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Klimatkammare vid LU slår köldrekord

Metalldörren stängs bakom mig och jag
för försiktigt de styva plastskydden åt sidan och tränger in i kylan. Termometern på klimatkammaren visar  grader
minus!
Det är som att kliva in i frysen där
hemma i köket, fast här är det dubbelt så
kallt. Kalluft blåser in genom två fläktar
uppe vid taket.
Det första jag märker är hur min utandningsluft sprutar iväg som hade den
tillhört en eldsprutande drake. Annars
känns det inte så farligt kallt. En stor
järntyngd på golvet är full av frost. Jag
lyfter på den en gång men står annars
stilla och tittar mig runt i det lilla, kala
rummet med plåtväggar.
står Ingvar Holmér
och ler mot mig.
Han har lovat att öppna dörren om
jag knackar på fönstret. Jag hoppas han
är en man som står vid sitt ord. Annars
har han chansen att göra slut på mig här
och nu. I  grader minus klarar man sig
inte länge.
Jag är klädd i en tjock rock med huva
UTANFÖR FÖNSTRET
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ovanpå min egen ylletröja. Jag har fleecevantar på händerna, men bara tunna
bomullsbyxor på benen. Det känns ganska snart.
Om jag öppnar munnen och suger in
luft får jag genast hostreflexer. Annars
känns inte kylan så obarmhärtig. Men
hade jag stannat länge hade jag nog fått
anledning att välja svarsalternativet ”det
gör mycket ont” i det frågeformulär som
finns uppsatt på väggen.
Snart, det kan väl ha gått två–tre minuter, knackar jag på glaset och – jodå,
Ingvar Holmér öppnar.
har temperaturen stigit ett par grader. Vi har ju öppnat dörren två gånger.
Jag testar denna sibiriska kyla eftersom professor Ingvar Holmér berättat att
hans laboratorium i vinter är den kallaste platsen i Sverige. Man har uppgraderat klimatlaboratoriet så att det nu klarar
betydligt lägre kyla än de tidigare cirka
 minusgraderna. Man har varit nere i
minus °C, lika med det svenska köldrekordet.
– Vi forskar om klimatpåverkan, fysiskt och ergonomiskt, förklarar Ingvar
Holmér. Detta sker både under kyla och
värme i en dubbel klimatkammare i källaren till Ingvar Kamprad Designcentrum.
 flyttades denna forskning från Arbetslivscentrum i Stockholm till Lund.
Professor Ingvar Holmér fick med sig
NÄR JAG GÅR UT
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▼

Det är kanske lite oväntat, men Sveriges kallaste plats ligger faktiskt i
Skåne. Närmare bestämt på Ingvar
Kamprad Designcentrum vid Lunds
universitet.
LUM gick dit och fick känna på livet vid minus 50 grader.

▼

Ingvar Holmér och Kalev Kuklane övervakar experimenten i värme och kyla från klimatlaboratoriets kontrollrum. FOTO : MATS NYGREN

Kalev Kuklane i den utrustning som han testade vid köldrekordet. Det är också Kalevs
isiga ansikte på förra uppslaget.
FOTO : INGVAR HOLMÉR

universitetslektor Kalev Kuklane på den
resan. Kuklane, med rötterna i Estland,
hade studerat ergonomi i Luleå och har
sedan stegvis flyttat söderut i Sverige.
I somras fick de en hel del publicitet
kring sin utredning om påfrestningarna
för rökdykare i  graders värme, detta
föranlett av en dödslycka i Norrköping.
De studierna gjordes i den varma klimatkammaren.

Han har ännu inga doktorander men
väl ett par examensarbetare just nu. En
studerar kraven på skånska byggarbetare
under vintern. Olof Sundström, klättraren som bestigit alla världsdelars högsta
toppar, arbetar med riskbedömning vid
äventyrsturism.

var att pressa ner kylan
under minus °C för att testa livsviktig
utrustning som ska kunna klara så kallla temperaturer i Sibirien. Testet görs för
ett tyskt företag som tillverkar andningsskydd för räddningsarbetare i bl.a. rysk
gasindustri. Andningsapparaten med syrgas ska kunna användas även vid olyckor i tunnlar – och den fungerade vid minus °C.
Man har sänkt temperaturen genom
UPPDRAGET NU
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att byta köldmedium i kompressorerna
som i princip fungerar likadant som i ett
kylskåp. Nu kan man testa i temperaturer mellan plus  och minus  grader.
Kalev Kuklane utsatte sig för en timme i den starka kylan. Han hade tre lager
kläder och gjorde regelbundna stepptester och annan fysisk aktivitet, vilket ledde till att han snarare var i varmaste laget
efteråt. Inte ens kall i tårna…
Det är ovanligt att man närmar sig så
kalla extremer i köldforskningen, vanligare är temperaturer kring minus  grader.
– Det finns fler köldkammare, men vi är
rätt ensamma om att göra försök på människor, ofta studenter. Med hjälp av tre–
fyra uppdrag per år från industrin (mest
mindre företag) samt medel från LTH kan
de hålla igång verksamheten och labbet,
som dock kostar . kronor i hyra årligen, berättar Ingvar Holmér.

ergonomiforskare på avdelningen driver man Centrum för miljö- och personskydd där man
värderar och provar skyddsdräkter. Man
har temadagar och man medverkar också i internationellt standardiseringsarbete. All personlig skyddsutrustning måste
CE-märkas och bakom det ligger mycket
forskning kring provningsmetoder.
TILLSAMMANS MED ANDRA

MATS NYGREN
FOTNOT: Den 2 februari 1966 sjönk tempe-

raturen i Vuoggatjålme, i den lappländska
fjällvärlden, till –52.6°. Detta är svenskt köldrekord enligt SMHI.
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I år är det hundra år sedan det som skulle bli Musikhögskolan i
Malmö startades. LUM åkte dit för att ta pulsen och mötte en
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25 På grön väg
Klimathotet hänger över oss och på många områden byts fossila bränslen ut mot biobränslen. Men hur ska vi göra för att få
trafiken mer rumsren? Forskare på LTH menar att det inte går
att hitta ett ersättningsbränsle. Alla alternativ måste provas,
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30 Eldsjälar med makt

NÄSTA LUM: Manusstopp 13 april. Utkommer 27 april.

I andra delen av LUMs serie ”Jakten på makten” tar vi en titt
på universitetets entreprenörer, som struntar i formella hinder
och tar sig makt att gå sin egen väg. På Medicinska fakulteten fick dock entreprenörskulturen bre ut sig så mycket att den
ekonomiska kontrollen brast.

ISSN: 1653-2295
OMSLAG: Gitarrist på Musikhögskolan.
Foto: Kennet Ruona.
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Lundageologer fick
antidarwinistisk gåva
OVÄNTAD PRESENT. I årets första

LUM berättade vi om debatten om
intelligent design och den koppling som finns till kristen fundamentalism. Men det finns uppenbarligen också organiserade islamiska
kreationister. Dessa har nu gått ut
i en offensiv av internationell omfattning – och en av måltavlorna är
Lund.

I början av mars levererades ett tiotal
tunga paket med en budfirma till Geocentrum. De var adresserade till olika
geologer men utan angiven avsändare.
En av mottagarna var Per Ahlberg och
han blev mycket glad. Äntligen hade den
laptop han väntat på kommit!
ett fem kilo
tungt praktverk med titeln Atlas of Creation. Av verkets  sidor består över 
sidor av fantastiska färgreproduktioner
av fossil och nu levande arter. Författaren
Adnan Oktar försöker visa att moderna
och uråldriga organismer liknar varanMEN PAKETET INNEHÖLL

dra så mycket att det inte kan ha
förekommit någon evolution.
Per Ahlberg skänkte
sitt exemplar till Geocentrums bibliotek. Där mottog föreståndaren Robin Gullstrand det med
blandade känslor.
– Jag visste först inte
vad jag skulle ta mig
till med det, säger han. Censur gillar jag
inte… men
till slut bestämde vi
oss för att
detta är ett
bibliotek för
vetenskaplig litteratur och inget
annat. Verket
kommer inte
att katalogiseras. Det förpassas till

vårt giftskåp, och där förvaras det tillsammans med annan kuriosa.
Tidskriften Science har uppmärksammat utskicket som tros omfatta hundratals, ja kanske tusentals exemplar. ”The
most gorgeous looking attack on evolution seen in a long time”, skriver man. En
version i fransk översättning har spritts
till hundratals gymnasieskolor, något
som t.o.m. fått franske utbildningsministern Gilles de Robien att reagera.
Boken har getts ut av en organisation som kallar sig Foundation for
Scientific Research i Ankara. Vilka finansiärerna bakom den storstilade gåvan är vill inte organisationen avslöja.
TEXT & FOTO :
GÖRAN FR ANKEL

Geocentrums
bilioteksföreståndare Robin
Gullstrand har
fått ett problem – ett fantastiskt vackert, men inte
helt vetenskapligt praktverk. Ska
det få finnas i biblioteket?

Nytt labb ska återskapa evolutionen
BIOLOGI. Går det att återskapa evo-

lutionära förlopp i laboratoriet? Det
är vad en grupp biologer vid LU vill
göra med hjälp av en anläggning
för experimentell evolution. Vetenskapsrådet stöder projektet med
2,9 miljoner kronor. Nu förbereds
en ombyggnad av ett laboratium i
Biologihuset.
Anläggningen består av tolv fermentatorer
där man kan kontrollera olika miljöfaktorer
som t.ex. temperatur och syrehalt. Det är
mikroorganismer som ska studeras – i första hand jästsvampar men också andra
svampar och alger. Man kan även under6

söka hur organismer klarar sig i konkurrens
med andra typer av organismer. Bakom ansökan står en grupp ekologer ihop med
professor Jure Piskur vid Institutionen för
cell- och organismbiologi.
– När det gäller stora djur har vi ju tillgång till fossil som vittnar om evolutionära förändringar som pågått i miljontals år.
Men när det gäller mikroorganismer vet vi
mycket lite om deras förflutna. Kan vi i laboratoriet ”skapa” en jäst som kan göra
samma saker som moderna jäststammar?
Kan vi göra vad naturen gjort genom att
utgå från ”primitiva” jäststammar, dvs. jäst
som inte kan användas för jäsning och som
inte kan producera öl, vin eller bioetanol?

Poängen med att använda mikroorganismer är förstås den snabba omsättningen
av generationer. Resultaten kan också ha
bäring på vår bild av hur växter och djur utvecklats. Om man inte lyckas efterlikna naturen kan det visa sig att det finns miljöfaktorer vars betydelse vi ännu inte förstått.
Det kan också visa sig att evolutionen kan
välja olika vägar för att nå samma mål. I
förlängningen kan dessa grundvetenskapliga experiment också ge tillämpad kunskap
i form av bättre metoder för jäsning och
produktion av vin, öl och bioetanol.
Forskarna hoppas ha anläggningen installerad någon gång i slutet av 2007.
GÖRAN FR ANKEL
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Hur gick det sedan?
Databas hjälper alumner att hålla kontakten med LU och varandra
ALUMNI. Framöver ska Lunds univer-

sitet satsa på karriärhjälp till lundastudenter som tagit examen de senaste tio åren.
– Gamla studenter kan registrera sig i våra alumninätverk. De får
större kontaktytor och karriärchanserna ökar, säger alumnisamordnare Magnus Lindqvist.
Gamla studenters framgångar är
dessutom ett argument när man vill
locka nya studenter.

Kontakterna mellan alumner från hela
Lunds universitet sker genom den nya universitetsgemensamma databasen Alumninät som i somras öppnades.
Modellen, som utvecklats tillsammans
med flera andra universitet, är anpassad
till både alumners, fakulteters och institutioners behov. Uppgifter om alla som
utexaminerats hämtas i LADOK. Alumnerna kan sedan delas in i olika grupper
t.ex. utifrån engagemang i föreningar och
annat under studenttiden, i alumninätverk och i utbildningsgrupper.
– För närvarande finns ett hundratal
nätverk inom Lunds universitets alumninät. Man kan kommunicera med och
inom en avgränsad utbildningsgrupp,
men också upprätta nya nätverk baserade på gamla kontakter från andra sammanhang, t.ex. korridors- och nationsliv eller tvärvetenskapliga kurser, säger
Magnus Lindqvist.
LTH har kommit längst med alumniverksamheten. För några år sedan skickades en tidning ut till alla LTH-alumner
med en anmälningsblankett. Av de närmare . examinerade civilingenjörerna har drygt . registrerat sig, dvs.
mer än  procent för hela LTH.
Många fakulteter och institutioner
har väl utbyggda kontakter med sina f.d.
studenter, men har hittills nöjt sig med
egna alumninätverk, t.ex. Ekonomihögskolan. Även Internationella miljöinstiLUM NR 3 | 2007

Magnus Lindqvist är LUs alumnisamordnare.

tutet har egna nätverk med f.d. studenter i hela världen.
Universitetet centralt står för alla
kostnader kring det nya alumninätet,
och hjälper fakulteter och institutioner
att starta och vidareutveckla sin alumniverksamhet. Initiativet måste dock komma från institutionerna och fakulteterna
själva, eftersom det är de som sedan ska
hålla i och utveckla kontakterna.
– Man får gärna kontakta mig om
man vill ha hjälp med alumniverksamheten, säger Magnus Lindqvist.
är naturliga ambassadörer för Lunds universitet, men för att
hålla relationen vid liv måste de informeras om universitetets utveckling. Alumner kan fungera som rådgivare, mentorer,
gästföreläsare, bollplank vid utvärdering
och utveckling av kurser etc. åt sitt gamla universitet.
– Universitetsstyrelsens ordförande
Allan Larsson vill utveckla vad han kalllar ”kunskapsturism”, t.ex. möjligheten
att som en del av sin semester lära sig något nytt i Lund. Detta är något som vi
hoppas kan attrahera alumnerna.
Äldre alumner har främst ett nostalgiskt intresse för Lund, det visar våra enkäter, fortsätter Magnus Lindqvist. De
GAMLA STUDENTER

vill gärna återvända, uppliva gamla minnen. Det är betydelsefullt, för detta förmedlar de till barn och kanske barnbarn
som sedan vill läsa i Lund.
De medelålders är svåra att intressera; de har så fullt upp att de inte hinner
engagera sig.
– Den grupp som vi vill prioritera är
de som tagit examen de senaste tio åren.
De är viktiga och för dem kan våra insatser göra en skillnad.
Bland studenter som läst det ganska
nya programmet i industriell ekonomi
gjordes t.ex. en enkät om var dessa hamnat i yrkeslivet.
– Resultatet blev mycket uppmärksammat och uppskattat; alumnerna hittade varandra, de som nu läser programmet såg möjligheter att knyta kontakter
och söka jobb framöver och även blivande studenter var intresserade av den här
”provkartan”. Sedan vi gjorde enkäten
har  alumner registrerat sig i alumninätverket; det är mer än  procent av
dem som läst industriell ekonomi.
ALUMNIVERKSAMHETEN spelar

en viktig
roll för att stärka universitetets varumärke, särskilt internationellt.
– Många delar av universitetet är redan
igång med bra alumniaktiviteter, men vi
behöver också jobba mer tillsammans.
Tidigare studenters framgångar gynnar
universitetet som helhet, och i allt fler
rankningar räknar man nu in sådana faktorer. Vill vi locka studenter måste vi kunna visa att det har ett värde att läsa här.
Alumninätverken är inte förbehållna
eliten, säger Magnus Lindqvist. De som
når verkliga toppositioner knyter universitetet kontakt med ändå. Mervärdet i att
arbeta med alumni är att man får kontakt
med och för samman alla som tagit examen i Lund – alltifrån mellanchefer i industrin till hjälparbetare i tredje världen.
TEXT & FOTO : BRIT TA COLLBERG
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Ekonomer satsar på
anställningsbarhet
UTBILDNING. Det blir starkt fokus på

anställningsbarhet i den nya fyraåriga civilekonomutbildningen. Studenterna ska jobba mer tillämpat
med datorprogram inom t.ex. redovisning och ekonomistyrning, arbeta med projektledning och slipa sina kommunikationsfärdigheter
på affärsengelska. Till nyheterna
hör ett omfattande samarbete med
Språk- och litteraturcentrum (SOL)
och att civilekonom blir en formell
yrkesexamen.

Den första kullen på den nya utbildningen antas i höst. Totalt finns  platser,
varav  med språklig inriktning och övriga med analytisk inriktning. ”Språkekonomerna” kan hösten  välja
mellan danska, franska, engelska, tyska,
italienska och spanska.
Hösten  växer utbudet. Då kan
man läsa arabiska, japanska, kinesiska
och ryska. Det krävs dock en termins
förkunskaper i det språk studenten vill
satsa på.
Det nya civilekonomprogrammet har
en ganska fast uppläggning. Det grundläggande valet gäller huvudämne, antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Studenter med språkinriktning läser

en termin utomlands, men också övriga
har den möjligheten.
– Generellt kommer vi att satsa mycket på att hålla samman varje kull, berättar biträdande programchef Niklas Sandell som tillsammans med programchef
Ulf Ramberg lagt upp det nya Bolognaanpassade civilekonomprogrammet.
De första två terminerna läser man
tillsammans. Alla får mycket träning i
affärsengelska.
– Vi arbetar helt integrerat med SOL.
Studenterna gör ett projektarbete på engelska som ska examineras från både företagsekonomisk och språklig synpunkt.
Överhuvudtaget vill man satsa mer på
den studiesociala delen.
– Varje student ska känna sig sedd och
tilltalas med namn! Vi ska också tillämpa
ett s.k. early warning system och snabbt
fånga upp dem som får problem med studierna.
Programtanken värnas, studenterna
ska hållas samman i klasser. Ett antal företag kommer att följa varje kull under
hela utbildningen. De anlitas som gästföreläsare, bidrar med praktiska fall, deltar
i paneldebatter, är föremål för examensarbeten och kan förhoppningsvis bidra
med praktikplatser.
BRIT TA COLLBERG

LU gick med plus 2006
EKONOMI. Lunds universitet går 48,7 mil-

joner plus för 2006. Samtliga områden,
utom det samhällsvetenskapliga och de
konstnärliga högskolorna, visar ett överskott för fjolåret, enligt årsredovisningen
som nyligen blev klar.
Kraftiga besparingar inom alla områden i kombination med att anslagen har
ökat förhållandevis mycket är delvis orsak
till det positiva resultatet, som ligger i linje
med delårsrapportens prognos.
Det som utmärker årsredovisning8

en är det minskade antalet helårsstudenter. Minskningen med 1.300 helårsstudenter har tvingat universitetet att använda
94,5 miljoner kronor från tidigare års sparat
överskott av grundutbildningsmedel. På det
kontot återstår nu bara 50 miljoner kronor.
Universitetets intäkter blev 5,1 miljarder
kronor, vilket är en ökning med 164 miljoner kronor eller 3,3 procent jämfört med
året innan. Kostnaderna ökade också med
154 miljoner kronor, eller 3,1 procent jämfört med 2005.

Kampanj
mot fusk
lönar sig
STUDIEFUSK. Ett uppmärksammat

fuskärende satte fart på lärarna på
service management-utbildningen. Idag bedriver de en ”antifuskkampanj” med gott resultat. Genom föreläsningar om akademisk
hederlighet vill man nu stävja såväl
medvetet som omedvetet fusk.

För en tid sedan blev det rabalder i lokalpressen när ett gäng studenter lämnade
in en uppsats baserad på fejkade intervjuer med IKEA-chefer. När fusket upptäcktes kallades de förslagna studenterna
i sedvanlig ordning till disciplinnämnden, där rektor sitter som ordförande.
Efter att studenterna meddelats påföljden, mellan två och fyra månaders avstängning från studierna, vände sig rektor Göran Bexell till Karin Salomonson
som är prefekt på service managementutbildningen och frågade vad de skulle
göra för att detta aldrig mer ska hända.
för lärarna
på service management-utbildningen att
sätta sig ner för att diskutera igenom vad
som behövdes för att stoppa fusk i framtiden. Tillsammans arbetade de fram en föreläsning om akademisk hederlighet som
alla studenter på utbildningen måste gå.
LUM besökte en av dessa föreläsningar som hålls av studievägledare Elin
Bommenel och kåraktive Tobias Pålsson
på Campus Helsingborg.
– Att lära sig att göra akademiska analyser kräver övning och hårda studier,
men vissa studenter väljer att ta genvägar
istället för att göra våra övningar, säger
Elin Bommenel till ett hundratal studenter som står inför att skriva utbildningens
första akademiska rapport.
Hon går igenom vad som menas med
FRÅGAN BLEV STARTSKOTTET
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Kan man fuska
omedvetet?

Elin Bommenel och Tobias Pålsson föreläser om akademisk hederlighet.

självständigt arbete och hur man refererar till källor.
Tobias Pålsson som själv är student
tycker att det finns vissa gråzoner och
att studenter ibland fuskar utan att vara
medvetna om det.
– Ibland uppmanar exempelvis lärarna studenterna att diskutera med varandra inför en hemtenta. Då kanske det inte
alltid är helt självklart för studenterna när
samarbetet ska sluta och det självständiga arbetet med hemtentan ta vid, säger
han, och berättar att tydlighet i lärarnas
direktiv till studenterna också är ett led i
utbildningens ”antifuskkampanj”.
Tobias Pålsson talar också om vikten
av att utbildningens legitimitet och status inte urholkas.
– Andra studenters fusk solkar ner
vår utbildning, säger han. Jag träffade
många arga och upprörda studenter efter det uppmärksammade fuskärendet
med IKEA-chefs-intervjuerna.
Sista delen av den timslånga föreläsningen handlar om vad som händer med
den som fuskar: avstängning från studier
under en tid på mellan två veckor och
sex månader. Under avstängningstiden
får studenten varken vistas i universitetets lokaler eller ha kontakt med lärare
och administratörer.
– Men, avslutar Elin Bommenel, alla
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kan begå misstag, så när straffet är avtjänat välkomnas man tillbaka med öppna armar.
Efter föreläsningen träffar LUM
bland andra studenten Carin Berntsson.
Hon tycker att föreläsningen var nyttig,
men hade gärna sett att den legat ännu
tidigare i utbildningen.
– Då hade man inte behövt fundera så
mycket över hur man ska använda sig av
citat och referat när man skriver.
Själv tycker hon att det är obegripligt
att man vågar fuska medvetet, men tror
att det är tidspressen som är boven i dramat. Man har helt enkelt inte tid att göra
arbetet så bra som man velat.
startade i höstas
och nu har snart alla studenter på service management-utbildningen tagit del
av föreläsningen om akademisk hederlighet. Har det gett något resultat?
– Ja det är jag övertygad om, säger
Elin Bommenel. Förr gjorde vi en eller
två anmälningar till disciplinnämnden
per termin och våra lärare diskuterade
ofta fall som låg i gråzonen. Men sedan
vi drog igång kampanjen har vi inte gjort
en enda anmälan och inte heller haft tillbud i gråzonen.
ANTIFUSKKAMPANJEN

TEXT & FOTO : ULRIK A OREDSSON

Dag Oredsson, 28
år, läser juridik.
– Absolut inte här
på juristutbildningen. Här har alla extrem koll på vilka regler som gäller inför
tentorna. Själv har jag
inte tålamod med fuskare. Vi konkurrerar ju alla om samma betyg.

Theodora Nordsund, 22 år, läser
på lantmäteriprogrammet.
– Ja, det tror jag. Det
är inte alltid helt glasklart hur man får lov
att använda källor. Vi
får ofta ha en massa material med
oss när vi tentar; lagbok, böcker, anteckningar, men inte extentor. Vad
händer om man har gått igenom en
extenta och fört anteckningar som
finns bland övriga anteckningar?
– Jag har sett fusk vid salstentor, men bryr mig inte så mycket. Jag
pluggar för min egen skull och för att
lära mig så mycket som möjligt.

Magnus Högnäs,
21 år, läser statsvetenskap.
– Då har man ganska
dålig koll. Jag skulle
nog inte kunna fuska omedvetet. Fuskar
man så har man dålig
respekt för andras slit, men jag bryr
mig inte så mycket.
9

Regeringens har nu beslutat att verka för att partikelacceleratorn European
Spallation Source (ESS) förläggs till Lund. Ännu dröjer det innan något slutligt placeringsbeslut är fattat, men de insatta menar att Lund ligger bra till.
Inte minst beroende på närheten till forskningen vid LU.

ESS kan komma till nytta
för många LU-forskare
– men alla vet inte om det än
ESS. Med ESS kan Lund om tio år

vara navet runt vilken europeisk
forskning med neutronspridningsteknik rör sig. Vid Avdelningen för
fysikalisk kemi 1 på Kemicentrum
finns flera forskare som reser till
neutronspridningsanläggningar i
såväl Europa som USA för att göra
sina experiment. En av dem är Tommy Nylander.
– Det finns 20–30 forskningsavdelningar här på universitetet som
jag tror skulle kunna använda sig av
neutronspridning utan att på något
sätt ändra forskningsinriktning. Potentialen är stor när forskarna väl
upptäckt möjligheterna, säger han.

En stråle av neutroner träffar ett prov och
sprids; av spridningen kan man bilda sig
en uppfattning om provet. Hittills har
man producerat neutronerna i små reaktorer. En sådan fanns på Risø Forskningsstation i Danmark, men stängdes år .
En efter en åldras dessa forskningsreaktorer och stängs ner; det är inte lönt att satsa
på nya när det finns alternativ teknik som
ur strålningssynpunkt är säkrare. Den alternativa tekniken kallas spallation, dvs.
att tunga atomkärnor beskjuts med protoner, sönderfaller och avger neutroner.
– Många föreställer sig att ESS är vigt
åt grundforskning, säger Tommy Nylander. I själva verket rör det sig om synnerligen tillämpad forskning.
Den första gång han själv använde sig
av neutronspridning för över tio år sedan
var när han tillsammans med livsmedels10

Tommy Nylander (till höger) på besök vid ILL i Grenoble. Tillsammans med Stefan Zauscher
från Duke University, Durham, USA undersöker han ytor som modifierats med polymerer.
FOTO : ADRIAN RENNIE

forskare undersökte strukturer som bildas av kaseiner, dvs. proteinerna i ostmassa.
DET ÄR UNGEFÄR TIO FORSKARE och dok-

torander på Fysikalisk kemi  som gör
neutronspridningsexperiment av två slag,
dels tittar de på spridning från olika nanopartiklar, från sådant som bildas av tvål,
tensider eller lipider till hårda kiselpartiklar som används i katalysatorer. I den andra typen av experiment tittar de på reflektion från olika typer av ytor, t.ex. sådana
som är modeller av en cellyta eller sådana
som kan användas för implantat.
– Neutronmätningarna kan hjälpa oss
att sätta samman enzymer på sådant sätt
att de samverkar för att få fram ett ”superenzym”. Detta kan användas exempelvis som ett tvättmedel där varje su-

perenzympartikel är en tvättmaskin i
nanoformat som kan utföra en komplicerad tvättningsprocess med många steg.
En annan del av forskningen syftar till
att utveckla flytande kristaller som bärare av läkemedel.
Det senare projektet sker i samarbete med Ideonföretaget Camurus. Ulf
Olsson, kollega till Tommy Nylander
och en av de lundensiska pionjärerna för
neutronspridningstekniken, hoppas att
framtiden ska innebära att diabetiker i
stället för att injicera insulin dagligen
bara behöver göra det en gång i veckan.
har fördelar
som andra ”avbildande” partiklar inte
har. För det första är neutronen oladdad
och träffar provet med låg energi; den
gör därför ingen skada och kan använSTRÅLEN AV NEUTRONER
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NÄR TOMMY NYLANDER åker till Grenob-

le är den enda kostnaden hans egen arbetsinsats och provet som han ska studera. Han ansöker hos VR och får sina
resekostnader betalda. Och på neutronspridningslaboratorierna tar man inget
betalt för sina tjänster.
– I och med att man måste ansöka om
att få göra sitt experiment kan laboratorierna försäkra sig om att de bästa forskarna kommer och gör de bästa experimenten. Det är vad man är mest av allt
angelägen om: att anläggningen utvecklas och utnyttjas maximalt.
Förmodligen kommer många fler lundaforskare att ha hunnit skaffa sig erfarenhet av neutronspridningstekniken den
dag ESS står färdig – vare sig det blir i
Lund eller någon annanstans. Nyligen
har t.ex. fysikerna dragits in i ett samarbete med de fysikaliska kemisterna.

Svensk livsstil en fördel
i dragkampen om ESS
ESS. Det är inte bara Sveriges tek-

niska och vetenskapliga kompetens
som gör Lund till ett attraktivt läge
för ESS. Till det bidrar även svensk
livsstil och kultur – och i det fallet är
vårt rykte i omvärlden bättre än vi
själva tror. Det menar i alla fall Colin Carlile, gästprofessor i Lund och
specialist på ESS-instrumentering.
Ett gyllene tillfälle att visa upp inte
bara universitetet utan också Lund
infaller den 25–29 juni när 700 forskare sammanstrålar till den fjärde
europeiska konferensen om neutronspridning.

Sett från ESS-konsortiets perspektiv har
tajmingen varit god. Regeringen backar upp ESS i god tid före den  maj – ett
strategiskt viktigt datum eftersom EU då
diskuterar ett eventuellt stöd. Och detta
följs alltså av en konferens då hela det ak-

Colin Carlile är
gästprofessor i
Lund och specialist på ESS-instrumentering.

tuella forskarsamhället kommer hit plus
en del av forskarnas anhöriga.
Colin Carlile som varit chef för ILL i
Grenoble, den f.n. kraftfullaste neutronkällan i Europa, tycker att det viktigaste för LU:s del inte är hur många som
använder neutronspridingsteknikenutan
allt kunnande som finns inom områden
som design och teknik.
– Ta som exempel hur Institutionen

Så går ESS-processen vidare
ESS. Allan Larsson, Lunds universi-

tets styrelseordförande, har utsetts
till regeringens chefsförhandlare i
det fortsatta arbetet med att verka för att ESS ska komma till Lund.
Det innebär att han nu går vidare
med sitt tidigare uppdrag som bestod i att leda den utredning som
rekommenderade ett svenskt ESSvärdskap.
I augusti beger sig Allan Larsson ut för att
förhandla med de europeiska politikerna. I
början på nästa år räknar han med att rapporten från den första förhandlingsrundan
under hösten ska vara färdig. Han bedömer att Sverige har 50 procents chans att
ta hem ESS
– Men det krävs att vi tänker europeiskt och får alla delaktiga i projektet.

Om övriga europeiska länder kan enas
kring att Sverige blir värd för anläggningen, hamnar den med största sannolikhet
i Lund. Det är också Lund som Allan Larsson kommer att använda som ”case” i de
kommande förhandlingarna med de europeiska länderna. Infrastrukturen med närhet till flyg och synkrotronljusforskningen
vid universitetet är bidragande orsaker till
att Lund är en bra ort att förlägga ESS på.
ESS blir en av världens största forskningsanläggningar. Den totala investeringen för ESS uppgår till ca 11 miljarder kronor under tio år. Driftkostnaderna uppgår
till ca 1,2 miljarder kronor per år. Regeringen är beredd på att täcka 30 procent av
kostnaden och 10 procent av driftskostnaden. Ambitionen är att anläggningen som
planeras uppföras på Brunnshögsområdet
i nordöstra Lund ska stå färdig 2018.

GÖRAN FRANKEL
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das för att t.ex. undersöka känsligt biologiskt material. För det andra kan man
studera små atomkärnor som väte, något
som är svårt med andra metoder.
De fysikaliska kemisterna reser till spallationsanläggningar som PSI i Schweiz
och ISIS i England. Den största neutronkällan i Europa är dock en reaktor: ILL i
Grenoble. Har Grenoble något som inte
Lund har?
– Om jag åker till en anläggning för att
göra sådana här experiment är det viktigt
vilka resurser som finns i miljön, säger
Tommy Nylander. Jag kanske upptäcker att provet jag ska köra inte är så rent
som jag tänkt mig och då inställer sig frågan: finns det någon i närheten som har
tillgång till en ultracentrifug? En sådan
”infrastruktur” finns det här i Lund. När
man byggde upp ILL i Grenoble fanns det
inte så mycket av detta. Nu finns det flera
labb och ett universitet som växt upp undan för undan – i Lund har vi detta redan
från början. Och det är ingen slump att
ESRF, Europas största synkrotronljuslaboratorium också finns i Grenoble. Som
i Lund – här har vi MAX-Lab som dessutom ska byggas ut med ny lagringsring,
MAX IV. Undersökningar med synkrotronljus och neutronspridning är metoder som kompletterar varandra.
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▼

för astronomi ror hem uppdragen att
utveckla komponenter till det stora
europeiska -metersteleskop som
planeras. Det är ett exempel på den
entreprenörsanda och driftighet som
finns i Lund, säger Colin Carlile. Så
LU kan spela en viktig roll när ESS
byggs upp.
Han har tillsammans med Fysiska institutionens prefekt Lars Montelius diskuterat bildandet av ett kompetenscentrum där man ska samla
den bästa tekniska kompetensen för
att skapa detektorer, sensorer och annan utrustning – inte bara för ESS
utan också för MAX IV och andra
projekt.
utomlands, enligt professor Carlile,
som ett gammalt universitet med moderna idéer och ungdomliga inslag.
– När jag talar med era grannar i
Europa är det tydligt hur positiv bilden av Sverige och svenskarna är, säger Colin Carlile. Ni är pålitliga och
genomför saker och ting på ett effektivt sätt. I Grenoble är två tredjedelar
av den administrativa och tekniska
personalen fransk, och det betyder
att allt genomsyras av fransk kultur.
Med ett ESS i Lund kan man räkna
med att två av tre bland personalen är
svenskar och att svensk kultur kommer att vara förhärskande.
– Viktigt är också att Sverige upplevs som en internationell miljö, där
de flesta talar engelska. Bilbao har
sol, hav och det sydeuropeiska köket, men där är det spanska som gäller. Och forskare som ska vistas med
sina familjer en längre tid vid ESS vill
helst att deras barn får utbildning på
engelska, säger Colin Carlile.
LUNDS UNIVERSITET UPPFATTAS

konferensen i juni
kommer det också arrangeras en föreläsning för allmänheten. Det är en
av neutronspridningsmetodens pionjärer, Robert Thomas, som kommer
att tala om hur ESS-forskningen kan
påverka vår vardag.
I SAMBAND MED

GÖR AN FR ANKEL
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Prisade administratörer och pedagoger: Cecilia Billgren, Ingrid Lennart, Johan Stenström och
Björn Larsson. På bilden saknas Karin Dahlgren och Martin Smiciklas. FOTO : ULRIKA OREDSSON

Professorsinstallationen

Premiärutdelning av
administrativt pris
PREMIERING. Universitetet fick tio

nya professorer vid vårens professorsinstallation: fyra kvinnor och
sex män. Dessutom belönades både
goda pedagoger och administratörer.

Cecilia Billgren, administrativ chef på
Kemicentrum, och övermarskalk Karin
Dahlgren blev de första mottagarna av
Peter Honeths administrativa pris, och
de belönades med vars . kronor.
Cecilia Billgren fick priset för att hon
”sin relativa ungdom till trots, visat sig
vara en klippa i det pågående förändringsarbetet. Med ordning och reda,
kunnighet och klokskap, samt inspiration och ledarskap, är hon en värdefull
tillgång för alla Kemicentrums medarbetare.”
Karin Dahlgren fick priset med motiveringen att hennes ”sätt att sköta univer-

sitetets representation är enastående och
visar en känsla för service och omtanke
som är långt utöver det vanliga.”
priser
gick till Björn Larsson, författare och
professor i franska, och Johan Stenström,
operaforskare och lektor litteraturvetenskap. De fick priset för sina insatser att tillsammans ha byggt upp universitetets författarskola som räknas som ett av de mest
framgångsrika pedagogiska förnyelseprojekten vid Humanistiska fakulteten.
Studenterna valde att ge sina pedagogiska priser till Ingrid Lennart som är
lärare vid Institutionen för kliniska vetenskaper och Martin Smiciklas vid Institutionen för handelsrätt. Båda lärarna
beskrivs i prismotiveringarna som mycket ämneskunniga, engagerade och lyhörda med stor förmåga att fånga studenternas intresse.
UNIVERSITETETS PEDAGOGISKA
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Nyinstallerade professorer

MERLE HORNE, profes-

sor i allmän språkvetenskap. Hon koncentrerar
sin forskning till det talade språket, bland annat det som kallas för
diskursstruktur, det vill
säga hur människor utnyttjar talegenskaper som grundton och
talhastighet för att få fram sitt budskap.
Merle Horne använder sig av humanistlabbet vid SOL-centrum för att utföra studier på tal- och språkbearbetning i hjärnan.

Lunds universitet även
arbetat vid MIT, Berkeley, Kyoto, Paris och
Pisa. Hans forskning rör
partiella differentialekvationer, att lösa ekvationer och undersöka
lösningarnas egenskaper. Han har bland annat studerat fenomenet ljusspridning. Han har fått många
vetenskapliga utmärkelser, nu senast Clay
Research Award 2005 av Clay Mathematics Institute.

PAUL TOUATI, professor

SUSANNE ÅKESSON,

i franska med språklig
inriktning. Han är själv
fransman, född i Marrakech, men har varit vid
Lunds universitet sedan
1981. Han kom hit som
doktorand i fonetik och
har sedan arbetat som forskare och lärare
vid Romanska institutionen. I sin forskning
har han inriktat sig på satsmelodins kommunikativa betydelse och han har undersökt spontantal i olika sammanhang.

professor i zoologisk
ekologi. Hon studerar
flyttdjur som småfåglar, albatrosser, havssköldpaddor och hur
deras navigeringssystem fungerar. Hon intresserar sig särskilt för hur djuren klarar av
att navigera i extrema miljöer: exempelvis
hur småfåglar orienterar sig i närheten av
de magnetiska polerna och hur havssköldpaddor kan hitta tillbaka till en isolerad ö
för att lägga ägg.

WILHELM AGRELL , är

Sveriges första professor i underrättelseanalys. Han disputerade i historia 1985 med
en avhandling om den
svenska kärnvapenfrågan. Som docent i
freds- och konfliktforskning har han bland
annat studerat den svenska säkerhetspolitiken under det kalla kriget, vetenskapens
och teknikutvecklingens militära tillämpningar och framväxten av samhällets förvarningssystem. Under senare år har han
skrivit böcker baserade på svenskt och internationellt underrättelsematerial från
andra världskriget och det kalla kriget som
nu blivit tillgängligt för forskning.
NILS DENCKER , professor i matematik.

Han disputerade 1981 och har förutom vid

SIV AHRNÉ, professor i

livsmedelshygien. Hon
bedriver sedan flera år
ett tvärvetenskapligt
forskningsarbete tillsammans med institutionen i kirurgi. Ett välkänt forskningsresultat
från det samarbetet är drycken ProViva.
Hon har bland annat studerat bakterien
Lactobacillus plantarum 299v som har en
antioxidativ och antiinflammatorisk effekt
på tarmen.
KERSTIN SKOG, professor i livsmedels-

kemi. Hon har ett stort internationellt nätverk och har lett två stora EU-projekt inom
sitt forskningsområde ”farliga ämnen
som bildas när man steker, grillar och bakar”. Hon undersöker hur temperatur, tid

och råvarornas kemiska sammansättning kan
styras för att minimera halten av toxiska ämnen i maten. För ett par
år sedan belönades hon
med utmärkelsen Excellent Teaching Practice.
LARS-HENRIK STÅHL ,

professor i formlära.
Hans forskning bedrivs i
dag inom två områden,
där det första handlar
om olika utvecklingslinjer inom arkitekturteori.
Det andra handlar om
att etablera och utveckla konstnärlig forskning inom arkitektur. Han leder det konstnärliga forskningsprojektet Los Angeles
Islands och han är också en av initiativtagarna till AKAD, Akademin för konstnärlig
forskning inom arkitektur och design.
THOMAS WIKSTRÖM,

professor i arkitektur
och byggnadsfunktion.
Hans forskning handlar
om byggnader och städer ur användarnas perspektiv. För närvarande
forskar han om människors platser och förflyttningar i Flemingsberg och Hofors.
ROLF MARTINSSON,

professor i musikteori
med arrangering och
komposition. Han studerade komposition vid
Musikhögskolan i Malmö och har sedan han
anställdes där 1979 varit
ledande i att utveckla kompositionsutbildningen. Han har varit gästlärare vid Royal
College of Music i London och vid Universität für Musik und darstellende Kunst i
Wien. Han har samarbetat med en rad symfoniorkestrar i Sverige och andra länder.
FOTO : KENNET RUONA
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Acar, f.d. ordförande för den verkliga
FN-kommitté man imiterar. Hon tycker kursdeltagarna är imponerande ambitiösa och pålästa. Och Bananistans premiärminister, alias Anjelka Markovic, är
också nöjd.
– Det är en intressant övning. Fast alla
är inte lika aktiva i diskussionerna. Jag
har nog dominerat för mycket… säger
hon. Som medlem i en organisation mot
trafficking i Serbien lär hon dock kunna
få nytta av sin träning i att tala med ”premiärministerpondus”.
ger under året fyra korta internationella kurser
om mänskliga rättigheter i allmänhet eller kvinnors mänskliga rättigheter i synnerhet. De tre som ges senare i år vänder
sig till deltagare från Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och östra Europa/
Centralasien.
– Vi får sökande från både myndigheter, organisationer och högskolor, säger
organisatören Zophie Landahl, och förklarar att man helst tar in personer som
står mitt i sin karriär.
– Då har de å ena sidan möjlighet att
genomföra förändringar, å andra sidan
ganska många år framför sig att arbeta.
RAOUL WALLENBERG-INSTITUTET

Representanterna för Bananistans regering i en ivrig taktikdiskussion under en paus i förhandlingarna.

Engagerat på kurs
om kvinnors rätt
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. – Våldet

mot kvinnor har inte minskat ett
dugg i Bananistan sedan den förra
rapporten gjordes. Vare sig domstolar eller polis tar detta på allvar, säger en representant för en ideell juristorganisation kritiskt.
Men Bananistans premiärminister slår ifrån sig:
– Inom regeringen gör vi vad vi
kan. Men det tar tid att förändra ett
traditionellt samhälle!

Representanterna för ideella organisationer och för Bananistans myndigheter
träffas inför en FN-kommitté som undersöker hur olika länder efterlever FNs
konvention mot diskriminering av kvinnor.
DISKUSSIONEN OM SKOLPOLITIK ,

skilsmässolagar med mera är livlig, även om
deltagarna ibland måste improvisera och
använda sin egen fantasi. För Bananistan
14

finns ju inte… och mötet äger inte rum
i FN-skrapan i New York utan på hotell
Lundia i Lund.
Bananistanska drag finns det dock alldeles för mycket av i världen, bland annat
i östra Europa, Balkan och Centralasien.
Det är därifrån de kommer, deltagarna
i Raoul Wallenberg-institutets kurs om
mänskliga rättigheter för kvinnor, som
genomför rollspelet om Bananistan.
– Vi försöker göra rollspelet så realistiskt som möjligt. Deltagarna har fått en
fiktiv rapport om kvinnornas situation i
landet att läsa in sig på, säger kursansvariga Emma Melander-Borg.
DE IDEELLA ORGANISATIONERNAS repre-

sentanter har också fått rådet att ägna
alla pauser i förhandlingarna åt lobbying. En tidigare kurs tillverkade till och
med egna demonstrationsplakat, som
deltagarna tågade runt med för att kräva
större rättvisa i Bananistan.
Rollspelet leds av professor Feride

föreläsningar och studiebesök i Lund, Köpenhamn
och Stockholm ska kursdeltagarna genomföra varsitt eget projekt i sitt hemland. Projekten redovisas sedan vid ett
uppföljningsmöte i respektive region.
– En kvinna från Sydafrika gjorde en
manual för hur polisen ska ta hand om
kvinnor som anmäler våldtäkter och andra våldsbrott. En fängelsechef i Tanzania ordnade en köksträdgård för att internerna skulle få nyttigare mat. En kvinna
från Iran startade en bokbuss enbart för
kvinnor, och med böcker om kvinnofrågor, berättar Zophie Landahl.
Kurserna i mänskliga rättigheter har
pågått i många år, och ännu märks ingen nedgång i antalet sökande.
– Så som det ser ut i världen, så finns
det ju tyvärr fortfarande stora behov av
den här kunskapen… säger Emma Melander-Borg.
EFTER TRE–FYRA VECKORS

INGEL A BJÖRCK
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Vetenskapsrådet:

För få svenska medicinska
forskningsartiklar citeras
MEDICIN. Mellan en fjärdedel och en

femtedel av alla medicinska forskningsartiklar i Sverige blir aldrig citerade, och har alltså inte väckt något intresse eller lett till någon
utveckling inom området. Det är
bekymmersamt, menade huvudsekreteraren i Vetenskapsrådets
ämnesråd för medicin Håkan Billig,
när rådet nyligen besökte Lund.

– Hur försvarar vi vårt rykte internationellt sett, om en så stor andel av vår forskningsproduktion aldrig blir uppmärksammad av någon enda kollega? Vad har
vi för kontroll av kvaliteten på de artiklar våra forskargrupper skickar iväg? frågade han.
Det är  procent av de biomedicinska och  procent av de kliniska artiklarna från Sverige som aldrig citeras.
Det dåliga nationella resultatet omfattar
även LU, som ligger ungefär på samma
genomsnitt. Negativt är också att Lund
ligger under världsgenomsnittet för citeringar av medicinska forskningsartiklar
över huvud taget.
BÄTTRE SER DET DÄREMOT UT för LU i an-

dra avseenden. Medan Göteborgs och
Uppsala universitet sjunkit när det gäller
andelen av Vetenskapsrådets projektanslag för medicinsk forskning, så har Lund
ökat något, och ligger på andra plats efter överlägsna KI/KTH. Universitetet har

också bra framgång när det gäller Vetenskapsrådets forskarassistent-tjänster. Söktrycket är här så stort att bara ca en tiondel
av ansökningarna beviljas, men LU ligger
högre än genomsnittet i beviljandegrad.
När det gäller VRs projektbidrag allmänt sett, så går fortfarande en mindre
andel av dessa till kvinnor. Skillnaden
kan inte enbart förklaras av att kvinnliga sökande i genomsnitt har färre forskarår bakom sig.
– Vi vill försöka hitta skälet till den
skillnad som återstår att förklara. Skriver
män och kvinnor ansökningar på olika
sätt, eller gör manliga respektive kvinnliga bedömare olika bedömningar? Det ska
vi nu titta närmare på, sa Håkan Billig.
ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN har också en

rad förändringar på sin forskningspolitiska önskelista. Ett tydligt och förutsägbart tjänstesystem för högskolevärlden är ett önskemål (och här pågår en
utredning ledd av LUs prorektor Ann
Numhauser-Henning). Mer stöd åt den
kliniska forskningen, samt fakultetsanslag som inte baseras på tradition utan på
konkurrens och kvalitet, är andra. Man
skulle också vilja omdefiniera ämnesrådets inriktning från medicin till “hälsoforskning”, för att kunna få med den
hälsoanknutna forskning som bedrivs
av samhällsvetare, statistiker, socionomer med flera.
INGEL A BJÖRCK

Mossig kärlek ”toppnyhet”
FORSKNING. Den populärveten-

skapliga tidskriften Discovery Magazine har utsett 2007 års ”100 top stories in science”. På 68:e plats återfinns
forskningsrön från LU om mossornas kärleksliv. Det är botanisterna Nils
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Cronberg och Rayna Natcheva samt
zooekologen Katarina Hedlund som
har funnit att mossor kan befruktas på
ett sätt som liknar pollinering med bin
– fast det sker med hjälp av hoppstjärtar och kvalster.

Lundaforskare
dissekerar
jättebläckfisk
FORSKNING. Ögats evolution är som

bekant ett stort biologiskt forskningsområde i Lund. För ett par månader
sedan råkade en fiskebåt från Nya Zeeland få upp en jättebläckfisk utanför
Antarktis. Det finns två arter av jättebläckfiskar, den ena i tropiska vatten,
den andra i arktiska vatten. Båda är
djuphavslevande. Den tyngsta arktiska
jättebläckfisken man fått upp vägde
150 kg. Men det det nu aktuella exemplaret väger 450 kg! Det förvaras för
närvarande nedfryst i ett stort isblock.
Zoofysiologerna vid Lunds universitet har fått löfte om att få undersöka
djurens ögon när det väl tinas upp om
ett halvt års tid. Ögonen lär vara stora
som basketbollar.

Välbesökt på 8 mars
KVINNOFRÅGOR. Kvinnokroppens

”hållbarhet”, sötsaker som frigör naturliga cannabinoider i kroppen, mediernas bild av utbrändhet respektive
idrottsutövande hos kvinnor och män
– detta och mer behandlades på en temadag på SOL-centrum den 8 mars.
Det tvärvetenskapliga arrangemanget,
som hade rubriken ”Kvinnors hälsa och
ohälsa”, var så välbesökt att många
åhörare fick stå eller sitta på golvet. Läs
mer på www.mkj.lu.se/o.o.i.s/9281

Lund har flest
mobila studenter
STUDENTUTBYTE. Lunds universi-

tet har flest mobila studenter i Sverige,
dvs. inresande gäststudenter och utresande lundastudenter. Sammanlagt rör
det sig om drygt 4.000 studenter under läsåret 2004/05. Av dessa var cirka
3.000 utländska studenter som kom
för att läsa i Lund, medan drygt 1.000
var lundastudenter som åkte ut för
att göra en del av sin utbildning i andra länder. Det visar en ny rapport från
Högskoleverket.
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Föreläsningar via video
ger tids- och miljövinster
VIRTUELLT. Dagen efter den svåra

snöstormen den 22 februari föreläser lundaprofessorn Ben Smeets för
studenter i Helsingborg. Men han
slipper att köra de sju, snöiga milen dit!

Han sitter nämligen i videostudion i Ingvar Kamprad Designcentrum och talar,
gör anteckningar i en dokumentkamera
bredvid och visar powerpoint-bilder från
datorn framför sig. Han svarar på frågor från studenterna, som han ser framför sig på en storbildsskärm, precis som
de ser honom.
– Det här kan vara lösningen för
många fler, inte minst nu när man pratar så mycket om växthuseffekten, säger Lars Anderberg, som sköter studion.
Han ser gärna att den utnyttjas mer – av
hela universitetet.
Professor Ben Smeets är sin egen bildproducent. Med enkla knapptryck växlar han mellan de bilder som studenterna
kan se. Det gäller att inte låta overhedbilden ligga kvar för längen, då förlorar man
känslan av Ben Smeets närvaro. I Helsingborg har studenterna bara en skärm
att titta på.
sin föreläsning
och kommer ut i kontrollrummet.
– Jag tycker att det känns som att man
har en dialog även om studenterna var lite
trötta idag. Dessutom sitter man ner och
sparar på krafterna. Men studion i Helsingborg rymmer inte så många så jag fick
dra föreläsningen två gånger, säger han.
– Det svåraste när studenterna ställer
en fråga är att avgöra vem den kommer
ifrån. Men sträcker de upp handen ser
man ju det, säger Ben Smeets. Och tilllägger att hans egna ögonrörelser ser konstiga ut för honom.
Kursen handlar om kryptering och
datasäkerhet. För att Ben Smeets skulle
HAN HAR NU AVSLUTAT
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Ben Smeets föreläser för studenter i Helsingborg från videostudion i Lund.

acceptera att undervisa på den hade han
villkoret att han skulle slippa åka till Helsingborg. Och studenterna har inte klagat i utvärderingen.
– Men det skulle de nog göra om det
blir många sådana inslag.
Nu är han beredd att svara på studenternas frågor via epost. En annan gång
kan han tänka sig att ha en frågetimme
i studion.
– Jag var skeptisk till att detta kunde vara något för grundutbildningen när
vi började med det här, men studenterna
tycks se det som något fullständigt odramatiskt, säger Lars Anderberg.
finns nu föreläsningarna inspelade och tillgängliga för
dem som missade tillfället eller vill höra
det en gång till, se i så fall www.it.lth.se/
Datasakerhet_HGB/lectures.asp
Tack vare studion har LTH kunnat ge
gästföreläsningar från Chalmers och Kiruna. Professor Ingvar Holmér opponerade på en disputation i Hong Kong utan att
TACK VARE TEKNIKEN

Det är i uppdragsutbildning som den riktigt
stora potentialen för undervisning via video
finns, tror Lars Anderberg.

behöva lämna Lund! En forskare sökte –
och fick – jobb i San Diego via studion.
Fuktgruppen sammanträder med kolleger på Provningsanstalten i Borås en
gång varje månad. Rektor Gunilla Jönson har kunnat delta i styrelsemöte hos
Billerud en gång när tiden inte räckte för
resan dit. Studion har använts för projektarbeten, både utomlands och här.
Systemet är egentligen tänkt för forskarLUM NR 3 | 2007

möten och projektarbeten och där fungerar det utmärkt.
Studion byggdes ursprungligen som
musikstudio och ljudkvaliteten är bra.
Det tekniska systemet byttes ut för ett par
år sedan. Det bygger på internetkommunikation och är överlägset de äldre systemen som byggde på ISDN-modem. Mot
USA, där ISDN används, krävs det överbryggning via ett företag i Stockholm.
Och så kostar det telefontid.
och tidsvinster
finns det mycket pengar att tjäna på att
slippa resa lika mycket.
– Men det är i uppdragsutbildning
som den riktigt stora potentialen finns,
tror Lars Anderberg.
Studion används nu två, tre gånger per vecka. Den skulle givetvis kunna
utnyttjas mer. För LTH-personal är användningen gratis, för övriga LU kostar
det bara lokalhyra. Den enda gång man
använt den åt industridoktorander i ett
företag var man tvungen att ta ut en symbolisk avgift, berättar Lars Anderberg.
Lars Anderberg är akademikerveteran: forskare i vattenresurslära, pedagog och kommunikatör och nu medlem
i datadriftgruppen på LTH.
FÖRUTOM MILJÖVINSTER

TEXT & FOTO : MATS NYGREN

SUHF sammanträder
i cyberrymden
VIRTUELLT. Rektor Göran Bexell håller nu-

mera en del av sina sammanträden på nätet. Sedan han blev ordförande i SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund)
har resorna till Stockholm blivit många,
men nu hoppas han kunna begränsa dem.
– Det fungerar otroligt smidigt att ha
sammanträde vid min egen dator, med
hjälp av ett headset och en webbkamera,
säger Göran Bexell. Man sparar tid, pengar
och det är inte minst bra för miljön.
Sammanträdena via dator, eller e-möten som det heter på fackspråk, ordnas
med ett webbverktyg som heter Marratech. Den som är intresserad av att ha ett
virtuellt sammanträde kan vända sig till
CED, Lunds universitets pedagogiska utvecklingsenhet.
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Stjärnspäckade forskarmöten
när Crafoordpriset jubilerar
PRIS. Den 26 april kommer

drottning Silvia att dela ut
2006 och 2007 års Crafoordpris i Lunds domkyrka. I vanliga fall delas Crafoordpriset ut
i Stockholm och då endast ett
pris per år. Men 2007 är i detta
sammanhang inget vanligt år.
Det är 25-årsjubileum för prisutdelningarna. Och det kommer att firas i Lund med en rad
jubileumssymposier den 23–
26 april.

Ett tjugotal av de tidigare pristagarna kommer att infinna sig plus
ytterligare ett antal världsledande
forskare som ska delta symposierna.
Programmet inleds med en diskussion på kvällen den  april:
”Mathematics, Queen and/or Servant of Sciences?”
Nästa dag blir det två plenarföreläsningar med titlarna ”Our
Cosmic Habitat” och ”Water on
Mars”.
SAMMA DAG STARTAR fem parallella symposier om polarregionerna och globala förändringar, strukturbildning i astrofysiken, ljus och
synsinne i biologin, samtida analys
och geometri samt om forskningen kring polyartrit.
Samtliga symposier löper över
två dagar utom polyartritsymposiet
som pågår en dag. Plenarföreläsningarna den  heter ”Best of Times, Worst of Times: Hard Choices
for Tomorrow´s World” och ”Seas
the Day: The Slippery Slope to Slime or a Mutiny for the Bounty”.

Det blir också två för allmänheten öppna evenemang kvällen den
 och den . Det första är en debatt om om privata anslag till universitetsforskningen, det andra en
föreläsning om hur man bevarar
biodiversiteten i ett litet tropiskt
land.
Crafoord var bosatta i Lund och instiftade en fond ; det första priset
utdelades av Kungliga Vetenskapsakademien . Symposierna under jubiléet speglar de områden
som belönas: matematik/astronomi, geovetenskap och biologi – vetenskaper som inte täcks av Nobelprisen. I varje disciplin delas priset
ut vart tredje år. Vidare utdelas ett
pris för medicinsk forskning inom
området polyartrit men endast när
något speciellt framsteg motiverar
detta.
ANNA-GRETA OCH HOLGER

PRISCEREMONIN i äger alltså rum i

Domkyrkan den  april. Då mottar geovetaren Wallace S Broecker  års pris för sin ”innovativa
och nydanande forskning om den
globala kolcykeln i havet, atmosfären, biosfären och dess samspel
med klimatet”.
Biologen Robert Trivers får
samtidigt årets pris för sina analyser av social evolution i djurvärlden, i konflikt och samarbete. Dessförinnan hålls samma dag
symposier med pristagarna.
För den som vill veta mer om
programmet och hur man anmäler
sig, se www. crafoordprize.se/
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Hur skör tråd hänger
skolsatsningarna på?
SKOLKONTAKTER. Nästan tiotu-

sen ungdomar från gymnasie- och
grundskolor besöker Lund varje år
för att inspireras till naturvetenskapliga studier. Det är ett initiativ
av Naturvetenskapliga fakulteten –
en jättesatsning som bygger på idealism och hårt arbete. Samtidigt är
det en sårbar verksamhet som man
inte har råd att äventyra.

Senast veckan den – mars drog stora
grupper av ungdomar genom norra universitetsområdet på väg till den ena eller
andra föreläsningssalen. Det var dags för
den årligen återkommande gymnasieveckan som Naturvetenskapliga fakulteten arrangerar i samarbete med LTH
och Medicinska fakulteten. Totalt rör
det sig i år om mellan . och .
besökare. Veckan dessförinnan ägde ett
annat återkommande skolarrangemang
rum: ett åttiotal studie- och yrkesvägledare från både grundskolor och gymnasieskolor gästade naturvetarna under
en dag. I maj är det LUNE-dagarna, en
vecka med naturvetenskap för sjätte- och
sjundeklassare i samarbete med Nationalencyklopedins redaktion. LUNE-dagarna upprepas en gång på hösten för åttonde- och niondeklassarna. Totalt antal
besökare cirka ..
MEN OTACK ÄR VÄRLDENS LÖN. Trots sina

ansträngningar drabbades ju naturvetarna förra året hårt av det minskade söktrycket till högre studier. Därmed bröts
en trend där just naturvetenskap i Lund i
många år varit attraktivare att söka till än
många andra högskolor. Till de tidigare
framgångarna kan det finnas flera orsaker men många inom fakulteten anser att
den intensiva bearbetningen av skolorna
är ett av skälen.
Årets gymnasiedagar bjöd på ett digert utbud bestående av  populärvetenskapliga föreläsningstitlar, varav
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Fysikshowen när den verkligen lyfter. Det
gäller att blanda upplevelse med fysikaliska insikter.

 hörde hemma på den naturvetenskapliga sidan. Totalt erbjöd föreläsarna
 föreläsningar. Det finns någon vid
varje berörd fakultet som är inkopplad
på arrangemanget. Men huvudansvaret
faller på en person, Anna-Maj BalsbergPåhlsson. Hon komponerar tillsammans
med Matilda Roijer på LTH programmet, skickar ut inbjudningar till skolorna, pusslar med lokaler, vilsekomna skolklasser, skyltning och hastigt insjuknade
föredragshållare. Vad händer om hon
själv skulle bli sjuk?
– Under de första åren sedan starten
 skulle sjukdom ha kunnat leda till
att alltsammans fått ställas in, säger hon.
Men tack vare Fredrik Salomonsson och
Christian Rose på LTH har vi nu sedan
tre år tillbaka ett utmärkt bokningssystem på nätet, och det har minskat arbetsbördan.
Bo Wallén, informationsansvarig på
N-fakulteten, säger:
– Jag tror inte det här skulle fungera
lika bra om föreläsarna inte varit så mo-

tiverade. Man ska värna om den idealism
som finns. Föreläsarna älskar att tala om
sina ämnen och det är en utmaning att
popularisera dem för så unga lyssnare.
Anna-Maj Balsberg-Påhlsson är dock
lite bekymrad över föreläsarnas åldersfördelning.
– De äldre återkommer gärna år efter
år, och det gläder mig. Fast det hade också varit bra med mer påfyllning av yngre
föreläsare, säger hon.
På LUNE-dagarna ligger tyngdpunkten mest på upplevelse. Besökarna är ju
yngre. Här blir föreställningar som fysikoch kemishowen mycket viktiga.
– Det här är vad åtminstone jag anser
vi bör satsa mer på, resonerar Bo Wallén.
Gymnasisterna har ju redan valt naturvetenskaplig inriktning så där konkurrerar vi ju egentligen med de andra högskolorna. Det vore bättre om vi kunde få
fler att välja att läsa naturvetenskap och
därför är det viktigt att nå ungdomarna
redan i grundskolan.
– Men man kan inte vara säker på
att hitta nya eldsjälar som vill hålla i en
kemi- eller fysikshow när de nu aktiva
försvinner.
STUDIEVÄGLEDARNA är enligt Bo Wallén

också en viktig grupp att fokusera på.
– De flesta har ingen naturvetenskaplig bakgrund, konstaterar han, och det förekommer att unga avråds från att läsa
naturvetenskap med fördomar i stil med
”det är för svårt”. Men det är en oerhört
tacksam grupp att arbeta med. Många
återkommer från år till år och vidgar sitt
kunnande genom att göra besök på nya
naturvetenskapliga institutioner.
Olle Söderman, prodekanus med ansvar för grundutbildningen, medger att
verksamhetewn med skolinriktning är
sårbar. Och han tycker precis som Bo
Wallén att om man ska ändra dess inriktning bör man fokusera mer på högstadieeleverna.
– Vi satsar jämförelsevis lite resurser på marknadsföring, säger han. Och
visst skulle vi på N vilja bygga ut den här
verksamheten, men för närvarande är det
svårt med tanke på de ekonomiska konsekvenserna av det vikande söktrycket.
GÖRAN FR ANKEL
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LTH anordnar
sommarkurs i Kina
INTERNATIONELLT UTBYTE. LTH

Malin Olbe berättade om egenföretagandets charm och svårigheter. I bakgrunden skymtar
Gustav Brogren från Sony Ericsson.

Studenter mötte mentorer
på ”erfarenhetsbasar”
MENTORSKAP. Tältduk över huvu-

det, en hög skor vid entrén, förbiflimrande bilder från Orienten, ljus
och smålampor i mörkret, mumlande röster från små grupper sittande
på kuddar, en vattenpipa, orientaliska rätter på ett buffébord.
Ingenting hade sparats för att
skapa den rätta, intima miljön till en
orientaliska basar, en ”erfarenhetsbasar”, hos I-mentor, en del av Isektionen inom Teknologkåren.

Den vanligtvis mycket prosaiska källarlokal som kallas M-caféet hade förvandlats till något lätt ökendoftande. Allt för
att locka studenter från programmet industriell ekonomi att möta mentorer från
näringslivet, som berättade om sina erfarenheter.
Här kunde man höra Gustav Brogren,
chefsrekryterare från Sony Ericsson, berätta om sina tankar under en anställningsintervju.
stod Håkan Andersson, vd i Establish och berättade hur det
är att arbeta som konsult.
Malin Olbe samlade en skara studenter som fick höra hur det kan vara att starta ett företag, i hennes fall SwePharm AB
som tillverkar växtextrakt och naturprodukter för naturläkemedel.
MITT EMOT HONOM
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Annika Lindqvist, projektledare från
Tetra Pak, berättade om sina erfarenheter från arbete i Kina, främst inom ett
elektronikföretag. Staffan Persson, vd i
Stena Aluminium, spred erfarenheter av
hur man skapar ett vinnande team, alltså praktiskt ledarskap – ett mycket uppskattat inslag.
I-mentor är inne på andra året, det första som permanent del av I-sektionen, berättade studenten Nina Åxman.
– Vi kan behöva kontakt med mentorer eftersom utbildningen är otroligt teoretiskt. Förutom kontakt med näringslivet får vi en personlig vägledning.
FÖR NÄRVARANDE har I-mentor  delta-

gande studenter och  mentorer. Många
av dem har själva läst det relativt nyskapade civilingenjörsprogrammet – men
inte alla. Det räcker om de har ett I-relaterat jobb, alltså någonstans i gränstrakten mellan teknik och ekonomi.
Alla I-studenter på tredje och fjärde
året kan ansöka om medlemskap. Det
sker med ett personligt brev. Hittills är
det en mindre del av dem som gjort det.
Adepter matchas ihop med mentorer efter intresse. All verksamhet är helt ideell
även om det finns ett stöd från programmet. För mer information se: www.isek.
lth.se/imentor
TEXT & FOTO : MATS NYGREN

startar i år inte bara civilingenjörsprogram där flera terminer av studierna bedrivs i Kina – utan redan i sommar arrangeras en forskarskola vid
Xiamen University för studenter som
läser ekosystemteknik.
Kursen ger fem poäng i civilingenjörsexamen och ger, med hjälp av företagssponsring, möjlighet att låta
åtta studenter läsa under ungefär en
månad i juni–juli tillsammans med kinesiska (och amerikanska) kamrater.
Studierna handlar om vattenrening
och arrangeras i samarbete med
Xiamen University, School of Oceanography och Environmental Science.
Xiamen är en kuststad vid Formosasundet.
– 23 studenter sökte sommarkursen, som är LU:s första rejäla studiesamarbete med Kina, berättar
LTH:s vicerektor Per Warfvinge.
Studenterna betalar själva resa och
uppehälle (10.000–11.000 kronor)
och de bor i moderna studentkorridorer. Universitetslektor Rolf Larsson leder kursen, som är ett resultat
av de avtal med tre olika universitet
i Kina som Per Warfvinge och Christina Grossmann, LTHs internationella
kontor, genomfört sedan en Kinaresa
i oktober.

Karnevalsvinsten
regnade bort
KARNEVAL. Förra årets lundakar-

neval, Dualkarnevalen, gick med en
blygsam vinst jämfört med tidigare
års. Vinsten på 46.000 kronor är bara
en femtedel så stor som den föregående år 2002. Anledningen är, uppger tidningen Lundagård, regnet som
tros ha skrämt bort de 20.000 färre besökarna jämfört med den soliga
Idealkarnevalen för fem år sedan.
Nästa gång det blir karneval är
2010 och den börjar förberedas efter
sommaren 2008.
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Det har gått hundra år sedan italienaren Giovanni Tronchi började utbilda musiker i Malmö. Sedan starten har
mycket hänt.
LUM åkte till Musikhögskolan och mötte en minst sagt
vital 100-årsjubilar. Där, innanför väggarna dolde sig
massor av människor, toner, rytmer – och passion!

MUSIKLIV
Fagottisten Kristijonas Grigas
är en av många utbytesstudenter som går på skolan.

Här är man professor i
trumpet, adjunkt i gitarr och lektor i piano.
Och det är här, på
Musikhögskolan i Malmö, som man har lektion i
congas eller rytmisk pedagogik.
Det svänger helt enkelt om
skolan som fyller hundra år och
där utbildningen spänner över
alla genrer: klassiskt, jazz, pop,
folk och rock.
– Detta är en värld för sig. Vi
som går här har musik som vår hobby och vår hobby ska snart bli vårt
jobb, säger studenten Johan Rufelt.

Knappt har vi hunnit ur bilen förrän en
trumpet gör sig påmind, svagt, mest som
en förnimmelse bakom de massiva tegelväggarna. Någon övar skalor.
Klockan är strax före tolv och trumpetaren till trots verkar det som om den
mesta aktiviteten på Musikhögskolan
just nu har koncentrerats till cafeterian. Här är proppfullt, varje bord
upptaget av studenter och lärare.
Gympadojjor och jeans, och överallt svarta väskor som avslöjar formen på det instrument de innehåller. Just som det är vår tur i
matkön, våtsvampar kvinnan
bakom serveringsdisken bort
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lunchalternativen kålpudding och broccolipaj från svarta tavlan.
– Det händer ganska ofta att kafépersonalen underskattar hur mycket mat det
går åt eftersom antalet personer som är
på skolan kan variera mycket från dag
till dag. Ibland kommer mycket folk utifrån, exempelvis gästlärare, säger Johan
Rufelt som går tredje året på lärarutbildningen i musik, och som har trummor
som huvudämne.
Med personal och studenter rymmer Musikhögskolan  personer. Till
höstens utbildningar kommer ytterligaLUM NR 3 | 2007

re  förhoppningsfulla studenter att
söka, men bara några få passerar det minimala nålsögat och blir antagna. Som
exempel kommer bara en av  sökande i
klassisk sång att antas till hösten.
– Under provdagarna sitter massor av
människor i korridorerna och väntar på
sin tur. Då går det att skära i luften med
kniv. Alla är helnervösa, berättar Johan
Rufelt.
på Musikhögskolan är
konstnärlig och det sätter sin prägel på
skolan, menar han. Även om pedagogiUTBILDNINGEN
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ken är konkret blir den musikaliska utbildningen aldrig färdig – den är livslång. Detta gör också att relationen till
skolan fortsätter även när man tagit examen.
– Väggarna är tjocka och jag tror att
nästan alla har ett slags hatkärlek till skolan, säger Johan Rufelt.
har en gång själva
varit elever. En av dem är gitarrläraren
Gunnar Spjuth som har undervisat i ett
-tal år. Han började sin musikaliska
bana som pop-rockmusiker på -talet,
NÅGRA AV LÄRARNA

och övergick sedan till att spela klassisk
gitarr.
– Skolan har utvecklats enormt de senaste decennierna. Den har gått från att
ha haft ett fåtal elever som fick klassisk
utbildning till att bli en gigantisk organisation med ett enormt utbildningsutbud.
Utbildningarna följer samhällstrenden
där musiken också har fått en mångfald
i stilen, säger han.
Musikhögskolan är som en labyrint av
korridorer och trappor. Bakom dörrarna
hittar man inte många vanliga föreläsningssalar, utan här finns inspelnings
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▼

Det myllrar av liv i cafeterian på Musikhögskolan, både i verkligheten och i Peter Dahls väggmålning.

Musikhögskolan
i Malmö
Malmö Musikkonservatorium startades av
en grupp italienare 1907. Flöjtisten Giovanni Tronchi blev skolans förste direktör,
och det var också han som startade Malmö symfoniorkester. Från början fick eleverna, som var 54 stycken det första året,
undervisning i piano, violin, orgel, kontrabas, sång och musik- och harmonilära.
1971 blev skolan statlig och bytte namn
till Musikhögskolan. Sex år senare blev den
en del av Lunds universitet.
Idag utbildas musiker, kompositörer,
musiklärare och kyrkomusiker på Musikhögskolan. Det finns masterutbildningar
och forskarutbildningar men även en rad
kortare fortbildningskurser.
Musikhögskolan har idag professurer i
piano, gitarr, violin, trumpet, träblås, orgel, komposition och musikpedagogik, jazzimprovisation och musikalisk
satslära. Skolan
har cirka 600
studenter
och 200 lärare.

Tina Quartey visar Johan Rufelt hur man får till slagen på congasen.

”Studenterna som jag möter är fantastiska. Som
lärare kan jag ha en idé och när jag ger den till
studenterna genererar varje person tio nya idéer.
Det formligen brinner”

▼

studior, konsertlokaler och massor av
övningsrum. I ett rum, som ser ut som en
balettsal med blankt trägolv, spegelväggar och ett svart piano, står flera congas uppställda i en halvcirkel. Tina
Quarteys sex elever kommer in
en efter en, tar av sig skorna
och sätter sig vid de stora,
tunnliknande trummorna.
SNART VIBRERAR golvet,
trumhudarna dundrar av
slagen – det låter dovt och
skarpt om vartannat.
– Bra! Här är det
svårt att växla och få
rena slag, säger Tina
Quartey och förklarar:
Pernille Krog tränar
teknik. Två timmars
övning om dagen lägger hon på saxen.
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– Congas, eller tumbadoras som det
egentligen heter, är som att lära sig spela fiol eller vilket annat instrument som
helst. Det handlar om att hitta tekniken
och få rätt slag.
och fast
det musiceras överallt på skolan är det
tyst utanför salarna. Ute i korridoren slår
det lock för öronen när de afrokubanska
trummorna tystnar bakom dörren när
den stängs.
I en sal bredvid congasen väntar rytmiklektor Ann-Krestin Vernersson på
sina studenter i folkhögskolemetodik.
Hon funderar på vad som är speciellt
med Musikhögskolan.
– Passionen! Studenterna som jag möter är fantastiska. Som lärare kan jag ha
en idé och när jag ger den till studenterna
genererar varje person tio nya idéer. Det
formligen brinner!
Vi tråcklar oss vidare i labyrinten, till
en ny sal, lyssnar en stund till Mikael
VÄGGARNA ÄR LJUDISOLERADE
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I rörverkstaden gör Lucia Amerises egna fagottrör som blir som små konstverk.

Den som tjuvlyssnar i Rosenbergssalen kan få en mäktig upplevelse när piano och sång möts på scenen.

Holmlund och Christoffer Larsson som
finslipar inför en kommande masterclass.
De börjar spela en gitarrduett av den italienske tonsättaren Mario Casteluovo-Tedesco, och kursarna ger synpunkter.
– Jag tycker att det är viktigt att det
verkligen blir maxat där ni spelar i slutet
av preludiet.
– Gick det inte lite för långsamt?
– Jag tror att ni känner själva när det
blir bra. Jag tycker det händer mycket
nu, säger lärare Gunnar Spjuth och byter
plötsligt till engelska. Det finns många
utbytesstudenter på skolan, en av dem i
den här gruppen.
– You have to control it more.

Jubileumsaktiviteter

I ROSENBERGSSALEN ,

▼

den stora konsertsalen, spelar en kvinna på flygeln. En
manlig solist sjunger klassiskt.
– Hur klingar sången ut? För mig låter det som stort! frågar kvinnan ut bland
alla stolarna där några studenter sitter
och lyssnar.
LUM NR 3 | 2007

Anna Lovdahl sjunger i ett helt nytt rockband.

Mikael Holmlund och Christoffer Larsson
bildar en gitarrduo.

I år fyller Musikhögskolan i Malmö 100
år. Det firas stort under hela året med
massor av konserter och specialprogram utöver det ordinarie evenemangsutbudet på 200 konserter årligen. Bland
annat ges i vecka 20 ”Konserter på
stan”. Studenter och lärare ger sig då ut
i Malmö och Lund och bjuder på konserter och framträdanden i olika musikstilar.
Vecka 41 kulminerar firandet då Musikhögskolan bjuder in till fest och aktivitet. Allmänheten bjuds in till masterclasses, workshops och föreläsningar,
konserter etc. Även före detta elever
medverkar under veckan och bjuder på
musik. Veckan avslutas med jubileumskonsert och fest den 12 oktober på
Malmö konserthus.
Läs mer om jubileumsåret och allt
det som händer på www.mhm.lu.se
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”En stor del av utbildningen handlar om att skapa kontakter
för din framtida verksamhet. Man får se sig som ett företag
och vara beredd på att skapa sin egen försörjning.”

▼

Det låter stort, åtminstone från tjuvlyssnarplats på balkongen. Stort och så
vackert!
I en annan del av huset sätter sig pianolärare Peter Berglund tillrätta vid en
keyboard.
– Vi ska precis börja lira en ny låt som
vi inte spelat innan.
Ensemblen, som består av treor och
fyror på musiklärarutbildningen, kör
igång trummor, bas, gitarrer och sång
i en rocklåt. Så bryter Peter Berglund.
Gruppen lyssnar på originalet på skiva.
Sedan kör de igen.
– Bra, tack. Där har vi formen, nu får
vi öva lite så det sätter sig. Kanske skulle det gå lite raskare?, frågar Peter Berglund.
Han får medhåll av gruppen.

– Det är roligt när det funkar såhär,
att alla kan ha en åsikt och att vi jobbar
fram något tillsammans. Den här gruppen består av väldigt duktiga musiker.
Det finns också verkstäder på Musikhögskolan, bland annat oboisternas och
fagottisternas lilla rörverkstad.
– Det ingår i vår utbildning att göra
våra egna rör, säger Lucia Amerise
– Jag lägger ner massor av tid varje dag
på att pyssla med mina. De blir ofta bättre om man gör dem själv.
RÖREN BLIR SOM SMÅ KONSTVERK när de

är klara efter att ha hyvlats, kokats, torkats och skrapats till rätt storlek. Sedan
är det bara att blåsa på. De håller i allt
mellan två dagar och två månader beroende på modell.

I en sal med bänkar och vit tavla undervisar Kent Olofsson i komposition.
Studenterna har noter framför sig. Analysen och diskussionen kring den tyske
tonsättaren och Polarpristagaren Karlheinz Stockhausens elektroakustiska
musikstycke från -talet är omöjlig för
en oinvigd att hänga med i. Här pratas
kluster och tempo och bandbreddsfilter.
– Är det svårare att dirigera i exakt 
än i ,? är en av frågorna som kommer
upp och som också uppenbarligen är rolig eftersom alla skrattar.
Det finns ett liv efter utbildningen på
Musikhögskolan också. Många av studenterna ingår redan i band eller orkestrar, de
spelar på konserter, bröllop, begravningar
och extraknäcker i musikaler.
– En stor del av utbildningen handlar
om att skapa kontakter för din framtida
verksamhet. Man får se sig som ett företag och vara beredd på att skapa sin egen
försörjning, säger Johan Rufelt.
MATILDA LARSSON som går tredje året på

Upptäck Backagården!

Ett modernt Konferenscenter
i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem
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musikerutbildningen håller med. Hon
kommer precis från en halvtimmes instudering, där hon som violinist spelar
tillsammans med en pianist. Hon tänker
komplettera sin utbildning med pedagogik och funderar även på valbara kurser
till hösten. De ger musikerna kunskap
i bland annat ekonomi och företagande.
– Det gäller att hitta sätt att överleva
som musiker. Jag sökte musikerutbildningen med inriktning instrument eftersom här är bra lärare och jag ville få hålla på med mitt instrument, men efter ett
tag så inser man att man ska ha en planering för sitt arbetsliv också, säger hon.
– Jag vill helst arbeta som solist eller
spela i en mindre kammarorkester. Men
det är svårt – bara på den här skolan finns
det ju massor av duktiga människor!
TEXT: ANNA JOHANSSON
FOTO : KENNET RUONA
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ILL: MARIA ESAIASSON

Renare trafik med

NYA BRÄNSLEN
Deras tankar kan nog sammanfattas som
ett ja. Med tillägget att det tyvärr inte
finns ett bränsle som kan ersätta oljan
utan att vi åtminstone på kort sikt måste prova alla alternativ. Inklusive bättre
LUM NR 3 | 2007

kollektivtrafik som minskar vårt eget körande.
Det kan alltså handla om etanol, rapsdiesel, biogas, metanol, dimetyleter, kolförgasning, vätgas, bränsleceller – helst i
kombination med bättre motorer och/eller hybridteknik. Och gärna producerade
på smarta sätt, så man får ut flera produkter ur processen. Rester från etanolframställning kan t.ex. rötas till biogas med
större utbyte som resultat.
– Ett hektar jordbruksmark kan försörja en bils årsbehov av raps-diesel. Samma yta energiskog till metanol eller metan kan försörja tre bilars årsbehov, med

hybridmotorer kanske sex bilar, säger Pål
Börjesson, universitetslektor på Avdelningen för miljö och energisystem.
Hans svar på frågan är därför att den
första generationens biobränslen, de som
redan har en produktionsapparat och ett
distributionssystem, bara kan ersätta en
marginell del av oljan, men de kan vara
angelägna ändå. Varje bränsle har sina
för- och nackdelar och det är viktigt att
bedöma dem i det system de ingår.
Pål Börjessons svar väger tungt eftersom han deltar i en statlig utredning som
snart lägger sitt förslag om de här frågorna.

▼

Att gå över från fossila bränslen
till biobränslen som inte förvärrar
växthuseffekten har visat sig svårast när det gäller trafiken. I debatten om ”klimatchocken” har våra
bilar och lastbilar blivit de största miljöbusarna. Kan vi göra dem
rumsrena med nya bränslen? LUM
frågade sju forskare på LTH.

25

Mats Alaküla.

▼

Pål Börjesson.

Bengt Johansson är professor i förbränningsmotorer. Han förklarar att generellt
är det vätet i ett bränsle som blir vatten
och kolet som blir CO. Bäst är därför
vätgas – helt fritt från kol – följt av metan,
diesel och bensin. Värst är rent kol.
bli ett framtida fordonsbränsle. Med CTL-tekniken
(Coal to Liquid) kan man tillverka ett
flytande bränsle. Det skulle fördubbla
koldioxidutsläppen jämfört med bensin.
Kina är ett land med enorma kolfyndigheter och Bengt Johansson undrar om
någon världspolis i längden kan hindra
landet från att exploatera dessa.
– Samtidigt är väte inget bränsle som

▼

MEN STENKOL KAN ÄNDÅ

Guido Zacchi.

finns att hämta i naturen. Det måste
tillverkas av exempelvis el och är därmed en energibärare som elektriciteten.
Omvandlingarna gör att verkningsgraden blir låg, man riskerar att kasta bort
fyra femtedelar av energin. Då är det nog
bättre att mata in elen i ett batteri och
köra en elmotor. Ett annat alternativ är
att med kolförgasning producera vätgas
och sedan lagra koldioxiden i marken så
att den inte når atmosfären.
En svårighet med väte är också att
hålla de minimala molekylerna kvar i en
tank.
Samma problem ser han i bränsleceller, den totala verkningsgraden blir 
procent och sådan teknik är  gång-

Alternativa fordonsbränslen och motorer

Etanol (sprit)
En stark kandidat i bränsle-racet. Det blandas redan in 5 procent etanol i bensinen
för att höja oktantalet (eliminera knackning i motorn). I Brasilien blandar man in
24 procent efter en viss modifiering av motorn.
Rena etanolbilar som även klarar bensin
säljer bra på marknaden. De går huvudsakligen på brasiliansk etanol från sockerrör.
– Om denna påstås det ofta att man
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Lars J Nilsson.

skövlar regnskog för att odla den men det
är helt fel. Sockerrören odlas i östra Brasilien långt från Amazonas. Där odlar man
däremot boskap och soyabönor på regnskogens bekostnad, säger Guido Zacchi.
På LTH har en stor grupp i många år
forskat kring hur etanol ska kunna tas
fram ur skogsrester. Etanol (alkohol) kan
också framställas av majsblast, sockerbetor
och andra råvaror eller restprodukter.
Integrerat med produktion av el och

Bengt Johansson.

er för dyr för att kunna konkurrera på
marknaden.
– Inte heller den gamla förbränningsmotorn får bli för dyr om den ska kunna
konkurrera. En dieselmotor kostar ungefär det dubbla mot en bensinmotor, men
den skillnaden sparar man in på några år,
på första året om inte svensk skattelagstiftning straffat dieselbränslet.
NÄR LUM TRÄFFAR de fyra forskarna Mats

Alaküla, Guido Zacchi, Lars J Nilsson
och Patric Jannasch är de rörande ense
om att debatten i media varit väldigt förvirrande och ofta felaktig.
– En journalist kunde göra en hjälteinsats genom att sansa debatten, ge saker

värme hoppas forskarna kunna uppnå ett
energiutbyte på 70 procent. Etanol från
svenskt jordbruk har en potential på några
procent av trafikens behov, men den ger
också foder som biprodukt.

Diesel från raps
Ett etablerat alternativ till dieselolja. Produktionen i Sverige ökar snabbt. Potentialen bedöms till någon procent av bensinens och dieselns.
Den senaste hypen i USA är biodiesel
från alger, enligt Bengt Johansson. Man
tillverkar i experimentskala vid kolkraftverk
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sina rätta proportioner och minska förvirringen, säger Mats Alaküla.
Det är i de smarta kombinationerna
av ny, grön teknik som lösningen ligger.
Hybridmotorer som kan tankas med el
och etanol, det skulle vara bra för alla
som mest kör korta sträckor nära sitt garage men av mindre värde för långtradare. Elen kunde dessutom delvis tillverkas
av restprodukter från etanoltillverkningen, som delvis också kan förgasas.
Kolförgasning och syntetisk diesel
kan komma in i bilden på sikt.

Lovisa Björnsson forskar om framställning av biogas – och gör en biogasdriven tjänstebil. Med i bilen den här gången var också doktoranden Irene Bohn och gästforskaren
Anni Lethomäki (t.h.). FOTO : MATS NYGREN

MATS ALAKÜLA TALAR GÄRNA OM el-

▼

motorer. El kan produceras COneutralt och effektivt av
biobränslen i kombination med värmeproduktion. Elmotorn har
en verkningsgrad
på i bästa fall 
procent
mot cirka
 procent
för bensinmotorn.
– I energiomvandling är den

HCCI-motorn: HCCI = Homogeneous
Charge Compression Ignition
Förenar i princip bensinmotorns och dieselmotorns fördelar och kan ställas in så
att den släpper ut mycket litet föroreningar. Kan gå på alla sorters bränsle men kräver noggrann reglering.

Hybridmotorer
Utvecklas nu av allt fler företag efter Toy-
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otas succé med Prius. Energimyndigheten
beviljade nyligen 58 miljoner till ett projekt, Svenskt Hybridfordonscentrum, som
leds av Chalmers. KTH och LTH medverkar
också, även ekonomiskt, tillsammans med
sju företag.
Hybridens värde ligger i att den ungefär
fördubblar motorns verkningsgrad
– Men om motorn är tillräckligt effektiv
från början, som dieselmotorn är, behövs
inte hybriden. Man kan inte spara in de
100.000 kr extra som en sådan bil kostar.
De har nu mindre än en procent av marknaden, säger skeptikern Bengt Johansson.

Elmotorer
Kan laddas med CO2-neutral ström.
Bäst producerad i kombination med
att värmen tas tillvara. Batterierna utvecklas allt mer i en industri dominerad av Japan. Batterikostnaden är nere
i cirka 2 kronor milen och den minskar
hela tiden. Produktionskvaliteten ökar
och batterierna kan ”cyklas” fler gånger och mer uttömmande. Verkningsgraden på en elmotor kan i bästa fall bli ca
70 procent mot 20 procent på en bensinmotor.

▼

(tar CO2 från dem) och det sägs vara mycket effektivare än raps – åtminstone i Kaliforniens värme.
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▼

teoretiska effektiviteten inte alltid så intressant, det är en väldig skillnad på vad
vi kan åstadkomma idag och i en mogen teknik om  år, påpekar Guido Zacchi.
På lång sikt använder vi både flytande och gasformiga bränslen, batterier och
bränsleceller. Europa blir flexibelt och
mixat, tror Mats Alaküla.
MEN VAD SOM SKA HÄNDA beror mycket

▼

på politikerna. Finns det t.ex. ett långsiktigt perspektiv i USA? Är man beredd att
subventionera alternativen och finansiera
forskningen om dem? Guido Zacchi vill
inte sia om hur det ser ut om  år.
Satsningarna på forskning och ut-

Miljöpåverkan

▼

Med bensin och olja släpper vi ut koldioxid i luften från förbränning av kolväten som skapats av solenergi och
bundits i marken via döda organismer under miljontals år av. Koldioxiden
ökar successivt atmosfärens förmåga
att stänga inne värmen – med känt resultat. Med kol från det levande kretsloppet ställer vi inte till samma skada.
Cykeln blir då kort och vi talar om hållbar teknik.

Biogas
En teknik som redan fungerar men infrastrukturen är svag (få mackar). Den är
lämplig i lantbruk med egen gårdsproduktion. Motorn behöver modifieras för ca
15.000–20.000 kr. En specialtank för gas
behövs och helst dubbla system då det
inte överallt finns fordonsgas att tanka.
Kan blandas med fossil naturgas.
LTH och SLU försöker öka effektiviteten, det gäller att välja gröda och teknik
med omsorg. Restprodukterna kan återföras till odlingen (och spara dyr konstgödning). Ettåriga grödor (energibetor, majs,
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veckling i alternativa bränslen är en
droppe i havet mot oljebolagens forskning, även om de också börjat titta lite
på alternativen.
– De löser billigaste biljetten för att
inte missa tåget helt, förklarar Guido
Zacchi.
– Kina har ambitioner, men det är
ännu mest retorik, säger Lars J Nilsson.
De rullar fortfarande ut nya kolkraftverk och Kina är inte så styrbart som vi
tror. Där som här är det ekonomin som
styr.
Oljan börjar ganska snart sina, enligt
många bedömare. Med nuvarande priser
(– dollar fatet) kan många nya energislag konkurrera. Med tidigare priser
på – dollar fatet är det omöjligt för de
flesta utan politiska styrmedel.
En annan fråga är den moraliska om
man ska köra bil på mat. En omöjlig tanke i Indien, enligt Bengt Johansson. I Sverige där alternativet länge varit att lägga
mark i träda är det inte så kontroversiellt,
men just nu håller kyrkan på att initiera
en debatt, berättar Pål Börjesson.
Lovisa Björnsson,
Bioteknik, forskar mycket kring biogas.–
Man måste inte nödvändigtvis tänka i
miljötermer för att vara för satsningar på
biobränslen, menar hon. Det kan räcka
TEKNOLOGIE DOKTOR

jordärtskocka och hampa) rötas till gas och
rötresterna blir effektiv gödsel.

Termisk förgasning
Ett alternativ till biogas: Det är en robustare
process med uppvärmning och utan biologiska processer som provas i bl.a. Värnamo.
Det kan bygga på skogsråvara och avfall.

Bränsleceller
Omvandlar väte eller metanol till el. De ses
ofta som en framtidsteknik då avgaserna
består av rent vatten. Ännu behöver cellerna ladda batterier som mellansteg. Cel-

med att man tycker att vi ska vara självförsörjande på energi.
Kanske kan sådan grön teknik också skapa många nya jobb, inte minst på
landsbygden. Kanske en ny svensk exportindustri?
– Sverige har lyckats mycket fjuttigt
med sitt eget miljömål om  procent ökning av biobränslena till , det blev
, men mest tack vare importerad etanol. Enligt EUs mål ska vi nå , procent
till . Nu ligger vi på ,!
en helt annan
satsning genom att erbjuda ett högt elpris till lantbrukare som gör el med egen
biogas. De får  kronor per kilowattimme, fem gånger mer än i Sverige. Det har
gett . biogasanläggningar på några
år. Sedan ifrågasätter i och för sig Lovisa
Björnsson om gasen inte hellre bör användas till fordonsbränsle än till el.
Det saknas politiska initiativ, kanske
för att det saknas enighet om vad man
ska satsa på.
– Vi forskare kan pilla i detaljerna och
öka verkningsgraden lite här och där.
Men politikerna har ansvaret för att något ska hända, säger hon.
TYSKLAND HAR GJORT

TEXT & FOTO :
MATS NYGREN

lerna klarar inte så varierande laster som en
bilmotor behöver. Omvandlingarna ger låg
energieffektivitet. Testfordon och konceptbilar finns men är dyra.
– Prestanda, långtidshållbarhet, kostnad
är saker man arbetar på att förbättra för att
klara att konkurrera med bensinmotorerna,
säger Patric Jannasch.
De stora bilföretagen trycker på och
USA:s regering har fattat beslut om stora satsningar på bränslecellsteknik. Man vill
att de ska kunna köra på mer oren vätgas
än nu, eftersom rening är dyr. I Lund forskar
man på att utveckla membranen i cellerna.
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JAKTEN PÅ MAKTEN | DEL 2

Universitetet behöver sina eldsjälar – entreprenörerna som struntar i formella hinder
och samlar forskare i nya kreativa konstellationer. Men på Medicinska fakulteten fick
entreprenörskulturen bre ut sig ohämmat och den ekonomiska kontrollen brast.
– Alla tänkte på sitt och ingen tänkte på helheten, beskriver dekanus Bo Ahrén det.
Är det annorlunda idag – då unga medicinforskare måste betala av på äldre kollegers
skuld? Då de förväntas vara lojala med en arbetsplats som erbjuder en spännande miljö men ingen anställningstrygghet?
Det här är andra delen av LUMs serie ”Jakten på makten”.

FRIA SPELARE
på maktens arena

Inte bara pengar och position har betydelse för hur mycket makt en person får, utan också fingertoppskänsla, förmågan att handla och få andra med sig. Exempel på akademiska entreprenörer som arbetat gränsöverskridande, ”knutit ihop” världar och därmed fått stort inflytande är
förre förvaltningschefen Peter Honeth och medicinardekanen Per Belfrage. Till entreprenörernas skara kan man också räkna Belfrages efterträdare Jan Nilsson och forskningsledare som Sune Svanberg, Leif Groop och Sture Forsén.
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– Makt får den som tar den, som gör
sig hörd och får omgivningen med
sig. Universitetet är just så anonymt
och tillåtande att karismatiska och
drivande personer kan skaffa sig
stort spelrum och få mycket gjort,
säger sociologen Mats Benner.

traditionella beslutsorganen, säger Mats
Benner.
Peter Honeth har haft inflytande på
den lokala forskningspolitiken, dels som
”fri spelare”, dels genom att han bidrog
till en omfattande förnyelse och utbyggnad av universitetets lokaler.

Mats Benner är föreståndare för Forskningspolitiska institutet och har utforskat Lunds universitet inifrån i många år,
bland annat på uppdrag av universitetsledningen.
– Makt handlar inte bara om pengar
och befogenheter. Kanske beror graden
av inflytande mer på vilken person man
är än den formella position man har, säger han.
Även rektorer och dekaner som LUM
talar med i jakten på makten, återkommer till individens betydelse, den roll den
enskilde kan spela inom universitetet.
Det handlar om eldsjälarna, säger
t.ex. LTHs rektor Gunilla Jönson och
samhällsvetardekanen Sune Sunesson.
Entreprenörerna som inte låter sig hejdas av formella hinder utan bärs av en vision och samlar forskare från olika områden i nya konstellationer.
Dessa starka forskargruppledare finns
framför allt inom medicin, teknik och
naturvetenskap. Man hittar flera av dem
som kammade hem de stora Linnébidragen sommaren  i den här gruppen,
och de speglar i viss mån entreprenörskulturen hos sina samarbetspartners i näringslivet.
– De har enorma krav på sig och är de
som verkligen kan sätta press på de formella universitetsorganen så att det händer något, säger Mats Benner.

MEN EN DEL AV DET UTRYMME
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”Makt handlar inte bara om pengar och
befogenheter. Kanske beror graden av
inflytande mer på vilken person man är än
den formella position man har.”
Ändå behövdes alltså personer som
kunde handla utan att hindras av de särintressen som påverkar de kollegialt valda ledarna, påpekar statsvetaren Fredrik
Melander som nyligen la fram en avhandling om Lunds universitets forskningspolitik.
Är det kollegiala ledarskapet därmed
ifrågasatt? Både ja och nej.
hämtas från
forskarnas skara, tycker samtliga dekaner och rektorer som LUM talar med.
Men de måste bli starkare och stå friare gentemot kollegernas krav. Naturvetardekanen Torbjörn von Schantz, också
ledamot av universitetsstyrelsen, har intervjuat många avgående prefekter i ett
särskilt ledarskapsprojekt. Han anser att
akademiker framöver behöver lägga lika
mycket kraft på ledarskap, som på forskning och utbildning.
– En bra ledare vågar ta de jobbiga diskussionerna. Det kräver reflektion, självförtroende och mer stöd än vad många av
våra ledare har.
Trenden är att de akademiska ledarna
LEDARNA BÖR FORTSATT

Rektor Göran Bexell menar att de valda akademiska ledarna har inflytande
inte minst genom de strategiska besluten.
Genom dem kan de påverka agendan för
universitetet. Men t.ex. den nya strategiska planen skulle bli ett slag i luften om
den inte föregåtts av dialog och en lång
förankringsprocess med olika grupper.
Förankring är nödvändig i en decentraliserad organisation som universitetet menar också samhällsvetardekanen
Sune Sunesson.
– Då fungerar det kollegiala ledarskapet bra, för det är genom det man hittar
allianserna som gör människor beredda
att förändra. Ledarskap är en social verksamhet. Det går mycket ut på att tjata!
Dialog och förankring tar tid. Medan de formella beslutsprocesserna fortgår, brer de informella ut sig; det gäller
inte bara inom universitetet utan hela
statsförvaltningen.
mellan universitetets olika maktcentra: de framgångsrika forskarna, de akademiska ledarna
(rektorer, dekaner, prefekter) och tjänsteDET FINNS EN SPÄNNING
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▼

än forskare kan vara
entreprenörer. Förre förvaltningschefen
Peter Honeth tog på sig arbetsuppgifter,
långt utöver vad en förvaltningschef normalt sysslar med.
– Peter Honeths styrka var att han var
tillgänglig för dialog och diskussion och
kunde stödja dem som inte tyckte sig få
tillräckligt och snabbt gehör inom de
MEN ÄVEN ANDRA

han upptog, borde ha fyllts av akademiska ledare, anser flera av dekanerna. Systemet
blev sårbart genom att han ensam greppade över så mycket – t.ex. internationella samarbetsavtal med andra universitet,
säger juristdekanen Per-Ole Träskman.

blir fler. Lunds universitetsledning har
utökats till fyra rektorer och även LTHs
ledning har ökats. Det visar att det behövs mer specialkompetens för att leda
men också att det tar allt mer tid.
Men vilken reell makt har de valda
akademiska ledarna?
– Inte så mycket, jämfört med de starka forskargruppledarna, säger medicinardekanen Bo Ahrén. Inom Medicinska
fakulteten innebär det nya finansieringssystemet att makten koncentrerats till
färre personer. Mycket fakultetsmedel
går till att motfinansiera anslag som forskarna får utifrån.

▼
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männen på olika nivåer. Samtidigt pågår ett intensivt nätverkande individerna emellan i dessa eliter. Den informella
makten framstår som alltför spridd och
undflyende för att någon säkert ska kunna säga var eller hos vem Makten med
stort M finns.
– Och detta är ett problem, säger
statsvetaren Fredrik Melander. Ökat
informellt beslutsfattande innebär att
makten går före ansvaret. Det berör både
demokrati och rättssäkerhet och undergräver ledningens och beslutens legitimitet bland de anställda.
– Om vi inte vet vem eller vilka som
bestämmer kan vi varken ställa dem till
svars eller lära oss något, säger också Torbjörn von Schantz.
att
universiteten behöver ett helt nytt ledarskapskontrakt. Vägen dit är ökad synlighet och tydlighet.
– På Philip Sandbloms -tal var
rektorsuppdraget mer ceremoniellt och
klarades av på ett par eftermiddagstimmar. Men Göran Bexell och hans prooch vicerektorer måste hantera en mängd
strategiska uppgifter för att universitetet ska överleva och utvecklas: Hur ska
vi klara -talistavgångarna? Vad händer om de unga inte längre väljer högre
utbildning? Och så vidare… Det är lite
väl försynt att se sig som den som krattar manegen.
MATS BENNER DRAR SLUTSATSEN

måste kunna fatta avgörande beslut, utan föregående dialog och förankring i varje ärende. Det förutsätter ett brett mandat från
verksamheten.
– Det kan de akademiska ledarna få
bara om de blir mer synliga och redovisar tydliga mål för vad de vill uppnå,
som t.ex. ”Ett nobelpris före ” eller
”Minst  procent kvinnliga professorer
”. De förbinder sig då att visa resultat och kan lättare ställas till svars, säger
Mats Benner.
MORGONDAGENS LEDARE

BRIT TA COLLBERG
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Patrik Brundin ser det som en utmaning att både vara forskningsledare och prefekt.

ELDSJ
med makt att
söka pengar
Som framgångsrik forskningsledare hade Patrik Brundin en hel del
att säga till om. Men för att verkligen kunna påverka har han även tagit på sig jobbet som prefekt. Som
sådan var han den förste att anställa grant managers, alltså personer
som söker anslag på heltid.

Måndag morgon halv nio. Det är samling i föreläsningssalen hos forskargruppen Nervcellsöverlevnad i Biomedicinskt
centrum, BMC.
Forskningsledaren Patrik Brundin
och hans medarbetare går igenom de senaste fyra dagarnas händelser och avrapporterar pågående forskning.
Koncentrationen är på topp men umgängestonen uppsluppen. Patrik Brundin uppdaterar kollegerna kring en
vetenskaplig tvist med en annan forskargrupp. Debatten förs i en internationell tidskrift. ”Det är fördel oss” meddelar han och gruppen mumlar gillande.
in på sitt arbetsrum – skriver ner synpunkter på ett
vetenskapligt paper som han läst in under helgen. Det måste gå fort för om en
stund kommer tevekanalen Sky News för
att göra en intervju. Sedan vidtar det vanliga arbetet – forskning under det som är
kvar av förmiddagen och på eftermiddagen ledningsuppgifter. Patrik Brundin är
EFTER MÖTET HASTAR HAN

LUM NR 3 | 2007

ÄL

en framgångsrik forskningsledare att ta på sig prefektuppdraget?
– Det var en spännande utmaning.
Dessutom omorganiserades fakulteten i
den vevan vilket gav nya möjligheter. Sedan ville jag göra mer för de unga forskarna. Tyvärr har en del av de äldre forskarna inte nog stimulerat framväxten av
unga.
Men hade du inte tillräckligt att säga
till om redan, som forskningsledare med
stora externa anslag?
– Inom min egen forskning hade jag
förstås stort inflytande, men inte för övrigt. Jag satt tidigare i den gamla institutionsstyrelsen men upplevde den som en
demokratisk chimär. De gamla professorerna och avdelningscheferna bevakade
sina intressen och styrde. Jag kände ofta
VARFÖR VÄLJER
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att diskussionerna inte var meningsfulla.
Naturligtvis har jag mer inflytande nu,
även om fakultetens ansträngda ekonomi begränsar institutionernas handlingsutrymme kraftigt.
för experimentell vetenskap finns fem samrådsgrupper med olika personalkategorier.
Patrik Brundin deltar i två och hans biträdande prefekter i de tre andra.
– Samråden har ökat demokratin.
Inte så att fler medarbetare får rösta om
olika frågor. Men genom att vi prefekter
får in olika synpunkter hoppas jag att vi
har större chans att fatta ”bra” beslut.
En av samrådsgrupperna består av
unga forskare utan fasta tjänster – unga
kallas de trots att de flesta närmar sig fyrtio. Många av fakultetens post doc-forskare är fortfarande utan fast anställning
och kan inte rösta i prefekt- och styrelsevalen.
– Det är viktigt att de har en kanal
till institutionsledningen. Sedan klagar
förstås en del av de äldre professorerna
på det nya systemet. De tycker det var
bättre förr.
Samråden är informella, men det som
avhandlas blir tillgängligt för alla genom
att protokollen läggs ut på internet.
– Enda nackdelen så vitt jag kan se är
att vi inte har hundraprocentig uppslutning från alla håll.

Patrik Brundins grupp forskar på nervcellers överlevnad och degeneration, med
specialinriktning på sjukdomarna Parkinson och Huntington (”danssjuka”). Man
omsätter årligen – miljoner kronor,
varav  procent kommer utifrån.

INOM STORINSTITUTIONEN

är internationell.
Bland de drygt  medlemmarna finns
forskare från Japan, Kina, Tyskland, Portugal, Frankrike, Holland, Ryssland,
Danmark och Australien.
– Det är delvis en ekonomisk fråga
att vi inte har så många svenska forskare. Det kostar mer än dubbelt så mycket
att anställa en svensk post doc de första
två åren, när en utländsk forskare kan gå
FORSKARGRUPPEN

Birgitta Larsson var den första vid LU som anställdes för att söka anslag på heltid.
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▼

nämligen något så ovanligt som både ledare för en stor forskargrupp och prefekt.
Sedan drygt två år leder han hela storinstitutionen för experimentell vetenskap
som har cirka  medarbetare.
Det är en tuff kombination även för
en eldsjäl. Dessutom finns ju ett liv utanför jobbet. Från ett foto på väggen ler den
halvårsgamle sonen tandlöst; han förklarar möjligen sin fars mörka skuggor under
ögonen. Patrik Brundin jobbar liksom
de flesta av sina kolleger – timmar i
veckan, men sover mindre än förr.

Patrik Brundins forskargrupp.
De externfinansierade
till vänster
och de delvis ”internfinansierade”
till höger.

▼
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på stipendium, säger ”grant manager”
Birgitta Larsson, som sitter i rummet
intill Patrik Brundin.
Birgitta Larsson är en pionjär inom
sitt område. Patrik Brundin var den
förste vid Lunds universitet som anställde en grant manager, eller anslagsadministratör som det också kallas. I
dag har flera av de som fick Linnéstöd
anställt egna grant managers.
– Nästan alla våra forskare är externfinansierade,fortsätter Birgitta Larsson. Den enda som är helt avlönad
med fakultetsmedel är doktoranden
Ruben Smith.
– En utdöende art! Sedan Ruben
anställdes för drygt tre år sedan har vi
inte kunnat anta några nya doktorander med finansiering från fakulteten.
Birgitta Larsson delar rum med kollegan Jens Forsberg som också arbetar
med Brundins grupp, men därtill med
ytterligare fyra forskargrupper inom
området neurodegenerativa sjukdomar i vad som är en s.k. stark forskningsmiljö.
på Institutionen för experimentell vetenskap
tillhör finansieringssystemets vinnare,
så är det ingen bra modell, tycker Birgitta Larsson och Jens Forsberg. Ansökningsraseriet är slöseri med forskarresurser. Dessutom drabbas återväxten.
– Situationen för post doc-forskarna är ett stort problem. Det har blivit otroligt mycket tuffare att som ung
forskare få anslag och etablera en egen
grupp, säger Jens Forsberg.
När det trots allt händer är glädjen
stor, som när forskarna Maria Björkqvist och Åsa Petersén i dagarna avknoppas för att ”starta eget”.
– Det är kul, men det tillhör ovanligheterna i dag. Patrik Brundins inställning har alltid varit att forskarna ska prioritera att söka anslag och
de kan ju också få hjälp av oss grant
managers. Det förklarar att våra post
doc-forskare söker pengar mer än andra gör, säger Birgitta Larsson.
ÄVEN OM MÅNGA FORSKARE

BRIT TA COLLBERG
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Få känner ansvar för Medicinska
fakultetens budgetunderskott

ARMBÅGSKULTUREN
REGERAR
Det stora budgetunderskottet har
blottat sprickor inom Medicinska fakulteten. Underskottet ska delas solidariskt men entusiasmen för detta är sval.
– Vi har en armbågskultur. Få tar
ansvar för helheten, säger dekanus
Bo Ahrén.

Medicinska fakulteten har många av
universitetets främsta forskningsentreprenörer. Hela  procent av fakultetens budget är externfinansierad, och
flera grupper ligger i forskningsfronten.
Forskningens ställning avspeglas i arbetsplatskulturen, på gott och ont.
MÅNGA GÅNGER har forskningen fått gå

före kraven på en budget i balans – det
visar dagens jätteunderskott. Och det är
inte lätt att nu få alla att solidariskt betala av på de  miljoner kronor som
fakulteten gått minus. På ett plan kan
man tala om en kraftmätning – mellan
dem som har pengarna, i hög grad forskarna, och fakultetsledningen, som måste få budgeten att gå ihop.
– Vi måste förändra vår arbetsplatskultur, menar dekanus Bo Ahrén. Vi är
en fakultet med många små företag, där
var och en kämpar för sig, är lojal med sitt

ämne men känner mindre ansvar för helheten. Reaktionerna på den besparingsplan vi lagt är avslöjande. I teorin är alla
positiva till att vi gör besparingar, men i
praktiken har många svårt att acceptera
en neddragning inom sitt eget ämne eller område.
Sparbetinget drabbar förstås olika
hårt, fortsätter han.
– De som drar in stora pengar är osårbara vid ekonomiska besparingar. De har
sitt på det torra. Oavsett om ledningen
drar ner, har de manöverutrymme och i
sista hand kan de alltid flytta någon annanstans.
men de flesta stannar
trots allt, för att Lund är en bra forskningsmiljö och för att man är lojal med
verksamheten.
– Alla armbågar sig heller inte fram.
De tar ansvar för att gå med balans och
anmäler tidigt om det ser illa ut, säger
Bo Ahrén.
Forskningsledaren och prefekten Patrik Brundin tillhör dem som betalar till
underskottet utan knot, om än med
tungt hjärta.
– Jag vill att verksamheten ska fungera bra även i morgon. Då kan man inte
sko sig för stunden. Som prefekt måste
NÅGRA FLYTTAR,
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jag ställa upp på helheten, gilla läget eller avgå. Trots att min institution nu inte
kan anställa så många doktorander som
vi vill eller utlysa nya forskartjänster.
UNIVERSITETSSTYRELSENS KRAV på total-

budget är sunt. Det är rimligt att man inte
spenderar mer pengar än man vet att man
har, fortsätter Patrik Brundin. Och liksom
Bo Ahrén tror han att det var kulturen och
inte bara bristande rutiner som gjorde att
underskottet fick växa sig så stort.
– Några använde för mycket pengar,
särskilt på -talet. Man lånade av framtiden. Revisionsrapporten över Medi-

cinska fakultetens ekonomi visar att det
fanns forskargrupper som hann gå cirka  miljoner kronor back innan de las
ner. Varför stoppades de inte? Jag vet att
det är svårt för en prefekt att stå emot en
hängiven forskare. Men det måste till om
pengarna fattas.
uppfattar att enskilda
kan ha stor makt inom universitetet. En
person som hade mycket att säga till om
var förre medicinardekanen Per Belfrage. Tillsammans med bl.a. den inflytelserike förvaltningschefen Peter Honeth
drev Belfrage igenom bygget av BiomePATRIK BRUNDIN

dicinskt centrum, BMC.
– Men varför byggdes BMC:s D-hus,
trots att det saknades ekonomisk täckning? Det står halvtomt idag, och belastar fakultetens ekonomi. Dagens unga
forskare får ta ansvaret, fast det borde ha
hamnat hos någon annan.
Besluten ska vara genomskinliga och
ansvaret tydligt. Det måste finnas en legitim makt inom universitetet som respekteras, menar Patrik Brundin.
– Alla kan inte vara rektor som Göran
Bexell sagt vid något tillfälle, säger Patrik Brundin.
BRIT TA COLLBERG

”Orättvisor uppmuntrar inte till solidaritet”
hjälp av Karl Swärds forskningsanslag.
Det känns tungt att börja sin karriär på
minus, erkänner han, och det är en sits
fjärran den som forna tiders fullmaktsprofessorer åtnjöt.
– Men jag liksom andra unga forskare kommer att solidariskt bära vår del
av fakultetens underskott också för att
man har svårt att klara sig i den här världen annars. Dessutom har de flesta äldre medicinforskare både skött ekonomin
och lämnat efter sig ett fantastiskt rikt
arv forskningsmässigt.

Kärlfysiologen Karl Swärd tycker
inte reaktionerna mot Medicinska
fakultetens sparbeting är märkliga.
– Vi förväntas vara lojala med en
arbetsplats som inte erbjuder någon som helst trygghet.

Karl Swärd tillhör de många relativt unga
forskare som inte har en fast anställning
trots att de arbetat länge på universitetet och finansierar sin forskning med externa anslag.
– Jag älskar att forska, men det är som
att jobba på ackord. Och det finns en
orättvisa i systemet, som inte uppmuntrar till solidaritet. Vi sliter som djur i våra
laboratorier, ofta tolv timmar om dygnet,
och bidrar till lokaler och administration
i en utsträckning som ibland känns orimlig. Vi förväntas offra oss, medan administratörer ofta har tryggare anställningar och mer reglerade arbetstider, vilket
jag i och för sig inte missunnar dem, säger Karl Swärd.
Men har inte forskare med egna anslag inflytande? Jo, det håller Karl Swärd
med om, men inte i alla delar av verksamheten och bara i den omfattning som

Karl Swärd har ingen fast anställning trots
att han har arbetat länge på universitetet.
FOTO : BRITTA COLLBERG

de lyckas dra in pengar. Den informella makten på institutioner och fakulteter står i proportion till hur stora anslag
man har. Själv har han fem forskare delvis knutna till sitt forskningsprojekt men
hans anslag är litet – cirka en miljon kronor per år. Därmed har han heller inte så
mycket att säga till om, menar han.
Det stora budgetunderskottet måste
inte desto mindre betalas av, även med

dock kring
arbetsgivarens brist på ansvar.
– Vad händer om jag blir sjuk? Vem ser
då till att mitt arbete blir utfört? Inte får
jag hjälp av arbetsgivaren! Nej, det är bara
i det informella nätverket av kolleger som
jag kan känna trygghet. Jag har egentligen svårt att uppfatta universitetet som
min arbetsgivare. Det är bara för att jag
också undervisar på grundutbildningen
som jag känner att jag tillhör Medicinska
fakulteten, säger Karl Swärd.
FRÅGETECKNEN KVARSTÅR

BRIT TA COLLBERG

Om makt att bedöma kvalitet ska det handla om i nästa LUM. Därmed avslutas serien om jakten på makten.
LUM NR 3 | 2007

35

%N KVARTS MILJON
FÚR DIN IDÏ
3ÚK )NNOVATIONSBRONS )DÏSTIPENDIUM
)NNOVATIONSBRON 3YD !" DELAR ÍRLIGEN UT ETT STIPENDIUM PÍ EN KVARTS MILJON KRONOR 3YFTET ËR ATT GE FORSKARE LËRARE OCH STUDENTER VID
SYDSVENSKA UNIVERSITET OCH HÚGSKOLOR MÚJLIGHET ATT UTVECKLA OCH KONKRETISERA IDÏER SOM KAN BLI KOMMERSIELLT GÍNGBARA
-ED STIPENDIET VËNDER VI OSS TILL DIG SOM HAR EN IDÏ SOM SKULLE KUNNA BLI EN NY PRODUKT PROCESS ELLER ETT NYTT FÚRETAG "LANKETT OCH
YTTERLIGARE INFORMATION HITTAR DU PÍ

INNOVATIONSBRONSESYD

%N STOR ANDEL AV DE TIDIGARE IDÏSTIPENDIATERNA HAR LYCKATS UTVECKLA NYA KOMMERSIELLT GÍNGBARA PRODUKTER PROCESSER OCH
FÚRETAG .ÍGRA MOTTAGARE

v3TIPENDIET GAV OSS CHANSEN ATT PRAKTISKT BEVISA
ATT VÍR IDÏ SKULLE HÍLLAv
0ATRIK -ÚLLER

v)NNOVATIONSBRONS )DÏSTIPENDIUM VAR EN OERHÚRT
VIKTIG BEKRËFTELSE PÍ PROJEKTETS POTENTIALv
!NNA (AUPT OCH 4ERESE !LSTIN

&!+4!254!
)NNOVATIONSBRON ARBETAR MED VISIONEN ATT GÚRA 3VERIGE
INTERNATIONELLT LEDANDE INOM KOMMERSIALISERING AV FORSKNING
OCH INNOVATION )NNOVATIONSBRON 3YD BEDRIVER DET ARBETET I
EN AV SJU REGIONER OCH ËR VERKSAM I 3KÍNE (ALLAND "LEKINGE
+RONOBERGS OCH +ALMAR LËN )NNOVATIONSBRON 3YD VERKAR
FRËMST GENOM DE TRE DOTTERBOLAGEN 4EKNOPOL !" 4EKNOSEED
!" OCH &ORSKARPATENT I 3YD !"

v3TIPENDIET MEDFÚRDE ATT JAG KUNDE SATSA PÍ MIN
IDÏ OCH LADE GRUNDEN TILL ETT FÚRETAGv
*AN %RIK 3OLEM

6ËLKOMMEN MED DIN ANSÚKAN SENAST DEN

 -!* 

.YA AFFËRER UR FORSKNING OCH INNOVATION
)NNOVATIONSBRON 3YD !" )DEON )NNOVATION   ,UND INFOSYD INNOVATIONSBRONSE INNOVATIONSBRONSESYD

36

LUM NR 3 | 2007

Gör musik till grundskolans
demokratiämne!

M

usikämnet har en bred potential och
bör ges huvudansvaret för grundskolans demokratiträning. Bakgrunden finns i två samhällsförändringar
under -talet. Den ena gäller tillgången på musik och musikundervisning, vilken ökat, och den
andra tillgången på demokratiträning som minskat. Kort sagt, medan musiken givits medborgarna
har demokratiträningen tagits från dem.
Vid tidigt -tal gällde enbart den klassiska
musiken i kyrkan och skolan, senare också i Sveriges Radio. Frikyrkor och folkparker attraherade
med lättare musik. Med grammofonen demokratiserades tillgången på musik.
fanns en rik tillgång på
demokratiträning. Dåvarande folkskolans brist på
demokratiträning kompletterades med råge av dessa. Här diskuterades allt från kommunal trädfällning till kärnvapnens införande i det svenska försvaret. Denna långsamhetens demokratiträning
har upphört idag. Partier och organisationer har
blivit plantskolor för ombudsmän och politiker.
Medlemsantalen sjunker och frågor om demokrati har övertagits av media. Där råder inte den långsamma, deliberativa*, demokratin utan den snabba. Även skolan är drabbad och här återspeglas den
i val av elevråd, Lucia etc. I centrum för denna står
valproceduren.
GENOM FOLKRÖRELSERNA

för
deliberativ demokratiträning. I centrum för denna
står lyssnande och argumentering, och det är här
musikämnet kommer in. Båda handlar om argumentation och lyssnande, språkligt som musikaliskt. Musikundervisning som bygger på skapande
och lyssnande speglar den här demokratiska procesSKOLAN ÄR DEN ENDA KVARVARANDE ARENAN
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GÄSTKRÖNIKAN

Om att göra musik till grundskolans demokratiämne, skriver Stephan
Bladh, universitetslektor vid den 100-årsjubilerande Musikhögskolan
i Malmö. Musikundervisning som bygger på skapande och lyssnande
speglar den långsamma – deliberativa – demokratin, menar han.

sen. Kanske är den mest märkbar där många rockband har sina ursprung – i garaget.
Här lär man varandra att hantera instrumenten,
rösten och språket. Man härmar, ger och tar. Orden, musiken och lyssnandet är motorerna i processen. En musiklärare gör skillnaden mellan garaget
och skolan. Undervisningen bygger då inte
på vad som är ”rätt och ”Musikämnets unika komfel”. Det finns alltså
munikativa aspekt är länken
inget ”facit”. På så sätt
till demokratiträningen.”
deltar läraren och eleverna på lika villkor.
Allas argument äger lika rätt att prövas. Ingen har
tolkningsföreträde. Musikämnets unika kommunikativa aspekt är länken till demokratiträningen.
Ämnets breda potential tydliggörs, dess status höjs
och arbetet görs attraktivt för de musikhögskoleutbildade lärarna. Detta kräver emellertid förändrade styrdokument, fortbildning av musiklärarna, anpassning av lärarutbildningen i musik samt satsning
på den musikpedagogiska forskningen.
att
skyndsamt uppmana regeringen att, inför beslut om
ny skollag, lärarfortbildning och forskning, beakta
musikämnets unika möjligheter att också inrymma
träningen i den långsamma demokratin. Den här
unika kombinationen kan bli det värn Sverige så väl
behöver mot de antidemokratiska strömningarna,
vilka överraskade i det senaste valet.
JAG BER DÄRFÖR UNIVERSITETSLEDNINGEN

* Deliberativ demokrati kommer från den tyske socialfilosofen Jurgen Habermas som byggt en demokratimodell
på sin teori om kommunikativ handling.
STEPHAN BL ADH
UNIVERSITETSLEKTOR I MUSIKPEDAGOGIK
MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ
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Roderlöst LDC?
LDC. Studentmailservern utslagen.

. mail har inte kommit fram. Det
har varit stora frustrationer på båda sidorna av katedern när undervisningsmaterial inte nått fram.
Det ligger nära till hands att tro att
denna kollaps inte bara beror på otur,
utan att annat ligger bakom: bristande
säkerhetsmedvetande, bristande investeringar i hård-, mjukvara och personal.
Dålig ledning?
På mig har LDC verkat roderlöst i ett
par år nu. Hur allvarligt det är förstod
jag i höstas när jag blev medveten om
vilken himmelsvid skillnad det är på ITfunktionen i Lund och på andra universitet. Själv tittade jag på GU:s hemsida
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GÖRAN DJURFELDT

Vi har en mycket bra infrastruktur

Studenternas e-posttjänst var nere
under vecka  från söndag till fredag
p.g.a .ett exceptionellt besvärligt haveri i server och disksystem. Våra tekniker gjorde ett bra jobb och tjänsten var
tillgänglig igen på fredagseftermiddagen
med i det närmaste ingen förlust av epost meddelanden. Jag beklagar de problem som detta avbrott har medfört för
studenter och lärare.
LDC kommer nu, som vid varje större
incident, att noggrant analysera händelsen och ta fram en åtgärdsplan för ytterligare förbättring av tillgängligheten. Jag
vill dock betona att LDC har en mycket
bra infrastruktur för IT-drift och förnyar
i – års cykler serverutrustningen.
Redan tidigare pågick ett arbete med
att förbättra e-posten för studenterna, vilket ingår i en successiv förnyelse av hela
STiL-systemet. Som ett av alternativen
för ett nytt e-postsystem ingår att utnyttja Google eller Microsoft för att tillhanLDC.

och blev närmast avundsjuk.
All viktig programvara som behövs i
undervisningen och som doktorander
och forskare behöver finns färdig att ladda ner för alla som har en mejladdress på
universitet. Där finnns flera statistiska
programpaket, geografiska informationssystem (GIS), CAD, programvara för bibliografisk databashantering etc. Jag föreställer mig att UB tröttnat när de nyligen
på eget initiativ införskaffade en universitetsvid site-licens för EndNote. Bra jobbat! EndNote är oumbärligt för den som
måste spara tid på referenshantering.
Annars gäller i Lund att de enskilda
forskarna måste köpa programvarorna
och för många underfinansierade pro-

jekt är det ett icke försumligt problem.
Varje gång man ska använda programvara i undervisningen är det ett stort strul
att skaffa licenser som studenterna kan
använda.
Det får inte vara så på ett universitet
som vill ligga på listan över världens 
bästa. Det är svårt att inte förlägga ansvaret för detta till en IT-funktion som verkar sakna både stadga och ledning.
Vad gäller mailen läste jag härförleden att University of Texas, Austin, ingått ett avtal med Google, enligt vilka alla
studenter på universitet får en adress av
formen namn.efternamn@utexas.gmail.
com. Kostnaderna för universitetet blir
betydligt lägre än att hålla en egen studentmail. Dessutom får studenterna behålla adresserna så länge dom vill. Eftersom lundastudenterna aldrig gillat och
närmast fått tvingas att använda sina Stiladdresser så vore det kanske något för oss.
Mejlstrul ett minne blott?

dahålla reklamfri e-post med LU-adresser. Utvärderingen görs i samverkan med
några andra större universitet i Sverige.
Vad gäller hantering av programlicenser och distribution av programvaror skulle jag se det som mycket positivt
om universitetsledningen beslöt att LDC
får det totala samordningsansvaret. En
modell med t.ex. ett programråd som gemensamt bestämmer vilka program som
ska erbjudas och en klar finansieringsmodell skulle möjliggöra en mycket effektiv programdistribution och optimering
av spenderade licenspengar. Beträffande EndNote, så distribueras det via programservern av LDC och är införskaffat i
samverkan med Biblioteksdirektionen.
Den gemensamma IT-funktionen inom Lunds universitet har precis genomgått en välbehövlig organisationsförändring, varvid hela det operativa ansvaret
lagts på LDC. Detta är mycket positivt
då den oklara organisatoriska ansvarsför-

delningen som funnits tidigare nu elimineras. Organisationsförändringen kommer att vara helt genomförd vid mitten
av  när en IT-strateg är på plats och
IT-rådet har börjat arbeta. LDC har redan tagit över sina nya uppgifter.
I jämförelse med andra svenska universitet står sig IT-verksamheten som
LDC bedriver idag mycket väl i konkurrensen. Detta har dokumenterats bl.a. vid
en oberoende certifiering av LDC som
driftställe för Ladok och genom det förtroende som Göteborgs universitet, Chalmers, Karlstads universitet, Högskolan i
Borås, Högskolan Väst och Högskolan i
Skövde nyligen visade LDC genom lägga
sin kritiska Ladok drift hos oss.
Men IT-området utvecklas snabbt
och för oss gäller det att hela tiden lyssna och anpassa oss till våra kunders behov och krav.
JOHNNY NILSSON
CHEF, LDC

SKRIV TILL LUM! E-post: LUM@info.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.
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LU bryter mot högskoleförordningen
Under hösten  genomförde Lunds Universitets Studentkårer en utredning i syfte
att kartlägga hur de anknutna studentkårerna upplever att studentinflytandet
fungerar vid universitetets fakultetsområden. Resultatet har många positiva aspekter. Det visar på ett universitet, där
studentinflytandet i många hänseenden
är väl tillgodosett, och där kommunikation och bemötande präglas av delaktighet och öppenhet.
Temat i den typ av brister som framkommer i utredningen visade sig dock
gå igen vid de olika områdena. Flera studentkårer har erfarenhet av att studeranderepresentanter direkt eller indirekt
utestängts från att delta i beredning eller beslutande av ärenden. Med undantag
för Medicinska fakulteten är det framförallt på institutionsnivå man upplever förekomst av vad som närmast kan beskrivas som informell maktutövning. Man
må klubba besluten inom de formaliserade ramverk som existerar för ändamålet, men processen i sig tenderar att präglas av en hög grad av informell beredning
samt otydliga procedurer vid de beslutande organens mötestillfällen.
Det här blir framförallt ett problem
vid de områden och institutioner där studeranderepresentanterna inte inkluderas
i den informella processen, när diskussionerna inför mötena förs i forum som studenterna inte har tillgång till. Andra fall
då beslutsprocesserna framstår som mer
medvetet ”slutna” är i samband med att
ärenden som kan vara känsliga för studenter eller doktorander ska beredas eller
beslutas. Detta gäller inte minst budgetfrågor eller rationaliseringsbeslut.
Ytterligare en viktig faktor som tycks
spela in i sammanhanget är avsaknaden
av en tydlig redovisning när det gäller
organisationsstrukturerna på institutionsnivå och ibland även på fakultetsnivå. Många studeranderepresentanter
har svårt att skapa sig en tydlig bild av
vilka organ som finns på en viss nivå, vilken ställning de olika organen har samt
vilka mandat de besitter.
STUDENTINFLYTANDE.
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Sammantaget innebär ovanstående
problematik att Lunds universitet bryter mot Högskoleförordningens  kap 
§ enligt vilken studenterna har rätt till representation i organ dit de har behörighet mot bakgrund av att det där bereds
alternativt beslutas i ärenden som är av
intresse för studenterna.
För att förbättra situationen föreslår
LUS följande:
• att samtliga beredande och beslutande organ på fakultets- respektive institutionsnivå inklusive deras respektive
uppdrag görs tillgängliga på fakulteternas och institutionernas hemsidor på ett
tydligt och överskådligt sätt där så inte
redan är fallet.
• att Högskoleförordningens  kap  §
följs och studenterna tillåts representation i samtliga organ dit de har behörig-
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het mot bakgrund av att det där bereds
alternativt beslutas i ärenden som är av
intresse för studenterna.
• att ensamma beslutsfattare i ärenden
som inte bereds också samråder med studerande-representanterna i frågor som är
av intresse för studenterna. Även detta i
enlighet Högskoleförordningen.
Avslutningsvis skulle det vara mycket positivt om personer med ledande ansvar på samtliga nivåer får utbildning
kring vilka lagar och regler som gäller
vid universitetet. Detta skulle kunna
vara till nytta även för andra grupper än
studenterna, även lärare och annan personal drabbas när beslutsstrukturerna är
otydliga.
MARTIN LUNDQVIST
ORDFÖRANDE,
LUNDS UNIVERSITETS STUDENTK ÅRER

Samverkan ska fungera

Jag instämmer i
bedömningen att studentinflytandet ofta
fungerar väl och att bemötande och kommunikation präglas av delaktighet och
öppenhet. För Lunds universitet är det
en viktig profilfråga att detta ska fungera, både av formella skäl och av värderingsskäl. I vår strategiska plan heter det:
”Våra lärare ska inspirera studenterna och
ge dem kontinuerlig återkoppling. Som en
förutsättning för kvalitetssäkring ingår reellt studentinflytande på alla nivåer.”.
Därför vill jag kort kommentera i följande punkter: Alla beslutande och beredande organ ska ha studentrepresentation; i de fall där beredning sker av enskild
person är det denna persons ansvar att
samråd kommer till stånd. Attityder och
värderingar ska präglas av att det både för
universitetet och studenterna är värdefullt
med studentmedverkan. I vissa frågor är
studenterna mer välinformerade än andra
om t.ex. en viss utbildnings kvalitet. I andra frågor kan studenterna lika väl som
andra självklart sätta sig in i frågorna och
delta i behandlingen.
STUDENTINFLYTANDE.

Om studentsamverkan inte fungerar är det ett ansvar för institutioner, fakulteter och universitet att se till att det
fungerar, men här är det också viktigt
att studenterna själva dels ser till att det
finns studeranderepresentanter till varje
organ, dels informerar ansvariga om när
något inte fungerar. Den aktuella undersökningen från  är ett exempel på
att kunskap tagits fram, som det nu informeras om i debattform.
Jag råder studentkårernas representanter att i relevanta fall vända sig direkt till respektive fakultetskansli och
dess chef för att informera och få fram
en förändring, så att det som ska fungera verkligen fungerar.
Jag instämmer också i att tydlig information om organisationsstruktur ska
finnas tillgänglig på varje områdes, fakultets och institutions hemsida och att
utbildning i dessa frågor ska ingå i t ex de
kurser för prefekter och andra i ledningsfunktioner som universitetet anordnar.
GÖR AN BEXELL
REKTOR
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Kan staten äga en människa
eller hennes kvarlevor?
I sitt ställningstagande beträffande det kranium som
återlämnades av Lunds universitets rektor till judiska församlingen i Malmö, slår JO fast att kraniet
tillhörde staten ”med tanke på den
långa tid som förflutit”. Hon säger
visserligen att ”det kan kännas främmande att … beskriva det som lös
egendom eftersom ”kraniet härrörde från en identifierad person”, men
hon utgår sedan som självklart från
att det är statens egendom och t.o.m.
kan försäljas. Däremot kommenterar hon inte vad universitetsstyrelsen vid Lunds universitet påpekar,
nämligen att ”utgångspunkten för
beslut angående mänskliga kvarlevor skall vara etiska, kulturella och
religiösa aspekter” och att ”kvarlevor av namngiven person inte rimligen hanteras efter lagen om statsbudgeten”.
KRANIESTRID.

för att
klassificera kraniet som ”lös egendom” i statens ägo är knappast övertygande med sin enda hänvisning till
att lång tid förflutit. Man hade väntat
sig en betydligt mer ingående analys
över dess rättsliga status. Hanteringen av lik i läkarutbildningen reglerades genom kungörelse . Kroppen
får användas i undervisningen men
skall sedan begravas. Det föreligger
alltså dispositionsrätt men ej äganderätt.
Mot bakgrund av de övergrepp
som skedde under andra världskriget
har under det senaste halvseklet begrepp som människovärde och människans integritet blivit allt starkare
JO:S MOTIV OCH ARGUMENT
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betonade. Etiska regler har utformats
både nationellt och internationellt för
att slå vakt om dem. Det gäller bl.a.
biobankernas vävnadsmaterial, användningen av organ för transplantation och hanteringen av embryon
och aborterade foster. Inte i något
av dessa fall skulle man idag kunna
tänka sig att staten eller myndigheter
skulle kunna göra anspråk på äganderätt. I Europarådets konvention Human rights and biomedicine  kap
 art  stipuleras också klart och tydligt att den mänskliga kroppen och
dess delar skall inte i sig få ge upphov
till ekonomisk vinst.
ATT MÄNNISKOKROPPEN , delar av den

eller kvarlevor skulle kunna betraktas som ”lös egendom” tillhörig staten
och möjlig att avyttra genom försäljning förefaller helt oacceptabelt utifrån dagens människouppfattning
och människosyn. Detta blir ännu
mer flagrant när det gäller kvarlevor efter en avliden identifierad person. En sådan attityd står knappast i
överensstämmelse med det skydd för
individen och människovärdet som
garanteras genom bl.a. FN:s och Europarådets olika konventioner om
mänskliga rättigheter som Sverige i
de flesta fall anslutit sig till. I den andan borde också JO verka för respekt
för människovärdet och människokroppens integritet i enlighet med de
etiska aspekter som vuxit fram i ett
globalt samarbete.
CARL- GUSTAF ANDRÉN
F.D. UNIVERSITETSK ANSLER,
F.D. REKTOR VID LUNDS UNIVERSITET

25 MARS Kammarmusikkonsert. Musik
av Brahms och Tjajkovskij. Musiker ur Akademiska kapellet. Kl 15.00 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Paradisgatan 2, Lund.
27 MARS CED workshop: Enhancing student learning and interaction through the
use of an electronic portfolio”. Hands-on
workshop om Profil, ett webbaserat e-portföljsystem för lärare och studenter. Kl 13.15–
16.30 i Datorsalen, CED, Tornavägen 9 B, 2
vån. Info: www.ced.lu.se/o.o.i.s/9085
27 MARS IVA Syd inbjuder till möte.
”New technologies for cars – Alternativ
fuels, hybrid technologies and new engine concepts”. Kl 17.00 Ideon, Betahuset,
Knut Wicksells rum, Scheelevägen 17, Lund.
27 MARS Lunds filosoficirkel. ”Skall vi ta
de politiska ideologierna på allvar?”, Björn
Badersten. Kl 19.30 på Palaestra, Lund. Info:
www.folkuniversitetet.se
28 MARS Utrikespolitiska föreningen.
Skratt som bistånd. Föredrag med Nalle Laanela från Cowner utan gränser. I samarbete
med Raoul Wallenberginstitutet. Entré 20 kr,
gratis för medlemmar. Kl 19.30 i Athen, AFborgen, Lund. Info: www.upf.lu.se
29 MARS LUCSUS Seminars. Aleksander
Gabelic, United Nations Association of Sweden. Kl 13.15 på Geocentrum 1, Sölvegatan
10, 1, vån, sal Världen. Info: www.lucsus.lu.se/
29 MARS Ecology seminar. Lennart Persson, Umeå University, ”Alternative states
mediated through an emergent Allee-effect: an experimental test of theoretical
predictions”. Kl 14.00 Blå Hallen, Ekologihuset, Lund.
29 MARS Biology Seminar at COB. ”Mitochondrial nucleoside diphosphate kinase and its relatives in plants”, Carina
Knorpp (Swedish Univeristy of Agricultural Sciences, Ultuna, Sweden). Kl 15.15 Biologihuset,
Sölvegatan 35, Lund. Info: www.biol.lu.se/
cellorgbiol/seminars.html
30 MARS Öppen föreläsning. ”Going
West: Han Chinese Settlers in Tibetan
and other Minority Areas”, Mette Halskov Hansen, Universitetet i Oslo. Kl 9.15 Java
Hall, Centrum för öst- och sydöstasienstudier,
Scheelevägen 15, Lund. Info: www.ace.lu.se/
o.o.i.s/8482
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31 MARS Cennect, Signal to Noise. Festival och akademiska samtal om musik,
konst och forskning. Ensemble Ars Nova
uruppför musik av Natasha Barett. Kl 15.00 i
Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Paradisgatan 2, Lund.
2 APRIL Seminarium. ”Global Cities in
Asia”. Kl 9.15–17.30 i Java Hall, Centrum för
Öst- och sydöstasienstudier, Alpha 1, Ideon,
Scheelevägen 15, Lund. Info:www.ace.lu.se/
o.o.i.s/9249
2 APRIL Idéseminarium CED: Faculty
Learning Communities – professionella
mötesplatser över ämnesgränser. Gäst:
Milton D. Cox, Miami University, Oxford,
Ohio. Kl 13.15 i Edens hörsal, Paradisgatan
5, hus H, Lund. Info och anmälan, www.ced.
lu.se/o.o.i.s/3751
3 APRIL Lunds filosoficirkel. ”Vad är
det allvarliga i kriget mot terrorismen?”,
Jan Hjärpe. Kl 19.30, Palaestra, Lund. Se
även www.folkuniversitetet.se
10 APRIL Lunds filosoficirkel. ”Skall vi
ta vardagslivets bekymmer på allvar?”,
Annika Borg. Kl 19.30 Palaestra, Lund. Se
även www.folkuniversitetet.se

China will be held. Info: www.ace.lu.se/
o.o.i.s/8451. Plats: Hotel Lundia, Lund.
16 APRIL Körkonsert. Universitetskör
från Delaware, USA, gästar Lunds universitet. Värdkör: Lunds akademiska kör. Kl
19.00 i universitetsaulan, Lund.
17 APRIL CED Idéseminarium: ”Akademisk hederlighet”. Forskning om fusk och
plagiat. Kl 13.15–16.30. Lokal ej fastställd.
Meddelas via CEDs hemsida. Info och anmälan www.ced.lu.se/o.o.i.s/3751
17 APRIL Lunds filosoficirkel. ”Skall vi
ta utbildning på allvar?”, Mats Alvesson.
Kl 19.30 Palaestra, Lund. Info: www.folkuniversitetet.se
19 APRIL LUCSUS Seminar. Anders Söderberg, Ylva S. Åqvist, City of Lund, ”Mobility management – Up to each individual
when technology fails”. Kl 13.15 på Geocentrum 1, Sölvegatan 10, 1 vån, Lund. Info:
www.lucsus.lu.se/
19 APRIL Biology Seminar at COB. New
generation of bacterial phosphoproteomics – the case of bacillus subtilis.
Kl 15.15 Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.
Info: www.biol.lu.se/cellorgbiol/

12 APRIL LUCSUS Seminars. Anders Danielsson, Swedish Agency for Development
Evaluation, SADEV, ”Does aid evaluation
help eradicate global poverty? SADEV’
role in Swedish development assistance”. Kl 13.15 på Geocentrum 1, Sölvegatan 10, sal Världen, Lund. Info: www.lucsus.lu.se/

20–21 APRIL Konferens. ”Kulturarv
idag – varför och för vem?” Arrangör Centrum för Danmarksstudier. Info och anmälan
Barbro.Bergner@hist.lu.se och Anna.Wallette@hist.lu.se. Kl 10.00 Stiftsgården Åkersberg i Höör.

12 APRIL Ecology Seminar. Pauli Snoejis,
Uppsala University, ”The bridal chambers
of Linneus”. Kl 14.00 Blå hallen, Ekologihuset, Lund.

20 APRIL Seminarium på Reglerteknik.
”Steering Compensators for High-Performance Motercycles” av professor David
Limebeer, Imperial Collage, UK. Kl 15.00 på
Institutionen för reglerteknik, rum 2112, Mhuset, LTH.

12 APRIL Biology Seminar at COB. ”Dissecting chromatin modification mechanisms involved in epigenetic control of
centromeres and gene silencing”, Karl
Ekvall, KI. Kl 15.15 Biologihuset, Sölvegatan
35, Lund. Info: www.biol.lu.se/cellorgbiol/
seminars.html
15 APRIL Banbrytande verk för piano.
Uruppförande av nytt verk för piano
och dator av Stefan Klaverdal. Pianorecital med Johan Hugosson. Kl 15.00 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Paradisgatan 2,
Lund.
16–18 APRIL Focus Asia. A workshop
on R&D and technological change in
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23–26 APRIL Crafoordjubileum 2007
– Crafoordpriset 25 år. Tre dagar med plenarföreläsningar, öppna diskussioner och
symposier i alla ”Crafoordämnen” (astronomi
och matematik, geovetenskaper, biovetenskaper, och polyartrit) kommer att avslutas
med pressymposier samt öppen prisutdelningsceremoni i Lunds domkyrka den 26 april
med H.M. Drottningen. Info: www.crafoordprize.se (se även artikel på sidan 17).

30 MARS

Den Linnéanska
uppmaningen
Lunds universitet inbjuder fredagen den 30
mars till en eftermiddag med idéhistoriska
föreläsningar samt musik från tiden under rubriken ”Den Linnéanska uppmaningen”. Föreläsningarna, som är öppna för alla intresserade, äger rum i Palaestra kl 14–17.
Professor Gunnar Broberg, en av våra främsta Linnéexperter, inleder. Professor Carl-Gustaf Andrén berättar om Linnés resor, särskilt
den spektakulära Ölandsresan 1741.
Botans Lennart Engstrand och Marie Widén
talar gemensamt om Linnés vetenskapliga huvudgärning under rubriken ”Linné städar upp i
det botaniska träsket”. Universitetslektor Anna
Tunlids tar upp ämnet biodiversitet, biologisk
mångfald: ”Bevara mångfalden – Linné i vår
tid”. Även latinisten Cajsa Sjöberg medverkar.
Hon talar om Linnélärjungen Eric Gustaf Lidbeck och det skånska landskapet. Teologiprofessor Sten Hidal talar om ”Linné och nemesis”.
Linné var på sin tid en god dansör. Ensemble Mare Balticum och Musik i Syd bjuder på
musikunderhållning med dans av Kaj Sylegård
och Karin Modigh.
Hela programmet hittas i kalendariet på
www.lu.se

Bäst i
Lund igen!
Enligt White restaurangguide.

Kom in och provsmaka vår nya
spännande meny!

23 APRIL Studentafton med Hans
Kungliga Höghet Prins Henrik av Danmark. Kl 19.00 Akademiska Föreningen,
Lund. Info: www.studentafton.af.lu.se
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DISPUTATIONER
24 MARS
Bobby Tingstedt i kirurgi: ”Abdominal adhesions – clinical impact and experimental prevention”. Kl 9.00, föreläsningssal 1, Centralblocket, Universitetssjukhuset i Lund.
Joachim Östlund i historia: ”Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från
stormaktstid till demokratins genombrott”.
Kl 10.15 i sal 3, Historiska institutionen, Magle
Stora Kyrkogata 12 A, Lund.

30 MARS
Marloes Kortekaas i kvartärgeologi:
”Post-glacial history of sea-level and environmental change in the southern baltic sea”.
Kl 14.15, Pangea, Sölvegatan 12, Lund.
Peter Spégel i teknisk analytisk kemi:
”Nanoparticle-based capillary electrochromatography”. Kl 13.15 i hörsal B, Getingevägen
60, LTH, Lund.
Emma Årsköld i teknisk mikrobiologi:
”Homopolysaccharide metabolism in Lactobacillus Reuteri and Pediococcus Parvulus. Kl
10.15 i hörsal A, Getingevägen 60, LTH, Lund.
Albert Knutsson i fysik, inriktning elementarpartikelfysik: ”Forward Jet Production in ep-collisions at HERA”, Kl 13.15 i sal B,
Fysiska institutionen, Lund.
Jimmy Olofsson i fysik: ”Laser diagnostic
techniques with ultra-high repetition rate for
studies in combustion environments”. Kl 10.15
i hörsal B, Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, LTH, Lund.
Jens Rennstam i företagsekonomi:
”Engineering work – on peer reviewing as
a method of horizontal control”. Kl 13.15 i
EC3:211, Holger Crafoords Ekonomicentrum,
Lund.

31 MARS
Maria Aldenius i astronomi och astrofysik: ”Measurements of high-precision
atomic data with applications to astrophysics
and cosmology”. Kl 10.15, Lundmarksalen,
Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund.
Fay Lundh Nilsson i ekonomisk
historia: ”Lönande lärande – teknologisk förändring, yrkesskicklighet och lön i svensk verkstadsindustri omkring 1900”. Kl 10.15 i Crafoordsalen, Holger Crafoords Ekonomicentrum,
Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Tor Lie i religionspsykologi: ”Symptomberer och symptomlöser i Arne Garborgs vej till
et varig livssyn”.
Magnus R Larsson i psykologi: ”Perspectives of anxiety in stressful environments
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prospective studies in real life settings”.
Tien Hoac i livsmedelsteknologi:
”Selenium compounds in milk – studies of
selenoproteins, selenium enrichment and
oxidative stability of food”.
Andrius Rimsa i mineralogi och petrologi: ”Understanding zircon geochronology –
constraints from imaging and trace elements”.
Susanna Obad i exprimentell hematologi: ”TRIM22/STAF50 – a novel target gene
of the tumor supressor P53”.
Lisbeth Nilsson i arbetsterapi: ”Driving
to learn. The process of growing consciousness of tool use – A grounded theory of Deplateauing”.
Tove Lindhardt i vårdvetenskap:
”Collaboration between relatives of frail elderly patients and nurses in acute hospital wards.
Dimensions, prerequisites and outcome”.
Karl Engelsberg i oftalmologi: ”The
cultured neuroretina: Development, survival
and transplantation”.
David Ulmert i laboratoriemedicin med
inriktning klinisk kemi: ”Assessments of
PSA forms and hK2 as very early predictors of
prostate cancer”.
Sérverine Jansen i kemisk ekologi och
ekotoxikologi: ”Structure and function of
odorant binding proteins and chemosensory
proteins in moths”.
Malin Frick-Engfeldt i experimentell
dermatologi och venereologi: ”Chemical
and clinical studies of isocyanate allergy with
focus on diphenylmethane diisocyanate”.
Lars Ängquist i matematisk statistik: ”Pointwise and genomwide signigicance calculations in gene mapping through
nonparametric linkage analysis – theory, algorithms and applications”.
Anna-Karin Modin-Edman i kemisk teknologi med inriktning mot biogeokemi:
”Simulation of phosphorus, zinc and cadmium
mass flow in dairy farming systems”.
Karin Nilsson i fysik: ”Electronic, transport, and optical properties of broken-Gap
heterostructures”.
Marcus Carlsson i klinisk fysiologi:
”Aspects on cardiac pumping”.
Bahram Hosseini-Maaf i transfusionsmedicin: ”Genetic characterisation of human
ABO blood group variants with a focus on subgroups and hybrid alleles”.
Åsa Hellberg i transfusionsmedicin:
”Studies on the genetic basis of Pk, P and P1
blood group antigen expression”.
Nooreldin Zendehrokh i patologi:
”Integration of molecular biology and morphology in effusions with focus on in situ detection of telomerase and its components”.
Natalija Buza-Vidas i stamcellsbiologi:
”Cytokine regulation of hematopoietic stem
cells and lymphopoiesis”.

Mette Raunkiær i socialt arbete: ”Att
være døende hjemme – hverdagsliv og idealer”.
Jonatan Andersson i bioteknik: ”Protein
recovery using simulated moving bed technology and macroporous support material”.
Maria Westin i obstetrik och gynekologi: ”12–14 week scan with emphasis on risk
assessment for fetal structural malformations
and fetal loss”.
Erik Flodgren i biomedicin med inriktning cell- och molekylärbiologi: ”The free
fatty acid receptor GPR40-expression and role
in islet hormone secretion”.
Mimmi Barmark i sociologi: ”Hem sjuka
hem – En verklig konstruktion och dess sociala
bestämningar”.
Lena Jönsson i radiofysik: ”Internal dosimetry development and evaluation of methods and models”.
Viktor Moberg i oorganisk kemi: ”Cluster-based catalysts for asymmetric synthesis”.
Andreas Rudolf i kemisk teknologi
med inriktning mot kemisk reaktionsteknik: ”Fermentation and cultivation technology for improved ethanol production from lignocellulose”.
Kristina Carlsson i medeltidsarkeologi:
”Var går gränsen? Arkeologiska spår av religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under tiden 1000–1300”.

TJÄNSTER
Forskare/postdoc i teoretisk nanomekanik. Ref nr PA 2007/676, ans 20 april. Info:
046-2229087.
Doktorand i matematik med inriktning
mot teori för licalgebror, vertexoperatoralgebror och deras representationer. Dnr
PA 2007/761, ans 21 mars. Info 046-2228545.
Intendent, placering M-huset/LTH.
Ref nr PA 2007/741, ans 21 mars. Info 0462228605.
Utbildningsbidrag i kemi, inriktning
mot analytisk kemi. Ref nr PA 2007/872,
Info: 046-2227582.
Utbildningsbidrag i biologi, inriktning
mot zoologisk cellbiologi – neurobiologi.
Ref nr 126, ans 23 mars. Info 046-2229577.
Högskolesekreterare/administratör vid
Fysiska institutionen. Ref nr PA 2007/880,
ans 23 mars. Info 046-2227657.
Bibliotekarie vid Biblioteksdirektionen. Ref nr PA 2007/1000, ans 23 mars. Info
046-2221530.
Doktorand med inriktning produktionsteknik. Ref nr PA 2007/823, ans 26
mars. Info 046-2229539.
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tionsteknik. Ref nr PA 2007/823, ans 26
mars. Info 046-2229539.
Utbildningsbidrag i ämnet biomedicin. Ref nr M G19 414/2007, ans 26 mars. Info
046-2220857.
Konsult för applikationsdrift av Ladok.
Ref nr PA 2007/882, ans 28 mars. Info 0462221313.
Teknisk konsult för MS Windows med
placering vid LDC. Ref nr PA 2007/878, ans
28 mars. Info 046-2221330.
Linux Server Expert med placering vid
LDC. Ref nr PA 2007/883, ans 28 mars. Info
046-2221335.
Doktorand i kemiteknik. Ref nr PA
2007/903, ans 28 mars. Info 046-2220862.
Utbildningsbidrag/doktorandtjänster
i statistik. Ref nr 0107, 0207, ans 2 april. Info
046-2228926 eller 046-2228918.

MEDDELANDEN
Föreningsstämma
Pensionsföreningen mellan yngre lärare och
tjänstemän vid Lunds universitet kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 8 maj kl
17.15, rum 206, Historiska institutionen, Magle
Stora Kyrkogata 12 A, Lund.
Stipendier och forskningsanslag
Stiftelsen för främjande av ekonomisk forskning vid Lunds universitet utlyser stipendier.
Ansökan senast 23 mars. Info: www.lri.lu.se.

HÄNT!
FÖRESTÅNDARE. Universitetslektor Leif

Stenberg, Centrum för teologi och religionsvetenskap, har utsetts till föreståndare
för det nya Centrum för Mellanösternstudier från den 1 april.
STIPENDIUM. Marcus

Aldén, professor vid
LTH, har tilldelats 2006
års stipendium ur ”Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning”. Stipendiet,
som är på 250.000 kronor, får han för sitt forskningsarbete inom
området laserdiagnostik med förbränningstekniska tillämpningar. Hans arbete
har inneburit en ökad förståelse och kunskap om olika förbränningsfenomen, vilket i många fall haft en direkt avgörande
betydelse för möjligheterna att utveckla
miljövänliga energiomvandlare, bl.a. förbränningsmotorer, heter det i motiveringen. Marcus Aldén är initiativtagare till CECOST, Centre of Combustion Science and
Technology, som är ett nationellt forskningscenter inom förbränningsområdet.
NÄRINGSLIVSFORSKARE. Mikael

Stenkula, lundaekonom, har fått en forskartjänst vid näringslivets forskningsinsti-

tut Ratio. I botten har han civilekonomexamen och en pol mag-examen från
Ekonomihögskolan. Därefter doktorerade
han i nationalekonomi och arbetade sedan som lektor vid LU. Nu ägnar han sig
helt åt forskning inom entreprenörskap
och om företags- och ägarstrukturer.
EU-RÅDGIVARE. Lunds universitets sty-

relseordförande Allan Larsson har utsetts av EU-kommissionens ordförande
José Manuel Barroso som medlem i en
nyligen inrättad rådgivande grupp. Gruppen består av elva experter från olika länder och ska ge råd till kommissionens
ordförande i klimat-och energifrågor. I
gruppen finns experter från såväl universitet som näringsliv.
KVA-LEDAMOT. Car-

sten Peterson, professor i komplexa system
på LTH har blivit invald
som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.
MILJÖPRIS. Första priset i tävlingen Mil-

jöInnovation har gått till Jing Liu och
Kristiofer Cook i Lund. Jing Liu är forskningsassistent på Avdelningen för bioteknik vid LTH och tillsammans driver de
Ideonföretaget Bioprocess Control. Priset
är ett utvecklingsstipendium på 110.000
kronor.

Ny universitetsdirektör utsedd
Marianne Granfeldt, administrativ chef
vid Linköpings universitet, har utsetts
till ny förvaltningschef och universitetsdirektör i Lund.
Hon beräknas tillträda sin nya tjänst
den första augusti, och efterträder då
Hans Modig, som varit ställföreträdande förvaltningschef sedan Peter Honeth
blev statssekreterare vid Utbildningsdepartementet.
Marianne Granfeldt är 46 år och har
genomgått sin grundutbildning i Lund
och blev teknologie doktor vid LTH 1992.
De senaste sex åren har hon arbetat som
kanslichef för Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet, och så sent som i
november förra året blev hon administrativ chef med ansvar för hela Linköpings
universitetsförvaltning.
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Historiska museet öppnar igen
Lördagen den 31 mars slår Historiska museet upp
sina dörrar igen efter att ha varit stängt i ett år.
Återinvigningen görs med en stor satsning på
Uppåkra och Skånes järnålder.
– Det är en föränderlig permanentutställning,
säger museichef Per Karsten. Nya fynd ska kunna
inlemmas efter hand.
Utställningen har fått namnet ”Barbaricum”
som var de gamla romarnas namn på allt norr om
Rom. Texterna i utställningen bygger på citat från
dåtidens historikers intervjuer med germaner och
barbarer. För övrigt ligger tyngdpunkten på konst
och mytologi.
Det är museets bottenvåning som nu öppnas
– i resten av huset fortsätter renoveringen. Öppettiderna från och med den 31 mars är lör 13–16,
sönd 12–16 tis–fre 11–16.

Fynd från Uppåkratemplet – en gulddekorerad bägare, ursprungligen från
Ukraina på 500-talet e Kr.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

HALLÅ MALIN IRHAMMAR...
... ny chef för CED – Centre for Educational Development, universitetets enhet för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Du har arbetat som lärare på olika nivåer från förskola till högskola, doktorerade i psykologi i Lund 1997 och har
senast undervisat och varit prorektor och t.f. rektor vid Högskolan Kristianstad.

Vad vill du göra
som ny chef för CED?
– Jag vill bidra till att höja utbildningens kvalitet genom
att lyfta den högskolepedagogiska kompetensen och medvetenheten vid universitetet som helhet. Jag vill också bidra till att Lunds universitet blir nationellt och internationellt ledande inom området. Vi är redan på god väg och
inom universitetet finns det finns många goda krafter och
utmärkta exempel att ta vara på.
Vad ska ni göra konkret?

– CED ska utnyttja att vi befinner oss i en akademisk
värld, att det vi sysslar med ska vila på ”vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet”. Vi ska inte bara undervisa i högskolepedagogik utan också utveckla områdets kunskapsbas
och ha ett vetenskapligt, kritiskt granskande och reflekterande förhållningssätt till det vi gör. Samtidigt måste vi kunna
möta olika lärares erfarenheter med respekt och lyhördhet
och starta i just deras erfarenheter av undervisning.
Ska CED bli en forskningsenhet?

– Nej, men för att upprätthålla god kvalitet i den högskolepedagogiska utbildningen måste vi också bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi är inte enbart utbildare – vi ska
också bidra till att kunskaperna växer inom det här området.
Jag ser stora möjligheter i ett utvecklat samarbete med Lärande Lund och Pedagogiska institutionen. Många av medarbetarna vid CED ingår redan i nationella och internationella
nätverk där viktigt erfarenhets- och kunskapsutbyte sker och
där Lunds universitets bidrag visat sig betydelsefulla.
Vad vinner ni med detta?
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– Ökad kvalitet i högskolepedagogisk utbildning, men vi

stärker också vår professionalitet i en akademisk värld, vi får
på fötterna och kan svara på frågor som ”varför?” och ”hur
vet ni det?” när vi ger våra utbildningar. Vårt bidrag till högskolepedagogisk utveckling väger allt tyngre i takt med att
kraven på pedagogisk kvalitet ökar inom högskolan.
Det är ett brett uppdrag?

– Ja, förutom att utbilda ska CED också arbeta för den pedagogiska utvecklingen på bred front, t.ex. genom att samarbeta med områdena när de tar fram och genomför sina pedagogiska utvecklingsplaner. Vi ska också skapa arenor för en
avancerad pedagogisk diskussion inom universitetet.
Du har dessutom ett särskilt uppdrag?

– Ja, jag har rektors uppdrag att utveckla det som i strategiska planen omtalas som lärarskap och ledarskap och att se
studenterna som blivande ledare. Många studenter kommer
att ha ledningsfunktioner på olika nivåer framöver, och det
de får med sig i bagaget om hur en ledare fungerar, är viktigt. Som lärare är vi inte alltid medvetna om att vi också
fungerar som förebilder för ett ledarskap. Det här är delvis
jungfrulig mark. Jag kommer att prata och lyssna av många
grupper och individer inom och utom universitetet innan
jag formulerar någon slags syntes.
Ni är ett 20-tal medarbetare på CED. Hur ser de på framtiden?

– Det finns ett fantastiskt engagemang för uppdraget.
Ibland slår det gnistor om diskussionerna i fikarummet!
BRIT TA COLLBERG
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