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Maffiatatueringar lockade forskare
Skräp i kyrkbänkar ställs ut

Pånyttfödd
FRISTADSKONSTNÄR NJUTER AV FRIHET

Tatueringar som täcker ryggen och
går ner över axlar och överarmar kal�las suit, alltså kostym. Mitten av bröstet lämnas fritt för att tatueringen
inte ska synas om man bär en traditionell kimono.
Mittbilden: Yubitsume är en ritual som innebär att en maffiamedlem
själv hugger av sig en bit av fingret
om han gjort ett grovt fel, som t.ex.
att spela bort bossens pengar.
Överst motstående sida:
Maffiabossen själv poserar med ett
samurajsvärd.
Nederst motstående sida:
Draken, det mäktigaste av alla mytiska djur, är en populär tatueringsbild.
Här i kombination med en gudinna.
foto: andreas johansson
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Lundaforskare
fotograferade
japansk maffia
På en pub i Yokohama fick
religionshistorikern Andreas
Johansson av en slump kontakt
med den japanska maffian Yakuzan. I två veckor ”hängde han med
maffian”. Och snart kommer hans
bok om Yakuzans tatueringar och
deras betydelse.
Hösten 2014 deltog Andreas Johansson i
en konferens i Yokohama. På kvällen gick
han en vända på stan och hamnade på en
pub där han kom i samspråk med en japansk
man. Andreas berättade om sitt intresse för
religiösa symboler som används i sammanhang som inte är religiösa. Mannen berättade då att han kände folk i Yakuzan, den fruktade maffian, och att symboler är viktiga för
medlemmarna som tatuerar in bilder med
olika betydelse på kroppen. Andreas blev
nyfiken och slängde ur sig att det vore kul
att intervjua någon om detta. ”Kom hit på
fredag så får du träffa en boss” sa mannen.
– Jag kunde inte riktigt tro på det. Men
jag gick tillbaka – och där mötte jag mycket
riktigt maffiabossen, berättar Andreas Johansson för LUM.

följde en mejlväxling. Ett år senare var Andreas Johansson tillbaka i Yokohama, inbjuden att göra intervjuer och fotodokumentera tatueringarna.
– Jag hängde med Yakuzan i två veckor,
förklarar han.
Den japanska maffian sysslar med organiserad brottslighet men är inte hemlig till skillnad från t.ex. den italienska. En
del av verksamheten hamnar inom lagens
råmärken och man har kontor helt öppet.
LUM NR 2 | 2017
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DE FICK BRA KONTAKT och efter samtalet

t
OM TATUERINGARNA
Det krävs drygt 200 timmar av plågsamma stick för hand, med en metallnål som är fastsatt på en bambupinne,
för att få de tatueringar som är vanliga
inom den japanska maffian Yakuzan.
Bilderna kan täcka stora delar av kroppen, ibland även könsorganen.
– Tatueringen är en sorts initieringsrit. En medlem kan tatuera in namnet
på sin boss för att visa lojalitet. Om han
hamnar i fängelse visar tatueringen
tillhörighet och inger respekt, säger
Andreas Johansson.
Hans fotodokumentation av tatueringar i klanen Yamaguchi-gumi visar
att de symboler som medlemmarna bär
kan ha mycket olika inte sällan andlig
betydelse, mer besläktad med skrock
än religiös tro i modern mening.
– Även om man bär en bild av en
mycket känd shinto-buddhistisk gud, så
har man ofta en personlig tolkning och
relation till den guden.
Bilder av samurajhjältar är vanliga
– Yakuzan har enligt en av legenderna
sina rötter hos samurajerna. Bilder av
koi-fisk, en slags karp, symboliserar en
strävan uppåt och önskan att bli det
mäktigaste av alla mytiska djur – draken, som är en annan vanlig symbol.
– Enskilda maffiamedlemmars historia speglas också i bilderna, som skapas
i samspel med den som tatuerar. Så var
fallet med en man med fattig bakgrund
som jag mötte. Han hade en groda
tatuerad på sin arm. Den symboliserade
att han aldrig skulle bli fattig igen; om
han spenderade 50 mynt, så skulle han
få dem tillbaka… Grodan var som en
besvärjelse och en försäkring.
Men Yakuzan är inte opåverkad av
globaliseringen. Även om de traditionella japanska gudarna håller ställningarna så blandar yngre maffiamedlemmar allt oftare upp dem med bilder
från amerikansk gängkultur, t.ex.
revolvrar och uttryck som ”Bad boy”.
BRIT TA COLLBERG
FOTNOT: Andreas Johanssons fotobok
”Yakuza Tattoo” utkommer i april på förlaget Dokument Press.

 edlemmarna är offentliga personer och
M
finns på en motsvarighet till Wikipedia.
– Yakuzan är hierarkiskt uppbyggd och
består av ett flertal ”bossar” som var och
en har åtta medarbetare under sig. Dessa
måste varje år registrera sig hos polisen. Det
är ett konstigt system, de är offentliga och
hemlighetsfulla på samma gång. Det är ett
slags brödraskap, sammanfattar Andreas
Johansson.
Yakuzan sysslar med knark och spel,
trafficking, utpressning och beskyddarverksamhet. Men de ser sig samtidigt som
folkets vän, ett slags Robin Hood-figurer,
och hämtar inspiration ur berättelser om
olika samurajhjältar.
– Vid den stora tsunamin för några år
sedan var medlemmar ur Yakuzan först på
plats för att hjälpa de drabbade. Och när de
går ut och äter så är det sällan på lyxställen,
utan på folkliga krogar.
YAKUZAN ÄR ETT SAMLINGSNAMN för de

många klaner som maffian består av och
som också ibland ligger i fejd med varandra,
berättar Andreas Johansson. Den klan han
följde är den största och har funnits i drygt
hundra år: Yamaguchi-gumi.
– Det pågick ett krig mellan den och en
annan klan när jag var där, fast jag märkte
inte av det.
Så är det också som regel för japanska
medborgare – uppgörelserna sker inom klanerna och dödligt våld är ovanligt i samhället som helhet.
På den korta tid Andreas Johansson var
i Yokohama hann han träffa inte bara underhuggare, utan också bossens familjemedlemmar.
– Det var lite nervöst i början men sen
blev vi goda vänner. Det låter kanske lite

Religionshistorikern Andreas Johansson har
studerat japanska maffiatatueringar.

provocerande men det var ett väldigt trevligt besök. De är brottslingar, men också
människor.
Bossen är ett slags fadersfigur och när
man samlas kan ”fadern” dela ut mat till
sina respektive ”barn”.
– Jag blev behandlad som en medlem i
Yakuza-familjen och också jag fick mat direkt av bossen vid de här tillfällena.
Andreas Johansson ställde också kritiska
frågor, men det var tatueringarna och deras andliga betydelse, intervjuerna och fotodokumentationen som var det centrala.
– Kameran var väldigt viktig; den var mitt
passerkort.
Både före och efter har han funderat
över vad han gav sig in på. Vilka risker tog
han egentligen? Kunde det verkligen vara
så här lätt att komma Yakuzan in på livet?
– Jag tror helt enkelt att jag träffade rätt
person. Någon som förstod och delade mitt
intresse för de här symbolerna.
BRIT TA COLLBERG

YAKUZAN
Den japanska maffian Yakuzan har uppskattningsvis 60.000 medlemmar, men
är på nedåtgående på grund av hårdare rättslig kontroll.
Yakuzan består av olika klaner – ibland i fejd med varandra. Varje klan är
indelad i undergrupper som leds av bossar.
Efter att tatueringar förbjöds i Japan i slutet av 1800-talet kom de att starkt
förknippas med Yakuzan. Än i dag, ett halvsekel efter att tatueringar blivit
lagliga igen, är det exempelvis få badhus som låter tatuerade komma in.
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8 Större spridning av forskningsrön
Lunds universitet är ny medlem i The Conversation, en typ av nyhetsbyrå där
forskare får hjälp av vetenskapsjournalister att skriva artiklar som når cirka 35 miljoner
läsare. Tre lundaforskare har redan fått ett stort internationellt genomslag för sina rön
genom The Conversation.
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De har fullt upp med att vaka över löneutveckling, lösa konflikter, engagera sig
i medarbetare som inte mår bra och allmänt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Följ med
till Lilla Gråbrödersgatan 1, där de tre fackliga personalorganisationerna SACO, ST och
Seko huserar.
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24 Mer att göra för jämställdhet hemma
Jämställdheten i Sverige går framåt, men det obetalda hemarbetet är fortfarande ojämnt fördelat, påpekar ekonomhistorikern Maria Stanfors. Kvinnorna får i högre
grad ta hand om evighetsarbetet med tvätt, matlagning och städning, medan männen
mer intresserar sig för sysslor av investeringskaraktär.

26 Gamla rön löser vattengåta
Lunds första professor i limnologi, Einar Naumann, kan 82 år efter sin död ha
bidragit till att lösa gåtan om varför sjöar blir bruna. Med hjälp av Naumanns och hans
lärjungars arbete från 1930-talet och framåt har universitetslektor Emma Kritzberg
skapat dataserier som fyller en lucka på 50 år.
5
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Efter besparingar i det ursprungliga förslaget kommer nu Forum Medicum
att byggas i ungefär den
här formen bredvid BMC
mot Sölvegatan.

Efter bantade byggplaner
– nu byggs Forum Medicum
LOKALER. Forum Medicum, Medi-

cinska fakultetens stora nybygge
längst uppe på Sölvegatan, kommer
att bli av. Ett tag såg det mörkt ut,
men genom att osthyvla här och
där visar det sig nu att projektet
kan drivas vidare mot en byggstart
vintern 2018–19.
Tanken med Forum Medicum är att få ett
samlat biomedicinskt och hälsovetenskapligt forsknings- och kunskapscentrum. Fakultetens hälsovetenskapliga del ligger idag
i Health Science Centre på Baravägen, en
bra bit från den övriga verksamheten. Huset
på Baravägen är också på flera sätt mindre
funktionellt, och skulle – om man stannade
där – behöva en större renovering.
Genom Forum Medicum slipper fakulteten
att bygga om Health Science Centre. Man
kan också integrera de nya lokalerna med
dem som BMC redan har längs Sölvegatan,
och få ett bra samutnyttjande och nya tvärvetenskapliga möjligheter.
6

Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson är
nöjd med att Forum Medicum kommer att bli
av. foto: charlotte carlberg bärg

Idéerna har varit många och goda, men
resultatet blev dyrt: det ursprungliga arkitektförslaget gav en uppskattad hyreskostnad på nästan 50 miljoner kronor. Alldeles
för mycket, menade fakultetsstyrelsen i juni
förra året, och gjorde tummen ner.
– Då kände jag mig något uppgiven.
Skulle allt arbete vara förgäves? Men nu
tycker jag vi lyckats göra de nödvändiga
besparingarna men ändå behålla huvud-

dragen i vår vision, säger dekanus Gunilla
Westergren-Thorsson.
Besparingarna innebär bland annat att
man krympt lokalytorna något. Det blir inga
stora föreläsningssalar i nybygget, utan det
behovet får lösas genom att bättre utnyttja
de salar som redan finns i BMC, och i vissa
fall hyra in sig hos HT-fakulteten och LTH i
närheten. En ingång mot norr slopas, anslutningen mellan nybygget och BMC blir
enklare, och billigare material väljs där det
är möjligt.
PÅ SÅ SÄTT HAR MAN kommit ner till en hyra

på runt 30 miljoner om året. Det tros inte bli
mycket högre än vad hälsovetarnas nuvarande hus på Baravägen skulle kosta efter en
renovering, och ligger inom den smärtgräns
fakultetsstyrelsen angav vid sitt junimöte.
– I Forum Medicum-projektet började
vi planeringen med att diskutera allt vi ville
med den nya byggnaden. När sedan ekonomin kom in, så visade det sig inte gå ihop.
Men om vi i stället börjat i den andra än-
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dan, så hade vi kanske snålat så mycket att
vi inte fått med några visioner alls. Det hade
ju inte varit bättre, menar Gunilla Westergren-Thorsson.
Vad gäller kontoren har det funnits en
oro bland personalen inför tanken på att
eventuellt gå från så kallade cellkontor (enskilda rum) till flexkontor (där medarbetarna
inte har några fasta arbetsplatser). Erfarenheten från Niagarahuset på Malmö högskola har varit klart negativ.
– Det mest troliga är att det till övervägande del blir cellkontor för administrationen. Jag vill ändå att vi har kvar en nyfikenhet på aktivitetsbaserade arbetsplatser
eftersom det finns medarbetare som är mer
positiva till en sådan idé och det kan finnas
ytor där mer öppna miljöer prövas för de
som är intresserade, säger Gunilla Westergren-Thorsson. Kanske blir det en kombination av de två modellerna, men inga beslut
är ännu fattade.
KLART ÄR DÄREMOT att Forum Medicum

ska ge studenterna och medarbetarna en
modern lärmiljö.
– Undervisningsrummen ska främja
grupparbeten och diskussioner. Med mickar i taket och dataskärmar på väggarna kan
alla se studiematerialet och delta i samtalet.
Studenterna kan ha fått filmer och uppgifter
på förhand på en IT-plattform, så att diskussionen kan börja på en nivå där alla redan
är väl förberedda, säger Cecilia Lundberg,
vicedekan med ansvar för utbildningsfrågor.
De som ingår i Forum Medicum-projektets olika arbetsgrupper har under planeringstiden gjort flera resor för att titta på
kontors- och lärmiljöer. Den senaste resan,
för ett par veckor sedan, gick till Panum, Microsoft och Danmarks Tekniska Högskola i
Köpenhamn.
– Vi har sett många inspirerande miljöer
när det gäller både undervisningsrum och
andra ytor. Vi vet ju att studenterna idag
inte sitter mycket hemma och läser, utan vill
ha folk omkring sig. Då måste vi ha gott om
flexibla ytor som ger möjlighet till möten,
grupparbeten och gemensamma studier,
menar Cecilia Lundberg.
INGEL A BJÖRCK
FOTNOT. Mer info http://forummedicum.
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Rekrytering
av ny prorektor igång
NY PROREKTOR. Nu är processen

kring att utse en ny prorektor i
full gång. Helst vill man ha den
nya personen på plats den 1 juli
då nuvarande prorektor, Eva
Wiberg, tillträder rektorstjänsten vid Göteborgs universitet.
– Det gäller att få fram riktigt
bra kandidater som också kan
axla hela rektorsansvaret när
Torbjörn von Schantz är borta,
säger Cecilia Billgren som administrerar processen.
Det är universitetsstyrelsen, US, som
utser prorektor – men i övrigt ser processen likadan ut som när man utser
rektor. Det vill säga att universitetskollegiets hörandeförsamling ska få säga
sitt först om den kravprofil som universitetsstyrelsens valberedningsgrupp tagit fram. I mitten av februari utsågs den
gruppen som leds av Jonas Hafström,
ordförande i US, Anna Stellinger som

är extern ledamot i US, Sven Lidin lärarrepresentant i US och studentrepresentanten Oskar Styf.
– Tanken är att universitetsstyrelsen ska ta beslutet om kravprofilen nu
i mars och därefter är det fritt att komma med nomineringar och förslag, säger Cecilia Billgren.
EN SKILLNAD FRÅN TIDIGARE rektors-

processer är att man vill öka transparensen mellan beredningsgruppen
och universitetskollegiet och därför
bjuder in till varandras sammanträden.
Cecilia Billgren som varit med på det
inledande mötet säger att beredningsgruppen inte vill göra stora förändringar i kravprofilen och inte snäva in den
för mycket.
– Man vill inte stänga några dörrar,
säger hon.
Följ prorektorsvalet på www.medarbetarwebben.lu.se/prorektor2017
MARIA LINDH

Två nya personer till
universitetsledningen

Universitetsstyrelsen
får nya ledamöter

UNIVERSITETSLEDNINGEN.
Bo-Anders Jönsson, prodekanus
vid Naturvetenskapliga fakulteten är ny vicerektor med ansvar
för forskarutbildning, digitalt
lärande, breddad rekrytering samt
universitetets arbete riktat mot
nyanlända.
Även Torun Forslid, rektorsråd,
är ny i universitetsledningen.

UNIVERSITETSSTYRELSEN. Universitetskollegiet har, förutom att delta i utseendet av prorektor, även uppdraget att
utse universitetsstyrelsens tre lärarrepresentanter. Den sista april i år går mandat
tiden ut för hela universitetsstyrelsen
utom studenterna, och regeringen har
utsett den grupp som ska utse de externa
ledamöterna i styrelsen. Den gruppen består av två personer Lars Haikola med lång
erfarenhet av ledaruppdrag vid Lunds
universitet samt Inger Andersson, tidigare
generaldirektör vid Livsmedelsverket.
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LU ny medlem i The Conversation

Forskare får hjälp att sprida
sina resultat över världen
FORSKNINGSKOMMUNIKATION. Sedan

den 1 februari är Lunds universitet
den första icke-engelska medlemmen i brittiska The Conversation.
Det innebär en ny väg för Lunds
universitets forskare att nå ut med
sin forskning till en internationell
publik.
The Conversation är en organisation för
forskningsnyheter som ägs av medlemsuniversiteten. Den startade 2011 i Australien
och har sedan dess öppnat verksamhet i
Storbritannien, Frankrike, USA, Kanada och
Afrika. Forskarna skriver själva och har till sin
hjälp flera vetenskapsjournalister. Allt material är creative commons, det vill säga fritt
att dela så länge som man anger källa. Hittills har ca 46.000 forskare världen över skrivit för The Conversation som sammanlagt
når ca 35 miljoner läsare i månaden, många
via organisationens egna kanaler men framför allt via de stora internationella medier
som använder sig av materialet.
Under en vecka i månadsskiftet februari/
mars kom en av The Conversations vetenskapsredaktörer, Miriam Frankel, till Lund
för att träffa Lundaforskare som ville utnyttja möjligheten till större spridning. Många
forskare kom till de allmänna informationsmötena och bokade in sig för att diskutera
en artikelidé på tu man hand med vetenskapsredaktören.
LUM intervjuade tre Lundaforskare om
deras erfarenheter av att skriva för The
Conversation
Den som vill läsa mer om The Conversation och kanske sälja in en idé kan läsa mer
på www.theconversation.com/uk
ULRIK A OREDSSON
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Forskning om otvättade jeans
fick stort internationellt genomslag
Tullia Jack,
doktorand i
sociologi:
– Jag skrev om
en studie som
jag hade gjort
om modeindustrins miljöpåverkan. Det största
problemet för
miljön är egentligen vår renlighetsmani eftersom vårt ständiga tvättande
av kläder innebär en stor belastning.
Därför lät jag 30 personer använda
samma par jeans i tre månaders tid för
att studera hur de själva och omgivningen upplevde det.

Vad tyckte du om processen?
– En redaktör på The Conversation
uppmärksammade studien och bad mig
skriva om den. Det gick smidigt och förutom redaktörens personliga hjälp så
erbjöd de ett verktyg som kontrollerar
att texten inte innehåller för svårbegripliga ord, ett läsbarhetsindex.

Vad gav det dig?
– Artikeln fick ett stort genomslag i
såväl sociala som traditionella medier.
Eftersom jag skrev för The Conversation Australia så var genomslaget störst
där, men sedan spreds artikeln till stora
medier över hela världen.
ULRIK A OREDSSON

– Vi nådde en mycket bredare publik
Sverre Spoelstra,
docent i företagsekonomi:
– Jag skrev tillsammans med en kollega
om risken med att
bedöma forskning i
termer av rankningslistor i vetenskapliga
tidskrifter och andra
sätt att mäta, med fokus på hur forskningsbedömning påverkar individuella
forskare och tidskriftsredaktörer. Artiklarna heter ”The dark arts of academia
– and why journals must do more to tackle
the problem” och ”How the REF’s regime

of excellence is changing research for the
worse”.

Vad tyckte du om processen?
– Jag skulle säga att det var en väldigt positiv process. Redaktören vi arbetade med
kom med riktigt bra förslag, men vi kände
oss aldrig styrda eller åsidosatta.

Vad gav det dig?
– Vår forskning fick en oerhört mycket
större och bredare publik. Våra två artiklar där har nått en bra bit över 10.000
läsare, vilket är mycket mer än vad vi normalt får med en vetenskaplig publikation.
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Fick bra feedback
på artikel om
insekters fuktsinne
Marcus
Stensmyr,
universitetslektor i
funktionell
zoologi:
– Jag skrev
en artikel
tillsammans
med en Amerikansk kollega – Marco Gallio från
University of Northwestern – om
insekternas fuktsinne. Att insekter
kan känna av luftfuktighet har varit
känt sedan länge, men hur de gör
det har varit okänt. Förra året lyckades Anders Enjin, postdoc i mitt lab,
att identifiera gener och nerver i
hjärnan hos bananflugor som är
känsliga för fuktskillnader. Artikeln
beskriver kort och gott detta sjätte
sinne hos insekter.

Vad tyckte du om processen?
– Efter att vår vetenskapliga artikel
kom ut blev Marco kontaktad av en
redaktör på The Conversation som
undrade om vi ville skriva något
om detta. Jag måste erkänna att
jag inte tidigare hade hört talas
om The Conversation, men Marco
övertygade mig att vi skulle skriva
och det är jag glad för. När vi skrev
artikeln hade vi stor hjälp av en
skicklig och framförallt väldigt engagerad redaktör. Hela processen
var mycket positiv.

Vad gav det dig?
– The Conversation har stort genomslag i sociala medier, speciellt
i USA. Med vår artikel lyckades vi
nå ut till ett stort antal människor
och vi har fått både mycket och bra
feedback på artikeln.
JAN OLSSON
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Johannes Hedman är en av dem som kommit på hur man kan tvätta fram DNA-spår ur sand, jord
och annat nedbrutet organiskt material. foto: jenny leyman

Ny metod spårar DNA i jord
TEKNISK MIKROBIOLOGI. Vi har alla

sett det i kriminalfilmerna hur
polisen ”topsar” brottsplatser i jakt
på DNA , med förhoppningen att
kunna knyta en gärningsman till
brottet. Men om sperma, blod eller
saliv hamnat i sand, jord och annat
nedbrutet organiskt material går
polisen bet – i alla fall i verkligheten. Men med en ny metod från LTH
och Nationellt Forensiskt Centrum
blir analyser nu möjliga.
Johannes Hedman är forskare i teknisk mikrobiologi och en av dem som ligger bakom
metoden.
– Polisen har hundar som kan hitta saliv,
blod eller sperma utomhus. Om hunden pekar ut ett litet område med exempelvis löv
eller pinnar kan polisen topsa och få upp
cellerna, men om hunden pekar ut jord eller delvis nedbrutet organiskt material, eller
sand, kan går det inte. Här kommer vår metod in, förklarar han.
Förenklat är det som att jorden tvättas
med ämnen av samma typ som finns i diskmedel.

Jordprover. foto: jason mellström, nfc

– Det räcker med en droppe av exempelvis sperma, saliv eller blod, säger Johannes Hedman.
Tekniken ska nu börja användas i brottsutredningar, främst allvarliga brott såsom
grova våldsbrott utomhus, där man inte
kunnat få fram DNA på annat sätt.
I forskargruppen i DNA-analys vid teknisk
mikrobiologi ingår även Birgitta Rasmusson,
Linda Jansson, Maja Sidstedt, Yasmine Akel
och Peter Rådström. Forskningen delfinansieras av Nationellt Forensiskt Centrum.
KRISTINA LINDGÄRDE
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forskningspark, berättar Benjamin Ozumba.
Lyckas vi så kommer modellen att sprida sig
till fler universitet.
Nigeria är dubbelt så stort som Sverige
till ytan och med sina 187 miljoner invånare
världens sjunde folkrikaste land. Oljan är en
viktig inkomstkälla och driver på den snabbt
växande ekonomin.
– Men oljan kommer här liksom i resten av världen att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi vill utveckla den
kunskapsbaserade ekonomin och skapa
ett innovationssystem som främjar nya
produkter och lösningar, säger Benjamin
Ozumba.
Professorer, dekaner och rektor från University of Nigeria diskuterar kluster och innovationssystem med Emily Wise från Företagsekonomiska institutionen.

Nigerianskt universitet
i Lund för att studera
innovationsarbete
STUDIEBESÖK. University of Nigeria
har fått i uppdrag att starta landets
första forskningspark. Nyss besökte
en delegation Lund för att knyta
kontakter och studera det svenska
innovationssystemet.
– Jag hoppas det här leder till ett
samarbete till gagn både för oss
och för forskningsbaserade mindre
svenska företag som vill komma in
på den snabbt växande afrikanska
marknaden, säger rektor Benjamin
Ozumba.

Nigeria är en av de starkaste ekonomierna
i Afrika och kontinentens största oljeexportör. Nu har regeringen alltså gett University
of Nigeria uppdraget att bygga landets första forskningspark. Universitetet öppnade
1960 och är det första i landet som starta10

LUNDS UNIVERSITETS uppdragsutbildning

– LUCE – hade satt samman ett tvåveckors program för de tio besökarna, förutom
rektor Ozumba även dekaner och professorer. Det innehöll utöver föreläsningar av
innovations- och entreprenörsforskare vid
Lunds universitet, workshops och även besök på bland annat Ideon och Medicon Village i Lund samt Media Evolution City i Malmö. LU:s förre rektor Per Eriksson berättade
om Vinnova, där han tidigare varit generaldirektör.
Idén att se vad Sverige kan på det här
området fick Benjamin Ozumba i höstas när
han mötte LU:s prorektor Eva Wiberg och
avdelningschef Richard Stenelo vid Externa
relationer, på ett möte med svenska STINT,
Stiftelsen för internationalisering av forskning och utbildning.
LUCE HAR DE SENASTE ÅREN utbildat stora

Rektor Benjamin Ozumba från University of
Nigeria hoppas på ett samarbete kring innovationsfrågor med Lunds universitet, men
även gärna studentutbyte.

des av afrikaner. Det är ett fullskaligt universitet och har 37.000 studenter.
– Vi har nyss dragit igång en inkubator och hoppas att inom två år ha en hel

grupper indonesier i samband med att Indonesien gör en storsatsning på forskningsparker. Detta fångade Benjamin Ozumbas
intresse och han hoppas nu på ett samarbete mellan Lund och University of Nigeria.
Han är intresserad av LU:s uppdragsutbildningar, men också av studentutbyte och utbyte med andra program inom LU.
– Vi söker mentorer och finansiell hjälp
men också nya forskningsbaserade företag
som är intresserade av att utöka sin räckvidd
och hitta nya möjligheter, säger han.
TEXT & FOTO: BRIT TA COLLBERG
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Ny tjänst stabiliserar mötet
mellan medicin och humaniora
MEDICINSK HUMANIORA. Ett musik-

stycke komponerat utifrån en kväll
på akuten. Eller en uppsats om hur
Kristian Gidlund förhöll sig till sin
sjukdom och förestående död i
boken ”I kroppen min”.
Det är bara två exempel på hur
man kan förena medicin och humaniora – ett växande ämnesområde
som nu befästs av en samverkans
tjänst vid LU.
Musikstycket och uppsatsen är båda exempel på egna uppgifter som medicinstudenterna gjort i kursen ”Medicin som humaniora” som innehavaren av den nya
samverkanstjänsten kommer att ansvara för.
– Kursen har funnits ett bra tag, men min
tjänst är ny, säger Katarina Bernhardsson
som är litteraturvetare, och var som svensk
forskare tidigt ute inom ämnet medicinsk
humaniora.
När hon disputerade 2010 på ”Litterära
besvär” fick hon använda sig av den engelska termen för ämnet eftersom begreppet
inte fanns på svenska.
– USA och England har varit föregångsländer och nu finns det ett stort intresse
även i Norden. I Odense har ett intressant
projekt inom narrativ medicin precis startat.
NARRATIV KAN ÖVERSÄTTAS till berättel-

se och berättande och nyligen har ”Svensk
förening för Narrativ Medicin” bildats med
utgångspunkten att varje människa är en
berättelse.
– Grundtanken är att läkarna ska bli bättre på patientbemötande – att de ska ha ett
helhetsperspektiv på människan och få möjlighet att reflektera över sin yrkesroll, förklarar Katarina Bernhardsson.
7,5-poängskursen ”Medicin som humaniora” (utvecklad av Anders Palm, professor em. i litteraturvetenskap) är valbar och
ligger rätt sent i läkarutbildningen. MedLUM NR 2 | 2017

Katarina Bernhardssons nya tjänst befinner sig i gränslandet mellan humaniora och medicin.

icinstudenterna är intresserade och ger
goda kursomdömen, berättar Katarina
Bernhardsson. Den ges både på våren och
hösten med gästlärare som representerar
både medicin och humaniora, som exempelvis Pia Dellson som är specialist inom
onkologi och psykiatri samt författare och
poet.
I Katarina Bernhardsson ser sig som en
koordinator som gränslar de båda fakulteterna humaniora och medicin och ska försöka etablera samarbeten inom forskningen såväl inom LU som med andra lärosäten.
– Medicinsk humaniora är ett sådant

mångdisciplinärt fält och det finns mycket
redan inom exempelvis medicinhistoria –
men det finns mer att göra och utveckla,
säger hon.
EN STOR DONATION från Birgit Rausing har

möjliggjort samverkanstjänsten och pengarna räckte också till en doktorandtjänst.
Åsa Wallin blir den första doktoranden i
medicinsk humaniora i Sverige och hennes
ämne är patientupplevelser i samband med
bröstcancerdiagnoser.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA
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Naturvetarna först ut
med fakultetsarkivarie
ARKIVERING. – Det är när arkivet inte

fungerar som en arkivarie märks.
Jesper Zimmerman ler lite underfundigt när han säger det. Om
fantasin tillåts skena är det lätt
att få en bild av mörka tjänsterum
där pärmar, lådor och staplar med
diverse handlingar sedan länge effektivt utestänger allt dagsljus.
Jesper Zimmerman är den första tills vidare-anställda fakultetsarkivarien vid Lunds
universitet. När Riksarkivet för tre år sedan granskade Lunds universitet upptäcktes brister. Universitetsledningen beslutade
då att satsa extra på dokumenthantering.
För Jesper Zimmermans del ledde det först
till en projektanställning på Fysiska institutionen, sedan, från och med våren 2015, till
ett fast jobb som arkivarie på Naturvetenskapliga fakulteten.
RIKSARKIVET BESTÄMMER vad som ska spa-

ras och inte sparas för eftervärlden. Jesper
Zimmerman uppskattar att omkring 85 procent av universitetets handlingar gallras bort
utan att arkiveras. Det rör sig om ekonomihandlingar som bevaras föreskriven tid men

inte längre, likadant med ansökningshandlingar. Rutinmässiga förfrågningar och reklam är annat som inte hamnar i Lunds universitets centralarkiv, Arkivcentrum Syd på
Gastelyckan.
– Men våra studenter kan vara lugna. Alla
handlingar som har med utbildningar, kursresultat och uppsatser bevaras.
Vem ska vara orolig då?
– Hmm, vill någon ha tag på en gammal
reseräkning så kan det bli svårt.
Jesper Zimmerman beskriver sitt arbete
med ord som ordna, förteckna, stödja och
ge råd. Medan andra arkivarier arbetar mer
med att ta fram handlingar är det bara en liten del av hans arbete. Ofta, men långt ifrån
alltid, är det i samband med att någon slutar
sin tjänst vid någon av fakultetens institutioner som han får till uppgift att bestämma
vad som ska arkiveras.
Det blir en lektion i hur man bäst packar
en låda när Jesper Zimmerman handgripligen fyller en box med gamla registerkort.
– Packar man tätt så minskas både den
totala volymen och mängden luft i varje box.
Ju mindre mängd luft desto bättre bevaras
handlingarna samtidigt som brandrisken

DÄRFÖR SKA VI ARKIVERA
Av Arkivlagen framgår att en
myndighets arkiv utgörs av dess allmänna handlingar. I lagen uttrycks
att arkiven är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven ska
hållas ordnade för att tillgodose
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för
rättsskipning och förvaltning, samt
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forskningens behov. Källa: Arkivlag,
SFS 1990:782
Exempel på handlingar som arkiveras.
• Beslut
• Protokoll
• Anställningshandlingar
• Kursresultat
• Uppsatser

Arkivarien Jesper Zimmerman ägnar sig uteslutande åt Naturvetenskapliga fakultetens
handlingar.

minskar, säger han och trycker ner en några centimeter tjock bunt med registerkort i
en redan ganska välfylld låda.
– Ryktet om papprets förgänglighet är
överdriven. Packar man så här och förvarar
boxarna i 18 grader Celsius och 40 procent
luftfuktighet så ska papper klara sig ett par
tusen år.
Berätta om något udda som du har
arkiverat, något som sticker ut?
Ögonen glimmar till, sedan räknar han
snabbt upp tre saker.
– Matematikprofessor Lars Gårdings
brev till Sovjetunionens ledare Leonid Brezjnev1980 där Gårding vill att Brezjnev ska
bevilja utresetillstånd för en matematiker är
ett exempel.
– Ett annat är astronomen Knut Lundmarks sisyfosarbete Lund General Catalogue. Det är säkert åtta hyllmeter om olika
objekt i rymden. Varje objekt har ett eget
registerkort. Arbetet blev aldrig färdigt.
– Klippboken om Fysicums väderballonger på 1950-talet är också rolig. Ballongerna
ledde till larm om såväl ufo som attack från
främmande makt.
TEXT: JAN OLSSON
FOTO: INGER EKSTRÖM
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Pool av arkivarier
redo att rycka ut
ARKIVERING. I augusti i fjol

startade arkivariepoolen vid
Lunds universitet. Dit kan alla
enheter inom universitetet
vända sig när de har behov av
arkiveringshjälp.
Det är mot bakgrund av Riksarkivets granskning 2014 som arkivariepoolen uppstått. Bengt Werner vid
avdelningen Dokumenthantering
leder arbetet. Enligt honom har en
pool bedömts vara den organisationsform som effektivast klarar
av att få nödvändigt arbete utfört
utifrån Riksarkivets förelägganden.
Men för att klara av framtida
behov finns bättre lösningar, anser
han.
– Det behövs permanenta och
professionella arkivarier på många
fler ställen än centralt inom förvaltningen och på Naturvetenskapliga
fakulteten. Annars blir det svårt för
Lunds universitet som helhet att
leva upp till kraven i de lagar och
föreskrifter som styr arkivverksamheten vid en statlig myndighet.
Fem arkivarier arbetar i poolen
och det finns planer på att anställa
två till. Genom att vända sig till
avdelningen Dokumenthantering
kan exempelvis institutioner eller
fakultetskanslier anmäla intresse
för att anlita en poolarkivarie. Kostnaden för arkivarien betalas av den
enhet som vill ha hjälp.
Varje poolarkivarie har en
uppdragsgivare i taget. Det längsta
uppdraget, två år, är på Medicinska
fakulteten. Humaniora och teologi
har ettårsavtal med arkivariepoolen.
– Övriga överenskommelser varierar från en vecka till tio månader,
säger Bengt Werner.
Arkivariepoolen arbetar med
äldre handlingar, till och med 2013.
JAN OLSSON
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LU-spin-off medverkar
i tyska ”food-kicken”
SAMVERKAN. Nej, ”food-kicken”
kom inte till Lund, men ett av Lunds
universitets spin-off-företag, Glucanova, har ändå blivit inbjudna att
medverka i den vinnande kicken.

Som LUM tidigare har berättat ingick Lunds
universitet i ett konsortium som försökte
vinna ”Food KIC”, en stor EU-satsning på
utbildning, forskning och innovation inom
livsmedelsområdet. Efter flera års förarbete
och finslipning av förslaget stod det i slutet
av förra året klart att EU istället valde ett
bidrag från ett konkurrerande konsortium
med säte i München.
Men viss lundamedverkan kommer nu
att ske.
– Vi blev kontaktade av Münchens tekniska universitet som identifierat 32 lovande ”start ups” inom den europeiska livsmedelssektorn som de ville ha med. Vi blev
överraskade och så klart jätteglada, berättar Ana Rascón, adjungerad professor vid
Centrum för preventiv livsmedelsforskning
och Chief Research Officer på Glucanova.
I likhet med Oatly är företaget sprunget
ur professor Rickard Östes upptäckt att tillverka flytande havre.

Ana Rascón på företaget Glucanova medverkar i den München-baserade ”food-kicken”.

I och med medlemskapet får Glucanova
exempelvis tillgång till avancerad produktionsutrustning, möjlighet att söka projektmedel och föreslå samarbetsprojekt som
snabbar på innovationstakten till gagn för
konsumenten.
I förlängningen gynnar detta också
Lunds universitet, menar Ana Rascón.
– Vi jobbar så nära universitetet. Jag
handleder många mastersstudenter och vi
samarbetar med många olika avdelningar,
bland annat biokemi och bioteknik, säger
Ana Rascón.
KRISTINA LINDGÄRDE

Storsatsning på att maximera nyttan med havre
HAVREUTVECKLING. LU fick nyligen
ett tillskott på 100 miljoner kronor från
Stiftelsen för Strategisk forskning för
ett nytt industriellt forskningscentrum
som ska maximera nyttan med havre.
Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi, blir samordnare.
Målsättningen är att utveckla nya
havre-baserade, hälsosamma produkter. Sådana produkter bedöms bli
eftertraktade i en tid då allt fler söker
sig till vegetabiliska och funktionella
livsmedel.

Ett ytterligare argument för satsningen är att havre lämpar sig att odla
i Sverige.
– Havre är en av få grödor som
Sverige kan konkurrera med internationellt. Vårt klimat och våra jordar
är perfekta för havre, medan nästan
allt annat är hårt utsatt av vårt klimat,
säger Leif Bülow.
I projektet ingår även SLU (Sveriges
lantbruksuniversitet), Lantmännen,
Oatly och Swedish Fiber.
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”Pacta sunt servanda”
betyder ”avtal ska
hållas” – något som
står högt på SACOrepresentanterna
Lars-Åke Löövs och
Erika Söderstjernas
önskelista till universitetsledningen.
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Facket:

Engagerade medarbetare
jobbar nästan ihjäl sig
Om bara cheferna vid Lunds universitet hade följt de lagar och regler som
finns och de hade tillämpats på samma sätt överallt – så hade livet på Lilla
Gråbrödersgatan 1 varit lugnt och fint.
Där huserar de tre fackliga personalorganisationerna SACO, ST och
Seko – i ett arbetstempo som är allt annat än lugnt.
– Vi brukar skoja om att elände är vår bransch, säger Lars-Åke Lööv
ordförande i SACO. Men mycket går åt rätt håll!

LUM NR 2 | 2017

man på SACO är övertygad om att den innebär det motsatta – att man jobbar alldeles
för mycket.
– Många känner ett enormt engagemang för sina jobb och nu med mindre resurser på många håll så jobbar folk nästan
ihjäl sig. Det är inte alls bra, säger Lars-Åke
Lööv, vars arbetsdagar domineras av individärenden, dvs. medlemmar som hamnat
i konflikter, eller råkat illa ut på andra sätt,
blivit övertaliga eller är utarbetade.
DESSA ÄRENDEN ÖKAR och är slitsamma för

de fackliga företrädarna, tycker både LarsÅke Lööv och Erika Söderstjerna. Men bägge är överens om att förhandlingsklimatet
blivit bättre. Folk lyssnar och man resonerar
sig fram till lösningar.
– Det känns ofta som om vi har samma
mål men kan ha lite olika idéer om hur vi ska
ta oss dit, säger Erika Söderstjerna.

FACKLIG ÖNSKELISTA
TILL UNIVERSITETSLEDNINGEN
• Håll de avtal, lagar och regler
som finns.
• En gemensam personalpolicy
som gäller för hela LU om hur
flextid, restid, hemarbete,
tjänstledighet ska tillämpas.
• En särskild gemensam policy för
hur timfördelningen för lärare
ska se ut.
• Regelbundna lönekartläggningar över allt.
• Betald restid för alla.
• Betald springtid för lokal
vårdare.
• Höjda ob-tillägg.
• Ytterligare begränsningar av
tidsbegränsade anställningar.

t

M

ånga frågor förenar de tre
förbunden som exempelvis
hur man hanterar rehabiliteringar, omplaceringar, tryggare anställningar, arbetsmiljöfrågor – såväl
psykosociala som fysiska. Erika Söderstjerna
är facklig förtroendeman på Sveriges akademikers centralorganisation, SACO, med
drygt 4.000 medlemmar inom LU. Hon flaggar för de stöddokument som finns på den
interna medarbetarwebben och som ger
tydliga svar på just den typen av gemensamma frågor (inte alltid så lätta att hitta,
flikar hon in). På flera håll inom universitetet dominerar emellertid en kultur som går
bortom lagar och regler och Lars-Åke Lööv
berättar att han ofta möts av ”så här har vi
alltid gjort och det fortsätter vi med”. Detta ligger nära ett annat universitetstypiskt
fenomen – den akademiska friheten. Den
kopplas ofta till en bekväm tillvaro medan
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SACO- S-RÅDET
Saco- S-rådet vid Lunds universitet är ett lokalt samverkansorgan för Saco-S-förbund med
drygt 4000 medlemmar anställda vid universitetet. De tre
största Saco-S-förbunden vid LU
är Sveriges universitetslärarare
och forskare (SULF) och Sveriges
ingenjörer (SI) och Naturvetarna. Så gott som samtliga 25
Saco-S-förbund har medlemmar
vid universitetet. På kansliet på
Lilla Gråbrödersgatan finns tre
heltidsanställda och 17 personer med nedsatt arbetstid för
fackligt arbete.

ST

SEKO
Seko tillhör LO och har ungefär
110.000 medlemmar inom 9
olika branscher. Inom myndigheten Lunds universitet tillhör
Seko civilbranschen. På klubben
på Lilla Gråbrödersgatan finns
två heltidsanställda och en med
nersatt arbetstid för fackligt
arbete.
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EvaLena Moser på ST hade gärna sett mer av lönekartläggning, lönestruktur och delaktighet.

”Alla måste få kännedom och få vara med och känna
att de har inflytande i verksamhetens planering.
Det är en demokratifråga. Känner man till vilka
förändringar som är på väg och hur man kan
påverka dem så har man kunskap att göra val.”
t

Fackförbundet ST ingår bland
sju andra förbund i OFR/S,P,O
som är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom
statlig sektor. Förutom ST ingår
Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet,
Ledarna, Lärarförbundet, TULLKUST och Vårdförbundet. I ST
ingår medlemmar från alla delar
av universitetet, till exempel
doktorander, teknisk och administrativ personal, forskare, lärare och professorer. Vid Lunds
universitet har man cirka 1.000
medlemmar och sju i styrelsen,
samt en heltidsanställd och sju
förtroendevalda med nedsatt
arbetstid för fackligt arbete som
jobbar på Lilla Gråbrödersgatan.

Fram till i höstas löneförhandlade SACO,
liksom de övriga förbunden, individuellt för
sina medlemmar. Men eftersom man centralt beslutat om lönesättande samtal, vilket
innebär att lönen sätts efter samtal mellan
medarbetaren och chefen – så gör man inte
det längre (se fotnot).
– Vi vill dock inte att våra medlemmar ska
bli ekonomiskt lidande så vi stöttar dem med
både råd och tips inför samtalet liksom en
upplysning om vad de ungefär bör ligga på,
en så kallad ”bör-lön”, säger Lars-Åke Lööv.
Efter höstens lönesättande samtal skickade man ut en enkät till sina medlemmar vid
LU och frågade hur det gick.
– De som var nöjda hade haft bra med-

arbetarsamtal före lönesamtalet så de visste
vad som krävdes av dem.
EVALENA MOSER på Fackförbundet ST, talar

sig varm om vikten av goda medarbetarsamtal. Hon är ordförande för den näst största
personalorganisationen vid LU med drygt
1000 medlemmar som representerar de
flesta yrkeskategorierna inom universitetet.
– Vi menar att alla anställda ska vara delaktiga i verksamhetsplaneringen. Alla behöver känna till förutsättningarna, vilka krav
och förväntningar som finns, säger hon och
menar att medarbetarsamtalen är viktiga i
det sammanhanget. Alla vill göra rätt och
bra ifrån sig!
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EvaLena Moser säger att de flesta är intresserade av hur man kan påverka och inte
minst lönen och sina anställningsvillkor. Att
statens kaka skulle vara liten men säker –
stämmer inte längre.
– Nej, här finns alldeles för många otrygga tidsbegränsade anställningar, särskilt
inom lärar- och forskarområdet som riskerar smitta av sig på övriga. Vi har också en
ryckig finansiering så även om verksamheten anstränger sig för att tillsvidareanställa
så kommer varsel och uppsägningar.
På Fackförbundet ST slåss man för att få behålla rätten att löneförhandla på individnivå
för sina medlemmar. De strider om siffror
och förhandlingsmodell.
– Arbetsgivarna vill tvinga in oss i andra facks tillsvidareavtal – men det håller
vi emot. Vi har avtalade tidsperioder, ett år
som nu senast. Det är kort, men vårt centrala avtal innehåller så mycket mer. Viktigt är
att bestämma hur lönen ska förhandlas och
ha inflytande över hur den fördelas.
EVALENA MOSER MENAR att det är viktigt

med sakliga lönekriterier som passar arbetsplatsen. Förslag som att lönen ska vara
kopplad till arbetsplatsens resultat är något
som inte passar vid statliga myndigheter
som Lunds universitet, säger hon.
Däremot kan lönekriterier om institutionsgemensamt ansvar fungera tycker hon
– men det måste brytas ned till den avdelning/institution/enhet man jobbar vid och
ges en tydlighet om vad det innebär just här.
Hon hade gärna sett mer av lönekartläggning, lönestruktur och delaktighet.
– Alla måste få kännedom och få vara
med och känna att de har inflytande i verksamhetens planering. Det är en demokratifråga. Känner man till vilka förändringar
som är på väg och hur man kan påverka dem
så har man kunskap att göra val.
Även på Fackförbundet ST tycker man
att samtalsklimatet har förbättrats och att
LU som arbetsgivare ”uppför sig anständigt”. Här bekymrar man sig dock om att
många av medarbetarna är oorganiserade,
inte minst doktoranderna som är en utsatt
grupp.
– De behöver att någon tar upp just deras
anställningsvillkor och förhandlar för dem.
LUM NR 2 | 2017

En del tror att det är doktorandkårens jobb
och de gör ett bra jobb men har inte det
fackliga uppdraget, säger EvaLena Moser.
ÄVEN PÅ SEKO, Service – och Kommunika-

tionsfacket, tycker man att det är problematiskt med de oorganiserade inom det olika
yrkeskategorierna inom LU. Karin Everlund
som är vice ordförande berättar att det
främst är de unga som nöjer sig med att
bara vara med i A-kassan.
– För dem som är oorganiserade försöker
vi berätta hur viktigt det är att vara med i
ett fackförbund. En stor del av de anställda
inom Seko tror att deras medlemskap från
förra anställningen övergår av sig själv till
oss när de blir anställda här. Många kommer från andra fackförbund som Kommunal eller Unionen.
Seko har cirka 250 medlemmar inom LU,
till exempel lokalvårdare, vaktmästare, tekniker och djurskötare. Karin Everlund berättar att de som jobbar på Sekos klubbexpedition känner stort engagemang för sina
medlemmar.
– Då vi i stort sätt känner våra medlemmar så underlättar det för oss i mycket av
det vi jobbar för. Vi är väl förankrade i deras
verksamheter, säger hon.

till minst 75 procentiga tjänster. Många vill
jobba hundra och det finns ett turordningssystem för dem.
När det gäller anställningstryggheten
finns det dock ett och annat övrigt att önska. Karin Everlund misstänker att det dribblas med vikariat och allmän visstidsanställning för att undgå regeln om rätten till
tillsvidareanställning.
– Det kan vi inte acceptera!
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA
FOTNOT: På LU:s medarbetarwebb beskrivs
de lönesättande samtalen så här: ”Lönesättande samtal är inte en förhandling utan
bygger först på en dialog om och utvärdering av det som du och din chef kom överens
om i ditt utvecklingssamtal. Din chef berättar därefter vilken lön du kommer att få.”

INOM SEKO är man inte intresserad av löne-

sättande samtal och inte ett tillsvidareavtal
eftersom man menar att det inte gynnar deras medlemmar.
– Vi vill bibehålla procenten och krontalsskivan som innebär att man får höjningen
angiven i kronor och inte procent!
Något man är missnöjd med är ob-tilläggen vid Lunds universitet.
– De är lägst i landet och har inte höjts
sedan 2002, säger Karin Everlund som dock
har en förhoppning om att snart komma till
rätta med det.
– Sen vill vi ha in ”springtiden” för dem
som städar i många hus under själva arbetstiden. Det är framför allt ett problem för
dem som jobbar till exempel nere i centrum
och som sen ska vidare till nästa hus som
ligger en bra bit ifrån området.
Positivt är förbättringen av omfattningen på tjänsterna inom lokalvården där cheferna beslutat att alla som vill ska ha rätt

Karin Everlund på Seko är missnöjd med obtilläggen vid LU.
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Ravenbrückarkivet på UB är världsunikt. Ingen annanstans har man
samlat in en sådan mängd vittnesbörd från koncentrationsläger, så tätt
inpå fångarnas fruktansvärda upplevelser. Nu blir deras berättelser från
Ravensbrück tillgängliga digitalt, så att vem som helst kan söka i arkivet.

Viktiga vittnesmål
digitaliseras

Ravensbrückarkivet väcker stort
intresse i USA och lockar även till
sig donationer därifrån, berättar
Håkan Håkansson.
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adwiga Kurowska har kopplingar
till Ravensbrückarkivet både genom
sin polska mor och far. LUM träffar
henne i UB-parken en solig vinterdag med gnistrande snö. Här älskade hennes föräldrar att vara, att besöka och
läsa på UB.
– Min mamma satt i Ravensbrück, med
sina två systrar och sin mor. Där hamnade
de för att morfar var aktiv i motståndsrörelsen. Morfar torterades och dog redan i de
inledande förhören. En av mammas systrar
dog i fånglägret, bara 22 år gammal. Men
de andra överlevde tack vare att de hade varandra och nära vänner i lägret, som hjälpte
dem, säger hon.
TILL KONCENTRATIONSLÄGRET i Ravens-

brück skickades kvinnor och barn. Även
Jadwiga Kurowskas pappa Bozyslaw satt
i olika koncentrationsläger mellan 1939–
1945. Han arresterades en morgon, som en
av 1.500 unga män, varav många akademiker, lärare och präster, som fördes bort och
sattes i fångenskap för att knäcka det polska folkets motstånd i de områden som var
ockuperade av Tyskland.
– Det är viktigt att komma ihåg att det
som började med förföljelse av judar, också
drabbade andra som till exempel romer, homosexuella, aktiva i motståndsrörelser, handikappade och andra grupper, säger hon.

Sverige 1945 fick han i november samma år
ett uppdrag genom en svensk statlig kommission. Eftersom han hade varit advokat i
Polen före kriget och fick han nu som en av
nio tidigare lägerfångar i uppgift dokumentera vad som hade skett i främst Ravensbrück.
Han och hans välutbildade medarbetare intervjuade över 500 kvinnor och män som
nyligen hade kommit med vita bussarna till
Sverige. De använde sig av frågor som var baserade på metodologiska anvisningar, framtagna vid Lunds universitet av professor Sture
Bolin. De tog sitt uppdrag på yttersta allvar.
– Det är unikt att intervjuerna gjordes så
tätt på kriget, inom ett par månader och
utifrån ett samarbete med universitet. Den
som intervjuade kommenterade och bekräftade också fakta när det var möjligt. På ett
LUM NR 2 | 2017

Överst: Jadwiga Kurowska, vars pappa Bozyslaw Kurowski var med och byggde upp Ravensbrückarkivet. Kvinnorna tillverkade läroböcker och undervisade barnen i hemlighet. Här har
boken klätts in i fångdräktstyg. Nederst: Teckningar från arkivet. Flera av kvinnorna som satt i
Ravensbrück blev sedan etablerade konstnärer.

ställe har min far intygat att uppgifter om en
dödsmarsch till Schwerin stämde. Han visste, för han tvingades gå den själv.
Många små och några större donationer
har gjort det möjligt att översätta och digitalisera Ravensbrückarkivet. I arkivet finns förutom de 500 intervjuerna även teckningar,
brev, läroböcker och receptböcker. Det finns
också noggrant skrivna listor över vilka som
satt där. När de dog, ströks namnen över.
Håkan Håkansson, som leder Ravensbrückprojektet vid UB, packar upp tättskrivna intervjuer och andra föremål på ett bord och
visar oss.

– Kvinnorna tillverkade egna läroböcker
och undervisade barnen i hemlighet, säger
han och visar en lärobok där randigt tyg från
en fångdräkt använts till bokpärmarna.
FLERA GÅNGER I MÅNADEN hör folk av sig

till UB, de flesta från utlandet, och vill söka
i arkivet. Oftast är det en anhörigs historia
man letar efter.
– Det har varit svårt att hitta bland intervjuerna, som består av 5000 pappersdokument på polska, som nu översätts
och digitaliseras. I oktober öppnar vår digitala portal, där vem som helst kan söka:
19
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NÄR JADWIGAS PAPPA hårt prövad kom till

för att göra just det, genom en dokumentärfilm.
– Vår dröm är förstås att hitta någon som
ännu är i livet till dokumentärfilmen, och
som blev intervjuad efter kriget. Det är inte
helt omöjligt för många av dem var mycket
unga kvinnor, säger Håkan Håkansson.
NÄR ARKIVET ÄR DIGITALISERAT kommer

UB också att utöka den verksamhet som riktar sig till skolor. Idag använder sig Katedralskolans spetselever i historia av arkivet och
Håkan Håkansson hoppas utöka till många
fler skolor. Jadwiga Kurowska kommer ihåg
när hon gick i sexan och skulle börja läsa om
andra världskriget. Inför klassen ställde läraren frågan om det stämde att båda hennes
föräldrar suttit i koncentrationsläger.
– Jag blev alldeles stum och kall. Än idag
känner jag sorg när jag pratar om det lidande som mina föräldrar var igenom. Men också stolthet över det mod de båda visade och
som de har gett vidare inom familjen och till
andra. För mig innebär det modet att ställa

frågorna, att inte acceptera ogrundade eller
falska påståenden.
MAMMA MARIA KUROWSKA dedikerade

sitt liv till att hjälpa andra, i koncentrationslägret och senare i Sverige. Som utbildad
sköterska såg hon ofta vad medfångarna
behövde.
– Hon var den modigaste människa jag
känt. Hon var tystlåten och tog inga stora
ord i mun, men utsatte sig för enorma risker
för att hjälpa andra. Vid ett tillfälle lyckades
hon i hemlighet vaccinera sina medfångar
mot tyfus, säger Jadwiga Kurowska.
Skuggorna från föräldrarnas fasor under
kriget märktes också i barndomens tystnader, i det man inte pratade om.
– Min mamma sa att vi fick fråga henne
vad som helst. Samtidigt visste vi att hon
drömde fruktansvärda mardrömmar efteråt, säger hon och minns hennes plågade
ansikte vid frukostbordet efter svåra nätter.
TEXT OCH FOTO: JENNY LOFTRUP

VÄLKOMMEN TILL

Crafoord Days 2017
17 MAJ I STOCKHOLM | BA KE IAJDEERMS AI ELNE,NS, TKOUCNKGHLO.LVME T E N S K A P S Prissymposium
The control of inflammation; regulatory T-cells in
health and disease

Föreläsningar hålls av Crafoord pristagarna samt inbjudna föreläsare.

18 MAJ I STOCKHOLM | AB KE IAJDEERMS AI ELNE,NS, TKOUCNKGHLO.LVME T E N S K A P S Prisceremoni

I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel.

SHIMON SAKAGUCHI

FRED RAMSDELL

FOTO: FLYNN LARSEN FOR
LUDWIG CANCER RESEARCH

Öppna prisföreläsningar av Crafoord pristagarna Shimon Sakaguchi,
Fred Ramsdell och Alexander Rudensky.

FOTO: EPIC PHOTOJOURNALISM

16 MAJ I LUND | GR A ND AUDITORIUM, LU X , LUNDS UNI V ER SITE T, LUND
FOTO: NAKAO PHOTO
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f orskare, elever, släktingar, säger Håkan Håkansson.
Utöver intervjuerna digitaliseras ett urval av de övriga dokumenten, bland annat
poseiböcker, läroböcker och transportlistor.
Men att översätta hela arkivet är inte möjligt eftersom det består av 100.000-tals sidor. Både Jadwiga Kurowskas mamma och
pappa är nu borta, som de flesta som kunde
berätta om livet i koncentrationslägren. När
de levde var det viktigt att de fick vittna om
och berätta om sina upplevelser.
– Men nu berättar jag och mina tre syskon. Det är viktigt att historien blir levande för att dessa fasansfulla lidanden inte
ska upprepas. Genom att inrätta koncentrationsläger skapades ett system som fick
människor att göra sin plikt genom att ta
livet av andra. För att nya generationer ska
kunna ta till sig historien krävs att vi berättar om de stora sammanhangen, men också
berättar om enskilda människors livsöden,
säger Jadwiga Kurowska.
Ravensbrückarkivet har avsatt pengar

ALEXANDER RUDENSKY

Shimon Sakaguchi, Osaka University, Osaka, Japan,
Fred Ramsdell, Parker Institute for Cancer Immunotherapy,
San Francisco, CA, USA och Alexander Rudensky,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY,
USA, ” för deras upptäckter rörande regulatoriska T-celler som
motverkar skadliga immunreaktioner vid artrit och andra
autoimmuna sjukdomar.”

SE ALLA FÖRELÄSNINGAR LIVE PÅ HTTP://KVA.SE

Mer information och anmälan:
www.crafoordprize.se och http://kva.se/kalendarium
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Äntligen fri
att vara konstnär
Abduljabbar Alsuhili är tv-producent, youtuber, skådespelare och
manusförfattare från krigets Jemen. I november kom han till Sverige
som Helsingborgs första fristadsförfattare och nu deltar han i en
uppsättning på Teaterhögskolan i Malmö.

LUM NR 2 | 2017
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Abduljabbar
Alsuhili tillsammans med
teaterstudenterna under
en repetition.

J

ag är förvånad över hur många dörrar som bara öppnar sig. Jag sökte
kontakt med Teaterhögskolan för att
se om det fanns någon möjlighet till
samarbete. Och nu är jag med och
sätter upp en pjäs tillsammans med
skådespelartvåorna och en internationell
gästlärare, säger Abduljabbar Alsuhili.
Det är många saker som han har drömt
om och som var omöjliga i Jemen. Att få en
riktig skådespelarutbildning är en av dem. I

lade teater i små och stora städer. Jag skrev
manus till en radioserie vi gjorde, med 200
avsnitt. Och så gjorde vi en samhällskritisk
komediserie som nådde två miljoner följare
på Youtube, säger han.
De valde humorn som vapen, eftersom
de var något som befolkningen i Jemen var
van vid. Statstelevisionen sände bara lättsamma, amatörmässigt gjorda och mycket
hårt kontrollerade tv-serier.
– Det var inte så svårt att göra bättre

”Mina vänner tvingades stå framför en stor
hög med vapen och filmades när de efter
tortyr ’bekände’ att de var terrorister.”
Jemen finns ingen teterhögskola och nästan
inga andra kulturinstitutioner.
– Skillnaden är att här finns en scen, här
finns en teaterskola, här finns professionella
lärare. Men framförallt finns friheten, att få
säga och göra vad man vill, säger han.
I Jemen var han aktivist under den arabiska våren och spelade i ett band som blev
viktigt i revolten. Men efter hand tog repressiva religiösa krafter över och Abduljabbar
Alsuhili, eller AJ som han kallas, och hans
kreativa grupp RWABIIT bestämde sig för att
göra revolt på egen hand – med hjälp av konsten. Under arabiska våren hade användandet av sociala medier exploderat och gruppen kunde nu använda sig av dem för att få
ut sina budskap.
– Men vi åkte också runt i Jemen och spe22

samhällssatir. Det finns ett sug efter att få
både skratta och kritisera och därför nådde
vi så många, säger han och lägger till att
han fortfarande spelar in avsnitt av komediserien hemma i sin lägenhet i Helsingborg.
AJ tvingades fly efter att Huthimilisen
kidnappat fyra stycken ur hans kreativa
grupp och terroriststämplat dem. Jemen
har blivit ett land där folket både plågas av
saudiska flygbombningar och den strängt
religiösa Huthimilisen. Att han inte blev kidnappad berodde på att han var i Jordanien
vid tillfället och filmade.
– Mina vänner tvingades stå framför en
stor hög med vapen och filmades när de
efter tortyr ”bekände” att de var terrorister. En av dem sitter fortfarande i fängelse,
nu svårt sjuk.

I Jordanien blev AJ kvar eftersom han inte
vågade återvända till Jemen. Efter nio månader lyckades han få dit sin fru och sina två
små döttrar. Efter ytterligare nio månader
fick han besked att han hade antagits som
fristadskonstnär i Helsingborg. Fristadsverksamheten ger förföljda författare och artister två års tillflykt genom den internationella
organisationen Icorn. Ofta bidrar fristadskonstnärerna till det lokala kulturlivet och superaktive AJ är fast besluten om att göra det
mesta av sin tid i Sverige. Han har redan tagit kontakt med många av de stora kulturinstitutionerna i Skåne och Köpenhamn. Livet
har vänt snabbt och energin tycks gränslös.
– Jag vill skapa ett starkt nätverk och utvecklas som skådespelare, producent och
scenograf. Och så har jag alltid drömt om
att få dansa balett och det ska jag få göra
nu! säger AJ.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA

ABDULJABBAR ALSUHILI
FÖDD: 1989
LAND: Jemen
FAMILJ: Hustru och två döttrar, fem
och tre år gamla.
BAKGRUND: Skådespelare, tv-producent, manusförfattare, ståuppkomiker, youtuber.
AKTUELL: Deltar i pjäs vid Teaterhögskolan, Lunds universitet, och
Helsingborgs första fristadskonstnär.
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listan.
Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation och tidigare rektor för Campus
Helsingborg, är ny chef för FSI – Sektionen
forskning, samverkan och innovation centralt
på LU. Här listar han sina fem största utmaningar på jobbet.

Största utmaningarna
inom samverkan
1

DEN ÖKANDE KONKURRENSEN OM EU-MEDEL. Ett
nytt ramprogram närmar sig och LU behöver öka sina
insatser för att behålla och helst öka finansieringen
från EU. Universitetet borde sikta högre, vi har förutsättningarna för att attrahera mer pengar till forskningen.

2

ATT TYDLIGARE KOPPLA IHOP FORSKARE MED
OMVÄRLDEN. Vi kan erbjuda mötesplatser, nätverk
och kunskap om hur man skapar effektiv samverkan.
Ett exempel på lyckad samverkan är Tetra Pak och LTH:s projekt Science and Innovation Talks, där ledningarna samarbetar och forskare diskuterar sin forskning med Tetra Paks medarbetare. Det konceptet ska vidareutvecklas till att gälla fler
stora företag och även offentlig verksamhet.

3

ATT BREDDA INNOVATIONSVERKSAMHETEN
så att fler forskare och studenter ges möjlighet att
nyttiggöra kunskap och forskning. LU är framgångsrikt när det gäller innovationer inom främst medicin och teknik, men behöver också satsa på att få fram samhällsinnovationer inom t. ex. socialt arbete, kultur och hållbarhet.
ATT LYCKAS BIBEHÅLLA OCH VIDAREUTVECKLA
VÅRA GODA DONATORRELATIONER genom delvis
nya arbetssätt. Vi behöver arbeta mer mot alumner
och även rikta in oss på små donationer genom t.ex. crowdfunding med nya målgrupper. Stiftelsen Lund University
Foundation, som är aktiv i USA, behöver också lyftas till nästa nivå.

4

5

ATT LU LYCKAS BLI EN STARK RÖST som påverkar
nu när regeringen ska utveckla en ny nationell resursfördelningsmodell för forskning där samverkan
ska mätas och belönas. Här ska FSI bidra med expertstöd till
fakulteter och universitetsledning.
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Jesper Falkheimer är ny
chef för sektionen Forskning, samverkan och innovation. foto: kennet ruona
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Efter 1990 har män
med småbarn börjat lönearbeta mindre och lägga mer
tid på barnen.
foto: leif r jansson / tt

Jämställdhet
är något vi väljer
Varför är det viktigt att dela lika på det obetalda hemarbetet?
Därför att en ojämn fördelning mellan betalt och obetalt arbete påverkar
mäns och kvinnors karriärer, löner och pensioner. Och olika ekonomiska utfall
påverkar självständighet, självbestämmande och välbefinnande, konstaterar
Maria Stanfors, professor på Ekonomihögskolan.
24
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rots att vi lever i ett av världens
mest jämställda länder, har vi
en hel del att jobba vidare med,
inte minst på hemmafronten.
Det säger Maria Stanfors som är professor i ekonomisk historia. Hon har under tio
år forskat på hur män och kvinnor fördelar
sin tid mellan lönearbete och obetalt arbete i hemmet. Hur tiden används ingår i den
svenska jämställdhetspolitiken: ett av regeringens jämställdhetsmål från 2006 är nämligen en jämn fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet. Till jämställdhetsutredningen 2015 följde Maria Stanfors upp
detta mål i en forskarrapport (SOU 2015:86).
– En ojämn arbetsfördelning i hemmet
påverkar mäns och kvinnors karriärer och
löner, ackumuleras över tid och påverkar
pensioner, alltså livsinkomsten. Det har varit tyst under ganska lång tid om den ekonomiska sidan av jämställdhet, vilket är ganska
underligt. Olika ekonomiska utfall påverkar
mäns och kvinnors självständighet och självbestämmande, och även deras välbefinnande, säger Maria Stanfors.
Och även om det har hänt ganska mycket under de senaste decennierna finns det
mycket kvar att göra.
– Vi har haft en utjämning mellan män
och kvinnor framför allt vad gäller betalt arbete, men också vad gäller obetalt arbete –
men det finns fortfarande skillnader.

männen har börjat lägga mer tid på omsorgen av sina barn.
Det finns dock fortfarande ett gap mellan den tid som kvinnor och män lägger på
obetalt hemarbete. Men det har krympt:
bara från millennieskiftet fram till 2010 har
gapet minskat från att kvinnor gjort 32 procentenheter mer än männen, till 21 procentenheter mer 2010.
– Men kvinnor gör fortfarande mer av
det obetalda, och framför allt av det repetitiva hemarbetet. Män utför mer sysslor av
investeringskaraktär. De underhåller bostaden och gör saker som ökar värdet på den.
De ägnar tid åt barnen, det vill säga investerar i sina barns humankapital samt bygger
upp en nära relation med dem, vilket är rationellt i en tid då lärande är betydelsefullt för

HISTORIEN ÄR VÄLKÄND: från 1960 till

1990 hände extremt mycket i och med att
kvinnorna ökade sitt arbetskraftsdeltagande från ungefär 40 procent till drygt 80 procent. Tack vare den svenska välfärdsstaten
kunde de kombinera lönearbete med att ha
familj, vilket ledde till ett dubbelt ansvar för
många kvinnor även om det obetalda arbetet effektiviserades och reducerades. Samtidigt ökade mäns engagemang i hemmet
från mycket låga nivåer i början av 1960-talet, men långt ifrån tillräckligt för att kompensera. Maria Stanfors har sett i sin forskning att den stora förändringen av mäns
obetalda arbete skett efter 1990.
– Vad som framför allt har hänt då, är att
Maria Stanfors.

”Man kan säga att
män är mer benägna
att ta hand om sina
barn än att tömma
diskmaskinen.”

barns framtid och då ganska många familjer
splittras på grund av skilsmässor.
Sisyfosgörat städning, tvätt, och matlagning utförs till stor del fortfarande mest av
kvinnorna.
– Man kan säga att män är mer benägna
att ta hand om sina barn än att tömma diskmaskinen. Det är ett allmänt fenomen, men
det vi ser i internationellt jämförande studier
är att det ena verkar leda till det andra; när
man är hemma med sina barn upptäcker
man att saker måste göras och tar därmed
sig an andra hushållsuppgifter.
DET HETTE LÄNGE att svenska par var jäm-

ställda fram till dess att barnen kom. Detta
är vad teorier säger och det var också sant
fram till 1990, men därefter är inte föräldraskap förknippat med en traditionell arbetsdelning på samma sätt som förr.
– Jag ser det som positivt att män och
kvinnor påverkas alltmer likartat. Män med
småbarn lönearbetar mindre, gör mer hemarbete, och har mindre fritid än män utan
småbarn. Precis som kvinnor. Då kvarstår
frågan: varför är vi ojämställda i grunden?
– Vår forskning visar att det inte är föräldraskapet i sig som påverkar mäns och kvinnors tidsanvändning. Det är något annat.
Att könsskillnader kvarstår har mycket att
göra med val. I grund och botten väljer vi om
vi ska vara jämställda eller inte. Unga männi
skor är mer jämställda än äldre, vilket bådar
gott för framtiden. När vi studerar den långsiktiga utvecklingen i Sverige, USA och ett
antal europeiska länder ser vi att det inte är
faktorer som mer utbildning, nya familjesituationer, etc. som påverkar, utan annat, exempelvis normer.
EVELINA LINDÉN

DE FYRA JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA MÅLEN
• En jämn fördelning av makt och
inflytande
• Ekonomisk jämställdhet
• Jämn fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

foto: kennet ruona
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Världsvattendagen äger rum den 22 mars. I Vattenhallen uppmärksammas
världens viktigaste naturresurs ur olika aspekter. Lunds universitet leder
vattenforskningen på flera områden. Orsakerna till varför en gång klara
sjöar blir bruna är ett sådant fält.

Åttio år gamla rön
hjälp att lösa vattengåta

L

imnologins superstar och Lunds
och världens första professor på
området, Einar Naumann, kan
82 år efter sin död ha bidragit
till att lösa gåtan om varför sjöar blir bruna. Universitetslektor Emma Kritzberg har
med hjälp av Naumanns och hans lärjungars arbete från 1930-talet och framåt skapat dataserier som fyller en lucka på 50 år.
I Sverige och många andra länder på norra halvklotet är ett av de stora vattenproblemen så kallad brunifiering, ett fenomen som
innebär att det klara vattnet i bäckar, åar,
älvar och sjöar blir brunt. Ingen vet säkert
varför, men lundabiologen Emma Kritzberg
lyfter fram markanvändningen som starkt
bidragande. Om det stämmer lär det gå att
vända utvecklingen.
VISSA SJÖAR ÄR NATURLIGT BRUNA. Anled-

Emma Kritzberg undersöker varför sjövatten
blir allt brunare.
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ningen är att de omges av myrar och mossar som släpper ut organiskt material. Men
många sjöar finns i andra typer av landskap. På 1980-talet, när försurningen var
som värst i Sverige, påbörjades mätningar
av vattenkvaliteten. I början på 2000-talet
var dataserierna tillräckligt långa och forskningen tog fart. Undersökningarna visade
att många sjöar blir brunare i snabb takt.
– Men eftersom det inte har funnits några dataserier fram till 1980-talet så visste vi
tidigare inte vilken färg sjöarna hade före
försurningen, säger Emma Kritzberg.
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temperaturer, längre växtsäsonger och därmed ökad mängd organiskt material i avrinningsområden.
Emma Kritzberg tror att det tredje spåret, markanvändningen, har stor betydelse.
Färgen på vattnet i en sjö är enligt henne
starkt förknippad med mängden barrskog i
avrinningsområdet. Ju mer barrskog, desto
brunare sjövatten.
MARKANVÄNDNINGEN har emellertid av-

Limnologen Einar Naumann och hans lärljungars datainsamling från sjöar från
1930-talet och framåt har kommit till nytta i
Emma Kritzbergs forskning. foto: ub

Forskarna följer tre huvudspår i jakten på
förklaringar till att sjöar och andra vattendrag blir bruna. Två av dem har särskilt betonats genom åren: Dels hypotesen om att
brunifiering är en återhämtning från försurning och därmed en återgång till ett mer naturligt tillstånd, dels teorin som bygger på
klimatförändringarnas betydelse med högre

färdats av de flesta eftersom hypotesen
inte har gått att bevisa vetenskapligt. Detta eftersom det inte har funnits dataserier
längre tillbaks än 1980-talet. Inte förrän nu
när Emma Kritzberg tagit sig an Einar Naumanns och hans lärjungars data från olika
sjöar runt den limnologiska fältstationen i
småländska Aneboda. Sammanställningen
av uppgifter från de gamla böckerna har
hon varvat med att besöka alla sjöarna i
trakten och ta egna vattenprover.
– Nu finns ett dataset med vattenfärg
från 50 sjöar från 1930-talet och framåt.
Jag ser tydligt att vattnet var klarare före
försurningen än idag.
Av sammanställningen kan hon också
utläsa att vattnet började bli brunare långt
innan försurningen slog till.
– Det betyder att brunifieringen inte är

en återgång till ett mer naturligt tillstånd.
Jag tror istället att markanvändningen är en
mycket viktig faktor.
Slutsatsen bygger på att odlingslandskapet vid sjöarna runt Aneboda förändrades kraftigt vid förra sekelskiftet. Fram till
1900-talet växte gran på ungefär 15 procent av marken. Idag är motsvarande siffra
65 procent. Denna förändring i markanvändningen är typisk för hela norra Europa, och
berodde på avfolkning av landsbygden och
introduktionen av konstgödsel.
– Vi vet att barrskogslandskap ger brunare vatten. Anledningen till att färgförändringen inträffar så långt efter planteringen
är sannolikt att det tar flera decennier för
organiska jordskikt att byggas upp, säger
Emma Kritzberg.
OM HENNES TEORI STÄMMER kanske det

går att vända utvecklingen.
– Det är spekulation, men det verkar
sannolikt att om man odlar lövträd istället
för barrträd i områden närmast ytvatten så
skulle det på sikt kunna leda till klarare vatten.
JAN OLSSON
FOTNOT: För program för Världsvattendagen

den 22 mars se: www.lu.se/event/varldsvattendagen

Därför är bruna sjöar ett problem
Allt ifrån dricksvatten till hela
ekosystem kan påverkas när det
som en gång var klart sjövatten
blir brunt.
Universitetslektor Emma
Kritzberg pekar på tre konkreta
problem: vattenrening, ekosystem och klimatreglering.
När vattnet i Bolmen utanför Ljungby
eller i Möckeln utanför Älmhult blir
markant brunare så leder det till
problem för dricksvattenproduktionen
i Sydsverige. Det vanligaste sättet att
få bort den bruna färgen är att fälla ut
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det organiska materialet med järn- eller
aluminiumklorid.
Problemet är att utfällningen aldrig
blir fullständig. Kvar i vattnet finns lite organiskt material som till viss del klorerats.
– Klorerade organiska föreningar är
potentiellt cancerogena och inget man vill
ha i dricksvattnet, säger Emma Kritzberg.
Att sjöarnas ekosystem påverkas beror
på att ljusförhållandena försämras när
vattnet är brunt. När ljuset blir sämre
trivs inte vissa organismer, bland annat
produceras mindre mängd växtplankton.
När tillgången på växtplankton minskar innebär det sämre förutsättningar
för djurplankton och fisk. Enligt en del

studier ökar dessutom halten av giftiga
blågrönalger när vattnet blir brunt.
Brunifiering är samma process som
när vatten färgas brunt av innehållet i en
tepåse. Tevattnet blir brunt av organiska
molekyler som är lösliga. På samma sätt
blir en sjö brun när regnvatten tar med
sig organiska molekyler på sin väg genom jordlager innan det rinner ut i sjön.
– Organiska jordskikt tillhör världens
största kolsänkor. Om brunifieringen
betyder att den sänkan krymper kan det
ha återverkningar på den globala kolcykeln och därmed klimatregleringen,
säger Emma Kritzberg.
JAN OLSSON
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forskning.

Tre forskargenerationer som har fått prestigefulla ERC-anslag: Gustav Smith (t.v.), hans handledare Olle Melander, (nederst t.h.) och dennes
handledare Leif Groop (överst t.h.). foto: kennet ruona & apelöga

Tre forskargenerationer ERC-mottagare

Framgång
föder framgång
MEDICIN. Vad krävs för att en ung
forskare ska nå stjärnorna?
– Stimulerande förebilder och
eget hårt arbete, säger Gustav
Smith som är sprungen ur en forskningsmiljö med många ERC-anslag,
priser och utmärkelser.

Själv mottog Gustav Smith ett ERC Starting
Grant på 1,5 miljoner euro i slutet av 2015.
Hans handledare under forskarutbildningen
Olle Melander fick samma anslag 2011 – liksom dennes handledare Leif Groop som fick
ett ERC Advanced Grant samma år.
I höstas uppmärksammades Gustav
28

Smith också då han fick Prins Daniels forskningsanslag på sex miljoner kronor – vilket
gjorde honom ekonomiskt tryggad för flera
år framöver.
– Men visst hade det känts tryggt och
trevligt med en fast tjänst, säger han apropå frågan om hur riktigt bra forskningsvillkor ska vara.
Annars har han inget att klaga på. Han
trivs i korridoren på BMC där han har etablerat sin forskargrupp på cirka tio personer
som ska titta närmare på tillståndet hjärtsvikt. I samma korridor finns ytterligare ett
par forskargrupper inom kardiologi, kärl
och lungor.

– Här och på hjärtkliniken finns alltid bra
personer att prata och bolla idéer med.
Stämningen i en forskargrupp är väldigt
viktig, menar han. Den ska vara stimulerande, men också tillåtande och stöttande.
– I vår grupp presenterar vi regelbundet
vad vi gör för varandra, åker på teambuildingsretreat och vetenskapliga möten.
Att administrera en forskargrupp – anställa doktorander och koordinera arbetet
– kan te sig tungt för den forskningsledare
som är ensam. Men det är inte Gustav Smith.
– Jag har ett fantastisk administrativt
stöd från fakulteten, säger han.
GUSTAV SMITH VISSTE TIDIGT vad han ville

syssla med. Redan under läkarutbildningen
på tidigt 2000-tal fattade han intresse för
hjärtat. Och han förstod att genetiken skulle
få stor betydelse för den framtida hjärtmedicinen. Det hade man också insett på Broad
Institute of Harvard and MIT i Boston där
det fanns framstående genetisk hjärtforskning. Han kontaktade dem och frågade om
han fick komma dit som gäststudent – och
det fick han. På mestadels egna pengar från
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bland annat amanuenstjänster på fysiologen och patologen åkte han dit 2007, och
stannade i två terminer.
– Jag blev oerhört väl mottagen och lärde
mig massor. Det kändes verkligen fantastiskt att de så öppenhjärtigt tog emot en
svensk student utan tungt CV eller publicerade artiklar.
Det var i Boston som Gustav Smith träffade både Leif Groop och sin blivande handledare Olle Melander. De kom överens om
att han skulle registrera sig som doktorand
hos honom när han blev klar med sin läkarutbildning. Gustav Smith återvände till
Lund och slutförde läkarutbildningen 2008
varefter han påbörjade forskarutbildningen
och vikarierade samtidigt på hjärtkliniken.
– En bra kombination, och en mycket bra
doktorandtid, tycker han.
I BOSTON hade Gustav Smith upplevt hur

ämnesöverskridande forskarna arbetade
med korta avstånd mellan medicinare, matematiker, datorvetare, biologer och kemister. När han beskriver hur en stimulerande
förebild ska vara är just breda nätverk och
att gå över gränser något han betonar.
– Att samarbeta över ämnesgränser är
vanligare och verkar lättare i USA än i Sverige. Svenska forskare kan ofta tendera att
bli inrutade – avståndet till andra specialiteter kan kännas längre. En god förebild ska
vara någon som förmår stimulera, inte drar
sig för att ställa frågor och vara nyfikna, lyfta
blicken, gå över gränser och inte rädas för
att kasta sig ut i det okända.
Gustav Smith gläds åt att få samarbeta
med sin forne handledare Olle Melander på
CRC. Tillsammans arbetar de med befolkningsbiobankerna i Malmö – ovärderliga resurser för forskare inom de stora folksjukdomarna, såsom hjärt- och kärlsjukdomar.

ERC
Forskningsfinansiären ERC firar tio år
och startade under EU:s sjunde ramprogram för forskning och innovation,
och har fortsatt inom Horizon 2020.
Sitt tioårsjubileum firar man den 13–16
mars. Under dessa tio år har man sammanlagt delat ut 11.067 663.321 euro
varav 367.272.370 har gått till Sverige
och 77.600.000 till Lunds universitet.
Det ger LU en andra plats bland landets
lärosäten efter Karolinska Institutet.
Inom Horizon 2020 har dock Lunds
universitet fått flest ERC av alla svenska
lärosäten. ERC stöttar alla vetenskaper
och inom LU är det Medicinska fakulteten som har fått mest pengar.
Det finns tre slags ERC-anslag,
Starting grant som ges till forskare i
början av karriären, Consolidator grant,
som ges senare i karriären och slutligen
Advanced grant till seniora forskare.
Utvärderingen av en ansökan görs
i två steg och avslutas för Starters
och Consolidators med en personlig
intervju i Bryssel för dem som kommer
vidare. Forskningsservice vid LU ger
stöd vid ansökningarna.

Idag har de tre generationernas mottagare av ERC-anslag fortfarande mycket gemensamt inom forskningen – att koppla genetik
och livsstil till sjukdomar. Men de har olika kliniska profiler – Leif Groop inom diabetes, Olle
Melander inom metabol kärlsjukdom (högt
blodtryck) och Gustav Smith inom hjärtsvikt.
– Dessa tillstånd utgör de vanligaste orsakerna till för tidig död och forskningsframsteg inom dessa områden kan komma till nytta för en stor del av befolkningen.
MARIA LINDH

GUSTAV SMITHS FORSKNING
Etablerade behandlingar av hjärtsvikt är framförallt inriktade på att avlasta
hjärtat och förebygga fortsatt försämring av hjärtsvikt. Gustav Smiths forskargrupp är istället intresserade av metoder som kan stimulera hjärtats läkning
efter till exempel en hjärtinfarkt, och motverka ärrbildning i hjärtat samt
sviktutveckling. Forskarna strävar också efter att hitta bättre metoder för att
skräddarsy behandlingen för den enskilda patienten.

Fågelsamarbete foto: ytzchak ben mocha

De som samarbetar kan
invadera tuffare miljö
BIOLOGI. Tack vare att djur sam-

arbetar kan de kolonisera kärva
livsmiljöer som de annars inte
skulle överleva i. Det visar ny
forskning som därmed vänder
upp-och-ner på ett vedertaget
synsätt inom evolutionsläran. I en
ny studie från bland andra Lunds
universitet sätter forskarna fingret på varför vissa fåglar hjälper
varandra med uppfödningen av
ungar.
En del fågelarter samarbetar intimt
kring uppfödningen av sina ungar. De
äldre syskonen tycks osjälviskt hjälpa
föräldrarna att föda upp den yngsta
kullen. Detta fenomen är vanligast
bland arter som lever i kärva miljöer,
där klimatet är hett och regnen är
sällsynta.
Länge har forskarvärlden tyckt sig
veta förklaringen till varför det har
blivit så. Man har ansett att de tuffa
livsvillkoren helt enkelt under evolutionens gång tvingat fram ett samarbete
mellan individerna. Men nu visar det sig
att det faktiskt är tvärtom; nämligen
att samarbetet först måste ha utvecklats för att djurarten sedan överhuvudtaget ska lyckas invadera och överleva
i kargare trakter. Det har forskarna
förstått efter att ha analyserat ett stort
antal forskningsstudier om cirka 5000
fågelarter.
– Samarbete är tydligen en viktig
förutsättning för att kunna kolonisera
i torra områden, säger Charlie Cornwallis, biolog vid Naturvetenskapliga
fakulteten.
LENA BJÖRK BLIXT
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forskning.

Ämne i skogssvamp kan
ta kål på TBC-bakterier
MEDICIN. Svart vårskål är en liten
oansenlig svamp som finns i barrskog i delar av Sverige. Den har
hittills bara intresserat svampkännare, om ens det. Men nu kanske
den svarta vårskålen kan få en ny
roll – som källa till ett medel mot
tuberkulos, TBC.

Det hoppas i alla fall TBC-forskaren Gabriela
Godaly, lektor vid Institutionen för translationell medicin i Malmö. Hon har funnit att
svampen innehåller små proteiner, så kal�lade peptider, som kan döda de svårbekämpade tuberkelbakterierna.
En tredjedel av jordens befolkning anses
vara bärare av TBC, som är en av världens
mest spridda infektionssjukdomar. Många
av de smittade vet inte om det, eftersom
infektionen kan gå över av sig själv eller ligga latent utan att ge några symtom. Men
varje år dör uppåt två miljoner människor
av tuberkulos.
BOTEMEDLET MOT TBC är antibiotika. Men
patienterna måste ta flera antibiotika under
ett halvårs tid, och medlen har biverkningar
som magbesvär och leverpåverkan.
– Eftersom patienterna i regel känner sig
bättre ganska fort blir en del därför frestade att avbryta sin medicinering. Då blir de
snart sjuka igen, och dessutom har en del
av deras bakterier överlevt och blivit motståndskraftiga mot antibiotikan, säger Gabriela Godaly.
Än så länge är det en mindre andel av
TBC-bakterierna som är resistenta. Men problemet växer och framtiden ser hotfull ut.
Ingen vill ju tillbaka till situationen före penicillinets upptäckt, då sanatorier var det enda
som kunde erbjudas de lungsjuka patien-
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”svagare” bakterier, sådana som används
vid tuberkulosvaccinering. Sedan gick man
vidare till kraftigt sjukdomsframkallande
bakterier. Arbetet skedde då i ett särskilt
labb med undersug och luftsluss för att hindra smittspridning.
DET TREDJE STEGET var djurförsök, som ut-

Gabriela Godaly har gjort flera framgångs
rika försök med svamp-peptider mot TBC.

terna. Ungefär hälften av sanatoriepatienterna blev friska av sig själva, men de andra
klarade sig inte.
Därför driver EU projektet FORMAMP,
som handlar om att hitta alternativ till antibiotika. Peptider – små molekyler som hos
människan bl.a. ingår i det medfödda immunförsvaret – ses som en tänkbar möjlighet.
TVÅ PEPTIDER från svart vårskål fanns med

i en stor databas, där det framgick att de
fungerat mot bakterier som liknar TBC-bakterierna.
– Därför provade vi svamp-peptiderna
mot TBC-bakterierna, och de var väldigt
effektiva. Bakterierna i labbskålen dog så
snabbt att vi fick göra om försöket flera
gånger för att försäkra oss om att vi inte
gjort några fel, berättar Gabriela Godaly.
De första försöken gjorde man på lite

fördes i London där Gabriela Godaly tidigare arbetat. Även här arbetade man i ett
speciellt säkerhetslaboratorium. Möss som
behandlades fem gånger med peptiden
minskade sina bakteriemängder med hela
86 procent.
– Ska vi fortsätta, så får vi utveckla en aerosolapparat för möss så att de kan andas in
peptiderna. Det vore ju det bästa även för
människor – att kunna andas in läkemedlet på liknande sätt som en astmamedicin.
GABRIELA GODALY började sin forskarbana
med en avhandling om urinvägsinfektioner.
Efter det ville hon fortsätta inom infektionsmedicin, och fick en postdoc-tjänst på TBCområdet i London.
Postdoc-tiden följdes av en period som
forskarassistent vid LU och därpå sex års arbete vid dialysföretaget Gambro. Efter det
ville hon tillbaka till universitetet, och fick en
tjänst som lektor på Medicinska fakulteten.
– Idag når man snabbast forsknings
meritering genom att hålla sig kvar inom
universitetet under hela sin karriär. Men
åren inom industrin har breddat min kunskap och betytt mycket för min personliga
utveckling, något jag inte skulle vilja vara
utan, säger Gabriela Godaly. Hon hoppas
att upptäckten av svamp-peptiderna så
småningom ska kunna leda till en förbättrad behandling av TBC.

												

INGEL A BJÖRCK
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folk.

På ena halvan av sin arbetstid spårar
han kriminella nätverk. På den andra forskar han om beslutsfattande
inom Polisen. Magnus Andersson är
myndighetsdoktorand i underrättelseanalys vid Statsvetenskapliga
institutionen.

Magnus Andersson är både chef inom Polisen och doktorand.

Doktorerar i underrättelseanalys
för att bli bättre polis
– Det finns en hel del likheter mellan att
jobba som underrättelseanalytiker hos Polisen och att forska, säger Magnus Andersson. På båda ställena hanterar man stora
mängder information och metoddiskussionerna är många och långa. Det finns också
en likhet i sättet i att grotta ner sig ett visst
ämnesområde.
När Magnus Andersson inte är doktorand är han chef för en av Polisens analysgrupper i södra Sverige. Hans grupp tar sig
an och analyserar de mest komplexa brottsfallen. Det handlar mycket om att genom
nätverksanalys hantera stora mängder telefon- och datatrafik och koppla samman
detta med information som polisen får in
på olika sätt. Det kan exempelvis röra sig
om att förstå den logistiska kedjan bakom
narkotikasmuggling eller att på annat sätt
stötta polisen i spaningsarbetet.
ATT MAGNUS ANDERSSON nu forskarstude-

rar på halvtid med bibehållen lön är ett led i
polisens arbete med att göra sin verksamhet
evidensbaserad. Han ser flera fördelar med
att ha en fot inne i den verksamhet som han
forskar om. En fördel är så klart att han kan
LUM NR 2 | 2017

organisationen och vinner tid på att enklare
få tag i den information han behöver. En annan är att han ser vilka problem som finns.
Själv har han valt att studera vad det är som
påverkar beslutsfattande inom polisen.
– Hade jag inte själv jobbat inom polisen
hade jag inte haft samma insikt i hur viktigt
detta är, säger han och berättar att hans avhandling har arbetsnamnet ”Decision making in the cat and mouse game”.
HAN HOPPAS att hans forskning ska leda till

mer träffsäkra beslutsprocesser inom Polisen vilket i sin tur kan leda till snabbare ingripanden. Detta skulle kunna ge stora besparingar inte minst för att de resurser som
läggs ner på hans avdelning för avancerad
analysverksamhet är mycket kostsamma.
Magnus Andersson är nu inne på sin andra vända på Lunds universitet. Den första
påbörjade han som student på 90-talet då
han varvade studier i Mellanösternkunskap
med statsvetenskap.
På den tiden fanns inte ämnet underrättelseanalys i Lund. Istället läste han så småningom omvärldsanalys på Malmö högskola.
Han berättar att de studenter som läst

underrättelseanalys idag har en bred arbetsmarknad.
– Behovet av att snabbt kunna sätta sig
in i stora mängder information finns inom
många verksamheter, säger han.
Du har berättat om likheterna men
vari ligger då de stora skillnaderna
mellan forskningen och det polisiära
arbetet med underrättelseanalys?
– Den största skillnaden ligger så klart i syftet, men också i att man i forskarutbildningen måste förhålla sig till en teori. Det är intressant och en utmaning.
TEXT & FOTO: ULRIK A OREDSSON

MAGNUS ANDERSSON
BOR: Södra Sandby
FAMILJ: Fru och barn
HOBBY: Målar små plastfigurer som
används i olika spel.
FAVORITFÖRFATTARE: Sir Arthur
Conan Doyle
FAVORIT TV-SERIE: Homeland och
science fiction serien Colony
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utbildning.

Markus Lahtinen är en av de ansvariga för MOOC:en Digital Business Models.

MOOC om digitala
affärsmodeller lockar
DIGITAL UTBILDNING. Ekonomihög-

skolan lanserade sin första MOOC
på annandag jul. Sedan dess har
den dragit deltagare från hela
världen. Markus Lahtinen är en av
eldsjälarna bakom kursen, som han
tagit fram tillsammans med Andreas
Constantinou och Benjamin Weaver.
Deltagare från alla världsdelar – och mer än
hälften av jordens länder. Sedan slutet av
december har MOOC:en Digital Business
Models haft 5000 besökare, över 1500 registrerade och närmare 900 av dessa är att
betraktas som aktiva, berättar Markus Lahtinen, lärare och forskare på Ekonomihögskolan.
– Vi når idag ut till länder och områden
där det historiskt finns en låg kännedom om
Lunds universitet. För deltagarna därifrån är
det viktigt att få del av kunskapen om hur
den digitala ekonomin fungerar, men samtidigt är det också viktigt för oss att skapa
32

intresse för forskning och utbildning som
bedrivs här.
Vad handlar kursen om?
– Världen har förändrats, och de varumärken som var stora före digitaliseringen är
inte samma varumärken som studenterna
kan identifiera sig med längre. Vi ställer frågorna: Vilken affärsmodell bygger Instagram, Google och Amazon på? Hur funkar
de? Hur kan de ha blivit så stora? Och varför
är det så svårt att duplicera deras framgångar? Det är problem och utmaningar som de
flesta av oss är nyfikna på.
Kursen rullar i fyraveckorsblock och teamet på Institutionen för informatik är i skrivande stund inne på sin tredje omgång.
Vad lär ni er av att ge den här
MOOC:en?
– Vi når framför allt ut till högutbildade som
redan är etablerade på arbetsmarknaden.
Det är ett känt faktum att det är detta seg-

ment av deltagare som är speciellt intresserade av MOOC:ar som del av deras löpande
kompetensutveckling. Vi får även detaljerad statistik kring vilka delar av kursen som
uppfattas som särskilt utmanande. De delarna analyserar vi närmare och förbättrar
vår motsvarande kurs på campus.
Dessutom, berättar Markus Lahtinen, kan
MOOC:en även användas som ett komplement till mer traditionell campus-undervisning i det som kallas för ”flippade klassrum”.
Studenter som följer den reguljära kursen på
Ekonomihögskolan uppskattar att få möjligheten till att lyssna på innehållet igen.
– Den interaktionen mellan den digitala
och den analoga närvaron är speciellt värdefull.
Ännu en viktig aspekt är att den statistik som samlas in kan användas som dataunderlag för forskning som rör både digitala
affärsmodeller och e-lärande.
Vad har ni fått för omdömen?
– Överlag mycket positiva. På en skala från
1 till 5 där 5 är det högsta har vi ett genomsnitt på 4,5 från de deltagare som utvärderat kursen.
Vad säger du om farhågan att detta är
en ”hype” som tär på resurserna från
campusutbildningarna?
– Hävstångseffekten på MOOC:ar är betydande om man väljer att se dess positiva
effekter. Skulle motsvarande kostnad sättas in i den traditionella linjeverksamheten hade man säkert kunnat observera vissa mindre förbättringar. Men som tidigare
nämnt har vi använt videoinspelningarna
från MOOC:arna ”flippat” och delat med
studenterna på campus-motsvarigheten.
Studenterna har pekat ut detta som betydande fördel i kursutvärderingarna – och
möjligheten till repetition är ett viktigt steg
för djupinlärning. Att arbeta med video och
MOOC:ar är således en metod att investera
i campus-utbildningen.
– Lägg därtill nyttan med att nå ut globalt och till länder och områden som i begränsad utsträckning – eller aldrig tidigare –
haft tillgång till högre utbildning. Samtidigt
tycker jag också att det är viktigt att visa för
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MARKUS LAHTINENS
RÅD TILL MOOC-UTVECKLARE
• Se till att arbeta med innehåll
med en livstid på 12–18 månader.
• Undvik att rotera ett större antal
personer som deltar på kursen
och framför kameran. Även om
det verkar bra på pappret, ger det
lätt ett splittrat intryck.
• Var inte överdrivet ambitiös med
första MOOC:en – undvik särskilt
att binda upp större personella
resurser till den löpande driften
av kursen. God kvalitet på en enskild kurs är självfallet viktig men
en del av kvaliteten handlar också
om att behålla orken att arbeta
med innehållet över tid.
• Underskatta inte arbetet med
post-produktionen. Idag kan i
stort sett vem som helst spela
in material med hjälp av en bra
mikrofon och en smart telefon.
Men post-produktionen kräver
noggrannhet och en del kunskap i
att arbeta med videoredigeringsverktyg.
• MOOC-plattformen – Coursera
– är synnerligen välutvecklad.
Använd den! Som några exempel
kan det nämnas att det finns ett
detaljerat stöd för att artikulera
tydliga lärandemål och om kursen
ges på engelska erbjuder plattformen även en hygglig automatisk
transkribering från tal till text.

Lärare ska lära mer
om blended learning
UTBILDNINGSUTVECKLING. I höst

inleder Lunds universitet en stor
utbildningssatsning på e-lärande
och blended learning. Den riktar
sig till lärare med ett nyfiket och
prövande förhållningssätt till digitala verktyg i undervisningen.
– Det är en överlevnadsfråga
för universitetet att integrera
digital teknik i den fysiska undervisningen – därför gör vi den här
extrasatsningen, säger Bo-Anders
Jönsson, vicerektor och vice ordförande i universitetets utbildningsnämnd.
”Kursdesign med fokus på blended learning” heter den nya universitetsgemensamma kursen. Den är kostnadsfri, men
ett villkor för att delta är att man anmäler
sig som ett lärarlag bestående av minst
två personer.
– Tanken med att rikta in sig på lärarlag är att vi tror att chansen är större att
det inspirerar den pedagogiska diskussionen på respektive institution, säger Marita Ljungqvist, universitetslektor på AHU,
Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.
I LÄRARLAG MED FLERA PERSONER kan

den utvecklade delen av världen att Sverige
erbjuder innehåll som är praktiskt relevant
även för redan yrkesverksamma och andra
nyfikna intressenter. Slutligen förstärker
det också värdet av lärosätet och det börjar
dessutom alltmer bli ett hygienkrav att erbjuda MOOC:ar. Att inte arbeta med att nå
ut i nya kanaler kan till och med uppfattas
som ignorant och bakåtsträvande.
TEXT & FOTO: EVELINA LINDÉN
FOTNOT. MOOC står för Massive Open Online

Course och är en avgiftsfri distanskurs via
webben som är öppen för alla.
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även någon som har digital erfarenhet
ingå, men i första hand vänder sig kursen
till dem som aldrig prövat digitala verktyg,
något som väckte en del diskussion i utbildningsnämnden.
– Vi har flera eldsjälar inom det här området, men det är viktigt att vi får med oss
även de som hittills inte engagerat sig om
vi ska klara den digitala omställningen.
E-lärande är en ledningsfråga och därför
kommer också fakulteterna att vara involverade i urvalet av kursdeltagare, säger
Bo-Anders Jönsson.
Kursen som löper från oktober fram

Vicerektor
Bo-Anders
Jönsson.
foto: gunnar
menander

till april 2018 är en utveckling av ett tidigare förslag om att inrätta ett särskilt centrum
för e-lärande.
– Det är pedagogiken som är det viktiga
och vi tror att olika fysiska och digitala undervisningsformer kan utvecklas och integreras bättre genom tidsbegränsade program som kurser, säger Marita Ljungqvist.
DE CIRKA TJUGOFEM DELTAGARNA kom-

mer att orientera sig i hur man arbetar på
andra håll med blended learning. Kritiska
och reflekterande diskussioner blir en bärande del av kursen, som exempelvis när digitala inslag passar, och när de inte är lämpliga, fortsätter Marita Ljungqvist. Halva
kursen läggs på projekt där det handlar om
att pröva, utvärdera och dela med sig av erfarenheter fakulteter emellan.
Om intresset är stort kommer kursen att
ges upp till fyra gånger och nå sammanlagt
hundra lärare. Utbildningsnämnden planerar också som ett nästa steg i utvecklingen
att avsätta särskilda medel till kvalitetsfrämjande projekt under 2018.
Ansökan till kursen kan göras på AHUs
hemsida: www.ahu.lu.se under rubriken
”Universitetsgemensamma kurser”.
BRIT TA COLLBERG
FOTNOT: Blended learning – eller ”blandade

lärmiljöer” – kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Det är en sorts flexibelt
lärande, som kan ske på distans, men alltid
innehåller vissa fysiska möten.
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Kärleksdikter, spelkort och hemliga lappar. I ett halvt årtusende har domkyrko
besökare fördrivit tiden när predikningarna blivit för långsamma. Om några år
öppnar Historiska museet ett unikt ”kuriosakabinett” med de lappar och udda föremål som trillat ner eller gömts undan mellan Domkyrkans korstolar. Det hoppas i
alla fall museichefen Per Karsten, som fått en grundplåt för att blåsa liv i samlingen.

Korstolarnas
gömda skatter
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P

rästeleverna som en gång satt här
under långa predikningar hann
både spela kort och skriva kärleksdikter. Intäkterna på drygt hundra
tusen kronor från auktionen av jubileumsmedaljer som hölls i februari – ett inslag i
universitetets 350-årsfirande – går oavkortat till en basutställning om korstolsfynden.
– Ytterligare några hundratusen behövs,
men detta är en god början. När projektet är
klart har vi en unik och samlad vittnesbörd
om vad en grupp medeltidsmänniskor tänkte
på och sysslade med under de långa latinska
predikningarna. Fynden är unika för Nordeuropa. Det är bara vi i Lund som tagit vara på
det ”skräp” som man slängt eller städat undan i andra katedraler, berättar Per Karsten.
FYNDEN GJORDES 1833 när domkyrkoarki-

tekten Georg Brunius bestämde sig för att
ta bort den vägg som fanns ovanför trappan
i Domkyrkan. Väggen skiljde det övre östliga koret från församlingen i västra delen av
kyrkan. Bakom väggen fanns ett stort öppet
rum som kanikerna, välbärgade präster, använde för böner, möten och undervisning.
Kanikerna och deras elever satt på höga korstolar som finns i kyrkan än i dag. Stolarna
stod på en sockel med breda golvbrädor och
genom springorna har alla möjliga föremål
och lappar trillat eller pressats ner.
Det är tack vare Brunius assistent, den
unge stockholmsprästen Nils Johan Ekdahl,
som allt har bevarats.
– När Brunius tog ner väggen och lyfte
bort korstolarna så sa Ekdahl ”stopp” och
istället för att bara rafsa undan allt som låg
där täckt av damm, så genomförde han en
närmast modern arkeologisk undersökning,
berättar Per Karsten.
Ekdahl gjorde en handskriven rapport
där varje föremål noga beskrivs liksom exakt var det har hittats. Rapporten föll dock i
glömska och föremålen skingrades. Pennor,
bläckhorn, speltärningar och annat togs ur
sitt domkyrkosammanhang och arkiverades
efter den tidens principer med andra liknande föremål i olika samlingar på fjorton olika
ställen i Lund och Sverige.
– Men av en tillfällighet hittade man Ekdahls rapport igen för några år sedan! Det
ger oss en unik möjlighet att föra tillbaka de
LUM NR 2 | 2017

Till höger: Per Karsten i rummet på
Historiska museet som planeras bli
korstolskabinett.
foto: britta collberg
Motstående sida:
Akvarellen av
Domkyrkan visar den vägg tvärs
över koret som revs
1833. Korstolarna vilar på en sockel och under denna
gjordes fynd som
exempelvis lapparna och spelkorten
(infällda i bilden).
ill: lunds domkyrko museum

spridda fynden hit, säger Per Karsten.
Istället för den lilla monter som museet
har i dag med några av fynden, så tänker
han sig ett helt rum för kabinettet med återskapade korstolar. Besökarna ska lära känna
de som en gång lämnade meddelanden och
gömde undan föremål.
– Jag kan se för mig hur man satt på de där
stolarna en gång. Tisslade, tasslade och spelade kort i smyg. Bland fynden har vi Skandinaviens äldsta kortlek, från slutet av 1400-talet. Spelkorten ser likadana ut som i dag.
De flesta fynden är från mitten av
1300-talet och fram till reformationen
1536. Här finns kanikernas personliga ägodelar: pennor, bläckhorn, ringar och till och
med en sandal från 1300-talet. Här finns
pilgrimsmärken, kors och rosenkransar. Och
börsar och flera hundra silvermynt. Och så
många lappar inte sällan med text på latin.
– Historien blir så närvarande just för att
det inte är sakrala föremål utan personliga ägodelar. Det blir lättare att relatera till
dem som en gång satt här och lämnade de
här sakerna.

POESI OCH BESVÄRJELSER
Utöver vanliga kom-ihåg-lappar
och inbjudningskort finns både
kärlekspoesi, nonsensdikter
och osande besvärjelser på latin
bland de lappar som hittats under
Domkyrkans korstolar. Här några
exempel:
”Jag fann en ros så ljuvlig i sin första blomning,
hennes kinder rodnar lätt
och mitt hjärta blir hett när hon är
nära”.
”Katten David flög genom rummet
med fisken.
Ja, inte David som skrev Psaltaren,
alltså”.
”Ni svarta munkar, ni gitter inte
göra någonting.
Ni är ett pack, ni ska stryka med i
pesten.”

BRIT TA COLLBERG
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boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

BO SANDELIN

Ekonomin i EU
(Studentlitteratur)

Mats Roslund, historisk arkeolog.

Vad betydde finnarna
för de skandinaviska
vikingarna?
– Finnarna var tillsammans med grupper från
Mälardalen de första vikingarna i Österled
och utan dem hade det inte blivit någon
vikingatid. De var ledsagarna in i det vidsträckta okända landskapet österut. De visste
vad som fanns bortom de stora skogarna,
de kunde terrängen, språket och kulturen.
Under 700-talet intensifierades kontakterna
mellan svear och finnar. Många reste från
Mälardalen till området runt och bortom
Finska viken, för pälsjaktens skull.

Varför gjorde ni en antologi om kontakterna runt Östersjön på vikingatiden?
– Det finns en överdriven bild av skandinavernas betydelse under vikingatiden. Vi ville undersöka vilken
roll de östersjöfinska folken
spelade, finnarna men också till
exempel esterna. Ända sedan
stenåldern har folken i Mälardalen, på Åland och i sydvästra
Finland varit allierade, något
som många arkeologiska fynd
kan berätta om.

JOHAN CALLMER, INGRID GUSTIN &
MATS ROSLUND (RED.)

Identity Formation and
Diversity in the Early Medieval
Baltic and Beyond – Communicators and Communication
(Brill)
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Denna nyupplaga av boken följer och förklarar de viktigaste faktorerna i de olika EU-ländernas ekonomi på ett
pedagogiskt sätt. Boken vänder sig till dem som vill ha
en aktuell överblick över den ekonomiska utvecklingen
– ända fram till idag. Författaren, Bo Sandelin, professor emeritus i nationalekonomi, gör jämförelser mellan
EU-länderna, historiskt och i nutid och resonerar kring
aktuell befolkningsutveckling, arbetslöshet och sysselsättning.

GUNNAR BROBERG & DAVID DUNÉR (RED.)

Beredd till bådadera.
Lunds universitet och omvärlden
(Lunds universitet)
Denna bok har kommit till med anledning av universitetets 350-årsjubileum och är resultatet av ett forskningsprojekt med idéhistorikerna Gunnar Broberg, David Dunér, Svante Nordin, Gustav Holmberg, Thomas Kaiserfeld,
Elisabeth Mansén och Jan Eric Olsén, litteraturvetaren
Katarina Bernhardsson och historikern Johan Östling.
Boken är en antologi som koncentrerar sig på valda
delar av universitetets historia och huvudsakligen fokuserar på LU:s samverkan med omvärlden under de senaste
50 åren. Här finns bland annat kapitel om internationella
kontakter, politiken och studenterna, om LU:s roll för
folkbildningen, om tidningen Lundagårds egen historieskrivning, och om hur anatomiska institutionen fick
tillgång till kroppar att dissekera.

HARALD GUSTAFSSON

Nordens historia.
En europeisk region under 1200 år
(Studentlitteratur )
Boken vänder sig till den som vill få en lättillgänglig och
vetenskapligt grundad översikt över de nordiska samhällenas historia. Nordens historia från vikingatid fram till
idag är en historia om både integration och splittring.
I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, samtidigt som Norden hela tiden har
haft gemensamma särdrag, t.ex. den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de
senaste århundradena.
I denna nyupplaga har texten aktualiserats på en
mängd punkter. Bland annat diskuteras tendenser i det
tidiga 2000-talets värld i ett nyskrivet kapitel. Här lyfts
integrationen, globaliseringen och migrationsrörelserna
som ställer de nordiska samhällena inför nya utmaningar.
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gästtyckaren.

foto: gunnar menander

Att vi lever i individualismens tidevarv tycks inte gälla
reaktionerna på Donald Trump. Många förfasar sig i samma
tonart, och det finns en risk i att vi forskare tappar koncepterna,
skriver Charlotta Levay, forskare på Ekonomihögskolan och
specialiserad bland annat på karismatiskt ledarskap.

Var är forskarnas kritiska
tänkande när det gäller Trump?

U

nder amerikanska presidentvalrörelsen fascinerades
jag enormt av fenomenet Donald Trump. Vad för
slags ledare var han och vilka var hans anhängare?
Vad drog folk till hans massmöten och vad var det
som pågick där? Många var snabba att ta fram fasciststämpeln –
sådana resonemang kunde man till och med höra i universitets
korridorerna, där folk ändå är tränade i kritiskt tänkande och har
andra förklaringsmodeller att tillgå än trötta paralleller till 30-talet.
Men det fanns också mer nyanserade resonemang, i synnerhet i
amerikanska medier. Exempelvis från
Arlie Hochschild – sociologen som
myntat begreppet ”emotionellt arbete” och som de senaste åren gjort
etnografiskt fältarbete hos Tea Partyanhängare, vilka sedan blivit Trumpanhängare. På tidskriften Slates
lysande poddradioprogram Trumpcast intervjuades J.D. Vance om sin biografiskt förankrade Hillbilly
Elegy, en skildring av den vita arbetarklassens livsvärld och vedermödor.

ration över sakernas tillstånd. Det går inte att gå in på en tidningshemsida utan att översköljas av alarmistiska artiklar om Trump,
och det går inte att öppna sin Facebooksida utan att mötas av ett
flöde med upprörda inlägg om Trumps senaste påhitt. Satirfilmerna som delas är ibland rätt roliga, men annars är det hela så enformigt och förutsägbart att klockorna stannar.
DET SÄGS ATT VI LEVER i individualismens tidevarv där alla vill vara

originella, men det tycks inte gälla
just reaktionerna på Trump.
Så fenomenet som behöver förklaras är inte längre Trump och hans
efterföljare utan allt ståhej kring
Trump. Vad är det hos Trump som
gör att alla journalister kastar sig på
samma boll? Vad är det som får så
många människor att falla in i samma mönster av hu och vad hemskt
och vad förfasad jag är? Vad är det som får samhällsvetenskapliga
forskare att på fullt allvar tala om gryende diktatur när en demokratiskt vald president börjar genomföra sina vallöften?
Är det någon sorts masspsykos, eller grupptänkande på
samhällsnivå? Handlar det om att visa att man är en välanpassad
samhällsmedlem och om svårigheten att tänka bortom för-givettagna föreställningar? Och finns det kanske en risk att vi forskare
tappar koncepterna när vi möter en politiker som så uppenbart
ifrågasätter akademiska perspektiv på tillvaron?
Se där några frågor att diskutera i universitetskorridorerna.

”Vad är det som får samhälls
vetenskapliga forskare att på fullt
allvar tala om gryende diktatur
när en demokratiskt vald president
börjar genomföra sina vallöften?”

INSIKTERNA OM MOTIVEN hos Trumps väljarbas känner ni kan-

ske igen: oro bland globaliseringens förlorare över företags
nedläggningar, försämrade livschanser och de traditionella
värdenas sammanbrott; irritation över politisk korrekthet och
identitetspolitik; ilska mot de ekonomiska och kulturella eliter som
tycks driva på allt detta och känslan att Trump är annorlunda, inte
så där snorkig och överlägsen utan en modig sanningssägare som
försvarar vanligt folk.
Nu sedan valet och Trumps presidentinstallation är allt annor
lunda. Trumpcast har tappat stinget och blivit ett forum för frust
LUM NR 2 | 2017

CHARLOT TA LEVAY
DOCENT PÅ EKONOMIHÖGSKOL AN
OCH FORSK ARE I ORGANISATION OCH LEDARSK AP
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Stöd våra studenter – donera till stipendier!
Din donation går till Lunds universitets stipendiestiftelse.
För att donera 50 kronor en gång, SMS:a ”Stipendier50kr” till 72370.
Alla gåvor är välkomna!

Lunds universitets donationskampanj - för en bättre värld

www.donationskampanj.lu.se
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på jobbet.

Hur tillgänglig på mejl
måste man vara på sin fritid?
Arbetsmiljöforskare efterlyser regler
ARBETSMILJÖ. Är det okej att chefen
mejlar sina medarbetare på kvällar
och helger? Fler arbetsgivare borde
ha uttalade regler för vad som gäller för mejlande efter arbetstid.
Det menar Mikael Ottosson som
forskar om arbetsmiljö inom projektet ”Ska du gå hem redan?”

Vår arbetstid har blivit porös och många har
idag inga klara gränser mellan jobb och fritid. Mikael Ottosson minns 90-talet när han
var doktorand på Historiska institutionen.
– Vi hade en dator med internetuppkoppling så jag gick dit ibland för att se om
det kommit något e-postmeddelande. Det
hade det sällan.
Tjugo år senare hade han kunnat ägna
hela arbetsdagen åt att skriva och svara på
e-post, om han ville. Av de cirka hundra
mejl han får om dagen tycker han att endast ett tiotal är relevanta för honom. Resten är spam eller att han blir inkopierad i
långa mejlkonversationer som han egentligen inte har att göra med.
– Funktionen ”svara alla” borde användas med större eftertanke.
MIKAEL OTTOSSON TALAR OM symbolkom-

munikation, ett fenomen som han har studerat inom ett forskningsprojekt om arbetsmiljö som han har driver tillsammans med
kollegan Calle Rosengren.
Med symbolkommunikation menar han
mejlandets symboliska innehåll, exempelvis
att man är engagerad och att man arbetar.
Han tror att det finns ett samband mellan
symbol-mejlande och att man jobbar hem
ifrån: skickar du ett mejl så vet dina kollegor
att du sitter vid datorn och jobbar.
LUM NR 2 | 2017

ger Mikael Ottosson, och som den historiker han är drar han paralleller till tiden före
industrialismen då arbetsdagarna var långa,
men kanske mindre kompakta än när industriarbetet gjorde sitt intåg.
– Precis som nu pågick arbetet tills man
gick och la sig. Fast på den tiden fanns så
klart inte stressmomentet att du alltid skulle
vara nåbar, tillägger han.
FÖR MÅNGA är den flexibla arbetstiden ett

Flytande arbetstid betyder frihet för vissa
och stress för andra, säger Mikael Ottosson.

Mikael Ottosson ser också ett samband
mellan det myckna mejlandet och diffusa
arbetsuppgifter.
– Idag är det många som har ganska
otydliga arbetsuppgifter, där man inte ser
ett omedelbart resultat, säger han. Då kan
mejlande vara ett sätt att visa sig duktig och
att man faktiskt presterar.
Den ständiga uppkopplingen har också
fört med sig att gränsen mellan arbetsliv och
fritid har suddats ut. Många tar arbetet med
sig hem, men också fritiden med sig till jobbet. Beteendet förstärks av att de kommunikationsverktyg som vi använder på jobbet
ofta är samma som de använder på fritiden.
– Arbetstiden har blivit mer porös, sä-

bra sätt för att få livspusslet att gå ihop. Men
för andra blir gränslösheten ett stressmoment. Mikael Ottosson tror att en delförklaring till det ökade antalet med utmattningssyndrom och stressrelaterade besvär
kan vara vår ständiga uppkoppling mot jobbet. Enligt en undersökning som han och
kollegan Calle Rosengren gjort svarar över
30 procent av Sveriges befolkning på jobbmejl efter arbetstid och 23 procent uppger
att de förväntas vara tillgängliga i mobilen
och på mejlen efter jobbet.
I Frankrike finns sedan årsskiftet en lag
som tvingar arbetsgivare att upprätta en
policy kring hemarbete. Det är en bra lagstiftning tycker Mikael Ottosson.
– Det betyder inte att man inte får arbeta hemifrån, men det tvingar arbetsgivaren
att ta ställning till vilka regler som gäller. På
så sätt minskar den osäkerhet som många
tycker är besvärande.
Men om inte arbetsgivaren reglerar mejlandet så får man se till att göra det själv.
Annars blir man både stressad och ineffektiv tror Mikael Ottosson som dock inte lever
som han lär.
– Nej, jag jobbar just nu hemifrån och har
flytande arbetstider…
TEXT & FOTO: ULRIK A OREDSSON
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på gång.
17 MARS Symposium. Sound environment center: ”Child & Noise – How does the
child experience sound environment?”
Info: www.lu.se/event/sound-environmentcenter-child-noise-how-does-the-child-experience-sound-environment Kl 15.00–16.00
Belfragesalen, BMC, Lund. Kontakt: projektledare@ljudcentrum.lu.se
17 MARS Lunchkonsert på Universitetsbiblioteket. Kör från Musikhögskolan. Kl
12.15–13.00.
18 MARS Öppet hus i AF-borgen för
blivande studenter. Träffa studenter och studievägledare, gå på guidade turer till studentnationer m.m. Info: www.lu.se/oppethus Kl
10.00–15.00 AF-borgen och Palaestra, Lund.
Kontakt: matilda.roijer@er.lu.se
18–19 MARS Bajsresa & ljudshow i Vattenhallen. Kl 12.00–17.00, Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund. Info:
www.lu.se/event/bajsresa-ljudshow-i-vattenhallen
18 MARS Visning: Det ska gudarna veta.
Myter, människor och missöden under antiken. Kl 18.30 på Historiska museet, Krafts
torg 1, Lund. Kontakt: reception@luhm.lu.se
19 MARS Skapande verkstad för barn:
Gudar och mytologiska väsen. För barn

ca 5–12 år. Vill du ha en garanterad plats ring
046-2227944 eller mejla reception@luhm.
lu.se Kl 13.30 på Historiska museet, Krafts torg
1, Lund.
19 MARS Föreläsning. ”Musikestetik
i praktiken”. Föreläsning med Lennart Stenkvist, f.d. programchef för Malmö symfoniorkester. Kl 15.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.
21 MARS Lunds filosoficirkel. Benny Carlsson: ”Mindre kända sidor av den
svenska modellen. Begrepp, rötter, utmaningar”. Kl 19.30–21.00 LUX hörsal, Lund.
22 MARS Världsvattendagen firas med
symposium i Stadshallen. Kl 8.30–12.15 Stadshallen i Lund. Kontakt: ann.akerman@lucsus.
lu.se Info: www.lu.se/event/varldsvattendagen
22 MARS Symposium. Vetenskap och
beprövad erfarenhet: Miljö. Vari består den
evidens som policybeslut om miljön vilar på,
och som ligger till grund för praktisk miljövård i våra regioner och kommuner? Kl 13.15–
16.30, LUX B237, Helgonavägen 3, Lund Info:
www.vbe.lu.se. Anmälan: med.etik@med.lu.se
22 MARS Föreläsning. Professor Nikolas Rose: ”The urban brain: Living in the
neuro social city”. Kl 14.15–16.00 LUX, rum
C121, Helgonavägen 3, Lund.

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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Mötesplats!

Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och
fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher
och middagar, vacker miljö och behagligt boende.
Varmt välkommen!

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se
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22 MARS 350 år av musik. Följ med flöjtisten Anders Ljungar-Chapelon på en musikalisk tidsresa från Ludvig XIV:s tid fram
till idag. Kl 18.00 Dunkers kulturhus, Helsingborg. Info: hedvig.weibull@folkuniversitetet.se
22 MARS Jubileumskurs: ”Handslag,
famntag, klapp eller kyss? Hur vi hälsar
och gränserna för mångfalden”. Dan-Erik
Andersson, universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Kl 19.00–20.00
LUX aula, Helgonavägen 3, Lund.
23 MARS EU-dag på Lunds universitet.
EU-kommissionen är på Sverigeturné och besöker Lunds universitet Kl 12.30–16.30 på AFborgen, Lilla sal & Nya fest. Info: www.lu.se/
event/eu-dag-pa-lunds-universitet-0 Anmäl
dig senast den 20 mars: http://bit.ly/2lub0pD
Kontakt: karin.landh@ec.europa.eu
25–26 MARS Robotshow i Vattenhallen. Kl 12.00–17.00, John Ericssons väg 1,
Lund. Info: www.lu.se/event/robotshow-i-vattenhallen-3
27 MARS Föreläsning. Johannes Ljungberg: ”Den rätta tron. Lunds universitet i
det konfessionella Europa”. Kl 18.30–20.00
LUC: C121, Helgonavägen 3, Lund.
27 MARS Jubileumskurs. Professor Kenneth Persson: ”Vattenkonst, eller konsten
att rena vatten”. Kl 19.20–20.00. Plats: ej
bestämd än. Info: www.lu.se/lunds-universitet-350-ar/om-programmet/jubileumskursen
28 MARS Roboten – människans vän
eller fiende? Arr: Kungliga Fysiografiska Sällskapet och Medicinska fakulteten. Anmälan
senast 17 mars till kansli@fysiografen.se. Info:
nils-otto.sjoberg@med.lu.se Kl 10.00–15.30
aulan, Skånes universitetssjukhus i Lund.
28 MARS Föreläsning med Lunds senioruniversitetet. Professor em. Satish Satra:
”Tillbakablick: en händelserik resa”. Kl
14.00–16.00 i Pingstkyrkans stora sal, Stora
Södergatan 25, Lund.
28 MARS Lunds filosoficirkel. Inger Enkvist: ”Varningstecken i festyran. Svensk
utbildning är inte på rätt väg”. Kl 19.30–
21.00 Palaestra, Lund. Kontakt: sven_a.jonsson@med.lu.se
29–30 MARS Hilding Pleijel-symposium VII: Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn. Inbjudna föreläsare från Danmark,
Norge, Storbritannien och Sverige. Öppet för
allmänheten. Plats: LUX C:126 Helgonavägen
3, Lund, öppet hela dagen. Kontakt: anders.
jarlert@ctr.lu.se
29 MARS Föreläsning. Crafoords vetenskapslunch: ”Livsstil och sjukdomsrisk – lika
för alla?” Isabel Drake, forskare i epidemiologi. Kl 12.15–13.00 på Martas Café, Stadsbiblioteket, Lund.
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29 MARS Föredrag. 350 år av filosofi:
”Tankar om tänkande nu och då”. Peter
Gärdenfors ger en översikt över vad som hänt
sedan 1667 på Stadsbiblioteket i Helsingborg,
kl 18.00.
30 MARS Föredrag. ”Banbrytare vid
Lunds universitet”. Om bland andra Nils
Alwall, Birgitta Odén, Anders Nygren, Knut
Wicksell. Kl 19.00–21.00 på Athen, AF-borgen, Lund.
31 MARS Konsert. Odeum gästas av
Hamburg University Choir som tillsammans med Lunds akademiska kör framför
musik av svenska och tyska tonsättare. Dirigenter: Thomas Posth och Cecilia Martin-Löf.
Kl 19.30 Universitetets aula, Lund.
3 APRIL Guidad visning av Juridicum.
Samling i receptionen. Kl 17.00–18.00 Lilla
Gråbrödersgatan 4–6, Lund. Kontakt: matilda.
wadenback@jur.lu.se
3 APRIL Jubileumskurs: Docent Anna
Jonsson: ”Vetenskap och kunskap i praktiken”. Kl 19.00 – 20.00 EC1, Crafoordsalen,
Holger Crafoord Centre, Tycko Brahes väg 1,
Lund.
4 APRIL Lunchkonsert på Pufendorfinstitutet med Jonas Losciale på klarinett,
Gerda Holmquist på cello och Julia Sigova på
piano. De framför Rota och Piazzola. Kl 12.15–
13.00 Pufendorfinstitutet, 2:a vån, Biskopsgatan 3, Lund.
4 APRIL Lunds filosoficirkel. Ingmar
Karlsson: ”Balfourdeklarationen om Palestina – startpunkten för en hundraårig
konflikt”. Kl 19.30–21.00 Universitetsaulan,
Lund.
5 APRIL Föredrag. Crafoords vetenskapslunch: ”Framtidens behandling vid hjärnblödning”. Kl 12.15–13.00 Martas Café,
Stadsbiblioteket i Lund. Info: www.med.lu.se/
vetenskapsluncher
5 APRIL Föreläsning. Står Sverige inför
en ny finanskris? Varför uppstår finanskriser,
hur påverkar de samhället, och står Sverige inför en ny finanskris? Fredrik NG Andersson. Kl
19.00 – 20.00 Crafoordsalen, Ekonomihögskolan, Lund.
6 APRIL Jubileumskurs: Pjäsen ”Berusade” på Teaterhögskolan i Malmö. Info: www.
lu.se/lunds-universitet-350-ar/om-programmet/jubileumskursen Kl 19.00 på Teaterhögskolan, Bergsgatan 31, Malmö.
7–8 APRIL Konsert. Musikskolans kammarmusikfestival – UTSPEL. På olika platser
i Malmö ges fyra konserter under två dagar,
med allt från trio till kammarorkester, med studenter från musiker- och kyrkomusikerutbildningarna. Hela dagen i Malmö. Info: konsert@
mhm.lu.se
8 APRIL Jubileumsmagnolior – nyplantering, föreläsning och auktion. MagnoliLUM NR 2 | 2017

or och kunskap hör ihop i Lund! Som en gåva
från Akademiska Hus till universitetet kommer
därför ett stråk av magnolior att planteras
från Kemicentrum i norr till Lundagård i söder. Var med vid första historiska planteringen
och hör en magnolieföreläsning. I Lund hela
dagen. Kontakt: carina.jensen@kommunikation.lu.se
8 APRIL Biologins dag i Lund. Fullspäckat program på Biologiska institutionen med
bl.a. Biologishowen som bjuder på två fartfyllda familjeföreställningar. Kl 12.00–16.00 i
Biologihuset & Ekologihuset, Sölvegatan 35 &
37, Lund.
8–9 APRIL Atomresan & Påskshow i
Vattenhallen. Kl 12.00–17.00 Vattenhallen
Science Center, John Ericssons väg 1, Lund.
10-13 APRIL Påsklov i Vattenhallen.
Info: www.lu.se/event/pasklov-i-vattenhallen-3
10 APRIL Jubileumskurs: ”Främre
Orientens gamla språk och religionshistoria”. Kl 19.00–20.00 LUX aula, Helgonavägen 3, Lund.
11 APRIL Föreläsning med Lunds senioruniversitet. Professor Eva Haettner Aurelius:
”Drottning Kristinas brev till Ebba Sparre –
tre märkliga brev”. Kl 14.00–16.00 Pingstkyr-

kans stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.
11 APRIL Föredrag. Arkeologi för alla!
”Relationen mellan hund och människa i
förhistorisk tid”. Elisabeth Iregren, professor i historisk osteologi, och Kristina Jennberg,
professor i arkeologi. Kl 15.15–16.00 LUX, Helgonavägen 3, sal B237, Lund.
11 APRIL Lunds filosoficirkel. Johan Östling: ”Klassiska ”Fråga Lund” – gammal
lärdomskultur på bästa sändingstid”. Kl
19.30–21.00 Palaestra, Lund.
19 APRIL Jubileumskurs: ”Mänskliga
rättigheter – även för personer med funktionsnedsättning”. Info: www.lu.se/lundsuniversitet-350-ar/om-programmet/jubileumskursen Kl 19.00–20.00 Pufendorfsalen, Lilla
Gråbrödersgatan 3, Lund.
20 APRIL Konferens Bayes@Lund2017.
Info och anmälan, www.maths.lu.se/bayeslund2017/ Kl 08.00–18.00 MA7, Annexet, Sölvegatan, Lund.
21–22 APRIL Humanist- och teologdagarna 2017. Under HT-dagarna hålls ett 40tal populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar på temat ”Framtid”. 21 april kl 09.00 till
22 april kl 13.00, LUX, Helgonavägen 3, Lund.
Info: gisela.lindberg@kansliht.lu.se

disputationer.
17 mars
Farrokh Ghani Zadegan i elektroteknik:
”Reconfigurable on-chip instrument access
networks: analysis, design, operation, and
application”. Kl 10.15 i hörsal E:1406, E-huset,
Ole Römers väg 3, Lund.
Wureguli Reheman: ”Mechanical behaviour of growing precipitates”. Kl 10.15 föreläsningssal M:E, hus M, Ole Römers väg 1, Lund.
Anna Wahlöö: ”Att göra en klassisker: En
studie av fenomenet moderna möbelklassiker
i en samtida svensk kontext”. Kl 10.15 Hörsal
A:B, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Sölvegatan 24, Lund.

24 mars
Sverker Zadig: ”Ledarna i kören: Vokala samarbeten mellan körsångare”. Kl 10.00 Musikhögskolan i Malmö.
Margaret Samahita: ”Self-image and
economic behaviour”. Kl 10.15 Holger Crafoord Centre EC3:210, Lund.
Rakesh Gangarajaiah: ”Adaptive baseband processing and configurable hardware

for wireless communication”. Kl 10.15 föreläsningssal E:1406, Hus E, LTH, Lund.

25 mars
Henrik Andersson i praktisk filosofi: ”How
it all relates. Exploring the space of value comparisons”. Kl 10.15 i sal B336, LUX, Helgonavägen 3, Lund.
Mette Sjölin i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Stage appropriations of Shakespeare´s tragedies 1979–2010”.
Kl 10.15 hörsalen, Språk- och litteraturcentrum
Helgonabacken 12, Lund.

31 mars
Amalia Foukaki: ”Corporate standardization
management: A case study of the automotive industry”. Kl 13.00 Holger Crafoord Centre
EC3:207, Lund.

Disputationer som ägt rum
Ravi Bhongir i klinisk medicin med inriktning medfödd immunitet: ”On dysregula41

hänt.
ted inflammation and airway host defense”.
Sara Helmersson i socialt arbete: ”Mellan systerskap och behandling: Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldutsatta kvinnor.
Annarita Antelmi i klinisk medicin med
inriktning yrkes- och miljödermatologi:
”Permanent hair dyes: Exposure, diagnostics,
and prevention of contact allergy”.
Ida Lindgren i klinisk medicin med inriktning reproduktion: ”The impact of gonadotropin receptor polymorphisms on human
reproductive function”.
Ann Nozohoor Ekmark i klinisk medicin
med inriktning plastikkirurgi och barnkirurgi: ”Hypospadias surgery. Clinical aspects
and outcomes”.
Janne Väänänen i vattenförsörjningsoch avloppsteknik: ”Microsieving in municipal waste water treatment – chemically enhanced primary and teritary treatment”.
Aseem Undvall Anand i klinisk medicin med inriktning urologisk cancerforskning: ”Quantitative imaging-biomarkers in
prostate cancer. Validation of automated bone
scan index in the context of radiographic. Disease progression in metastatic castration resistant prostate cancer”.
Tobias Palmér i matematik: ”Computer
vision based analysis of animal behavior”.
Ann-Kristin Björk i klinisk medicin med

inriktning dermatologi: ”Patch testing with
metals with focus on gold”.
Roshanak Ghazanfari i biomedicin med
inriktning stamcellsbiologi: ”Biology of human primary bone marrow mesenchymal stromal stem cells”.
Catharina Strid i psykologi: ”Assessment
and treatment of mental health problems in primary care: the course and result of internet-based CBT and physical exercise on psychological
functioning, stress and sleep”.
Alma Raissova i tjänstevetenskap: ”Servicescapes seen by visually impaired travellers:
Time-geography approach to servicescape research”.
Rikard Warlenius i humanekologi: ”Conceptualizing environmental inequalities as ecological debt and ecologically unequal exchange”.
Abdulhakim Abdi: ”Primary production
in African drylands: quantifying supply and demand using earth observation and socio-ecological data”.
Lena Svenaeus: ”Konsten att upprätthålla
löneskillnader mellan kvinnor och män: En rättsociologisk studie av regler i lag och avtal om
lika lön”.
Kamal Hossain: ”High valent metal oxo
complexes as oxidation catalysts”.
Niklas Boke-Olén: ”Global savannah phenology: Integrating earth observation, ecosystem modeling, and phenocams”.

Mon–Thurs: 8–17, Fri: 8–16
Medicon Village, Building 401
046–590 15 10, 072–505 15 10
Foreman/Verkmästare: Mats Grip
Instrument Maker/Instrumentmakare: Jan-Erik Falck

STIPENDIUM. Peter Jönsson, biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, har
tilldelats 2016 års Carl Tesdorpf-stipendium för
sin forskning om hur molekyler interagerar på
cellytor.
PRIS I. Kungliga Vetenskapsakademien ger Edlundska priset 2017 till Kenneth Wärnmark
vid Centrum för analys och syntes ”för hans genombrott inom forskning kring järnbaserade
sensitorer för färgämnessolceller”.
PRIS II. Kungliga Vetenskapsakademien ger
Wallmarkska priset 2017 till Ulf Nilsson på Kemiska institutionen för hans forskning kring
”molekylär igenkänning av syntetiska substanser och naturliga biomolekyler som förenar fundamentala frågeställningar på molekylär nivå
med kandidatstudier för nya läkemedelssubstanser”.
CLINICAL FELLOW. Emma Niméus, specialistläkare i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid LU, har utsetts till
Wallenberg Clinical Fellow 2016. Syftet med
forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows
är att stimulera svenska läkares kliniska forskning och att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Bakom satsningen
står Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
UTMÄRKELSE. 85 medarbetare vid Lunds universitet fick utmärkelsen ”Nit och redlighet i statens tjänst” NOR, i början av mars i år. NOR ges
till medarbetare som antingen varit anställda i
statens tjänst i 30 år, eller i 25 år och går i pension. Förutom medalj kan de som får utmärkelsen välja ett dam- eller herrarmbandsur, graverat konstglas eller slipat konstglas. Se namnen
på årets mottagare av NOR under ”Nyheter” på
www.medarbetarwebben.lu.se

Manufacturing/Tillverkning • Service
Restoration/Reparation • Electronics • Laboratory Glass

RÄTTELSE
2017 års stipendier och konferensbidrag från

The Birgit Rausing
Language Programme
Anvisningar för ansökan – se hemsidan:
www.sol.lu.se/forskning/stipendier/the-birgit-rausing-language-programme/
Beslut om tilldelning sker i juni 2017.
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I LUM 1 2017 skrev vi i en bildtext att
Boel Flodgren blev Europas första kvinnliga universitetsrektor när hon tillträdde
1992 – en vida spridd uppfattning som
dock inte stämmer. Flodgren var inte ens
den första kvinnliga universitetsrektorn
vid namn Boel: åren 1978–1989 var den
lundautbildade sociologen Boel Jørgensen rektor för Roskilde Universitetscenter i Danmark. Huruvida denna Boel
också var Europas första kvinnliga universitetsrektor vill LUM låta vara osagt.
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KÄRLEKSHYLLNING. Som en del av LU:s
350-årsjubileum arrangerade sektionen Externa relationer Love@Lund på Alla hjärtans dag.
Detta för att lyfta fram Lunds universitet som
oslagbar kärlekshub, där många träffar sitt livs
kärlek. Under dagen visades bland annat en
fotoutställning med kärlekshistorier som börjat
i Lund. Ett av paren som medverkade var Rikke
och Gabriel som fotograferats vid ett träd.
– En mörk decemberkväll gick jag genom
Botaniska trädgården när Gabriel plötsligt
hoppade ner från det här trädet och skrämde
mig, säger Rikke.
– Och på något sätt funkade det, nu har
vi snart varit tillsammans i tjugo år och har tre
barn, säger Gabriel.

PROMINENT BESÖK. Kanadas generalguvernör David Johnston besökte LU tillsammans
med Kung Carl XVI Gustaf i slutet av februari.
Det var en del av programmet för ett stort kanadensiskt statsbesök. I Lund fick de en presentation av MAX IV och ESS. Dessutom hölls ett
rundabordssamtal på temat ”Where to next?
The benefits and opportunities for enhanced
cross-sectoral linkages on innovation and research between Canada and Sweden”. Deltog
gjorde direktörerna för ESS och MAX IV och de
gästande delegationerna som bland annat bestod av representanter för Vinnova, samt Sveriges och Kanadas forskningsministrar, Helene
Hellmark Knutsson och Kirsty Duncan. Under besöket undertecknades en avsiktsförklaring för framtida forskningssamarbeten. Dagen
avslutades med en officiell middag som Lunds
universitet och rektor Torbjörn von Schantz
stod värd för. foto: kennet ruona

Spathaspora hagerdaliae och Spathaspora
gorwiae heter följaktligen de nyfunna jäststammar som förra året isolerades i rötad
ved i Amazonas. Bakom upptäckten, och
namnen, står professor Carlos A Rosa och
hans forskargrupp vid brasilianska Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
De båda lundaforskarnas specialitet är
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Grattis Karina Klok och
Tove Marling Kallrén...
... som driver bokförlaget Makadam, som tilldelas det prestigefyllda Rausingpriset 2017.

Mikrobiologer ger namn åt jäststammar
LTH-forskare i teknisk mikrobiologi
har framgångsrikt ägnat sig åt att omvandla skogs- och jordbrukets växtavfall till etanol – som inte konkurrerar
med matproduktion – i mer än trettio
år. Detta långt före många andra intresserade sig nämnvärt för ämnet.
En av pionjärerna är Bärbel Hahn Hägerdal, professor emerita som jämte
sin yngre kollega, professor Maria
Gorwa-Grauslund, nu hedras för sina
insatser genom att få två nyupptäckta
jätststammar uppkallade efter sig!

Rausingpristagarna Karina Klok och Tove
Marling Kallrén foto: jan - erik lindkvist

Bärbel Hahn Hägerdal och Maria GorwaGrauslund. foto: kennet ruona och apelöga

jäsning av sockerarten xylos. Kompetensen
är avgörande. Om bioetanol som tillverkas
av restprodukter från skogs- och jordbruket
ska ha en rimlig chans att börja massproduceras måste jäsningen av xylos fungera
hyfsat effektivt. Med en färre kolatom än
glukos, som det finns rikligt av i första generationens bioetanol från sockerrör, majs
och vete, är xylosen mer ”svårtuggad”. De
nyfunna jäststammarna förväntas öka xylosens jäsningseffektivitet.
KRISTINA LINDGÄRDE

Hur känns det?
– Det känns förstås fantastiskt! Rausingpriset är en verkligt hedrande utmärkelse, en ära som vi vill dela med alla
våra författare och samarbetspartners,
utan vilka vi inget vore. Med snart 250
utgivna titlar har vi efterhand en riktigt
stor mängd duktiga forskare att tacka
för vår existens! Att få en utmärkelse av
denna dignitet från vårt moderuniversitet är alldeles extra roligt.
Er Rausingföreläsning har titeln
”Bokens framtid”. Hur ser ni på
den?
– Till att börja med måste vi definiera
vad boken är och vilken del av bokmarknaden vi diskuterar – redan där kan vi
fylla en föreläsning. Men ur vårt perspektiv: Att akademikerna fortsatt vill
publicera sin forskning i bokform, att
i synnerhet humanisterna behöver få
skriva på sitt eget språk, att behovet av
tredje uppgiften är större än någonsin –
allt detta och mycket annat leder oss att
tro på en framtid för den bok som står i
fokus för Makadam.
MARIA LINDH
FOTNOT. Priset är på 50.000 kronor

och föreläsningen avslutar HT-dagarna den 21–22 april som i år har temat
”Framtid”.
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Hallå Kimberly Nicholas...
... lektor vid Lunds universitets centrum
för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS. Donald Trumps syn
i klimatfrågan oroar henne, men det
växande motståndet väcker hopp.

Lundaforskarna Finlay MacGregor, Kimberly Nicholas
och Heather Schoonover vid Women’s March i Köpenhamn i januari 2017.

Ska du delta i ”March for Science”?
– Absolut. Jag gick med i den stora kvinno
marschen i Köpenhamn i januari, och tänker också delta i vetenskapsmarschen där
den 22 april.

krati. Vi är inte bara forskare utan också
medborgare och har både en rättighet
och ett ansvar att agera när vetenskapen
hotas.

Det finns kritiker som menar att
forskare inte ska demonstrera – att
det kan uppfattas som att bevaka
särintressen och bidra till polarisering. Vad tycker du?
– Det är upp till var och en hur man vill
agera. Jag förstår att forskare som är vana
att jobba i sina labb känner sig obekväma
med att gå ut på gatan och öppet säga
vad de tycker. Men jag menar att det är
viktigt att forskare är engagerade i samhället, att de delar med sig och står upp
för sin kunskap. Den behövs för att påverka beslutsfattandet inte bara inom områden som klimat och miljö. Forskningen
har en viktig i roll i en fungerande demo-

Är vetenskapliga fakta hotade på
allvar?
– Evidensbaserad vetenskap är inte hotad i sig själv, men dess inflytande. Och
även om jag tror att sanningen segrar i
det långa loppet, så kan man förstås bli
oroad av långa desinformationskampanjer med enda syfte att bagatellisera och
ifrågasätta vetenskapliga fakta, som varit
fallet inom klimatområdet.
Hur ska man förhålla sig?
– Jag tror det är viktigt att skilja på fakta
– som t.ex. de vetenskapliga bevis vi har
för att den globala uppvärmningen beror
på människan – och hur man handlar po-

litiskt och etiskt. Behöver exempelvis Sverige bry sig om klimathotet – vi ligger ju så
långt norrut och kommer inte att drabbas
så hårt? Svaret på den frågan handlar inte
om fakta utan om etik. Jag menar att det
vore oetiskt att inte agera eftersom det är
detsamma som att låta de allra fattigaste
länderna utsättas för de största riskerna.
Är du oroad för framtiden?
– Ja och nej. Det finns mycket att oroa
sig för inom politiken. Men jag ser också
hopp, kreativitet och energi hos de forskare och studenter som nu engagerar sig och
höjer sig röst. Jag hoppas att många vid
Lunds universitet tar chansen att demonstrera den 22 april – i Köpenhamn eller
kanske här i Lund. De som är intresserade
får gärna höra av sig till mig (kimnicholas.
com, Twitter@KA_Nicholas)!
BRIT TA COLLBERG

