Blixt
foto: kennet ruona

SuperSurface
Forskningen kring att efterlikna
lotusbladens unika ytstruktur
görs i ett fyraårigt projekt som
heter SuperSurface. Projektet är
ett samarbete mellan Charlotta
Turners forskargrupp vid Lunds
universitet och två andra forskargrupper vid KTH. Ekonomiskt stöd
kommer från Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Charlotta
Turner är projektets koordinator.
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Forskare eller

spion?

t

Året är 1974. En ung amerikansk
antropolog med marxistiska sympatier
slår sig ner för att forska i en rumänsk
by. Strax utanför byn ligger en hemlig
uranfabrik. Är det konstigt att många
tror att forskaren är spion?
– Kanske hade de rätt. Kanske var
jag spion utan att veta om det, säger
professor Steven Sampson som dock
inte kan hjälpa att han börjar skaka när
han nästan fyrtio år senare läser den
tjocka personakten som han fått ut från
säkerhetspolisens arkiv. Nu vill han
börja forska om hur dokumentet gör en
spion av antropologen...

Steven Sampson med sin
tjocka personakt från den
rumänska säkerhetspolisen.
foto: britta collberg
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”Alla dessa människor som var tvungna att berätta om mig… De har kodnamn,
så jag får gissa mig till vilka det är. Vissa har jag pratat med senare, och de har
berättat att de pressades så hårt att de var på gränsen till självmord. ”

S

teven Sampson är professor i socialantropologi, sedan länge anställd
vid Lunds universitet. Han är gift
med en norska, har tre barn och
bor i Köpenhamn. Han forskar bland annat
om korruption i Öststaterna och om global
moral och har anslag från Vetenskapsrådet.
Under 1970- och 80-talen var han en flitig besökare i Ceausescus totalitära Rumänien, dit han kom med en grupp andra amerikanska antropologer.
– Vi hamnade där för att vår professor
vid University of Massachusetts hade anslag
för att forska i Rumänien som var ett av få
östländer som stod öppna för amerikaner, berättar Steven Sampson.
Och som marxister,
vilket vi alla var, ville
vi också gärna
se hur socialismen verkligen
fungerade.
Rumänerna förknippade
antropologi med
harmlös folklore. Därför
var det kanske inte så märkligt att Steven
Sampson inkvar-

terades hos en bondfamilj i byn där det också
fanns en hemlig fabrik för urantillverkning.
Sampson var dock inte intresserad av
folklore, ej heller urantillverkning. Doktorsavhandlingen som han samlade material till
skulle handla om helt andra saker, nämligen
rationalitet och effektivitet – eller bristen på
den – i myndighetsutövning och stadsplanering. Och hans case var den lilla rumänska
byn med sina 3.500 invånare – en by som
myndigheterna hade bestämt skulle växa
och bli en stad.
Det blev åtskilliga besök till Rumänien

fram till mitten av 1980-talet. Steven Sampson lärde sig språket och fick vänner och
bekanta bland bönder och forskarkolleger,
några av dem medlemmar i kommunistpartiet. Han fick till och med besöka partiskolan
som ett led i sitt arbete med att studera ”den
lokala kommunistledarens roll, klämd mellan
centrala och lokala krav”. Hans goda relationer med diplomater på rumänska ambassaden i Köpenhamn hjälpte honom att ordna
inresevisum till Rumänien, och flera rumäner
besökte honom också i Köpenhamn.
I drygt tio år tilläts han forska om byråkrati, irrationalitet, skuggekonomi och informella nätverk i den efterblivna, fattiga
och stenhårda diktaturen – trots att forskningsinriktningen efterhand gick upp för
myndigheterna. Hur var det möjligt?
Steven Sampson förstod tidigt att han

var föremål för säkerhetspolisens intresse –
något annat var inte att vänta. Skälet till att
han inte stoppades, säger han, var att man
inte blev klok på honom.
– Var jag spion eller bara en person som
man inte kunde kontrollera? Var jag ett hot
eller kunde man kanske använda sig av mig
på något sätt?
I totalitära system är paranoia en del av
livet och kulturen, fortsätter han. Det råder
ett slags dubbel psykologi; alla förutsätts ha
en dold agenda.
– Gåtan för den rumänska säkerhetspolisen var att jag inte verkade ha någon riktig agenda.
Det han visade i sina vetenskapliga rap-

porter var något som alla visste om – att
systemet inte fungerade, och var effektivt
bara vid de tillfällen som makten var synlig
och formellt närvarande. För övrigt styrdes
Rumänien av informella krafter. Korruption,
nepotism, svartarbete hade fritt spelrum.
– Det totalitära systemet härskar genom
att skapa osäkerhet. Människor ska inte
veta var, när och hur makten slår till. Det
föder paranoia och skräck. Människor hålls
i schack – trots att systemet är fullt av brister, ofta irrationellt och ineffektivt. Jag var
som pojken i HC Andersens saga, han som
säger det som alla ser men ingen vågar säga
– att kejsaren har inga kläder, han är naken.

Steven Sampson och sidor från den
rumänska säkerhetspolisens personakt om honom. foto: kennet ruona
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Steven Sampson skrev artiklar och medverkade i dansk radio med analyser av situationen i landet. Han kritiserade aldrig
Ceausescu offentligt i Rumänien. Men bara
genom att sakligt beskriva hur saker förhöll
sig så bedömdes han till slut som subversiv.
Ändå var det en chock för honom när han
1986, några år före murens fall, blev stoppad på flygplatsen på inresan till Bukarest,
och avvisad som ”persona non grata” från
det som nästan blivit som hans andra hem.
Steven Sampson visste att flera av hans

rumänska bekanta under årens lopp utsatts
för press och förhör av säkerhetspolisen.
Några hade brutit kontakten med honom
i ett tidigt skede, för att det blivit för tungt
och farligt för dem. Efter flygplatsavvisningen förlorade han kontakten med ännu fler.
– Det var ganska tyst fram till 1989, men
bara några timmar efter att Ceausescu hade
avrättats blev jag uppringd av flera gamla
bekanta. De lät som om vi setts igår: ”Hur
mår du? När kan vi ses?”
Och Steven Sampson kunde åter börja
resa till Rumänien. Både som forskare och
som demokrati- och NGO-konsulent för flera EU-projekt.
Men historien slutar inte här. För ett par
år sedan fick han slutligen, nästan tjugo år
efter murens fall, tillgång till sin personliga
akt från säkerhetspolisen Securitates arkiv.
Personakten utlöste en ny chock och förändrade än en gång bilden av Rumänien,
det han varit med om – och medverkat till.
Hans reaktioner liknar de som återbe-

rättats av människor som bevakades av östtyska Stasi. Akten är 400 sidor tjock – full av
mer eller mindre meningsfulla detaljer, fotografier, bandade samtal med vänner, kopior på brev han skickat till sin fru, julkort…
– När jag läser den börjar min kropp att
skaka.
Känslorna handlar om allt som registrerades utan hans vetkap. De handlar också
om skuld och om svek:
– Alla dessa människor som var tvungna
att berätta om mig… De har kodnamn, så
jag får gissa mig till vilka det är. Vissa har
jag pratat med senare, och de har berättat
att de pressades så hårt att de var på gränLUM nr 2 | 2013

sen till självmord. De skyller på mig, men jag
skyller på systemet.
Av andra känner han sig sviken. Samma
personer som bett honom om hjälp att utvandra, att fixa cigaretter eller kanske en
förbjuden bok, har lämnat minutiöst nedtecknade referat till säkerhetspolisen av sina
möten och samtal med Sampson.
– När jag konfronterat några av dem
efteråt har de försvarat sig med att jag aldrig kan förstå hur det var, inte på allvar. Men
även om jag själv skyller på systemet så inser jag ju att det inte bara handlar om det –
utan också vilka val människor gör. Vissa är
modigare, vissa mer opportunistiska, ibland
för att de har mer att förlora. Och de som
sviker är inte onda. De är alldeles normala.
Det är kanske det läskigaste.

men som rykten, korruption och svartarbete
gjorde honom subversiv och farlig.
Steven Sampson vill nu – delvis som en del
i sin egen bearbetning – med utgångspunkt
från sin personakt börja forska om antropologens roll och ansvar.
– Antropologen använder sig själv som
redskap och kommer sina informanter väldigt nära. Det medför risker – både för en
själv och för informanterna. Hur ska man hantera detta?
Själv menar han att man som forskare inte
får vara feg utan måste ge sig på svåra ämnen.
Visst tog hans rumänska informanter större
risker än han själv; han satte sin karriär på
spel, men för dem kunde det handla om liv
och död.
– Men jag anser inte att jag handlade oe-

”Säkerhetspolisen översatte Steven Sampsons
avhandling till rumänska, läste och begrundade.
Och till slut kom man alltså fram till att bara detta
att skriva om fenomen som rykten, korruption och
svartarbete gjorde honom subversiv och farlig.”
Mest upprörd blir Steven Sampson av
den rumänska byråkratin och säkerhetspolisens torra resonemang som löper genom
hela personakten:
– Vem är Sampson? Är han en spion eller inte? Är han utsänd av CIA, KGB, Ungern
eller jobbar han till och med för någon avdelning av den rumänska säkerhetspolisen
som utredarna inte känner till?
Byråkratier gör människor till ”saker” –
det är deras natur, fortsätter Steven Sampson. Personakten visar hur en byråkrati resonerar sig fram till beslutet att en person är
spion. Processen, att avpersonifiera människor och placera dem i kategorier, är sig lik
i alla byråkratier, även i demokratiska länder.
Skillnaden är att resultatet är så mycket mer
ödesdigert i en diktatur.
Säkerhetspolisen översatte Steven

Sampsons avhandling till rumänska, läste
och begrundade. Och till slut kom man alltså fram till att bara detta att skriva om feno-

tiskt. Mina informanter var vuxna människor,
de visste vad de gav sig in på och de visste
vem jag var.
I Skandinavien pågår en debatt där vissa
forskare menar att man inte bör utsätta sina
informanter för risker.
– De anser att man ska undvika att provocera, argumentera och göra sina informanter
”arga”. Men jag tycker inte det är att visa hänsyn – det är bara fegt. Och det här synsättet
är ett skäl till att mycket av dagens samhällsvetenskap är uddlös och ointressant.
Var hans forskning i Rumänien värd priset?
Ja, det tycker han.
– Det fanns en föreställning att de politiska
systemen i gamla östblocket var ineffektiva,
men att i gengäld säkerhetspolisen fungerade
perfekt. Jag blottlade den rumänska byråkratins
väsen, jag visade att säkerhetspolisen var på en
och samma gång paranoid, effektiv och slarvig.
Det är en bild som stämmer på många organisationer – ingen kan vara hundra procent effektiv.
BRITTA COLLBERG
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Blandad bastu

höjdpunkt under 1600-talsresa i Sverige
En nyupptäckt reseberättelse av en ung fransman som besökte
Sverige på 1660-talet ges snart ut i svensk översättning.
Fransmannen träffade biskop Winstrup i Lund och jagade märkliga djur i Börringesjön. Men starkast intryck gjorde badstugorna i
Stockholm där män och kvinnor satt nakna, sida vid sida och med
bara lövruskor att skyla sig med.
Reseberättelsen är nedtecknad för hand och finns i ett enda
exemplar. Efter att i mer än trehundra år inte beaktats av forskningen finns den nu snart i tryck, översatt och kommenterad av
litteraturvetaren Ingemar Oscarsson.

Den anonyme resenären har försett
sin bok med ett Stockholmspanorama vars original är från 1500-talet
och inte särskilt rättvisande för hur
staden såg ut på hans egen tid.
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Titelbladet i den handskrivna volymen
som troligen blev klar 1701, knappt fyrtio år efter resan till Sverige.

B

oken är intressant för att författaren är en vanlig människa, en 19årig betjänt, menar Ingemar Oscarsson.
– Han är mer personlig och spontan än
tidens mer kända reseskildrare som nästan
utan undantag var aristokrater eller lärda.
Han beskriver exempelvis de helveteskval
han genomlider när han blir sjösjuk på båtresan mellan Dieppe och Calais, och hur ensam och övergiven han känner sig när han
sätts av med sin packning på en strand utanför Helsingör.
Ingemar Oscarsson kom i kontakt med
berättelsen via ett europeiskt forskningsprojekt. En fransk kollega bjöd med honom
till biblioteket i Orléans för att visa den bastanta handskriften med sina 250 inbundna
sidor. Ingemar Oscarsson blev intresserad
och fick med sig en kopia hem. Eftersom
han just gått i pension kunde han börja
översätta i lugn och ro, i samarbete med
Mari Bacquin på SOL-centrum.

Berättelsen beskriver fransmannens
resa till och genom Sverige och hans åtta
månader som betjänt hos den svenske ämbets- och affärsmannen Joel Ekman, sedermera kammarråd och adlad Gripenstierna.
– Vi vet inte vad fransmannen hette, men
hans husbonde är desto mer namnkunnig.
Ekman-Gripenstierna, en ”coming man”
som blev mycket förmögen och inflytelseLUM nr 2 | 2013

Ingemar Oscarsson har översatt
och kommenterat den för forskningen nyupptäckta reseberättelsen.

rik, var ute i Europa på en kombinerad bildnings- och affärsresa. I Paris passade han på
att anställa fransmannen – det var ju status
att ha en personlig betjänt! – och skickade
honom ensam i förväg hem, berättar Ingemar Oscarsson.
Efter diverse strapatser anlände den

unge tjänaren till Sverige och Börringekloster, där han skulle invänta sin husbonde.
Han togs väl emot och skriver med inlevelse om ”flytande öar” på Börringesjön och

En samtida franskproducerad vy av
Öresund mot norr, med Helsingör
samt skånska nordvästkusten med
både ”Krapperung” (Krapperup) och
”Turkodorff” (Torekov) utmärkta.

Francesco Negri, som beskriver både flytande öar i svenska vatten och jakten på ”havshundar”, vilket inte är något annat än sälar.
Fransmannen var troende katolik. I Börringe fick han möjlighet att diskutera med
sockenprästen på latin och bevista gudstjänsten i sockenkyrkan.
– Han är kritisk till de lutherska avfällingarna, men blir lite mer vänligt stämd när han
konstaterar att bönerna är desamma som
hans egna och att psalmerna har samma
melodier.

”Peder Winstrup visar också Domkyrkan och
kryptan för besökarna och berättar historien om
domkyrkoarkitekten som sålde sin själ till djävulen.”
skjutglada jakter där bytet var stora ”sjö- eller havshundar”.
Vad var detta för sagolika öar och märkliga djur? Ingemar Oscarsson menar att fransmannen i efterhand måste ha tagit intryck
av tidens reseskildringar. När han skrev ner
sina minnen många år efter resan, som gjordes 1663–1664, så har han blandat egna
och andras erfarenheter och kryddat sin
berättelse med äventyr och naturfenomen
som hörde till genren.
– Vi vet att han i Stockholm träffade den
katolske prästen och upptäcktsresanden

När husbonden anlänt rider ekipaget till
Lund och äter middag hos biskopen Peder
Winstrup (som senare blev kansler vid det
nya Lunds universitet) , hans hustru och två
vackra döttrar; den unge fransmannen konstaterar att de senare är ”litet rödhåriga som
nästan alla svenskor men i gengäld mycket vita i hyn”. Han får som betjänt inte sitta med vid biskopens bord, men när han
som katolik, och för att det är fredag, avvisar köttet som han sedan bjuds, så skrattar biskopen och börjar diskutera religion
med honom. Peder Winstrup visar också
19

t

I Lund träffade fransmannen
biskop Peder Winstrup som
visade Domkyrkan.

t

Domkyrkan och kryptan för besökarna och
berättar historien om domkyrkoarkitekten
som sålde sin själ till djävulen.
– Det var en version som man vet var
spridd på 1600-talet. Berättelsen gick på
den tiden inte ut på att det var jätten Finn
som satte käppar i hjulet för domkyrkobygget utan att det var den onde själv, säger
Ingemar Oscarsson.
Fransmannen visste väldigt lite om
Sverige i förväg men läste troligen in sig
efteråt, säger Ingemar Oscarsson. Han reproducerar gängse föreställningar och fördomar om svenskarna, som ett starkt, självständigt och krigiskt folk, men utan mycket
sinne för handel och hantverk.
– Fast han gör ju egna iakttagelser också.
Och bilden av Sverige som en efterbliven av-

Fransmannen har i efterhand läst på och
tryfferat sin berättelse med människo- och
djurstudier av mer exotiskt slag – det ansågs
höra till genren. Dessa bilder är kopierade
från en reseskildring av La Martinière. Lägg
märke till ekipaget med renen i nedre högra hörnet.

krok rämnar när han inser att man här kan
handla med papperspengar! En innovation
som han inte kommit i kontakt med tidigare.
I ett avseende är reseberättelsen unik,
nämligen i beskrivningen av de oblyga
svenska bastubadarna, menar Ingemar Oscarsson. Den unge fransmannen fascinerades av de offentliga baden där könen
badade nakna tillsammans, med bara lite
lövruskor att skyla sig med. Han skriver om
hur män och kvinnor går dit samtidigt utan
att skämmas för sin nakenhet eftersom de
är vana vid det. För egen del bekänner han
att han varit i badstugorna ”mer än tjugo
gånger, inte därför att jag behövde det utan
för att titta på de vackra och helt nakna flickorna”.
– Det finns ett par andra resereportage från bastubaden från den här tiden, ett
av fransmannen Ogier och ett av italienaren Magalotti. Men den franske betjäntens
skildring är både mycket längre och mycket roligare. Han moraliserar inte utan tycks
bara tänka att ”så här är svenskarna”, säger
Ingemar Oscarsson.
BRITTA COLLBERG
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listan.
Marianne Ors, neurofysiolog som i höstas
fick uppdraget att arrangera en stor konferens
som Föreningen för svensk neurofysiologi
ordnar vartannat år. Det handlade om 200
neurofysiologer från hela Norden som kom
till Lund under 3 dagar i maj.
–Plötsligt väntade ett hav av uppgifter som
man kan väldigt lite om, säger hon och listar
här de fem viktigaste ingredienserna för en
lyckad vetenskaplig konferens.

1

En duktig kongressarrangör som vi hit-

tade via andra kongressarrangerande kollegor vid
LU. Plus en god kontakt med Turistbyrån. Vi fick
god service av bägge men saknade ett riktigt bra bildmaterial från Turistbyrån. Det hade varit roligt att kunna visa
vackra bilder från Lund med omgivningar.

2

En universitetsnära miljö. Var finns det
bästa av LU, frågade vi oss och kom fram till att det
är miljön vid universitetshuset med fontänen och
Lundagård. Och när är där vackrast – jo i maj när magnolian blommar.

3

Ett sammanhållet konferensutrymme

med en större sal, rum för parallella sejourer och
grupprum för mer informella samtal. Här är det
viktigt att tekniken fungerar och det ska gärna finnas plats
för utställningar och ett mingeltorg. Palaestra fungerade
utmärkt för vår del. Sjukhusets stora aula med mindre föreläsningssalar intill fungerar också.

4

Bra mat i goda miljöer. Luncher nära där
man konfererar så man inte tappar värdefull tid.
Middagar med en bra cocktailmiljö och så plats för
stora trevliga måltider. Skissernas museum kan användas
för välkomstparty, likaså är Hypoteksföreningens lokaler
trevliga för samma ändamål.
Smarta utflyktsmål. Självklart vill man visa
upp en del av det vackra Skåne när man ges chansen. Men det är för långt till Österlen. Vi hittade
ett bra utflyktsmål i Örenäs slott, som även hjälpte oss med
busstransporter på ett smidigt sätt. Det tycks gå magiska
gränser vid 90 och 150 personer när det gäller att kunna ta
emot och servera större middagssällskap på kvällarna.

5
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Marianne Ors listar de
fem viktigaste ingredienserna för en lyckad vetenskaplig konferens.
foto: maria lindh
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forskning.

”Viktigt med olika forskarroller”
forskningens framtid. Påve, träd-

gårdsmästare, pionjär eller städare – vilken sorts forskare är du?
Rollerna dryftades när utbildningen
för framtidens forskningsledare
hade avslutning i början av februari. Forskaren Magnus Ullner var en
av dem som delade med sig av sina
tankar kring hur forskning kan bli
bättre.
Lund har ett 30-tal forskningsmiljöer som
fått stora och långsiktiga anslag eftersom
forskningen där bedöms vara strategiskt
viktig för Sverige eller för att den anses ha
särskilt god potential att bli världsledande.
En av dessa miljöer – eSSENCE – koordineras av bland andra Magnus Ullner som forskar inom teoretisk kemi. Trots att hans eget
forskningsområde tillhör de lyckligt utvalda
så ser han faror i när det görs stora satsningar på miljöer snarare än idéer.
– Risken är överhängande att ännu mer
pengar samlas hos de redan etablerade forskarna, menar han. Detta kan lägga hinder i
vägen för nytänkande eftersom yngre forskare tvingas liera sig med de redan etablerade framgångsrika professorerna.
Men det finns förstås också stora fördelar med att satsa på hela forskarmiljöer –
långsiktighet och utrymme för risktagande
är en bra grogrund för forskning.

Magnus Ullner talar om två olika sorters
forskningsledare, påven och trädgårdsmästaren. Inom påvedömet ligger allt fokus på
en central forskare. Påvens motsats är en
forskningsledare som tar på sig rollen som
trädgårdsmästare, det vill säga en som krattar rabatterna åt andra.
– Med rätt attityd har en etablerad forskare större möjlighet att rekrytera bra folk
och lyfta andra, säger han.
I jakten på spetsforskning framhävs pi-

onjärer som ett ideal, men det finns en roll
som enligt Magnus Ullner ofta glöms bort –
städarens. Städaren ska ha en övergripande
koll på forskningsområdet, kunna se vad andra forskare har missat och reda ut begreppen där meningarna går isär. Städarrollen är
särskilt central inom heta forskningsområden där det finns en stor konkurrens kring
anslagen och kring publiceringen i vetenskapliga tidsskrifter. Detta leder till hög omsättning men lite eftertanke, menar Ullner.
– Städaren är jätteviktig för forskningen
men tyvärr inte lika bra för forskarkarriären.
Det är inte säkert att den som knyter ihop
säcken kring ett forskningsfält hittar något
nytt och publicerbart, säger Magnus Ullner,
som menar att såväl universitetsledning som
finansiärer bör se till att det finns städare
inom forskningen.
ulrik a oredsson

Magnus Ullner om...
…virtuella forskningsmiljöer:
– Den fysiska närheten ska inte underskattas.

…indelning i tvärvetenskapliga
centrumbildningar kontra traditionell
institutionstillhörighet:
– Den administrativa organisationen av
forskning kring de traditionella ämnena
ger stabilitet och trygghet åt forskaren.
Med den basen kan man organisera sig i
tvärvetenskapliga forskargrupper.

…programmet morgondagens forskningsledare:
– Det bästa med programmet var de s.k.
backstagegrupperna, då deltagarna träffades i multidisciplinära grupper för att
diskutera konkreta problem. Det är inte
lätt att hitta ett kursinnehåll som är relevant för alla men det är bra att universitetet visar intresse och satsar på forskningsledare och andra medarbetare.

… varför tolv av tolv strategiska
forskningsområden leds av män:
– Det krävs en viss erfarenhet och insats
för att koordinera en stor ansökan och
troligen är det mest män som har nått en
punkt i karriären där de har förutsättningar för att göra detta. Därför börjar många
miljöer med män i ledarposition, även om
kvinnor finns med på ansökningarna och
till och med kan ta över efter hand.

Framtidens forskningsledar
Programmet Morgondagens forskningsledare drogs igång av förra vicerektorn
Ingalill Rahm Hallberg när det visade sig
att 12 av de 12 strategiska forskningsmiljöer som Lund tilldelades år 2010 leddes av
män. Man fick 2,3 miljoner kronor av delegationen för jämställdhet och 2010 fick
fakulteterna nominera ett 80-tal personer,
22

hälften män hälften kvinnor, till ett nytt
program som skulle främja jämställdhet
och ge vägledning åt forskningsledare.
Programmet leddes av Cecilia Agrell vid
Sektion Personal och omfattade bland annat ett internat och 14 halvdagsseminarier
på teman som chefskap kontra ledarskap;
organisation, kommunikation, beslutsfat-

tande och hantering av information för
dynamiska, jämställda miljöer; juridik;
ekonomi; mötesteknik och vetenskaplig
publicering. Deltagarna har också organiserats i sk Backstagegrupper, det vill säga
samtalsgrupper där forskningsledarna
diskuterar aktuella problem med ledare
från andra områden.
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Medicinhistorikern Nils Hansson
har skrivit om hur
svenska läkare
skulle bli hedersdoktorer vid universitetet i Greifswald under andra
världskriget.
foto: campus of
excellence och
ingela björck

Svenska läkare med ”rätt” sympatier
uppmärksammades i Nazityskland
medicinhistoria. ”En brun lager-

krans” – det är titeln på en av
artiklarna i medicinhistorikern Nils
Hanssons kommande avhandling.
Artikeln handlar om nomineringarna av svenska läkare till hedersdoktorer i tyska Greifswald mitt under
brinnande världskrig.
– I Nazityskland var man mycket mån om
att slå vakt om sina internationella förbindelser. Det tyska läkarförbundet försökte på
många sätt att knyta kontakter med bland
annat svenska läkare, säger Nils Hansson.
Han är doktorand vid Enheten för medicinens historia. Där har han kunnat kombinera sina favoritämnen tyska, medicin och
historia i sitt avhandlingsarbete, som bland
annat inneburit grävande i gästböcker, läkarförbundshistorik och universitetsarkiv.
Den ”bruna lagerkransen” blev ald-

rig utdelad, eftersom 1944 års promotion i
Greifswald fick ställas in på grund av kriget.
Men en svensk läkare var nominerad och
hade tackat ja. Nomineringen berodde lika
mycket på läkarens politiska sympatier som
LUM nr 2 | 2013

på hans forskning, har Nils Hansson funnit.
– Underlaget till nomineringarna visar
att kandidaternas politiska inställning spelade stor roll. Universitetet tog hjälp av tyska
ambassaden i Stockholm som letade fram
Hitlervänliga svenska läkare, förklarar han.
Tidigare studier av kontakterna mellan
Nazityskland och Sverige har framför allt
handlat om författare, filosofer, teologer
och lärare med nazistsympatier. Det medicinska området har inte uppmärksammats
särskilt mycket, trots att det av nazisterna
sågs som ideologiskt viktigt: läkarförbundet, Der Nationalsozialistische Deutsche
Ärztebund, sorterade direkt under nazistpartiet.
Till förbundets ideologiska arbete hörde
de internationella kontakterna. En föreläsningsserie för utländska läkare ordnades i
samband med de olympiska spelen 1936,
och utländska läkare – bland annat svenskar – besökte den nationalsocialistiska medicinska ledarskolan i Alt Rehse i nordöstra
Tyskland. Besökare välkomnades också till
olika medicinska jubileer och arrangemang.
– Under kriget var det färre svenska läkare som ville resa till Tyskland. Därför kon-

centrerade man sig så småningom på ett
fåtal personer med kända sympatier för Nazityskland. De fick komma på det enda besöket efter det andra, berättar Nils Hansson.
Hans avhandling har titeln ”Entusiasm,

skepsis, distans – studier i svensk-tyska förbindelser inom medicinen 1933–1945”. I
början av 1900-talet omfattades den tyska vetenskapen allmänt med entusiasm. En
växande skepsis uppstod när nazisterna tagit makten, men somliga svenska läkare deltog i sammanhang som utnyttjades i nazipropagandan. Efter kriget följde slutligen
en total distans, då svenska Läkarsällskapet
helst ville glömma bort de tidigare svensktyska medicinska förbindelserna.
Nils Hansson disputerar i maj, men har
redan en forskartjänst i medicinsk etik och
medicinhistoria vid universitetet i Göttingen.
– Både här i Tyskland och i Storbritannien
och USA är ämnet medicinhistoria mycket
större än i Sverige. Jag tror att ämnet kommer att följa den internationella trenden och
växa betydligt även i Sverige, säger han.
INGEL A BJÖRCK
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forskning.
Några av deltagarna i Pufendorf
projektet om
klimat och konsumtion: Magnus Jiborn (filosofi), Astrid Kander
(ekonomisk historia), Åsa Knaggård
(statsvetenskap),
Håkan Pihl (företagsekonomi) och
Erik Wengström
(nationalekonomi).

Oenig forskargrupp
ska ge spänstigare forskning
Nytt projekt om klimat och konsumtion på Pufendorfinstitutet
tvärvetenskap. När forskare från
olika ämnen börjar samarbeta gör
man det i regel utifrån en gemensam syn på en viss fråga. På
Pufendorfinstitutet pågår ett
forskningsprogram om klimat och
konsumtion som valt precis motsatt
utgångspunkt: man har medvetet
samlat ihop forskare med olika
uppfattningar.

– Det blir mer spännande på det sättet. Och
Pufendorfinstitutets idé är ju att mötas och
diskutera inte bara över ämnes- utan också över åsiktsgränserna! säger professorn i
ekonomisk historia Astrid Kander, som tagit
initiativ till forskningsprogrammet.
Programmet har fått titeln ”Genera-

tionsmålet”, efter namnet på ett av den
svenska miljöpolitikens övergripande mål.
Målet antogs av riksdagen år 2010 och går
ut på att till nästa generation lämna över
24

ett samhälle där de stora miljöproblemen i
Sverige är lösta, utan att det orsakat ökade
problem på andra håll i världen.
Vägen till detta mål är dock kantad med
konfliktfyllda frågor:
• Hur radikalt måste vi ändra våra konsumtionsmönster?
• Kan problemen lösas genom att männi
skor lever enklare – men vad händer då med
samhällsekonomin och skatteintäkterna?
• Går klimatmålen alls att förena med
ekonomisk tillväxt?
• När de svenska koldioxidutsläppen
minskat, beror det på att vi flyttat dem utomlands genom att importera varor tillverkade i andra länder?
Den sista frågan har fått arbetsnamnet
”Slänger vi skräpet till grannen?” Här ska
Astrid Kander skriva ett kapitel i gruppens
kommande bok ihop med Annika Carlsson
Kanyama, programchef vid Totalförsvarets
forskningsinstitut och adjungerad professor

vid LTH. Den senare är kritisk mot det etablerade sättet att räkna ut svenskarnas genomsnittliga påverkan på klimatet, och vill
titta på konsumtionens snarare än produktionens betydelse. Då måste man ta import
och export med i bilden.
– Annika och jag är överens om detta,
men står ändå en bra bit från varandra eftersom vi arbetat med olika sätt att mäta exporten och därför fått väldigt olika resultat.
Vi har också en grundläggande motsättning
i synsätt, där Annika tänker mer utifrån individens ansvar och jag mer utifrån nationens
ansvar, säger Astrid Kander.
Hon ser Annika Carlsson Kanyama och
den danska forskaren Kirsten Gram-Hanssen från Aalborg universitet som gruppens
mest radikala forskare, i betydelsen att de
tror på behovet av genomgripande förändringar och tvivlar på att ekonomiska styrmedel kan räcka. I den motsatta ändan finns
ekonomer som Håkan Pihl och Erik Wengström från LU, som tror att marknaden kla-
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rar klimatproblemet om den får en stark
styrning genom t.ex. höga koldioxidskatter. Den stora knäckfrågan här blir hur sådana styrmedel ska kunna införas på global nivå.
– Ekonomer är nog generellt mer optimistiska än samhällsvetare. Det är även
jag som ekonomisk historiker. Jag tror på
marknadens möjligheter – fast jag tror
också att ekonomiska styrmedel är helt
nödvändiga. De måste även bli mycket
starkare och mer långsiktiga än idag, så
att de kan styra teknikutvecklingen in på
rätt banor, menar Astrid Kander.
Åsa Knaggård, en av samhällsvetarna i

gruppen, är mer pessimistisk:
– Styrmedel måste införas genom politiska processer. Och där finns det mängder med hinder på vägen...
Under hösten har alla deltagare fått
presentera sin forskning vid seminarier på
Pufendorfinstitutet. Det har gett dem en
större förståelse för varandras positioner.
– Tanken är att varje kapitel av vår kommande bok dels ska beskriva det vi är eniga om, dels redovisa på vilka punkter vi är
oeniga och varför. Oenigheterna kan bero
på olika syn på rättvisa, olika bilder av världen, olika discipliners skilda perspektiv eller olika politiska grundvärderingar, säger
Astrid Kander.
Håkan Pihl, universitetslektor i företags-

ekonomi, håller med.
– Vi måste inte komma till enighet,
men vi vill bena ut frågorna och kanske
ge en mer nyanserad bild av motsättningarna. Tillväxt till exempel kan ju i klimatsammanhang antingen ses som lösningen
eller som boven. Där skulle vi kunna komma ett steg längre genom att diskutera
olika typer av tillväxt.
Åsa Knaggård tycker att arbetssättet
varit mycket effektivt.
– Jag har varit med i andra tvärvetenskapliga sammanhang där man ofta talat förbi varandra. Vi däremot har genom
våra seminarier och långa diskussioner
verkligen lärt oss förstå varandra, säger
hon.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
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Hur ska vi hushålla med våra resurser?
tvärvetenskap. Vad driver männi

skor som väljer att leva i frivillig
enkelhet? Och ”Generationsmålet” som riksdagen antagit, var
det verkligen tänkt att kunna
uppnås?
Det är två av de frågor som
Pufendorfprojektet ska studera.
– När man tidigare studerat människor
som väljer att leva enkelt, så har det framför allt handlat om ”gröna-vågare” som
flyttat till landet. Vi är mer intresserade
av stadsbor som valt en liten bostad och
en resurssnål livsstil, förklarar sociologen
Mikael Klintman.
Sina studieobjekt har forskarna hittat
på bloggar och i olika nätverk. De som hittills tillfrågats har gärna ställt upp, även på
lite mer krävande åtaganden som att spara alla sina inköpskvitton under en viss tid.
Kvittona ska användas av en annan forskare i gruppen, Annika Carlsson Kanyama, som underlag för beräkningar av varornas bakomliggande koldioxidutsläpp.
Frågorna i studien gäller både ekonomi och skälen till att man valt att leva
i frivillig enkelhet. Hänsyn till miljön är
ett skäl, men det handlar enligt Mikael
Klintman också om identitet – att man
vill vara en person som tar avstånd från
konsumismen.

– I det stora hela har våra intervjupersoner varit nöjda med sina liv, fast de
ibland måste hantera det sociala trycket
från omgivningen. Just den frågan ska
Oksana Mont, forskare i hållbar konsumtion, ägna sig särskilt åt. Barnkalas är ett
exempel: hur ska man ordna födelsedagskalas som blir lyckade utan en massa onödigt pynt och onyttig mat? säger
Mikael Klintman.
Själva ”Generationsmålet” ska studeras i bokens slutkapitel. Målet handlar
om att inom en generation, dvs. till år
2030, ha löst Sveriges miljöproblem utan
att det inneburit ökade utsläpp eller andra problem någon annanstans.
Generationsmålet antogs 2010 men
framstår redan nu som omöjligt att uppnå inom utsatt tid. Vad var då meningen – skulle målet bara fungera som en
vision? undrar nationalekonomen Erik
Wengström och de andra som ska skriva slutkapitlet. Men så fungerar ju inte
andra politiska mål, som t.ex. inflationsmålet där Riksbanken har både det ansvar och den makt som krävs för att få
fram konkreta resultat. Kanske behövs
det en liknande myndighet med ansvar
och makt för Sveriges miljömål? Den frågan ska forskarna bl.a. ställa till politiker
och tjänstemän på Naturvårdsverket.
INGEL A BJÖRCK

Öppet seminarium om det digitala samhället
seminarium. I oktober skrev LUM om
en tvärvetenskaplig studiegrupp på
Pufendorfinstitutet kring det digitala
samhället. Den 13 mars är det dags för
ett avslutande seminarium dit allmänheten är välkommen.
– Totalt har fem LTH-forskare samarbetat med 15 andra forskare från sex
olika fakulteter, berättar professor Per
Runeson. Med hjälp av konkreta exempel har vi kunna förstå varandra över
olika forskningstraditioner. Digitaliseringen är ett fenomen som genomgri-

pande förändrar vårt samhälle, så det
kräver en bred, gemensam ansats för
att förstå och förbättra det.
Forskarna ska nu både presentera
de fem teman de arbetat i och ställa
upp i en paneldebatt som journalisten
Andreas Ekström leder. Teman som
gruppen diskuterat är bl.a. tillit, språk,
programmering, algoritmer, filterbubblor, konceptuell förändring och
lagstiftningsfrågor.
Seminariet inleds kl 13.15 i Pufendorfinstitutets hörsal.
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forskning.

Så byggde småsten upp universium
Lundaastronom lanserar banbrytande teori om planeters tillkomst
astronomi. Astronomen Anders

spara energi eftersom luftmotståndet minskar bakom den främre raden av cyklister.
– Visst, tävlingscyklister gör det av fri vilja, men effekten blir densamma, säger Anders Johansen.
Han förklarar att småstenar som ligger
i mitten av ett sjok med rymdstoff utsätts
för mindre friktion och därmed rör sig snabbare. Alltså uppstår en rörelse som leder till
hopklumpning.

Johansen har lanserat en banbrytande teori om hur planeter bildas.
Nyligen fick han prestigefyllda
pengar för att fortsätta forska på
hur det gick till när mikroskopiskt
små partiklar klumpades samman
och formade planeterna i vårt solsystem.
Solsystemet uppstod för 4,5 miljarder år sedan. Inledningsvis bestod tillvaron enbart av
gas och dammpartiklar utspridda i en stoftskiva som kretsade runt den unga solen. När
de mikroskopiskt små dammpartiklarna kolliderade bildades efterhand småstenar som
sedan formade allt större stenbumlingar, vilka i slutänden resulterade i hela planeter.

För att bättre förstå hela denna pro-

cess då planeter bildas ska Anders Johansen undersöka stenbumlingar i Kuiperbältet, ett område som ligger strax bortom
Neptunus. Kuiperbältet upptäcktes så sent
som på 1990-talet och består av stenbumlingar från solsystemets födelse; de flesta är
mellan en och hundra mil stora.
– Dessa objekt kolliderar inte så mycket
och har därför inte förändrats de senaste 4,5
miljarder åren. Det gör dem jätteintressanta
att studera, säger Anders Johansen.

Problemet som forskarna har kämpat

med under flera decennier är att förstå hur
småstenar skulle kunna fästa mot varandra
för att börja bygga allt större stenbumlingar.
Anders Johansen plockar upp två stenar och
för demonstrativt ihop dem i luften.
– Den svaga gravitationskraften mellan
dessa stenar kan ju inte få dem att fastna
mot varandra, eller hur? säger han.
Däremot är det lättare att förklara vad
som händer när småstenarna väl har vuxit till
större objekt. När stenbumlingarna har blivit
kilometerstora ökar nämligen deras gravitationskraft, vilket gör att de drar alltfler nya
småstenar till sig och på så sätt automatiskt
växer vidare mot planetstorlek.

Text & foto: Lena Björk Blixt

Wallenberg
Academy Fellows

Men vad är det alltså som får hela för-

loppet att starta, det vill säga innan gravitationskraften på allvar inträder på scenen?
Enligt Anders Johansens teori är det istället friktionskraften som driver småstenarna
mot varandra, ungefär på samma sätt som
när tävlingscyklister klumpar ihop sig för att
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Anders Johansen jämför med tävlingscyklister när han förklarar sin uppmärksammade teori om hur planeterna har bildats. Det
handlar om friktionskraft.

Anders Johansen är en av Lunds
universitets första Wallenberg
Academy Fellows. Finansieringen
är den enskilt största privata
satsningen på unga, lovande
forskare i Sverige. De utnämnda
forskarna får ett anslag på totalt
mellan 5 och 7,5 miljoner kronor
per forskare under fem år. Efter
den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet
att söka stöd till ytterligare fem
års finansiering.
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as bättre, tror hon, i samarbete med forskare från andra ämnen.
– Människan är en helhet. Vi kan åstadkomma mer om vi tillsammans, med våra olika perspektiv, fokuserar på hela människan
– både inom forskningen och utbildningen.
Dagens system – inte minst forskningsfi-

Ulrikke Voss är doktorandrepresentant i nya utbildningsnämnden.

”Fokusera på hela människan
– både inom forskning
och utbildning”
– Vid Medicinska fakulteten forskas mycket på åldrande, men man
samverkar inte nämnvärt med
andra discipliner. Tänk så mycket
man skulle kunna främja det friska
åldrandet och öka livskvaliteten
för äldre om man började arbeta
ihop med till exempel Konstnärliga
fakulteten!
Det säger Ulrikke Voss – doktorandrepresentant i nya utbildningsnämnden.
Ulrikke Voss är en engagerad danska som
studerat i Köpenhamn men hittat hem vid
Lunds universitet.
– Det här är första gången jag känner
mig hemma. Lund är mitt universitet. Jag
vet vem jag ska vända mig till och känner
att jag kan påverka. Det är en härlig känsla
av tillhörighet som jag önskade att vi kunde
förmedla till alla studenter och doktorander, säger hon.
Hennes känsla påminner om det som
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kallas ” The Lund Experience” – och som är
något som universitetets avdelning för externa relationer försöker fånga in och beskriva tillsammans med dem som läst och
forskat här.
– Känslan är viktig. Den handlar om vad
man upplever i Lund, vad man tar med sig
och – inte minst viktigt – varför man som
forskare väljer att stanna.
Ulrikke Voss är biokemist och går själv

sista året på doktorandutbildningen vid
Medicinska fakulteten. Hennes specialitet
är neurogastroenterologi. Det handlar om
hur tarmens nervsystem påverkas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes.
Tarmbesvär innebär lidande och försämrad livskvalitet för många människor. Ändå
är det i dag svårare att tala öppet om förstoppning och diarré än om exempelvis alkoholism, som ses som en sjukdom, menar
Ulrikke Voss. Många mag- och tarmsjuka
lider i tysthet.
Själv vill hon gärna hjälpa och skulle lyck-

nansieringen – gör det svårt att samarbeta
över ämnesgränser, menar hon. Och ser det
inom sin egen fakultet, där öronmärkta externa forskningsanslag dominerar upplägget. Så mycket annat finns inte råd till och
det slår mot kreativiteten bland annat på
forskarutbildningen.
– Forskarutbildningen ska leda till självständighet. Det är viktigt att man uppmuntras att tänka kreativt. Men med dagens
väldigt specialiserade forskningsfält, där finansieringen styr, finns inte mycket utrymme att tänka djärvt och på tvärs mot det
etablerade, säger Ulrikke Voss.
Struktur behövs men samtidigt måste

nyfikenhet och egna initiativ beredas plats
– annars har de som doktorerar vid Lunds
universitet inte en chans att klara sig i den internationella konkurrensen, fortsätter hon.
– I de växande ekonomierna finns ett sug
efter utbildning. Vår möjlighet att hävda oss
är att använda kunskapen på ett innovativt
sätt. Men då måste vi lära oss att tänka i
egna banor.
Att sätta upp ”kreativitet” som mål blir å
andra sidan flummigt, menar hon. Det viktiga är att det finns en medvetenhet, en til�låtande inställning och framför allt att man
håller igång diskussionen om kreativitetens
villkor och inte bara om hur kursmålen ska
uppnås.
Hon hoppas att den nya utbildningsnämnden kan föra en dialog och ta sig an
de här frågorna på allvar, nu när den efter
ett år börjar bli varm i kläderna.
På hennes egen fakultet satsar man på
”Kreativa miljöer” vilket innebär bland annat att fakulteten erbjuder tjänster till unga
forskare som vill testa högriskprojekt och
nya forskningskonstellationer.
– Jag tror det är nödvändigt och hoppas
att fler fakulteter följer efter.
text & foto: BRITTA COLLBERG
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boken.
redaktör: Ingela Björck

Sjunde största staden
på 1800-talet
SVERKER OREDSSON

Lunds historia, modern tid
(Lunds kommun)
Max Liljefors, professor i konsthistoria

Hur hör
konstvetenskap
ihop med stamceller?
– Det finns ju ingen traditionell
koppling mellan dessa områden,
men bilder och biomedicin är idag
nära förbundna. Boken innehåller t.ex. ett kapitel om hur den
medicinska bildtekniken trängt in i
bildkonsten.
– Biomedicinska bilder förmedlas också till allmänheten på många
sätt i populärvetenskap, filmer, TVprogram och dokusåpor. Där bidrar
de till att skapa nya uppfattningar
om kroppen och hur den kan användas och behandlas.
– Men vår antologi handlar
inte bara om bilder. Här finns även
avsnitt om de etiska frågorna kring
embryonala stamceller, filosofi och
neurovetenskap, och
hur man kan bedriva
tvärvetenskaplig
forskning. Vi har
inriktat oss på de
samhälleliga och
kulturella aspekterna av biomedicinsk forskning om
stamceller, gener
och neuroner.

MAX LILJEFORS, SUSANNE LUNDIN,
ANDRÉA WISZMEG

The atomized body
(Nordic Academic Press)
28

Biskop Tegnérs uttalande om Lund som
en ”akademisk bondby” på 1800-talet leder faktiskt fel. Lund var visserligen en liten
stad med nuvarande mått mätt, men för dåtidens svenska förhållanden var staden stor:
med nära 9.000 invånare var Lund Skånes
näst största och Sveriges sjunde största stad
år 1862.
Det skriver historikern Sverker Oredsson i
sin bok om Lunds historia, som berättar om
stadens utveckling från just 1862 och fram
till 2010. Det är ett stort och rikt illustrerat
verk som beskriver politik, näringsliv, stadsplanering, universitetsliv m.m. Boken innehåller också personporträtt av Hildur Sand-

berg, Ruben Rausing, Tage Erlander, Britta
Holmström, Britt G Hallqvist med flera, samt
bidrag av andra författare som tagit upp särskilda teman. Till dessa hör det kringliggande landskapets utveckling, hur det var att
leva som kvinna i Lund, och nöjeslivets historia från 1800-talets studentsångare till Torsson och HippHipp.
Sverker Oredssons bok utgör tredje delen av ett bokverk med samlingsrubriken
”Lunds historia – staden och omlandet”.
Lunds kommun står för utgivningen, och
Peter Carelli och Sten Skansjö har ansvarat
för de två andra delarna.

JAN ARLEBRINK

Existentiella frågor inom vård och omsorg
(Studentlitteratur)
Varför har just jag drabbats av sjukdom? Vad händer efter döden?
Det är svåra frågor som personalen inom vård och omsorg kan behöva vara redo att resonera om. Jan Arlebrink är lektor i etik och
undervisar i etik bl.a. på sjuksköterske- och läkarutbildningarna.
Boken tar upp frågor om synen på död och lidande genom tiderna,
ritualer, organdonation, eutanasi med mera, och innehåller också
flera ”praktikfall”.

OLA WIKANDER

Serafers drömmar
(Norstedts)
Ola Wikander är språkforskare, översättare, teolog och författare.
”Serafers drömmar” är första delen i en fantasytrilogi som blandar högteknologi och bibliska änglaväsen, äventyr och frågor om
moral och civil olydnad. Författaren har fått lovord både för handlingens spänning och oförutsägbarhet och för sin genomtänkta
språkbehandling.
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folk.

Daniel Yllas är vaktmästare på
Ekonomihögskolan. Men inte bara
det – han beskrivs också av fakultetens personal som både eldsjäl,
idéspruta och glädjespridare. Med
hjälp av bland annat amatörteater
och litterär after-work vill han öka
gemenskapen på sin arbetsplats.

Ekonomihögskolans vaktmästare Daniel Yllas i en pose under teaterövningarna.

Eldsjäl, idéspruta och glädjespridare
Daniel Yllas från Uruguay var 24 år när han
kom till Sverige som flykting år 1979. Då
hade hans liv bestått av framför allt tre saker: skola, politiskt arbete och fängelse (för
politikens skull). I Sverige följde arbeten som
bl.a. lokalvårdare, mentalskötare, och taxichaufför. För tolv år sedan blev han vaktmästare på en del av Ekonomihögskolan,
och sedan drygt fyra år tillbaka är han hela
EHLs vaktmästare.
Arbetet innehåller en mängd uppgifter:
dela ut posten, fylla på toner, sortera kartonger, flytta möbler, hänga tavlor, fixa mikrofoner, dela ut nycklar osv. Det har gett
honom goda möjligheter att lära känna skolans personal.
– Jag brukar tänka att vi människor har
flera lager. Vissa personer vill bara visa upp
sitt yttersta lager för omvärlden. Men jag
tycker att jag kommit till andra lagret med
många här, och ibland ännu längre, säger
han.
Vårens teaterövningar lär skala bort en

hel del lager hos deltagarna i de två grupper
som Daniel Yllas fått i gång. Bakgrunden är
att han själv gått på en teatercirkel hos Folkuniversitet, och tänkte att det kunde vara
något också för andra i personalen.
– Att göra något roligt tillsammans ökar
gemenskapen i en grupp. Den glädje vi får
LUM nr 2 | 2013

genom dramaövningarna kan i sin tur bidra
till en bättre arbetsmiljö, hoppas han.
EHLs kanslichef och personalsamordnare gav klartecken till projektet, som innebär att dramapedagogen Monica Lindroth
kommer till Ekonomicentrum fem gånger
per grupp. Starten har gått så bra att Daniel
Yllas börjat spinna vidare på teatertankarna.
– Min förhoppning är att EHL ska bli den
första fakultet i Norden som har en permanent teatergrupp. Kanske man kunde sätta
upp egna revyer? funderar han.
Två andra idéer han vill genomföra i vår är

”kunskapsfika” och ”litterärt after-work”.
Den första handlar om att olika forskare ska
berätta för administratörerna om sin forskning under förmiddagens kafferast. Det kan
ge forskarna träning i att uttrycka sig begripligt, medan personalen får ökade kunskaper på området.
Den andra idén handlar om att gå ut och
ta en öl tillsammans, men inte bara hamna
i jobb-kverulans.
– Man kan behöva ta upp olika problem
för att prata av sig, men man ska inte fastna i det negativa. Därför vill jag att alla ska
ha med varsin bok som de ska berätta om
och kanske låna ut till varandra, förklarar
Daniel Yllas.
Hans eget läsande går långsamt på

grund av dyslexi. Den diagnosen fick han
först 1998, efter många års skolproblem
och ett misslyckat försök med Komvux i
Sverige.
– Misslyckandet gjorde att jag kände
mig hopplöst efterbliven. Därför blev det en
enorm lättnad att få diagnosen, även om
det var i senaste laget, säger han.
Talböcker vill han inte använda för att
inte bli för bekväm av sig – då får det hellre
ta lite tid.
– På så sätt var fängelset bra, där hade
man gott om tid! Det var där jag började läsa
de franska 1800-talsförfattarna. Även om
de ofta berättar om fattiga miljöer, så kan
jag hålla en viss distans där. Att läsa latin
amerikanska texter är svårare, för det väcker
så mycket känslor.
text & foto: INGEL A BJÖRCK

daniel yllas
PERSONLIGT: sambo och tre vuxna
barn
INTRESSEN: cykla, jogga, läsa
SENASTE UPPTÄCKT: att opera är
givande
SKULLE VILJA: gå på skrivarkurs
FAVORITFÖRFATTARE: Zola, Flaubert, Balzac, Hemingway, Steinbeck
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Har du en idé?
Vi Hjälper dig att
förVerkliga den.
LUIS hjälper forskare vid Lunds universitet
att utveckla affärsidéer baserade
på forskningsresultat.
Vårt uppdrag är att öka tillväxten och
göra forskningen tillgänglig i samhället.
Nyfiken? Läs mer på:
www.luis.lu.se

LUIS – LUnd UnIverSIty InnovatIon SyStem
THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS
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gästtyckaren.

Professor Kjell Å Modéer tycker till om den
akademiska retoriken vid högtidliga tillfällen
– och framhåller Greifswald som ett gott exempel.

Akademisk retorik
om tradition och innovation

D

et har varit rektorsbyte vid universitetet i Greifswald,
som i halvtannat sekel var Sveriges sydligaste. Den
tillträdande rektorn, psykologiprofessorn Hannelore
Weber, är nr 352 i raden av rektorer alltsedan universitetet grundades 1456. Men hon är den första kvinnan på posten.
Rektorsbytet i Greifswald sker genom en sk. investitur. Den tillträdande rektorn ”beklädes” med rektorsämbetets traditionella
insignier, kedjan, manteln och ringen. Denna rituella ceremoni
har varit densamma genom seklerna, fylld med akademisk retorik
och barockmusik. Allt utspelas
i den vackra barockaulan från
svensktiden med ett manshögt
Gustav III-porträtt som effektfull fond.
Rektorn assisterades denna
gång av två kvinnliga studenter
prydda i röda talarer. Dessa pedeller höll i drygt två timmar var sin av universitetets två förgyllda
silverspiror, också dessa reliker från grundandet 1456. De talarprydda dekanerna och de gästande rektorerna i sina hermelinbrämade sammetstalarer bidrog till ett färgsprakande scenario.

Han framstod som en ikon för det goda samarbetet mellan Sverige och DDR.
Retoriken präglades den gången av socialistisk utbildningspolitik. Professorerna var partikamrater, och Stasi hade ett eget kontor i huset. Det var de draperade röda fanorna som skulle representera innovationen. De skymde både Gustav III och traditionella
akademiska värden.
Men idag, snart 30 år senare, när den europeiska universitetsre-

toriken mest innehåller schabloner om tekniska innovationer, upplever jag rektorsinvestituren i Greifswald
som välgörande. Här och nu fylls retoriken av ett humanistiskt innehåll med respekt för både tradition och innovation.
Festföredraget hölls av förra presidenten för den tyska rektorskonferensen,
professor Margret Wintermantel. Hon
talade om ”rektorsämbetet mellan anspråk och verklighet”. Det var ett briljant anförande, som beskrev
motsättningen mellan forskningens anspråk och vår tids krassa
ekonomiska verklighet. Den dikotomin var ett återkommande tema
i samtliga tal. Alla talade om nödvändigheten av akademisk frihet
och av behovet av bildning. Forskningen ska styras av universiteten
och inte av staten. Och en klok studentrepresentant betonade den
humanistiska bildningen som en ”studentkulturens bärande idé”.
Vid universitetet vill vi inte bara studera och forska, vi vill också utvecklas socialt och kulturellt, framhöll han och hoppades på den
tillträdande rektorns stöd för detta önskemål från studenterna.
Tack vare innovativ teknik kan den traditionsrika ceremonin
med dess upplyftande retorik avnjutas på universitetets hemsida:
www.uni-greifswald.de

”Vid universitetet vill vi inte bara
studera och forska, vi vill också
utvecklas socialt och kulturellt.”

Själv minns jag de färglösa rektorsinvestiturerna under DDR-ti-

den. Ritualen var densamma, men kontexten en helt annan. Doften av brunkol och sovjetiskt rengöringsmedel hängde tung i luften. Rektorsfullmakten överlämnades då av en utbildningsminister
från Östberlin. Han kom i svarta gångkläder av sovjetiskt snitt
till ett universitet som stod i ”arbetar- och bondestatens tjänst”.
En av de sista rektorerna före ”die Wende” var nordisten Artur
Bethke. Han höll sin investiturföreläsning 1985 om den svenska
proletärromanen med Sara Lidman och Arthur Lundquist som belysande exempel. I auditoriet satt den gången också en av universitetets hedersdoktorer, pedagogikprofessorn Stellan Arvidsson.
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Kjell Å Modéer
Seniorprofessor i r ättshistoria
Hedersdoktor i Greifswald 2000
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utbildning.
Och plötsligt blev jag
studierektor…
administrativ utbildning. Var
börjar och slutar egentligen en
studierektors ansvarsområden?
Denna otydlighet tillsammans med
att studierektorer kan ha väldigt
olika bakgrund skapar onödig
stress. Detta tänker man nu råda
bot på genom en utbildning för
studierektorer.
Utbildningen är ett pilotprojekt på Samhällsvetenskapliga fakulteten.
– Det flesta studierektorer brinner
för den högskolepedagogiska verksamheten, men den administrativa delen av
rollen kan kännas ovan och betungande
för många, säger Eva Friis, initiativtagare
till utbildningen.
Hon var studierektor vid Rättssociologiska institutionen 2009–2012. Nu är hon
tillbaka som lektor och forskare.
Rubriken ”Och plötsligt blev jag studierektor” refererar till en rapport från
Uppsala universitet, som just pekar på
studierektorernas skilda bakgrunder och
att uppdrag ofta är otydligt.
– Det finns tydliga beskrivningar
av dekanens och prefektens roller och
ansvarsområden, men inte av studierektorns, säger Eva Friis.
Det var när hon själv försökte få grepp
om sin nya roll som hon gick en kurs
genom CED i ledning av pedagogisk verksamhet. Där genomförde hon en enkät
om studierektorns roll på Samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket fick henne att
börja fundera över en utbildning.
Den 26 februari startade den första
omgången av utbildningen som består av
tre delar: en genomgång av de administrativa delarna, en kurs i högskolepedagogik och ledarskap från CED och en
del där deltagarna samlas för sammanfattning och reflektion. Utbildningen
finansieras med EQ11-medel.
Utbildningen ska erbjudas alla universitetets befintliga och tillträdande
studierektorer från vårterminen 2014.
Linda Viberg
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Kurs lär studenter gräva guld
i informationsgruvorna
statistik. Näringslivet ropar efter
statistiker och systemvetare som
med hjälp av sofistikerade algoritmer kan hitta guldkorn i informationsgruvorna, så kallad data
mining. Krzysztof Podgorski, ny
professor i statistik tar nu fram en
kurs i ämnet med start hösten 2013.

Mängden lagrad data har fullkomligt exploderat det senaste årtiondet. I form
av satellitbilder, sociala nätverk och den
mänskliga genuppsättningen. Information om vår omvärld görs tillgänglig och
sökbar på nätet av exempelvis Google, Facebook och Wikipedia. Professor Krzysztof Podgorski talar om digitaliseringen av
vår verklighet. En megatrend som kommer
pågå i många år framöver.
– Kursen i data mining ligger helt rätt
i tiden. Studenterna får verktyg att skära igenom komplexiteten i de här stora
mängderna av information. Teknikerna
som vi lär ut gör våra studenter attraktiva
för en rad företag, inte minst teknikföretagen, säger han.
I korthet är data mining en samling

metoder för att, utifrån flera olika perspektiv, analysera stora mängder data i syfte att
hitta användbar information. Sofistikerade
algoritmer sveper genom berg av data, så
kallad big data, för att avslöja dolda samband och mönster. Ett slags guldådror i informationsgruvorna.
– Resultaten från algoritmernas sökningar behöver oftast bearbetas för att
sortera bort gruset och hitta guldkornen.
Det är en förädlingsprocess där informationens struktur och form inte är känd på
förhand. Så i någon mening letar vi efter
guld utan att veta exakt hur det ser ut.
Däri ligger utmaningen, säger Krzysztof
Podgorski.

Krzysztof
Podgorski,
nytillträdd
professor i
statistik vid
Ekonomihögskolan.

Efterfrågan på kompetens inom området är stark. En rad företag inom detaljhandel, finans, sjukvård, tillverkning, flyg och
transport använder teknikerna för att dra
nytta av historisk data.
– Data mining kan avslöja allt från onödiga lagerkostnader och affärsmöjligheter
i hur du rör dig på nätet till hur en grupp
gener har betydelse för vissa sjukdomar,
säger Krzysztof Podgorski.
Hans kurs kommer att fokusera på färdigheter att förstå och identifiera utmaningar i att analysera stora datamassor.
Studenterna ska lära sig att välja lämpliga algoritmer för data mining och utvinna meningsfull information ur den valda
mängden data.
– Vi kommer också lära dem tekniker
för att visualisera big data på ett meningsfullt sätt och presentera resultaten för såväl
experter som en bredare allmänhet.
Kursen i data mining kommer till en
början att ges på masternivå men på sikt
ingå i en mängd inriktningar inom utbildningarna i ekonomi och systemvetenskap
vid Ekonomihögskolan.
– Vi är glada över att få med det här i
vårt utbud av utbildningar. På så sätt rustar
vi Lundaekonomen för framtidens affärer,
säger prorektor Kristina Eneroth.
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Ulf Ramberg och Ola
Mattisson är kursledare för Ekonomihögskolans nya högskolepedagogiska
kurser i casemetodik.
Kerstin Enflo är en
nöjd kursdeltagare.

Ekonomihögskolan stärker
sin casebaserade undervisning
casemetodik. Presentationerna haglar i konferensrummet på Ekonomihögskolans kansli och på bordet
ligger prydliga högar av böcker och
foldrar. Ekonomihögskolans första
lärarkurs i caseundervisning har
startat.

På 1920-talet började Harvard Business
School göra sig ett namn på sin casebaserade undervisning, där studenter löser problem tagna från näringsliv och samhälle. Ulf
Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi, är ansvarig för att utvidga och utveckla denna praktiknära undervisningsform till
alla ämnesområden vid Ekonomihögskolan.
– Mitt ansvar handlar också om att samordna de olika caseaktiviteter som fakulteten på olika sätt är engagerad i. Och det är
klart, det gäller också att sammanföra lärare
som inte är så bekanta med case med sådana som har en lång erfarenhet av undervisningsformen. En del har ju undervisat i över
tjugo år med case, medan andra testar idén
för första gången.
Under sommaren 2012 togs initiativet till

att starta två högskolepedagogiska kurser
på Ekonomihögskolan: ”Att undervisa med
case” och ”Att skriva case”. StrategiforskaLUM nr 2 | 2013

ren Ola Mattisson är tillsammans med Ulf
Ramberg kursledare och ser många förtjänster med casemetodiken.
– Case lämpar sig när vi vill att studenter
ska visa att de kan tillämpa de teorier och
modeller vi lär ut. De tränas också i att analysera stora mängder data och ta fram det
som är viktigt samtidigt som de får öva sig i
rollen som beslutsfattare. Något du har nytta av oavsett om du ska jobba med investeringar på bank eller makrofrågor i FN, säger
Ola Mattisson.
Kerstin Enflo, lärare i ekonomisk historia,
är en i den första kullen som avslutade kursen i december. Hon tycker att det går alldeles utmärkt att införliva case i undervisningen inom ekonomisk historia.
– Vårt ämne handlar om att man kan lära
av historien och med casemetodiken kan vi
få studenterna att praktisera sina historiekunskaper på faktiska, dagsaktuella problem, till exempel den globala klimatproblematiken, förklarar hon.
Den här möjligheten att förbereda studenterna på skarpa lägen ute i olika positioner i näringsliv och myndigheter är särskilt intressant.
– Vi hade direkt nytta av kursen. Jag har
bl.a. infört ett casemoment på en av de

kurser jag undervisar i, ”Hållbar utveckling:
teori, empiri och debatt”, där caset var en
klimatförhandling som vi kopplade till de
faktiska klimatförhandlingarna i Doha, berättar Kerstin Enflo.
Ekonomihögskolan är också involverad i

ett EU-finansierat projekt för metodutveckling för datorbaserad caseundervisning som
startar i början av 2013. En idé som Ulf Ramberg och Ola Mattisson också försöker utveckla med de simuleringar som Harvard
Business Publishing tagit fram, där rollspel
och avancerade datorsimuleringar kan vävas in i undervisningen.
– Vi hoppas att dessa kurser ska följas
av flera och att case som pedagogik kan
sippra ner som komplement på kurser som
inte tidigare har tillämpat case. Vi utvecklar också former tillsammans med Lundaekonomerna för att stimulera studenternas
intresse och kunskap om case. Vi vet att de
gillar case, inte minst att tävla i det, berättar Ulf Ramberg.
Under 2012 har casegruppen vid Ekonomihögskolan också diskuterat tillsammans med bland annat Medicinska fakulteten och LTH hur caseundervisningen vid
Lunds universitet kan utvecklas.
Henrik Kill ander
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insändare.
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Skona universitetets hjärta!
Kungshuset. Styrelsen för humaniora
och teologi beslöt nyligen att Filosofiska institutionen skall flytta från Kungshuset till
det nya LUX-huset – f d Zoologiska institutionen. Effekterna av flytten blir enligt vår
mening ödesdigra för universitetet.
Strax före beslutet skrevs hastigt tre rapporter om miljön i Kungshuset samt ett PM
från humanistiska och teologiska studentkåren. Kontentan är att Kungshuset erbjuder en undermålig arbetsmiljö för anställda
och studenter.
Ett argument som förts fram är att Kungshuset inte är anpassat för rörelsehindrade.
Påpekandet är riktigt, men att det används
som ett skäl för flytten är bittert för Filosofiska institutionen. Dess ledning har under
decennier ansträngt sig för att få till stånd
en ombyggnad. En sådan krävs, men det
är inget skäl för att filosoferna skall lämna
Kungshuset, i mångas tycke den vackraste
filosofiinstitutionen i Europa.
Ett annat argument är att ventilationen
i Kungshuset är undermålig. Det påstås att

Kungshuset. foto: charlotte carlberg bärg

institutionens personal och studenter inte
längre kommer att rymmas efter renoveringen.

Argumentet håller inte. Den stora fläkt
som nämns krävs bara om Filosofiska institutionen inte är kvar i Kungshuset och lokalerna byggs om till en öppnare rumsindelning, med syfte att exempelvis anordna
utställningar och dylikt. Men även med en
något större fläktanläggning kommer inte
den användbara ytan att bli för liten. Fler
studieplatser kan skapas i filosofiska biblioteket då detta skall slås samman med andra
bibliotek. Den yta som institutionen erbjuds
i nya humanisthuset är mycket mindre än
den som skulle finnas i Kungshuset. Och
hyran i det nya huset blir nästan fyrfaldigt
större än den nuvarande.
Det är förståeligt att humanistiska fakulteten tycker det är bra att föra samman
de historisk-filosofiska ämnena under samma tak. Huvudargumentet är att det skulle
gynna samarbete mellan ämnena. Resonemanget gäller dock inte filosoferna. Forskare från Filosofiska institutionen arbetar
mycket tvärvetenskapligt med ämnen från
flera fakulteter, men samarbetena ligger

LUX – en levande studie- och forskningsmiljö
Kungshuset. I insändaren om Kungshuset betonas vikten av en levande studiemiljö.
Det är just detta Humanistiska och teologiska fakulteterna åstadkommer genom att
skapa ett nytt centrum för HT – LUX. Vi har
redan kvitto på de positiva konsekvenserna
av en sammanhållen fysisk miljö från SOL,
Språk- och litteraturcentrum, där studenter
från långt fler fakulteter än HT dagligen söker sig till de gemensamma utrymmena.
Fakultetsstyrelsen, inklusive HT-ledningen, har självfallet vägt alla argument mycket noga inför bygget av LUX. Det har varit
en lång process redan innan den formella
starten 2008 när universitetsstyrelsen fattade beslut om hela universitetets lokalpro34

gram. Stormöten och institutionsbesök har
varit regelbundna, olika arbetsgrupper för
att tillgodose olika specialfunktioner, studenter och anställda har löpande involverats i arbetet.
Kungshuset tillhör förvisso universitetets hjärta och har omistliga kulturhistoriska värden. Universitetet kommer heller inte
att lämna huset, som historiskt sett har rymt
många och varierande universitetsverksamheter. Det finns filosofer som ogärna lämnar
Kungshuset, men en framtid för en enskild
institution i nuvarande form finns inte för
just detta hus.
Tyvärr riskerar en diskussion om yta, hyror och ventilation att skymma sikten för

vad vi vill skapa i LUX. Hyran i LUX blir högre jämfört med nuvarande lokaler utan
tillgänglighetsanpassning och godkända
arbetsmiljökrav. Ytan i LUX blir mindre för
vissa institutioner men yteffektiviteten betydligt större i lokaler som specialanpassats
för sitt syfte. För Filosofiska institutionen
ökar däremot ytan i LUX. Till institutionens egna utrymmen på 1293 kvadratmeter kommer del i de gemensamma lärosalarna med mera. I institutionens nuvarande
1321 kvadratmeter inkluderas lärosalarna.
Studenterna i kåren vid våra fakulteter har
lagt ner åtskilliga timmar på att sätta sig
in den långa byggprocessen. De ser möjligheterna för det samlade studentkollektivet
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på gång.
nästan enbart utanför de ämnen som skall
flytta samman. Institutionens personal vill
stanna kvar i Kungshuset.
Lyfter man blicken från fakultetens intressen och ser på universitetet som helhet, syns en annan nackdel. I Oxford och
Cambridge blomstrar det akademiska livet i de centralt belägna gamla byggnaderna. Men hur är det i Lund? Konstvetarna har lämnat universitetshuset för flera år
sedan. Om arkeologerna och filosoferna
också flyttar kommer universitetsplatsen
att helt utarmas som studiemiljö. Kvar blir
rektor och administrationen. Universitetsplatsen och Lundagård blir skådebröd och
inte längre universitetets hjärta. De glasdörrar som rektor vill sätta i universitetshusets entré kommer tyvärr bara att visa
hur tomt huset är. Det är betydligt bättre
att satsa resurser på en levande studiemiljö. En namninsamling som Filosofiska institutionens studenter själva initierat visar
att en majoritet vill vara kvar i Kungshuset.
Att flytta filosoferna från Kungshuset
kommer att få samma effekt på universitetets hälsa som en åderlåtning.
Peter Gärdenfors,
professor i kognitionsvetenskap
Wlodek R abinowicz,
professor i pr aktisk filosofi

och är positiva till framtiden i det nya LUX.
Vad HT-ledningen vill åstadkomma är
självklart något som blir bättre för alla, en
i alla avseenden levande studie- och forskningsmiljö för alla studenter och alla anställda. Det är dags att göra upp med ingrodda föreställningar om vad humanister
och teologer gör och behöver. Modern HTundervisning och forskning kräver avancerad teknik (tänk humlabbet exempelvis),
möjlighet till datalagring av stora material
från fältarbeten och experiment, ljud- och
bildåtergivning av mycket hög kvalitet, för
att nämna några exempel. Detta ryms i nya
LUX och i nygamla SOL och blir tillgängligt för alla.
Lynn Åkesson
Dekanus för humanior a och teologi,
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Den senaste FredagsFåtöljen gästades av professor Svante Björck (till vänster i bild).
foto: dragana trivic.

Personligt fåtöljsnack
om forskning
FredagsFåtöljen har etablerat sig
på Naturvetenskapliga fakulteten. Den nya satsningen blandar
traditionell föreläsning med friare
fåtöljsamtal.
I höstas startade FredagsFåtöljen, först lite
trevande för att hitta modellen, och nu
rullar programmet på med en föreläsning
i månaden. Syftet är att öka kontaktytorna mellan forskare inom fakulteten, såväl
etablerade forskare som unga doktorander. Samtalsledare är Bengt Söderström,
professor emeritus vid Biologiska institutionen.
Får man kalla dig för Bengt Skavlan Söderström nu?
– Haha! Nej, verkligen inte! Jag vill ogärna sluta min karriär här vid Lunds universitet med titeln Skavlan, skrattar han.
Seminarieserien skiljer sig från traditionella föreläsningar. Efter forskarens presentation av sitt ämne följer ett personligare
fåtöljsamtal som både försöker spekulera
kring forskningsresultaten i vidare bemärkelse och samtidigt komma forskaren en
smula inpå livet. Vad har forskningsresultaten för betydelse för framtiden? I vilket
gränsland finns de nya frågeställningarna? Vilka är forskarens framgångsfaktorer? Vad har påverkat hans/hennes karriär
och valet att jobba vid just Lunds universi-

Professor
emeritus Bengt
Söderström
leder natur
vetarnas fåtölj
samtal.
foto: kennet ruona

tet? En rad olika frågeställningar dyker upp
under samtalen.
– FredagsFåtöljen är jättekul. Jag gör lite
research på forskarna i förväg. Hela idén
är att bejaka det populärvetenskapliga och
det personliga, säger Bengt Söderström.
Han konstaterar att dagens forskning är
så specialiserad att det behövs populärvetenskaplig kommunikation för att forskare
inom en och samma fakultet ska kunna få
insikt i varandras arbete.
Under våren har hittills naturgeografen Anders Lindroth och kvartärgeologen Svante Björck tagit plats i fåtöljen.
Nästa person på tur är kemisten Peter
Schurtenberger 1 mars, och därefter följer MAX-labs Mikael Eriksson 5 april samt
matematikern Sandra Pott, 3 maj. Samtliga tillställningar går av stapeln i Astronomihuset, Lundmarksalen mellan 12.30–
13.15. Därefter bjuds på mingelfika. Ingen
anmälan krävs.
Lena Björk Blixt
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Debatt i Lund 7 mars
Forsknings & framsteg
och Sydsvenskan söker
debattglada forskare
tidningsträff. Den 3 april kl 10–12
anordnar Kommunikationsavdelningen ett möte mellan forskare
och tidningsredakörer. Redaktörerna som söker skribenter är Patrik
Hadenius, ansvarig för Forskning
& Framsteg, Modern Psykologi och
Språktidningen samt Eva Rothstein,
Sydsvenskans debattredaktör.
Efter två halvtimmeslånga
föredrag om att publicera sig
populärvetenskapligt och ge sig ut
i samhällsdebatten finns möjlighet
att diskutera eventuella inlägg och
artiklar med de båda redaktörerna.
Seminariet äger rum i Pufendorfinstitutets hörsal. Anmälan görs till
ulrika.oredsson@rektor.lu.se

Hans-Uno Bengtsson
stipendiet
Folkuniversitetet delar ut stipendium till minne
av Hans-Uno Bengtsson. Stipendiet är ämnat
för anställda eller studenter vid Lunds universitet och som gjort goda insatser för att skapa
möten mellan universitetet och gymnasie- samt
högstadieungdomar. Kandidater kan nomineras av alla verksamma vid Lunds universitet.
Stipendiet delas ut vid en ceremoni den 13 maj
2013.
Stipendiesumma: 20 000 kronor
Sista nomineringsdag: 27 mars 2013
För information gå in på
www.folkuniversitetet.se/hubstipendiet
Vid frågor
Frågor ställs via e-post till
hub-stipendiet@folkuniversitetet.se
Hans-Uno Bengtsson disputerade i teoretisk fysik
1983 och blev inom detta ämne riksbekant som
sommarpratare, föreläsare, pedagog och författare. Han dog efter en tids sjukdom våren 2007
vid 54-års ålder.

Hur får vi fart på lärandet?
debatt. De flesta lär sig prata, gå
och cykla av egen kraft. Men i skolbänken tappar många lusten att
lära. Allt fler lämnar skolan utan att
kunna läsa, skriva och räkna. Hur
vänder vi nedåttrenden? Kan mer
läxor, betyg och höjda krav få fart
på lärandet? Eller är det mer lek och
dataspel som behövs?

Den 7 mars kl 20 på Café Aten håller ”kunskapsivrare” och ”nyfikenhetsivrare” en debatt om lärande och pedagogik.
”Kunskapsivrarna” sympatiserar med regeringens utbildningspolitik och förespråkar mer struktur och katederundervisning
framför självstudier som lämnar eleverna åt
sitt eget öde. De vill ha lärare med djupa
ämneskunskaper som axlar en tydlig ledarroll, och menar att betyg motiverar lärande.
”Nyfikenhetsivrarna” vill trigga elevers
naturliga nyfikenhet med hjälp av ny teknik.
De menar att inre motivation är den främsta

drivkraften för att lära, och är delvis kritiska till dagens skola och har stöd i ny forskning som visar att skolan belönar dem som
är ängsliga och måna om att vara till lags,
medan de kreativa tappas bort. De menar
att vägen till ökat lärande inte är mer struktur, betyg och plugg – tvärtom!
I panelen sitter: Inger Enkvist, professor i
spanska och författare till boken God utbildning och dålig. Internationella exempel, en
300-sidig argumentation mot den så kallade ”flumpedagogiken”. Tina Acketoft, Folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet,
förespråkar bättre utbildade lärare, fler nationella prov, tidiga betyg och högre krav i
skolan. Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till boken Lusten att förstå, som menar att dagens skola
tar död på elevernas inre motivation. Ulrika
Ryan, lärare prisad med Guldäpplet för sin
nydanande pedagogik med IT-redskap, som
är starkt kritisk till bland annat de nationella
proven i regeringens skolpolitik.

Panelsamtal om humor, rasism och tolerans
”Jag skojade ju bara. Ett samtal om humor, rasism och tolerans” är titeln på det
första seminariet i serien ”Lund University Experience”. Seminariet hålls den 3
april kl. 14.00–16.00 i Nedre Palestra. Moderator är Andreas Ekström, journalist
och författare. I panelen medverkar Kawa Zofalgary, skribent och debattör, Jens
Alm, läkare och tidigare spexare, Ragnvi Melin, kommunikationschef på Akademiska föreningen och den första kvinnan i Toddyspexets manusgrupp samt
Carina Tigervall, forskare vid Lunds universitet.

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.
Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se
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på gång.
1 mars Föredrag. ”Whose democracy?
Oligarch, Markets, and Economic Theory
in Turkey and the Middle East”. Lecture
with Matthew Goldman, University of Washington, Seattle. Kl 12.00–14.00 Centrum för
Mellanösternstudier, Finngatan 16, Lund. Info:
nina.lind@cme.lu.se
1 mars Fredagsseminarium i biologi.
”Experimental Evolution of ageing”, Alexei
Maklakov, Uppsala universitet. Kl 13.00–14.00
Röda rummet, Ekologihuset, Lund.
4 mars Föredrag av Bron Taylor, professor i Religion and Environmental Ethics, University of Florida, ”Spirituality after Darwin:
the global emergence of dark green religion”. Kl 15.00–16.00 på Centrum för teologi
och religionsvetenskap, sal 118, Lund.
5 mars Lunds Pensionärsuniversitet
arrangerar föreläsningen ”Google och den
digitala revolutionen” med kulturjournalisten Andreas Ekström, som för några år sedan utkom med en uppmärksammad bok om
Google. Kl 14.00–16.00 i Pingstkyrkans stora
samlingssal, Stora Södergatan 25, Lund.
5 mars Lunds filosoficirkel. Jan-Åke
Nilsson: ”Pessimism som en vinnarstrategi
i kampen för tillvaron”. Kl 19.30 – 21.00 Palaestra, Lund. Info: www.folkuniversitetet.se
eller Sven_A.Jonsson@med.lu.se
6 mars Crafoords vetenskapsluncher.
Eva Ageberg: ”Hur ska man träna vid artros
i knä och höft?”. Kl 12.15 på Martas café,
Stadsbiblioteket i Lund. Info: www.med.lu.se/
vetenskapsluncher eller johanna.sandahl@
med.lu.se
6 mars Populärvetenskapligt föredrag: Idrottskemi. Lunchföredrag av Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Kemiska institutionen. Kl 12.15 sal B, Kemicentrum,
Sölvegatan 39, Lund. Info: information@kilu.
lu.se
7 mars Seminarium i medicinens historia. ”Kostläror i medicinens historia –
hur och varför?”. Inledare: docent Staffan
Lindeberg, docent Håkan Jönsson, professor
Peter Nilsson, Lunds universitet. Kl 15.30–
18.30 Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläsningssal F1, Lund.
7 mars Arbetshistoriska seminariet
vid Lunds universitet. Henrik Berggren, historiker och journalist, Stockholm, välkänd inte
minst för sin stora Palmebiografi från 2010,
”Underbara dagar framför oss; en biografi över Olof Palme” som låg till grund för
tv- och biodokumentären om Olof Palme. Kl
19.00–21.00 Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. För mer information,
hans.wallengren@hist.lu.se
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8 mars Seminarium: Kvinnor i arbetslivet – Vad gör de? Hur mår de? Och hur
hinner de? Kl 10.00–16.00, SOL-centrums
hörsal, Helgonabacken 12, Lund. Anmälan till
seminariet inklusive lunch senast den 1 mars
till expLUND@kom.lu.se. Antalet platser är begränsat.
8 mars Fredagsseminarium i biologi
med Anders Forsman, Linnéuniversitetet, som
föreläser om: ”On the role of spatial sorting
for population divergence in voles, snakes and grasshoppers”. Kl 13.00–14.00 Blå
Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
12 mars Lunds filosoficirkel. Lennart
Schön: ”Än så går det upp och än så går
det ner…” Kl 19.30 – 21.00 Palaestra, Lund.
Info: www.folkuniversitetet.se eller Sven_A.
Jonsson@med.lu.se
13 mars Crafoords vetenskapsluncher
”Barncancer – hur kan vi förbättra behandlingen?”, Daniel Bexell. Kl 12.15 på Martas Café, Stadsbiblioteket i Lund. Info: www.
med.lu.se/vetenskapsluncher eller Johanna.
Sandahl@med.lu.se
13 mars Teknik- och naturvetarcirkeln. Christoffer Johansson, Evolutionär ekologi: ”Att bäras av luften. Mekanismerna
bakom hur djur flyger”. Kl 19.30–21.00 Humanisthusets hörsal, Helgonabacken 12, Lund.
14 mars Hur du lyckas med din anställningsintervju. Öppen för alla studenter,
anmäl dig via career@er.lu.se Kl 14.15–16.00
Campus Helsingborg, sal C218.
14 mars Seminarium i molekylär cellbiologi. Eric L. Hegg från Michigan State
University, USA: ”The quest for improved
microbial hydrogen gas production”. Kl
15.15–16.15 i föreläsningssalen, Biologihus A,
Sölvegatan 35, Lund.
14 mars Föreläsning med Reina Lewis,
London College of Fashion: ”Modesty, media
and markets: Ala Magazine and the Muslim Fashion Industry in Turkey”. Kl 17.00–
19.00 på Centrum för Mellanösternstudier,
Finngatan 16, Lund. Info: nina.lind@cme.lu.se
15 mars Fredagsseminarium i biologi med Almut Kelber, Lunds universitet. Kl
13.00–14.00 i Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
19 mars Lunds filosoficirkel. Anders
Fänge, ”Negativa förväntningar och självuppfyllande profetior: Fallet Afghanistan”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund. Info: www.
folkuniversitetet.se eller Sven_A.Jonsson@
med.lu.se
20 mars Teknik- och naturvetarcirkeln. Dainis Dravins, Astronomi, ”Luften och
atmosfärerna på andra planeter”. Kl 19.30

i Palaestra hörsal, Universitetsplatsen i Lund.
21 mars Seminarium.This seminar
day will highlight the possibilities with novel
techniques in plant breeding and post-harvest
research. It is an excellent opportunity to meet
researchers from both these areas in the region. The day is organized by PlantLink, Food
technology (Lund University) and Department
of Plant Breeding (SLU Alnarp) and will take
place in the Blue Hall, Ecology Building, Lund.
Info: www.plantlink.se
21 mars Föreläsning. ”Contentious
Citizenship: Secularism, nationalism and
Women´s Activism in Turkey”, Selin Cagatay, Central European University , Budapest.
Kl 12.00–14.00 på Centrum för Mellanösternstudier, Finngatan 16, Lund. Info nina.lind@
cme.lu.se
21 mars Alumni- & karriärseminarium.
Kom och lär dig hur du skriver ett bra CV
och ansökningsbrev. Öppet för alla studenter, anmälan via career@er.lu.se. Kl 14.15–
16.00 Externa Relationer, konferensrum 218,
Stora Algatan 4, Lund
21 mars Seminarium. Li-Hua Zhu, från
SLU Alnarp: ”Gene technology: a schortcut
for improving plant properties”. Kl 15.15 –
16.15 Föreläsningssalen, Biologihuset A, Sölvegatan 35, Lund.
22 mars Fredagsseminarium. Felix Herzog, Research station agroscope, Schweiz:
”Biodiversity indicators for European
farmland”. Kl 13.00–14.00 i Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
22 mars Föreläsning. ”Queer Femininities in Indian Narratives” with Dr. Aneeta
Rajendran, Departent of English, Gargio College, University of Dehli, India. Kl 13.15 Centrum
för Öst- och sydöstasienstudier, Scheelevägen
15 D, Lund. Info: www.ace.lu.se/the-centre/
gadnet/activities eller monica.lindberg_falk@
ace.lu.se
26 mars Lunds filosoficirkel. Johan
Stenström, ”Varningens rop och tröstens
ord i Aniara”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund. Info:
Sven_A.Jonsson@med.lu.se
27 mars Konferens. FOCUS ASIA: Entrenched Inequalities – East and West. Kl
10.00–17.00 Centrum för Öst- och sydöstasienstudier, Scheelevägen 15, Rum Alfa 1010,
Lund. Info: www.ace.lu.se eller roger.greatrex@ace.lu.se
27 mars Seminarium. ”Chrome plated
tubes and skincoloured plastic – Assisteve
devices, stigma and agency”, Oskar Krantz,
Malmö högskola. Kl 13.15 på Centrum för genusvetenskap, rum 224, Allhelgona kyrkogata
14 M, Lund. Info: jens.rydstrom@gensu.lu.se
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disputationer.
1 mars
Bjarne Löfgren i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”Effect of physical activity on bone, muscle and fracture risk during
growth”. Kl 9.00 Medicinaulan, Inga Maria
Nilssons gata 46, ing 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Hilda Ahnstedt i klinisk medicin med
inriktning kärlforskning: ”Stroke, sex and
vascular receptor changes in the brain”. Kl
13.00 i Segerfalksalen, Wallenberg Neruocentrum, Sölvegatan 17, Lund.
Oskar Hammar i klinisk medicin med
inriktning gastroenterologi och hepatologi: ”Gatrointestinal motility and the role of gonadotropin-relasing hormone (GnRH). Kl 13.00
i Medicinens aula, Inga Maria Nilssons gata 46,
ing 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Anders Holm i biomedicin med inriktning endokrinologi: ”Identification and
characterization of new mechanisms in cardiovascular estrogen signaling”. Kl 9.00 i Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17, Lund.
Kristina Orban i vårdvetenskap med
inriktning arbetsterapi: ”The process of
change in patterns of daily occupations among
parents of children with obesity – time use,
family characteristics and factors related to
change”. Kl 13.15 i hörsal 01, Health Science
Centre, Baravägen 3, Lund.
Marie-Louise Österlind i psykologi: ”Att
gestalta och omgestalta sitt ledarskap: Verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll”. Kl 13.15, aulan, hus 7, Högskolan
Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Kristianstad.

8 mars
Lina Vigren i klinisk medicin med inriktning gastroenterologi och hepatologi:
”Collagenous colitis. Epidemiology, risk factors, clinical presentation and associated autoimmune disorders”. Kl 9.00 aulan, Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe i arkeologi: ”Grasping technology, assessing craft.
Developing a research method for the study of
craft-tradition”. Kl 10.15 i sal 104, Kungshuset,
Lundagård, Lund.
Fredrik Modig i klinisk medicin med
inriktning öron- näs- och halssjukdomar:
”Effects of acute alcohol intoxication on human sensory orientation and postural control”.
Kl 9.15 i Palaestra nedre auditorium, Lund.
Maria Alejandra Castro i livsmedelsteknologi: ”Physicochemical properties of
root fiber suspensions. A comparison between
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parsnip (Pastinaca sativa) and yacon (Smallanthus sonchifolius). Kl 10.30 Kemicentrum, sal B,
Kemicentrum, Lund.

12 mars
Ann-Mari Hållans Stenholm i historisk arkeologi: ”Fornminnen. Det förflutnas roll i det
förkristna och kristna Mälardalen”. Kl 10.15 i
sal 104, Kungshuset, Lundagård, Lund.

15 mars
Mikael Häll i historia: ”Skogsrået, näcken
och Djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige”. Kl 10.15 i sal 3, Historiska institutionen,
Magle stora kyrkogata 12, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Karzan H Palani i klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi: ”Mechanisms
of neutrophil recruitment in septic lung injury”.
Zirak Abdulla Hasan i klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi:
”Signaling mechanismes in sepsis induced immune dysfunction”.
Sophie Lehn i laboratoriemedicin med
inriktning molekylär patologi: ”Cell cycle
deregulation in breast cancer subgroups and
effects on proliferation, migration and tamoxifen resistance”.
Gunilla Törnvall i bok- och bibliotekshistoria: ”Botaniska bilder till allmänheten.
Om utgivning av Carl Lindmans Bilder ur nordens flora”.
Sandra Sernbo i immunteknologi:
”Functional studie of SOX11 and T-star: Translation of tumor-associated genes into clinical
and biological insight”.
Tarman Mahdi Hamed i biomedicin
med inriktning experimentell diabetesforskning: ”Mechanisms of defective insulin
secretion in type 2 diabetes”.
Karla Hillerich i fysik: ”Influence of seed
particle material, preparation and dynamics on
nanowire growth”.
Changgang Xu i tillämpad biokemi: ”Fabrication of functional molecularly imprinted
materials using nanoparticle building blocks”.
Moa Goysdotter i konsthistoria och visuella studier: ”Impure vision. American staged art photography of the 1970s”.
Rickard Carlsson i psykologi: ”Warmth
and competence in implicit stereotypes and
discrimination”.
Aamir Ilyas i teknisk vattenresurslära:
”Unsaturated phase environmental provesses
in MSWI bottom ash”.

Josefina Horvat Dykes i transfusionsmedicin: ”Separation and further characterization of hematopoietic cell populations based
on phenotypic and biophysical properties”.
Nina Waara i kollektivtrafik: ”Traveller
information in support of the mobility o folder
people and people with disabilities. User and
provider perspectives”.
Gerly Hey i vattenförsörjnings- och avloppsteknik: ”Application of chemical oxidation processes for removal of pharmaceuticals
in biologically treated wastewaters”.
Adnan Prlja i telekommunikationsteori: ”Reduced receivers for faster-than-Nyquist
signaling and general linear channels”.

Nya professorer
Vid professorsinstallationen i
universitetsaulan den 15 mars
kl 16.00 installeras följande
professorer:
Anne-Christine Hornborg,
religionshistoria
Anna-Karin Dykes, reproduktiv
perinatal och sexuell hälsa
Gunilla Nordin Fredrikson,
experimentell kardiovaskulär forskning
med inriktning mot immunologisk
terapiutveckling
Jan Lexell, rehabiliteringsmedicin särskilt
neurovetenskap
Kristian Pietras, molekylär medicin med
inriktning mot tumörstromatsbiologi
Marianne Gullberg, psykolingvistik
Bibi Jonsson, litteraturvetenskap
Eva Wiberg, italienska
Jordan Zlatev, allmän språkvetenskap
Håkan Johansson, socialt arbete
Tony Huzzard, företagsekonomi, särskilt
organisationsteori
Lars Eklundh, naturgeografi med
inriktning mot fjärranalys
Sofi Elmroth, oorganisk kemi med
inriktning mot koordinations- och
läkemedelskemi
Anders Nilsson, akvatisk ekologi särskilt
naturresursförvaltning
Henrik Stålbrand, biokemi
Björn Landfeldt, nätverksarkitekturer
och tjänster
Johan Marklund, produktionsekonomi
Anders Robertsson, reglerteknik
Cristian Sminchisescu, tillämpad
matematik med inriktning mot
datorseende
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hänt.
NY KVA-LEDAMOT. Torsten Åkesson, professor i partikelfysik vid Fysiska institutionen,
har valts in som ny ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien. Åkesson har sedan 1980-talet varit verksam vid forskningsanläggningen
CERN i Genève där han använt acceleratorer
i sin forskning om partikelfysik. En stor del av
hans arbete under åren har inriktats mot att
planera experiment och driva utvecklingsprojekt vid CERN, och han var även dess styrelseordförande 2007–2009. Ett av CERN-projekten som Åkesson var en av initiativtagarna
till och under flera år verkat i ledningen för,
och som han arbetar med idag, är det globala
forskningsprojektet ATLAS (se LUM nr 3, 2011)
BEVILJAD ANSÖKAN.
Deniz Kirik, professor i neurovetenskap
vid Lunds universitet, är
en av två Sverigebaserade forskare som fått
sin ansökan om Proof of
Concept 2012 beviljad
av European Research
Deniz Kirik.
Council, ERC. Proof of
Concept, som är värt
upp
till 150.000 euro, syftar till att hjälpa forskare
som tidigare fått ERC-anslag, att lättare ta första steget från pågående forskning till marknadsanpassning och kommersialiering. Deniz

Kirik och hans forskargrupp forskar bland annat om möjligheten att bota sjukdomar som
Parkinsons och Huntingtons sjukdom med celloch genterapi.
NYA HEDERSDOKTORER. Victor Nee, framstående forskare vid Cornell University i USA,
och John Abrahamson, chef för Corporate
Finance på SEB Enskilda och styrelseledamot
i Malmö FF, utses till nya hedersdoktorer på
Ekonomihögskolan.
Bioteknikexperten Abdu Alayash, nanofysikprofessorn Frances M. Ross och ekonomen
Björn Savén är utsedda till nya hedersdoktorer vid LTH.
2013 års hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är
Lawrence Lessig, en av
världens mest uppmärksammade internetdebattörer. Mest känd är han
som skaparen av den al- Lawrence Lessig.
ternativa upphovsrätten
”Creative Common” och
för debattboken ”Code is law”.
NY KANSLICHEF. Fredrik Palmqvist heter
den nye kanslichefen på LTH. Han är civilingenjör från LTH och kommer närmast från Sony
Mobile. Han börjar sitt nya jobb den 1 april.

Julgranskvistar i 40 gångers förstoring
– Jag läste till arkitekt men
längtade alltid ut. Jag ville inte
förminska utan förstora. Därefter
har naturen varit min inspiration. Bland annat detta berättade
konstnären Carl Boutard från
Malmö när hans skulturer invigdes vid A-huset på LTH.
”Into the wild” kallar han sin dubbelskulptur. Modell står några julgranskvistar uppförstorade runt 40 gånger och ett torkat
avocadoskal som liknar en stor mussla med
hål i skalet. Båda är gjutna i brons och står
vid den nya entrén i söder till A-husets nya
utställningshall.
Ursprungsmaterialet och skisser visas i en
monter nära utställningshallen.
Det var på KTH på 90-talet som Carl
Boutard studerade arkitektur, men han hop-
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pade av efter tre och ett halvt år år. Tack
vare ett uppdrag från Statens konstråd fick
han smycka en annan arkitektskola och passade på att ge sin syn på uppdraget. Men
han hade också lagt stor vid hur hans verk
förhåller sig till Mats Whites nya utställningshall.
Här på sydsidan av hallen har Akademiska hus med hjälp av Arkitekterna Sydväst
Arkitekter och Landskap samt Bengtssons
Trädgårdsanläggningar AB skapat en ny uteplats där cafémöbler kommer att placeras.
En konkret förbättring lyckades Carl Boutard
själv åstadkomma då han argumenterade
för flytt av ett sophus som förminskade utsikten. Arkitektskolan har deltagit i konstprojektet.
Carl Boutard inspirerades av en dikt av
Tomas Tranströmer om tecken i naturen
och ser sin skulptur som ”en ordlös dikt i ett
skulpturalt bildspråk”.

Margot Wallström
stannar i styrelsen
Mandatperioden för ordförande
och externa ledamöter samt lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen löper ut nu den siste april.
Nya representanter ska utses för
perioden 1 maj till och med april
2016. Ordförande Margot Wallström har tackat ja till ytterligare
en period (hon tillträdde för ett år
sedan). Ordförande och externa
ledamöter utses av regeringen efter
förslag från en nomineringsgrupp.
Lärarrepresentanter utses genom
val av universitetskollegiets representanter förutom studentrepresentanterna.

Carl Boutard klättrar
i sitt eget
verk. Det
får alla
gärna göra,
säger han

Text & foto: MATS NYGREN
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Hallå Step Up-kvinnorna...
... Gaelle Offranc Piret, Emelie Karnevi
och Linnéa Taylor, doktorander som
representerar LTH, medicin och naturvetenskap.

Vad är Step Up för något?
– Det är ett nätverk för doktorander
och postdocs om karriärstrategier och
karriärutveckling.
Varför behövs det?
– Som doktorand är man ganska ensam
och beroende av sin handledare. Ett öppet forum med information om var man
kan vända sig och vilka möjligheter som
finns saknas, liksom kontakter med näringslivet och annan möjlig arbetsmarknad. Vi behöver även fler goda förebilder
både inom och utom akademien.
– Vi har också upptäckt att industrin
efterfrågar en kanal och har kontaktats
av rekryteringsföretag inte bara i Sverige
utan även i England och Australien.
Vad vill ni uppnå?
– Vi vill ge möjlighet till medveten karriärplanering. Gärna innan man kommit
till slutet av sina studier. Vi vill bidra till
att uppmuntra doktorander och postdocs att få svar på frågor som vad vill
jag göra, vem behöver jag möta och

hur ska jag bära mig åt för att komma
dit.

empelvis Carina Resare, vd på Alfa Laval
och vår prorektor Eva Wiberg.

Är Step Up endast för kvinnor?
– Vårt första event som vi håller nu den
11 mars (AF-borgen var bokad den 8 på
internationella kvinnodagen) vänder sig
främst till kvinnor. Men eftersom intresset var så stort så har vi utökat idén och
bildar en större organisation kring Step
Up som vi tänker oss ska vara inkluderande snarare än exkluderande. Så småningom hoppas vi också att resten av universitetets fakulteter ansluter sig.

Hur tänker ni er den fortsatta organisationen kring Step Up?
– Vi samarbetar nära med det redan etablerade nätverket Wings* och även Lupod*. Vi kan tänka oss att ge kurser, bilda
mindre grupper som kan arbeta kring specifika frågor och så ett par gånger om året
ha större gemensamma arrangemang.

På vilket sätt har det stora intresset
visat sig?
– Eventet blev fullbokat med en gång och
vi har fått många mail och telefonsamtal
både inifrån universitetet och utifrån från
folk som vill vara med.
Vad händer på eventet nu i mars?
– Det blir föreläsningar, middag och
mingel med intressanta kvinnor som ex-

Hur finansieras ni?
– Vi har fått pengar från jämställdhetsnämnderna på våra tre fakulteter, liksom
från Canmove* och företaget Nordic
Biolabs.

text & foto: MARIA LINDH

* Wings är ett nätverk för kvinnliga forskare inom Naturvetenskapliga fakulteten.
I år firar de tioårsjubileum.
* Lupod är Lunds universitets postdoktorsprogram.
* Canmove är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö om djurs spridning och flyttning.

