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Fem avknoppade
företagsblommor
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LTH-studenter ﬁrade
högtidlig examen
i Allhelgonakyrkan

Där står de nybakade civilingenjörerna i
kö för att få gå fram och under applåder
ta emot sina diplom ur rektors hand. Och
de allra duktigaste kan få komma fram
en gång till och få något ﬁnt stipendium.
Många bär teknologernas studentmössa
med hängande snöre.
Bakom rektor och vicerektor står alla
teknologkårens fanbärare med sina färggranna standar. När just deras sektions
examinander får diplom ställs rätt fana
i fronten.
I bänkarna sitter föräldrar och syskon
andäktigt, så när som på några gnälliga syskonbarn som inte förstår varför de
måste sitta stilla i bortåt två timmar för
att farbror Fredrik ska få ett papper. Då
och då blåser två trumpetare fanfarer. Då

▼

Körsång i kyrkan och ﬂickor i bästa
ﬁnklänningen. Knappast något på
universitetet påminner så mycket
om en gammaldags skolavslutning
som LTHs traditionella examenshögtider.

120 nya ingenjörer ﬁck
sina diplom under högtidliga former.
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▼

Konferencier var Annika Nilsson, student på
technology management-programmet.

Teknologkårens ordförande Peter Larsson
var en av högtidstalarna.

Vicerektor Per Warfvinge och rektor Gunilla Jönson delade ut 120 diplom.

är det är dags att byta ingenjörssektion.
Den här scenen inträﬀade senast fredagen 5 maj – i Allhelgonakyrkan. Sedan
några år arrangeras en examenshögtid
varje termin av LTHs informationsavdelning med praktisk hjälp från Promotor, Examensreseförening på M-sektionen. Tidigare fanns bara den vårliga
högtiden.
Naturligtvis kan studenterna få sina
examensbevis på andra sätt, men ett stort
antal civilingenjörer – 20 denna gång –
ville passa på att uppleva lite guldkant
vid sitt adjö till LTH. Efteråt kunde de
mingla med familjerna med champagneglas i LTHs kårhus. Antalet anhöriga
som deltog var minst 900 personer.
Av tradition (eller brist på sådan) är
intresset mindre bland industridesigners
och arkitekter, som sällan anmäler sig till
examenshögtiden.
De som kom kunde lyssna till skön-

sång av en kör från Lars-Erik Larssongymnasiet och en rad tal av talare som
rektor Gunilla Jönson iförd akademisk
högtidsdräkt,”talar”,Alumniföreningens
ordförande Lars Palm, Teknologkårens
dito Peter Larsson och Magnus Olsson,
vd på Stora Enso i Bromölla och själv civilingenjör från LTH.
Alla anlade de förstås allvarliga och
hoppfulla framtidsperspektiv en dag som
denna, men den sistnämnde passade också på att berätta om sin egen karriär, som
ett exempel på hur det kan gå till.
Särskilt glada blev måhända Anna
Kristensson och Annie Svensson som
ﬁck 25.000 kronor av Sparbankstiftelsen Skåne för sitt examensarbete om
”Beslutsmodell för livsmedelsindustrin.
Deras öde delades av Johan Björnstedt
och Magnus Ström som skrivit om högspänningssystem.
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TEXT & FOTO : MATS NYGREN

Finklädda i väntan på värdigheten som
civilingenjör.
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UR INNEHÅLLET
6 Miljoner rullar ut – och in
Samtidigt som Stiftelsen för strategisk forskning drar tillbaka
46 miljoner kronor från Patrik Rorsmans diabetesforskning efter hans ﬂytt till Oxford, meddelar professor Åke Lernmark att
han ﬂyttar hem sin diabetesforskning från USA. Med sig tar han
åtta miljoner svenska kronor om året i 15 år. Det blir 120 miljoner…

8 Nu ska det tävlas i växter
Det första svenska mästerskapet i ﬂoristik har utlysts – och initiativet kommer från Lunds universitet i samarbete med Lunds
botaniska förening. Detta SM ska äga rum i Botaniska trädgården 2007 och ingå som en del av Linnéjubiléet.

14 Teologer showar
Det är inte bara fysiker, kemister och biologer som kan showa.
Nu satsar även teologerna på en religionsshow som de bjöd
grundskoleelever på vid LUNE-dagarna.

18 Möt Gun på Certec
Gun Andersson var med redan när LTH startades för 45 år sedan. För 15 år sedan drabbades hon av afasi till följd av en stroke. Hennes handikapp har hon själv och andra kommit att forska kring på Certec, varifrån hon nu pensioneras.

21 Universitetsavknoppningar
Läs om fem avknoppade företag från Lunds universitet! De vilar
alla på framgångsrik forskning, men har gått olika vägar till kommersialisering.

29 Hur blir man nobelpristagare?
Jo, genom att vara i närheten av andra nobelpristagare. Kulturgeografen Ola Thufvesson har kartlagt drygt 600 nobelpristagaMarek Kostrzewski leder
res väg till framgång.

Pierre Björkman och Klas
Malmberg i en samspelsövning.
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Drastiska följder av Rorsmans Oxfordﬂytt

SSF drar tillbaka
45 miljoner från
diabetescenter
FLYTTMINUS. – Vi måste fortsätta att

bygga upp långsiktigt starka forskningsmiljöer – men de bör inte vara
för beroende av enskilda individer.
Det menar rektor Göran Bexell
är en lärdom av att Stiftelsen för
strategisk forskning, SSF, nu dragit tillbaka 45 miljoner kronor från
det planerade strategiska diabetescentret vid LU. Anledningen är att
projektets forskningsledare Patrik
Rorsman ﬂyttat till Oxford.

Göran Bexell framhåller att detta drabbar – förutom Rorsman själv – Medicinska fakulteten och framför allt de forskare som samarbetade med Patrik Rorsman
i det aktuella projektet.
– Det är viktigt att i framtiden tänka
ännu mer på att skapa en bred bas i de
starka miljöerna som vi ju faktiskt redan har inom diabetesforskningen. Vi
får inte vara för beroende av enskilda
forskare, säger rektor. Samtidigt ska vi
vara så attraktiva att vi lockar hit verk-

ligt framstående, ledande forskare.
Det ﬁnns också all anledning att se
över och tydliggöra förutsättningarna
och reglerna som gäller för både givare och mottagare av de stora långsiktiga forskningsanslagen. Forskningen är
internationell, och Göran Bexell räknar med att ökad internationell rörlighet kommer att gälla LU också. I höstas besökte han universitetet i Berkley
och ﬁck reda på att de på ganska kort
tid hade förlorat 4 toppforskare till an-

Tvärtom i Malmö

Lernmark ﬂyttar hem
och tar anslagen med sig
FLYTTPLUS. Professor Åke Lernmark,
gör tvärtom. Han ﬂyttar hem sin
diabetesforskning till Lunds universitet och tar anslagen med sig
till – som han själv uttrycker det –
drömarbetsplatsen CRC i Malmö.

Diabetesforskaren Åke Lernmark lämnar Seattle och ﬂyttar hem sin forskning till CRC i
Malmö. FOTO : KENNET RUONA
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Åke Lernmark har under några år delat
sin tid mellan att bygga upp Teddy-studien (kartläggning av diabetesfall hos
barn) i Skåne och sin forskning i Seattle.
Det är det medicinska forskningsinstitutet National Institute of Health, NIH,

som är en del av USAs hälsodepartement som ﬁnansierar Teddystudien. Det
handlar om åtta miljoner svenska kronor
om året i 5 år. Pengar som nu förläggs
till Lunds universitet vid det medicinska forskningscentret Clinical Research
Centre, CRC i Malmö.
– CRC är en önskedröm. De moderna
och öppna laboratorierna gör det möjligt
att bedriva vår diabetesforskning i den
absoluta forskningsfronten, säger ÅkeLernmark.
Han har dessutom fått en miljon kro-
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Diabetesforskaren Patrik Rorsman
ﬂyttar till Oxford. FOTO : BJÖRN NILSSON /
HAGBLOM FOTO

dra universitet som kunnat erbjuda lite
bättre villkor.
– Så vad gäller när man mottar ett
stort anslag – är man då bunden till sitt
universitet så länge det projektet varar?
Sådant måste vara helt klart.
I just fallet med Patrik Rorsman är
dock Göran Bexell och Medicinska fakultetens ledning eniga med SSF om
att ansökningen inte var korrekt eftersom Rorsmans engagemang i Oxford
inte framgick – och heller inte var helt
känt inom hans fakultet.
– Vi har haft bra diskussioner med
SSF kring detta – men visst känns det
tungt, säger Göran Bexell.
Nu får de drabbade forskarna hoppas på Linnépengar istället. Resultatet
av Linnéansökningarna tillkännages i
slutet av juni.
MARIA LINDH

nor av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, för att ﬂytta hem sin forskning. I mitten av augusti sker den
oﬃciella invigningen av CRC och Åke
Lernmarks ﬂytt beräknas vara helt klar
till i början av nästa år.
– Sen ﬁnns det inga ursäkter för
att inte bedriva en frontlinjeforskning
för att försöka förstå hur typ -diabetes uppstår. Och att utveckla ny behandling för att förebygga den epidemi
av barndiabetes som drabbar oss här i
Sverige och i världen i övrigt.
MARIA LINDH
FOTNOT: Annan diabetesforskning som
bedrivs vid Lunds universitet både i Lund
och Malmö rör diabetes typ 2. Den drabbar främst äldre, och kallades tidigare åldersdiabetes.
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22 procent färre ansökningar till LU i år

Oklart varför
söktrycket minskar
SÖKSVACKA . Antalet sökande till

universitetets kurser och program
har minskat. I Lund har det kommit in 22 procent färre ansökningar till höstens utbildningar jämfört
med i fjol.
Även i hela riket har söktrycket
minskat.

Enligt en sammanställning av Verket för
högskoleservice (VHS) har ansökningarna till programutbildningarna vid svenska universitet och högskolor till hösten
2006 sjunkit med nio procent jämfört
med samma period förra året. Drygt
09.500 personer har anmält sig till höstens program, vilket är 0.000 personer
färre än i fjol.
Vid Lunds universitet är minskningen större. Här visar preliminära siﬀror
från Antagningsavdelningen att det totala antalet sökande till höstens program minskat med 22 procent jämfört
med samma period i fjol. Totalt inkom
27.907 ansökningar i fjol till höstens program. I år inkom 23.394. Den preliminära siﬀran för förstahandsvalen är att
de minskat med 8 procent i år jämfört
med i fjol.
till fristående kurser
har också minskat vid Lunds universitet
med 22 procent. Från 24.547 ansökningar till fjolårets höstkurser till 9.202 till
årets höstkurser.
– Kortsiktigt är det inga problem, vi
sitter ännu lugnt i båten. På vissa utbildningar, till exempel läkare, kan det till
och med vara bra att söktrycket sjunker
eftersom där ﬁnns en betydligt större efterfrågan än vad det ﬁnns platser. Problemet uppstår om detta är en trend som
håller i sig och vad vi då ska göra för att
ANSÖKNINGARNA

vända den, säger vicerektor Eva Åkesson.
Både hon och rektor Göran Bexell efterlyser en snabb och allsidig analys på
nationell nivå kring vad som orsakar det
minskade söktrycket som är kraftigt och
generellt över hela landet.
ORSAKERNA TILL nedgången kan vara ﬂe-

ra, exempelvis ökade chanser på arbetsmarknaden och debatten i media om
akademikerarbetslösheten, som sprider
budskapet att det inte lönar sig med högre studier.
Rektor och vicerektor menar att det
framför allt behövs en ordentlig genomlysning av hur årskullarna och sökintresset förhåller sig till dagens beﬁntliga platser och den planerade stora utökningen.
Har vi redan idag totalt sett för många
platser i landet?
Minskningen har generellt slagit hårdare mot de stora universiteten.
– Det kan bero på att vi har en större
andel yngre studenter jämfört med högskolorna, och det är bland de yngre studenterna som antalet ansökningar sjunkit mest, säger Eva Åkesson.
ett annat beteendemönster bland dem som söker. Det har
blivit vanligare att blivande studenter
väntar med att ansöka till i augusti och
på så sätt får de en väg in till fria platser.
– En djuplodande analys måste nu
till för att användas i en seriös diskussion om framtiden, inte minst kring
diskussionen om dimensioneringen av
antalet studerande i landet, säger Eva
Åkesson.
HON SER OCKSÅ

ANNA JOHANSSON
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Kritiska vänner
besökte LU
GRANSKARE. En vacker majdag

var det dags för årets besök av
Lunds universitets Scientiﬁc Advisory Board – de tre utomstående vetenskapsmännen/kvinnan som tittar på och utvärderar
forskningen vid LU.
– Våra kritiska vänner, säger rektor Göran Bexell, som var
värd för besöket.
Gruppen består av Gordon Clark, professor i Oxford, Janie Fouk, vice rektor vid Florida University och Kari Raivio, kansler vid Helsingfors universitet
och ordförande i det europeiska forskningsnätverket Leru.
Gordon Clark berättade om hur
man utvärderar forskning vid hans universitet och i resten av England där
man har ett mer genomgripande system för det. Och detta har ökat aktiviteten och höjt kvaliteten på den engelska forskningen.
Man diskuterade också LUs arbete
med den nya strategiska planen. Hur
konkret bör en sådan plan vara? Och
den måste vara generell men ändå inte
alltför allmän.
– Det är också viktigt med en samordning mellan den övergripande strategiska planen och fakulteternas egna
planer, kommenterar Göran Bexell.
En annan viktig fråga handlade om
proﬁlering och universitetsledningen
ﬁck rådet att proﬁlera LU på mastersnivå i Europa.
TEXT & FOTO : MARIA LINDH

Den internationella utvärderingsgruppen på besök. Från vänster Kari Raivio,
Janie Fouk och Gordon Clark.
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Marie Widen är initiativtagare till Svenska Mästerskapet i ﬂoristik som arrangeras nästa år.

Botan blir arena
för SM i ﬂoristik
VÄXTTÄVLING. Om man kan ha täv-

lingar i matte, fysik, dans och plöjning, ja varför kan man då inte tävla
i ﬂoristik, i växtkännedom?
Så resonerade Marie Widen, intendent i Botaniska trädgården.
Sagt och gjort – i dagarna har det
första Svenska Mästerskapet i ﬂoristik utlysts. Detta SM ska äga rum
i Botan den 5–6 juni år 2007 och
ingå som en del i Linnéjubileet.

Tävlingen utlyses av LU i samarbete
med Lunds Botaniska Förening. Den är
öppen för biologistuderande med övre
gräns ett år efter grundexamen, samt för
övriga unga botanikintresserade med 25
år som övre åldersgräns. I dagarna har
skolor, naturskyddsföreningar och botaniska föreningar informerats om mästerskapet. Det är gott om tid till sista anmälningsdagen – den  maj 2007 – men
redan när man la ut informationen på nätet kom det in sju anmälningar.
– Jag har undervisat i artkännedom
i nästan trettio år, säger Marie Widen,
och ännu har jag aldrig hört någon säga:

”Jag tycker inte om blommor”. Det gör
alla. Men många tillägger: ”…fast jag vet
inget om dem.” Det oror mig att det nästan har blivit rumsrent att skylta med sin
okunskap på det sättet. Förhoppningsvis
ska en sådan här tävling stimulera intresset för botanik.
– Vi lever i en tid när den biologiska
mångfalden är hotad. Hur ska vi kunna
bevara mångfalden om vi inte har duktigt folk som känner igen den? Det är en
allvarlig fråga och ett seriöst ämne men
för den skull behöver det ju inte vara något tråkigt.
Några lokala uttagningar har man inte
planerat, utan alla tävlande träﬀas i Lund
och går igenom två utslagstävlingar innan det är dags för ﬁnalomgången. Inför
vissa uppgifter får man använda en ﬂora
när man identiﬁerar arterna, andra ska
man kunna bestämma utan ﬂora. Med eller utan ﬂora kan det bli en svettig tävling:
det ﬁnns ca 2000 arter i Sverige.
Om arrangemanget faller ut väl kan
man tänka sig att göra ﬂoristik-SM till en
regelbundet återkommande tävling.
TEXT & FOTO : GÖRAN FRANKEL
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Humanister diskuterade publiceringsspråk

Publicera på engelska
– men skriv på svenska!
FORSKNINGSSPRIDNING. Att publicera vetenskapliga rön på engelska
har blivit en självklarhet inom medicin och naturvetenskaperna. Däremot är det få humanister och teologer som skriver eller publicerar sig
på engelska.
På minikonferensen ”Hur når vi
ut med vår forskning?” som nyligen
arrangerades på SOL-centrum gick
åsikterna isär om varför så är fallet och om värdet av att sträva efter ökad publicering på enbart engelska.

tidskrifterna blir allt ﬂer och deras peerreview system hjälper till att garantera en
vetenskaplig nivå.
Det ﬁnns alltså ﬂera och öppnare medier för publicering, men professorn i
ﬁlmvetenskap, Erik Hedling, menade
att problemet ligger i forskningens nivå
och inriktning.
– Vi behöver ”komma ut” ur den gråzon vi beﬁnner oss i. Vi har för lite vetenskaplig relevans i vår forskning. Forskarskolorna borde innehålla kurser
inriktade på internationell publicering
och handledda skrivarkurser, sa han.

Marianne Thormählen är professor i engelska och har femton års erfarenhet av
engelska förlagshus. Hon har publicerat
ﬂera monograﬁer på ansedda Cambridge University Press och artiklar i antologier. Hennes råd för att bli publicerad
var handfasta.
– Skriv på svenska och bekosta en
översättning. Ha tålamod, det är en bergoch dalbana. Även om man blir antagen
tar det lång tid att passera redaktörer och
lektörer.

PROFESSORN I FRANSKA,

litteratur
är en fördel menade hon. De stora förlagen har störst marknad på engelska språket. Men publicering av inbundna volymer minskar alltmer, istället skapar de
nya medierna en stor potential att publicera i elektroniska tidskrifter. Här är
Lunds universitet ledande med engagemang inom Open Access-rörelsen och
driver bl.a. databaserna DOAJ, Directory
of Open Journals och LU:Research som
idag innehåller över tiotusen poster.
– Det innebär en explosion av synlighet att publicera sig inom Open Access,
berättade Ingegerd Rabow vid Biblioteksdirektionen. De kvalitetsbedömda
ATT SKRIVA OM ANGLOSAXISK
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Björn Larsson menade att man för att skriva direkt
på engelska eller något annat språk än
svenska måste behärska detta språk fullt
ut. Han är själv publicerad på franska av
Lund University Press.
– För mig är det fullkomligt glasklart
att det enbart ﬁnns en lösning – översätt! Det går att driva metodologiska resonemang på engelska och delta i teoretiska samtal inom humaniora på annat
språk, men när det ska bli monograﬁer
eller större arbeten – skriv på svenska, rekommenderade Björn Larsson.
Han passade samtidigt på att reservera
sig mot kraven på engelska och hänvisade till inﬂytelserika teoretiker som Umberto Eco, Michael Foucault och Jürgen
Habermas.
– Ingen av dem har skrivit på engelska, de är översatta. Deras vetenskapliga
verk är skapade med egna referensramar
i en centraleuropeisk kultur, påpekade
han och gav auditoriet en tankeställare:
– Med tanke på USAs gigantiska statsskuld och att västvärldens ekonomi kan
rasa samman på några månader borde vi
hellre lära oss att skriva på kinesiska!
THORE SONESON
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På KTH i Stockholm har man planer på att göra engelska till huvudspråk. Här vid LU har en utredning om detta också tillsatts.

Bör engelskan
dominera även som
undervisningsspråk?
Jan-Eric Ståhl, vicerektor för LTH
– I vissa utvalda utbildningsprogram ja,
men generellt nej. Utbildningen blir mer tillgänglig internationellt
men den pedagogiska
kvaliteten kan sjunka drastiskt. De pedagogiska ﬁnesserna kan sällan exekveras
på annat språk än modersmålet.
Kristina Eneroth,
prorektor för
Ekonomihögskolan
– Svår fråga! I takt
med att undervisningen på grund- och
avancerad nivå blir
mer internationell lär
engelska bli vanligare. Jag är inte entydigt positiv till utvecklingen, dessutom
ﬁnns det andra språk som är viktiga!
Torbjörn von
Schantz, dekanus
för Naturvetenskapliga fakulteten
– Nej, akademiker
måste kunna kommunicera sin fackkunskap i det svenska samhället och den förmågan minskar
om all undervisning och all seminariediskussion sker på engelska. Det är OK
med engelska i vissa avancerade utbildningar som även riktar sig till ickesvensktalande studenter.
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Anslagsregn över
stamcellsforskare
karna vid Lunds universitet gjort
det igen – kammat hem stora anslag
från olika forskningsﬁnansiärer. Av
de sju svenska ansökningar som beviljats anslag är fyra helt eller delvis baserade vid Stamcellscentrum
i Lund, som fått sammanlagt hela
19,5 miljoner kronor.

Finansiärerna är den amerikanska forskningsstiftelsen Juvenile Diabetes Research Foundation, Vetenskapsrådet och
Svenska Diabetesförbundet, som för andra gången ger stora anslag till svensk
stamcellsforskning. Projekten är inte
bara inriktade på diabetes, utan också
på stamceller i andra sammanhang.
Största anslaget, 7,5 miljoner över tre
år, har gått till Olle Lindvall och Zaal
Kokaia som forskar om stroke. De vill
undersöka om det går att behandla en
strokedrabbad hjärna på två sätt: genom att transplantera odlade s.k. neurala stamceller, och/eller genom att utnyttja hjärnans egen förmåga att reparera sig
själv.
– Vi tror mest på en kombination av
båda metoderna, säger Olle Lindvall.
Det är han som forskar om hjärnans
självreparation, medan Zaal Kokaia studerar möjligheten att transplantera stamceller. De två forskarna har var sin forskargrupp, men arbetar nära tillsammans
och använder samma tekniska resurser.
ATT HJÄRNAN KUNDE BILDA nya celler ef-

ter en stroke var det för något årtionde sedan ingen som trodde. Men det visades
av bl a den Lindvallska gruppen i slutet
av 990-talet. Gruppen har nu i djurförsök kunnat visa att nya nervceller bildas
i ett område kallat striatum, varifrån de
förﬂyttar sig till det strokedrabbade området. Den här nyproduktionen av celler
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sker inte bara hos unga individer, utan
lika mycket hos äldre.
Men det är fortfarande mycket man
inte vet. Kan alla delar av hjärnan få nya
nervceller efter en stroke? Hur kan nyproduktionen av celler stimuleras så att
den blir så eﬀektiv som möjligt? Var kan
det löna sig att transplantera stamceller,
och i vilket stadium av utvecklingen ska
dessa vara för att överleva och fungera
som önskat?
– Tillämpningen av vårt arbete på
människor ligger långt fram i tiden. Men
även om det vi gör är grundforskning, så
har vi hela tiden dess kliniska möjligheter
i åtanke. Bara då kan man ställa de rätta
frågorna, understryker Olle Lindvall.
DIABETIKER FÅR OFTARE STROKE än icke-

diabetiker, och de får också oftare hjärtkärlsjukdomar. Det är ett skäl till att lundaforskaren Stefan Jovinge tillsammans
med KI-forskaren Jonas Frisén fått sex
miljoner kronor i anslag. Deras projekt
går ut på att se hur ofta cellerna naturligt
omsätts i bukspottkörteln, hjärnan och
hjärtat hos en vuxen person.
Stefan Jovinges forskning handlar
om hjärtmuskelceller, ett omtvistat område:
– Det har diskuterats mycket om
hjärtmuskelceller nybildas eller inte. Olika forskningsresultat har pekat åt olika
håll, säger han.
– För att lösa tvisten en gång för alla
vill vi åldersbestämma hjärtmuskelceller med en teknik som liknar den kol-4datering som används inom arkeologin.
Tanken är att vi ska undersöka det hjärta som tas ut när en patient får ett nytt,
transplanterat hjärta. Om patienten t.ex.
är 55 år men några hjärtmuskelceller bara
är 30 år, så skulle det ju bevisa att sådana
celler faktiskt kan nybildas!
Även Stamcellscentrums förestånda-

re Sten-Eirik Jacobsen har fått sex miljoner kronor, tillsammans med gästforskaren Claus Nerlov. Sten-Eirik Jacobsen är
specialiserad på blodbildande stamceller,
och hans projekt handlar om tillväxtfaktorer som gynnar respektive reglerar ökningen av sådana celler.
ETT MÅL FÖR DENNA FORSKNING är att lära

sig att i cellodlingar stimulera bildningen av stamceller för transplantationsändamål. Kunskapen om stamceller i blodet kan sedan tillämpas på stamceller i
andra organ. Ett annat forskningsmål är
att förstå vad som händer när regleringen
går fel och det blir en okontrollerad celltillväxt, som vid t.ex. leukemi.
Den fjärde forskargrupp som fått anslag, tre miljoner kronor, leds av Henrik
Semb. Han försöker få s.k. embryonala
stamceller att utvecklas till betaceller, de
celler i bukspottkörteln som producerar
insulin.
kunnat visa
att embryonala stamceller från människa har möjlighet att förvandlas till betaceller. Men den metod han då använde
är komplicerad, och utmaningen är hitta ett sätt att genomföra samma process
på ett enklare sätt i provrör. Först då kan
det i framtiden bli möjligt att producera
betaceller för transplantation till patienter med typ -diabetes.
HENRIK SEMB HAR REDAN

INGEL A BJÖRCK

▼

STORSLAM. Nu har stamcellsfors-

Stamcellscentrum

Stamcellscentrum i Lund är ett av sex
svenska strategiska centra inom livsvetenskaperna, och stöds av Stiftelen
för strategisk forskning.
Centret startades 1993 och har nu
ca 130 anställda under ett tak. Det är
ett av de största inom sitt område.
LUM NR 5 | 2006

ver en ny språkdräkt. Eftersom akademiker är duktiga på att formulera sig så är
jag övertygad om att det kommer att gå
bra även om det är ont om tid, säger Anders Sonesson.
DRYGT TIO LÄRARE har kommit till work-

Eva Ageberg (till vänster) är lärare på sektionen för sjukgymnastik och får tips av CED:s Katarina Mårtensson på vad som kan ändras i kursplanen i enlighet med Bolognamodellen.

Bolognaprocessen

Alla kursmål måste
omformuleras
EUROPASAMORDNING. Det är ont om
tid. Och det är svårt att formulera
kursmålen på ett tydligt sätt. Men
det ﬁnns hjälp att få.
Centre for Educational Development, CED, håller workshops för lärare som vill få hjälp med att formulera Learning outcomes i enlighet
med Bolognadirektiven.

tillsammans med Anders Sonesson.
Learning outcomes är långt ifrån ett
nytt fenomen, men har blivit mer uttalat
sedan Bolognaprocessen satte igång. På
ren svenska innebär Learning outcomes
att universitetet tydligt ska redovisa vad
studenten förväntas kunna göra, förstå
och ha lärt sig efter att ha genomgått en
kurs eller ett program.

Kurser planeras, program spånas fram.
Arbetet med Bolognaprocessen är i full
gång ute på fakulteterna.
– Det är ett komplext arbete att formulera kursplaner och Learning outcomes är själva navet som kursplanerna snurrar kring, säger CED:s Katarina
Mårtensson som leder dagens workshop

ÅTTATUSEN KURSPLANER
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enbart vid
Lunds universitet är en siﬀra som nämnts.
Alla ska skrivas om till den  juli 2007.
Dessutom behöver de översättas till engelska för att bli stämplade som Bolognagodkända. Med andra ord är det ett digert arbete som ska göras.
– Materialet ﬁnns redan, men behö-

shopen den här aprileftermiddagen. De
tillhör samma område, Medicinska fakulteten, och arbetar med utbildningen
för sjukgymnaster.
Kursplanerna som ﬁnns idag är av
skiftande kvalitet, berättar Katarina
Mårtensson för deltagarna. I en del saknas helt mål, i andra förväxlas syfte och
mål eller mål och medel. Ofta listas kursens innehåll, men utan att det anges vad
studenterna ska kunna göra med innehållet. Allt detta måste rättas till i de nya
kursplanerna.
– Det är svårt att veta i förväg vad en
student får ut av en kurs och för att kunna formulera Learning outcomes måste
man ha goda ämneskunskaper och ha
god insikt i kursdesignen. Därför är det
viktigt att lärarna aktivt medverkar med
hela sitt kunnande när kursplanerna formuleras och inte bara ser dem som ren
administration eller byråkrati, säger Katarina Mårtensson.
ger
ett bra underlag för att jämföra examina
från olika lärosäten eller länder. Dessutom är undervisning med klara mål gynnsam för studenternas lärande och kursplanerna blir mer dynamiska, för att
nämna något av det positiva som en tydlig målbeskrivning för med sig.
Just tydligheten är något som Eva
Ageberg, en av deltagarna på workshopen tycker är bra. Hon är lärare på sektionen för sjukgymnastik och har tagit
med en kursplan för att få tips på vad
som ska ändras.
– Om jag ber en student komplettera
en uppgift blir det mycket enklare och
mer objektivt om jag kan relatera till målen i dokumenten och som anger vad studenten ska ha klarat, säger hon.
VÄL SKRIVNA LEARNING OUTCOMES

TEXT & FOTO :
ANNA JOHANSSON
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PERSONALFÖRSTÄRKNING. Plusjobb

och generationsväxlingsjobb.
Universitetet har fått ett tillskott
på nära 60 tjänster som helt eller
delvis ﬁnansieras av staten och arbetsförmedlingen.

– Det är många miljoner kronor det handlar om när man räknar ihop alla tjänster,
säger personalchef Staﬀan Svensson.
Kammarkollegiet har beviljat Lunds
universitet 33 kompetensöverföringsjobb, eller generationsväxlingsjobb som
de också kallas. De är tänkta att täcka
upp för personer som snart ska gå i pension och samtidigt ska de hjälpa personer
med högskoleexamen att få inträde på arbetsmarknaden.
Att det är hög medelålder bland universitetets anställda och många pensionsavgångar de närmsta åren har märkts på
det stora intresset för kompetensöverföringsjobben.

– Vi gick ut och frågade verksamheten om vad de hade för önskemål och
det kom in 20 ansökningar, säger Staffan Svensson.
Av dessa har ungefär en fjärdedel fått
klartecken från Kammarkollegiet, och
personer har redan eller kommer snart
att börja sin anställning.
berättar att av landets universitet så har Lund fått ﬂest
tjänster. De har fördelats jämnt över de
olika områdena med hänsyn till områdenas storlek. Flest har Medicinska fakulteten fått med fem tjänster och LTH
med fyra tjänster – men på grund av det
långa anställningsförfarandet för lärare
är det enbart administrativ personal det
handlar om.
Tanken med kompetensöverföringsjobben är att de ska övergå i tillsvidareanställningar. Det behöver däremot inte
plusjobben göra utan de är visstidsanSTAFFAN SVENSSON

Inte bara jobbigt att vara prefekt
PREFEKTUTVÄRDERING. Ambivalen-

sen är stor när det gäller synen på
hur det var att vara prefekt. Det
framkommer i en skrift som Personalenheten gett ut med hjälp av
professor Torbjörn von Schantz. De
har intervjuat 22 prefekter cirka två
år efter att de lämnat sina prefektuppdrag. Prefekttiden varierar från
några år upp till nästan 30 som är
den längsta uppdragstiden.

De s.k. avgångssamtalen varade i cirka
två timmar och hölls av Torbjörn von
12

Schantz med byrådirektör Essie Kjällquist som bisittare.
Det mest påtagliga helhetsintrycket,
tycker samtalsledarna, är den både positiva och negativa bilden som de tidigare prefekterna ger av sin tid. Ambivalensen. Den
positiva bilden står i viss kontrast till den
vanliga bilden av prefektskapet – som en
”värnplikt” med mycket administration,
personalproblem och kringskurenhet.
Men två tredjedelar svarar ändå nej på
frågan om de kan tänka sig att bli prefekt igen. Anledningen är då oftast att
villkoren inte är tillfredsställande eller

är lite mer komplicerade att administrera och där får vi själva
skjuta till pengar utöver det som kommer från arbetsförmedlingen. I avtalet
står att vi måste erbjuda marknadsmässig lön, säger Staﬀan Svensson.
Hälften av dem som fått plusjobb har
redan börjat sina tjänster, resten börjar
inom kort.
– DE HÄR JOBBEN

ANNA JOHANSSON

Bidragsﬁnansierade
tjänster

▼

Nya tjänster
underlättar vid
pensionsavgångar

ställningar som erbjuds långtidsarbetslösa. Universitetet har hittills skrivit avtal
med arbetsförmedlingen om 25 plusjobb.
Även de är fördelade ute på områdena.

Kompetensöverföringsjobben beviljas av
Kammarkollegiet. Statliga myndigheter får
bidrag med 30.000 kronor (inklusive sociala avgifter) per anställd och månad under
två år. Tjänsterna ska sedan övergå till tillsvidareanställningar.
Plusjobben förmedlas av arbetsförmedlingen och riktar sig till personer som varit
arbetslösa i två år.
Plusjobb är tidsbegränsade anställningar och universitetet får bidrag på 20.000
kronor (inklusive sociala avgifter) per månad och anställd. Arbetsgivaren måste
dock erbjuda marknadsmässig lön.

att man vill gå vidare, gärna till andra
ledningsuppdrag. Flera prefekter menar
också att uppdraget behöver få ett ökat
meritvärde.
På frågan om vad som varit bäst med
uppdraget ger många en eloge till det administrativa stödet. Flera ha haft duktiga administratörer/sekreterare till hjälp.
Till det sämsta hörde den procentuella
arbetstiden för prefektuppdraget som
ansågs vara för snålt tilltagen samt för få
möjligheter att förändra med en alltför
hårt uppbunden budget.
Skriften ”En tid efteråt” ﬁnns på Personalenhetens hemsida och kan även beställas genom essie.kjallquist@pers.lu.se
MARIA LINDH
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”Tufft att
vara dekan”
UTVECKLINGSSAMTAL. – Det är
tufft att vara dekan, säger rektor Göran Bexell efter utvecklingssamtalen som han nu haft med
cirka hälften av LUs dekaner.
Det visste han egentligen innan, eftersom han själv varit dekan i många år. Men själva utvecklingssamtalet var helt nytt för
honom.
– Jag har varken haft något
själv eller hållt något förrän jag nu
började med dekansamtalen.

Krisövning på Traﬁkﬂyghögskolan.

Flygare tränar på
simulerade sjökriser
KRISÖVNING. Ombord på MS Ant-

werpen råder en tilltagande förvirring, nya allvarliga situationer
uppstår och snart utbryter kaos på
kommandobryggan. Fartyget hotar
att sjunka.
Turligt nog utspelar sig scenariot
bara i ett simuleringsprogram.

– Programmet har testats och utvecklats
i träning av brandmän och poliser, men
det fungerar också utmärkt för att undersöka människans roll i en krissituation
inom ﬂyget, berättar doktoranden Nicklas Dahlström vid Traﬁkﬂyghögskolan i
Ljungbyhed.
Simuleringsprogrammet används i
ﬂygutbildningen och är en viktig del i
ett forskningsprojekt ﬁnansierat av Vinnova. Programmet är skapat av universitetet i Bamberg i Tyskland och påminner
om ett dataspel. När simuleringen startar får gruppen nya skeenden utskrivna
på en laptop. Deras uppgift är att hantera situationen innan katastrofen är ett
faktum.
Att det är en situation till havs på en
kommandobrygga på ett fartyg har minLUM NR 5 | 2006

dre betydelse, det viktiga är att skapa förståelse för komplexa nödsituationer.
– Vi tränar normalt för speciﬁka, realistiska krissituationer och problem
där det ﬁnns tekniska lösningar, berättar Nicklas Dahlström. Men vi behöver
kunna simulera situationer som är mer
generaliserade och komplexa, där beslutsfattande riskerar att falla samman.
Han berättar hur studentgrupper som
är i slutet av sin ﬂygutbildning har tränat med programmet och hur första dagens kris efter reﬂektioner och debrieﬁng
bytts mot en förmåga att prioritera och
skapa rollfördelningar under den upptrappade situationen.
– Det är ett utbildningsverktyg som
kan utvecklas vidare och det sker i forskningssamarbetet med det tyska universitet, säger Nicklas Dahlström.
Projektet vid Traﬁkﬂyghögskolan leds
av professor Sidney Dekker och medlen
från Vinnova ska resultera i ökad kunskap om hur praktisk kunskap från den
här sortens simulering kan förbättra hanteringen av krissituationer till sjöss.
THORE SONESON

Att även rektor skulle hålla sådana samtal när reglerna skärptes om att utvecklingssamtal ska hållas mellan dekaner
och prefekter, prefekter och institutionsanställda, var inte helt givet. Men Göran Bexell menar att man i alla fungerande organisationer har utvecklingssamtal
med sin personal, och att det är viktigt
att föregå med gott exempel.
– Samtalen har varit positiva, även
om det tydligt framkommer att dekanernas arbetsbelastning är hård, säger han.
Dekanerna har också sinsemellan olika
arbetsvillkor eftersom en del har stora
kanslier till hjälp och andra mindre administrativ service. Det är viktigt att dekanerna får tid att fokusera på de viktiga
frågorna.
Göran Bexell tycker att han i samtalen är hjälpt av sin egen erfarenhet som
dekan.
– Jag kan snabbt och enkelt sätta mig
in i hur de har det – men jag har också
fått perspektiv på dekanrollen och kan
komma med nya infallsvinklar.
Nu fortsätter rektor med resten av
dekanerna och hans ambition är att hålla utvecklingssamtal en gång om året.
Men vem ska rektor själv prata med
om sina bekymmer?
– Jaa – det är frågan, ler han. Det får
väl bli med Allan Larsson då – styrelsens
ordförande. Och vi kommer mycket bra
överens…
MARIA LINDH
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Efter fysik- och kemishower
kommer nu en teologishow!
STUDENTREKRYTERING. Bjud skolungdomar som besöker universitetet på spektakulära shower – det
kan attrahera nya studenter.
Naturvetarna har som bekant
gått i bräschen för det tänkandet
med sina fysik-, kemi- och biologishower. Nu har också religionsvetarna kastat sig huvudstupa in i
showbiz. Vid de senaste LUNE-dagarna i slutet av april var det premiär för några religionsshower.

Förvånade lärare och grundskolelever
som enbart hade förväntat sig föreställningar inom NO-ämnena bjöds på en
religionsshow – detta sedan LUNE-dagarnas biologishow hade fått ställas in. I
detta krisläge ställde tre religionsvetare
upp: Johan Åberg som hade judendomen
som tema, Lena Pettersson om kristendomen och Anders Ackfeldt om afroamerikansk islam och hiphop.
– Jättespännande att vi ﬁck en chans
att göra detta, säger studierektor Christina Packalén på Centrum för teologi och
religionsvetenskap, CTR. När anbudet
kom insåg vi att det var ett tillfälle vi inte
hade råd att missa, även om allting ﬁck
göras med kortast möjliga varsel. Vi kan
tänka oss en fortsättning på den här typen av arrangemang, men i vilka former
det blir kan vi inte säga än.
till religionsvetarna berodde på att lasershowens skapare P-O
Zetterberg och Christina Packalén råkade sitta i samma referensgrupp på Lärarhögskolan och då hade diskuterat möjligheten att utvidga rekryterinsarbetet även
på den humanistiska sidan. Initiativet att
kontakta religionsvetarna togs av Tomas
Brage på Fysiska institutionen, en av de
huvudansvariga för LUNE-dagarna.
– Nöden är uppﬁnningarnas moder,
säger Tomas Brage. Under de senaste
åren har LUNE-dagarna täckts av medATT BUDET GICK
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Ludwig Hertz, Sawas Mivonidis, och William von Fabianic (fr. v.) hade inte väntat sig att hamna på en religionsshow – men tyckte det var kul.

el från Naturvetenskapliga fakulteten
och Rekryteringsrådet. I Rekryteringsrådet ﬁnns önskemålet att vi ska gå utanför fakultetsgränsen och inte bara ägna
oss åt naturvetenskap. Så det här kan bli
ett steg i den riktningen.
i
LUNE-dagarna är Nationalencyclopedin; eleverna som bevistar olika shower och föreläsningar får uppföljande arbetsuppgifter som kan lösas med hjälp av
uppslagsverket.
LUM lyssnade på Anders Ackfeldt
som med bild- och ljudexempel berättade om rappare och Black Muslims, men
också om dansande dervischer, idoltävlingar i koranrecitation och iransk suﬁbrottning. Han visade en burk Mecca
Cola av franskt fabrikat och med etiketten ”–0%” (till välgörande ändamål)
och med en uppmaning på burken att
YTTERLIGARE EN SAMARBETSPARTNER

inte blanda colan med sprithaltiga drycker. En viss munterhet väckte den mycket väl påklädda islamiska Barbiedockan
Razanne.
i auditoriet med tanke på att Genetikhusets
stora föreläsningssal var fullsatt.
– Showen var intressant och kul tyckte William von Fabianic, Ludwig Hertz
och Sawas Mivonidis från årskurs 7 i Bladins skola i Malmö.
De gillar hiphop och var väl förtrogna
med de rapartister som nämndes.
Men Mecca Cola och dockan Razanne har ni kanske aldrig hört talas om?
– Jag har faktiskt druckit Mecca Cola.
Jag var i Förenade Arabemiraten och hälsade på några kompisar, berättar Ludwig
Hertz.
Världen är mindre än man tror.
DET VAR FÖRVÅNANSVÄRT LUGNT

TEXT & FOTO : GÖRAN FRANKEL
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Samhällsvetenskapens dag:

Kvinnor i
matreklam
äter aldrig
DAGENS RÄTT. Talesättet ”Ju ﬂer

kockar desto sämre soppa” stämmer inte.
Det kunde man enkelt konstatera
när samhällsvetarna arrangerade en
temadag om mat.
Forskarna bjöd nämligen på välkryddade föreläsningar som handlade om allt från mjölk och anorexi
till matsamtal på äldreboende.

”Dagens rätt” var titeln på Samhällsvetenskapens dag som berörde matens
betydelse för våra liv – som glädje- och
sorgeämne, relationsskapare och kulturbärare.
Men varför intresserar sig då samhällsvetarna för mat?
– Mat och ätande är ett uppmärksammat område inom samhällsvetenskaplig
forskning. Inte minst rör forskningen
frågor om resurser och resursfördelning
och olika levnadsvillkor för fattiga och
rika, säger Sune Sunesson, dekanus på
Samhällsvetenskapliga fakulteten.
forskning om
mat har uppmärksammats inte minst
under våren. De båda forskarna Helena Sandberg och Gunilla Jarlbro på Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap har gjort en undersökning av
matreklam riktad till barn på uppdrag av
Sveriges konsumentråd och resultatet gav
mycket genklang i medierna.
SAMHÄLLSVETENSKAPLIG
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Helena Sandberg var moderator under dagen och lotsade åhörarna genom
programmet.
– För en samhällsvetare handlar mat
om så mycket mer än ren och skär överlevnad eller matens näringsmässiga beståndsdelar. Mat handlar om exempelvis känslor, tankar, beteenden, normer,
preferenser, makt och sociala relationer,
inledde hon.
av föreläsarna och pratade om livsmedelsreklam
ur ett genusperspektiv. Hon visade att
matreklam skiljer sig åt beroende på
om den riktar sig till män eller kvinnor.
Kvinnor framträder ensamma, är sexiga,
glada och dekorativa. Och även om de
gör reklam för mat så äter de inte.
– De smakar och gapar, möjligtvis
slickar de, men äter gör de aldrig. Maten
är kopplad till njutning, gott samvete och
välmående. Allt man äter går ut på att
göra en mager, sade Gunilla Jarlbro.
Männen i reklamen är däremot aldrig
ensamma. De dansar och har roligt med
sina kompisar. Maten de stoppar i sig ska
göra dem till vinnare.
Har det då någon betydelse hur kvinnor respektive män framställs i reklamen?
– Branschen själv säger att det inte
ﬁnns några bevis för att bilden av kvinnor och män påverkar köparna. Som
motsats till det resonemanget står att föGUNILLA JARLBRO VAR FÖRST UT

Kvinnor i
matreklam
förhåller sigtill mat på olika sätt, men
äter aldrig, enligt Gunilla Jarlbro. Och allt de
(inte) äter går
ut på att göra
dem magra.

retagen satsade totalt femtio miljarder
kronor på reklam under 2004, sade Gunilla Jarlbro.
Från kvinnor som aldrig äter i reklamen var steget inte så långt till nästa talare, psykolog Per Johnsson, som bland
annat pratade om ätstörningarna anorexi
och bulimi. Därefter lämnades stafettpinnen över till Stine Thorsted på Sociologiska institutionen som pratade om barns
förhandlande med sina föräldrar kring
matinköp och vad som serveras i hemmet
efter resultat från en nyligen genomförd
samnordisk pilotstudie. Hur mjölkdrickande framställts i vår kultur pratade socialantropolog Karolin Sjöö om och sist berättade sociolog Ann-Mari Sellerberg om
de samtal och intervjuer som hon bandat
vid matbordet på några äldreboenden.
GUNILLA JÄRNBLAD VAR EN av besökarna

under temadagen.
– Jag är frilansande näringsfysiolog
och arbetar mycket med information
kring mat och kost. Hit har jag kommit
för att få ett annat perspektiv på mat och
hälsa än vad jag annars får i mitt arbete, säger hon.
Strax före klockan tolv var den sista
smulan uppäten från föreläsarnas smörgåsbord.
– Nu har ni fått andlig spis och det
är dags att äta lunch, avslutade Helena
Sandberg.
ANNA JOHANSSON
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SSF vill satsa
mer på kvinnor

Årets Segerfalkföreläsare,
den italienske
professorn Giacomo Rizzolatti, tillsammans
med sin lundakollega Anders Björklund.
FOTO : KENNET

FORSKNINGSFINANSIERING. Av

29 så kallade strategiska forskningscentra som fått anslag av
SSF, Stiftelsen för strategisk
forskning, är 28 ledda av män.
– Det beror inte på att vi sållat
bort kvinnorna, utan på att det
funnits så få kvinnliga sökande.
Anslagsformen tilltalar tydligen
inte kvinnor, vilket är ett klart
problem!
Det sa Lars Rask, vd för SSF, när stiftelsen besökte LU i början av maj.
Stora kraftsamlingar av typen strategiska forskningscentra har varit på
modet ett tag, och fått anslag inte
bara av SSF utan också av andra forskningsråd. Men nu börjar åtminstone
SSF känna att det kan vara dags att
prioritera andra anslagsformer.
– Dels kan det bli en övermättnad
på forskningskonsortier, dels kan de
stora verksamheterna bli svåra för universiteten att driva vidare när stiftelsepengarna upphör. Till det kommer
jämställdhetsproblemet, sa Lars Rask.
Stiftelsen ska nu invänta resultatet
av ansökningarna till andra stora offentliga anslagsgivares Linné-, Berzelius- och Vinn Excellence-stöd, som också är inriktade på stora forskarmiljöer.
Om även de får en könsmässig snedfördelning kan det vara dags att tänka om.
– Då kanske SSF ska satsa mindre på strategiska forskningscentra
och mer på t.ex. speciella program för
kvinnor inom våra ramanslag. Ramanslagen innebär ganska stora anslag över en längre tid, men inte till
stora konsortier, sa Lars Rask. Han
skulle också gärna se någon form av
program för ökad rörlighet mellan industrin och akademin.
LU har nu fyra nystartade strategiska forskningscentra inom förbränningsteknik, trådlös datorteknik, cancerforskning och nanoteknologi.
INGEL A BJÖRCK
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RUONA

Årets Segerfalkföreläsning

Omedvetet spegelsystem
reagerar automatiskt
NEUROLOGI. När en apa ser en hand

som tar ett föremål, så reagerar
samma hjärnceller i apans hjärna
som är aktiva när apan rör sin egen
hand på motsvarande sätt. Och när
en människa ser en annan människa som verkar äcklad, så aktiveras
samma delar av betraktarens hjärna som är engagerade när han eller
hon själv stöter på något äckligt.

– Vi har alltså ett inbyggt system för att förstå åtminstone vissa av andras rörelser och
känslor. Detta sker helt omedvetet, utan
att tankemekanismen är inkopplad, säger
professor Giacomo Rizzolatti från Parma i
Italien. Han besökte Lund som Segerfalkföreläsare på den årliga samlingsdagen för
neurovetare, Neuroscience Day.
Professor Rizzolattis apstudier gjordes
på apor som fått elektroder inplanterade i
hjärnan. Att man ﬁck signaler från nervceller som aktiverades när apan grep t.ex.
en banan var inget oväntat. Ingen hade
däremot väntat sig att samma nervceller
skulle aktiveras när apan inte ﬁck röra sig
själv, utan bara såg försöksledarens hand
ta frukten. De aktiverades till och med
när försöksledarens hand rörde sig i riktning mot en frukt som först varit synlig
för apan, men sedan skymts.
Studierna på människor har gjorts

med s.k. fMRI, funktionell MR-teknik.
De har visat att samma delar av hjärnan
som aktiveras när vi känner skräck, smärta eller äckel också blir aktiva när vi ser
ett ansikte som uttrycker dessa känslor.
– Detta ”spegelsystem” är en grund
för empati, ett omedvetet sätt att reagera
som alltså verkar vara inbyggt i oss, menar Giacomo Rizzolatti.
– Sedan ﬁnns det ju en mängd personliga erfarenheter, kulturella föreställningar, politiska och sociala krav och annat
som gör att människor ändå kan behandla varandra illa. Men mord och våldsdåd
är trots allt ovanliga, trots trycket till exempel i dagens miljonstäder. Och det kan
nog delvis förklaras av vår inbyggda förmåga att förstå andras känslor!
Den italienske forskaren tror också
att ”spegelsystemet” kan ha utgjort språkets allra första grund. Här ﬁnns det två
teorier inom den vetenskapliga världen:
att språket utvecklades utifrån ljud (den
vanligaste teorin) och att språket utvecklades utifrån gester. Giacomo Rizzolatti
tror på det senare – att hjärnans förmåga att förstå andras rörelser gjorde gesterna till det första kommunikationsmedlet, som sedan förstärktes med ljud
vilka gradvis kom att utvecklas till ett
eget kommunikationssätt.
INGEL A BJÖRCK
LUM NR 5 | 2006

Friska gener i en sjuk cell
gav pris för bästa avhandling
BÄSTA STUDIEN. En ny mekanism för

att få in läkemedel eller friska gener
i en sjuk cell. Den upptäckten, som
i sin förlängning kan ge många nya
behandlingsmöjligheter, har gett läkarstudenten och forskaren Staffan
Sandgren ett pris för bästa medicinska lundaavhandling 2005.

Den traditionella uppfattningen har varit
att alla ämnen som ska föras in i en cell –
tillväxtfaktorer, näringsämnen, hormoner, cellgifter m.m. – behöver hjälp av
en speciﬁk mottagare, en s.k. receptor på
cellens membran. Men Staﬀan Sandgren
och hans handledare Mattias Belting har
funnit att en typ av molekyler kallade
proteoglykaner fungerar som mer allmänna mottagare, som kan ta emot och
lotsa in många olika ämnen.
Proteoglykaner är föreningar av polysackarider och protein, och sågs länge
som en ganska passiv del av bindväven.
Men på senare år har dessa ämnen visat
sig ha många intressanta egenskaper.
– Man visste att det fanns proteoglykaner på cellens yta, och att olika ämnen kunde binda till dem. Men att de
också kan föra in ämnen i cellen är en
viktig nyhet. Det kan göra det möjligt
att konstruera läkemedel eller ”paketera”

Staffan Sandgren skrev den bästa medicinska
avhandlingen vid LU 2005.

gener för genterapi så att de kan lotsas in
i cellen av proteoglykanerna, säger Staffan Sandgren.
Att utveckla medel som kan döda cancerceller är inte svårt i sig, förklarar Mattias Belting. Det svåra är att få sådana läkemedel på rätt plats: att få dem fram till
och in i cancercellerna på en patient utan
att samtidigt skada friska celler.
– Proteoglykanerna kan ge oss den
möjligheten. Det verkar ﬁnnas varianter
av proteoglykaner som bara ﬁnns på ytan
av tumörceller, vilket skulle ge oss mycket speciﬁka vapen mot tumören.
Den utmärkelse Staﬀan Sandgren fått
är Anna-Greta Crafoords pris för bästa
avhandling 2005, som utdelas av Läkaresällskapet i Lund.
TEXT & FOTO : INGEL A BJÖRCK

Slutsnarkat
på jobbet
SOVSTOPP. Sova på jobbet? Nej, det

får man inte. Åtminstone inte på nätterna. Det ﬁnns det numera rektorsbeslut på.
Enligt Byggnadsenheten kommer
det emellanåt frågor från verksamheten om man får lov att sova över på
jobbet, till exempel för att man måste
övervaka ett pågående experiment eller för att man vill inkvartera besökande gästföreläsare. Men universitetets
lokaler uppfyller inte de tekniska krav
och krav på brandsäkerhet som gäller
för övernattning.
Därför gäller generellt övernattningsförbud. Men ingen regel utan
undantag och det går att få dispens
under vissa förutsättningar. Bland annat måste Räddningstjänsten underrättas minst två veckor i förväg om
ﬂera personer ska sova över, berörda
chefer ska ha gett sitt skriftliga medgivande och de personer som övernattar
ska kunna legitimera sig och visa dokument som styrker att de har tillåtelse
till nattsömnen. De övernattningsrum
som godkänts av byggnadsnämnd och
brandförsvar för ändamålet berörs inte
av förbudet.

Behov ska prövas
före programstart
ARBETSMARKNADSPRÖVNING.

Giftiga metallers farlighet undersöks
Hur mycket får vi i oss av
giftiga metaller som kvicksilver, kadmium, bly, arsenik och uran, och vilken betydelse har dessa metaller för uppkomsten av olika sjukdomar? Det ska studeras
i ett stort EU-projekt som koordineras
av universitetets sektion för Yrkes- och
miljömedicin.
Forskningsprojektet heter PHIME
och omfattar hela 3 deltagare. De ﬂesta EU-länder är med, liksom kandidatlandet Kroatien samt Schweiz, USA,
Kina, Bangladesh och Seychellerna. ArEU-PROJEKT.
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betet ska pågå i fem år och förhoppningsvis bidra till bättre lagstiftning och utvecklingen av växter som tar upp mindre
mängder av de giftiga metallerna.
PHIME kommer främst att studera
hur utsatta foster, barn och kvinnor är,
eftersom de löper störst risk att ta skada.
Ett av målen är att se om de giftiga metallerna påverkar fosterutvecklingen och
kan ha samband med risken för sjukdomar av skilda slag som Parkinsons, hjärtinfarkt, stroke, benskörhet och diabetes.
INGEL A BJÖRCK

Rektor har tagit beslut angående planeringen av program med examen på
grundnivå och avancerad nivå inför
2007/08. Det inbegriper validering av
nya program där bland annat redogörelse för arbetsmarknadsbehovet samt
de kontakter med arbetslivet och/eller
data som bedömningen av detta behov bygger på, ska lämnas som underlag för bedömning av förutsättningarna för genomförande av programmet.
– Detta är en del av kvalitetsprojektet som vi bedriver under 2006–2008
och en av de viktigaste konsekvenserna av Bolognaprocessen, kommenterar vicerektor Eva Åkesson.
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FOTOGRAFISKT
MINNE

Sedan Gun Andersson drabbats av afasi tar hon digitalkameran till hjälp för att minnas
sånt hon har varit med om.
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PORTRÄTT | GUN ANDERSSON

På Certec blev Guns handikapp en tillgång

Exakt på dagen 5 år innan LUM träﬀade Gun Andersson – den 4 maj – drabbades hon av en allvarlig stroke. Sedan
dess har hon kämpat för att återfå rörelseförmågan, minnet och tal- och skrivförmågan.
Stort stöd i det arbetet har hon haft
av Certec på LTH där hon bidragit med
sina erfarenheter av afasi till studenter
och forskare.
OM DENNA KAMP har hon berättat i ﬂera

rapporter av vilka den sista, ”Ytterligare”
kommer ut i dagarna. ”Gamla ord som
kommer tillbaka, men också en del nya
ord” hette den första och det ger en bra
bild av vad det handlar om. Gun har ända
sedan 998 använt digitalkamera som ett
verktyg för att stärka sitt minne.
– Det har varit en stor hjälp. Jag är nu
inne på min tredje kamera! Men de ska
vara enkla och lättskötta, säger hon.
När man intervjuar Gun har hon ibland svårt att hitta rätt ord för sina svar.
Då letar hon i sina pärmar eller frågar
Gunilla Knall, som hjälper Gun att minnas. De två har nämligen samarbetat
ända sedan Gun kom till Certec ett år
efter sin stroke. Ibland går det lättare att
skriva svaret.
Men det började alltså långt tidigare.
Gun växte upp på en gård i skogen utanför Tolånga, öster om Sjöbo. Ända seLUM NR 5 | 2006

dan dess har hon ett brinnande intresse
för växter och natur. Efter skolan i Tomelilla och Sjöbo, jobbade hon i Ystad fram
till 960. Därefter arbetade hon på kommunen i Lund innan hon sökte jobb på
den nya tekniska högskolan.
på kansliet, som
snart ﬂyttade till Fysicum och senare till
A-huset. Gun blev förste byråsekreterare och chef för utbildningsavdelningen.
Med tiden engagerade hon sig allt mer
fackligt och arbetade till sist närmast
halvtid med facket.
– Jag såg till att studenterna ﬁck betyg
och examensbevis. Jag minns förste rektorn Bertram Broberg mycket väl. Och
han besökte oss faktiskt hemma i Bjärred
strax innan han dog förra året. Men många
minnen är borta, andra kan återkallas.
Från 968 bodde Gun i Bjärred varifrån hennes make Börje kom. Där uppfostrades sonen Patrik, som skänkt henne ett antal barnbarn.
Vid ett besök hos vänner i Tyskland
våren 99 gick det illa.
– Jag stod och duschade före festen
vi var bjudna på men föll ihop och kom
inte ut.
DÄR ARBETADE HON

för familjen utan
fem veckor på sjukhus för Gun hade fått
en stor hjärnblödning. Efter den var hon
förlamad i halva kroppen och helt utan
talförmåga. Vården fortsatte i Lund och
först från eftervården på Norra sjukhuset har Gun några minnen.
Rehabiliteringen fortsatte på Orup
och i tre år på Afasilinjen vid Sundsgårdens folkhögskola.
– Där tränade vi allt, matte, svenska, naturkunskap, gympa, bakning och
matlagning.
DET BLEV INGEN FEST

Trädgården är den plats där Gun Andersson
trivs allra bäst.

Gun ﬁck lära sig allt från början och
upplever fortfarande hur även det minsta
barnbarnet är snabbare än hon.
Gun lärde sig gå trots att hon saknar
känsel i hela högra sidan och vandrar numera långt och mycket tillsammans med
vänner i Friluftsfrämjandet, oftast med
stavar i händerna.
– Då kan jag se åt sidan också. Det är
svårt annars när man inte känner foten.
Bland dem som engagerade sig i Guns
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▼

Gun Andersson är den sista personen i tjänst på universitetet som var
med när LTH startades för 45 år sedan. Då var hon 20 år – hette Gun
Svensson – och var nyanställd på
kansliet som i början fanns på gamla seminariet vid sjukhuset. Den 10
augusti fyller hon 65 år och går i
pension.

– Vår tanke var att Gun har vetskap
både om universitetet och om hur det är
att leva med afasi, och vi kan förse henne
med det senaste i teknikväg och lära oss
något av hennes rehabilitering, förklarar
Gunilla Knall.
Efter en överenskommelse med Försäkringskassan blev det deltidsarbete på
Certec vid sidan av rehabiliteringen. I realiteten kan man säga att Gun forskat om
sin egen (och därmed många andras) rehabilitering.
Henrik Danielsson
gjorde ett exjobb på Certec om ”Bildlikt
talat” har Gun fått lära sig sköta en digitalkamera och ladda in bilderna i datorn.
Bodil Jönsson talar om att använda ”bilden som språk”, ett grepp som provats
många gånger på Certec.
Gun anställdes för att sköta enklare administrativa uppgifter men det
har kanske inte blivit så mycket av just
dessa.
– Men Gun är en genuin arbetsmyra
med mycket av sitt värde, sin värdighet,
ja, sin existens relaterad just till arbetet,
menar Bodil Jönsson.
– Den stora insatsen är att hon funnits
här som en påminnelse om vad man ska
tänka på vid rehabilitering. Vi har också
testat många hjälpmedel som exempelvis språkträningsprogram på Gun, säger
Gunilla Knall.
SEDAN STUDENTEN

▼

Guns trädgård har uppmärksammats bl.a. i
ett multimediaprogram på Certec.

öde fanns professor Bodil Jönsson på
Certec.
– Det var fullständigt orimligt att en
teknisk högskola skulle förtidspensionera Gun efter hennes skada. Hon var ju
samma person och samma personlighet
som den hon var före hjärnblödningen,
men hon kunde inte göra det hon gjorde
tidigare. Det hade inte varit värdigt vare
sig en kultur eller en arbetsplats att hantera människor så. Sedan Gun och Certec väl skissat på en lösning med henne
på plats hos oss, har emellertid LU hela
tiden varit mycket tillmötesgående, säger
Bodil Jönsson.
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TVÅ BELGISKA STUDENTER gjorde ett
multimediaprogram som hette Guns
trädgård och handlade just om den. Man
klickade på bilderna av växter och kunde
höra eller läsa deras namn på både svenska och latin!
– Det var roligt att andra ﬁck vara
med…och dela min värld, säger Gun.
På Certec ﬁck Gun först arbeta i Vhuset, senare på Fysicum, vilket upplevdes som ett stort lyft då alla äntligen samlades i en korridor och slapp provisoriska
rum som var både laboratorier och kök.
Det var också samma korridor där Gun
suttit en tid med LTHs kansli. Efter någ-

ra år där var det dags för den sista ﬂytten
till nya, ﬁna Ingvar Kamprad Designcentrum, där Certec nu fyller en korridor på femte våningen.
Gun har hållit ﬂera seminarier, bl.a.
om sin första rapport och klarat det utmärkt tack vare goda förberedelser, berättar Gunilla Knall. Första gången var
publiken så stor att man ﬁck byta till stor
hörsal.
I rapporterna berättar hon om sina
upplevelser och reﬂektioner. Det är
mycket brottande med orden: ”Jag skulle
tvätta några tröjor och då läste jag på PAKETET. Där stod KULÖR. Det är färg
stod det i ordlistan. Det namnet, kulör,
säger än så länge ingenting för mig” observerade hon t.ex. i mars 999. Vissa ord
vill inte fastna och engelska och tyska,
som Gun talade förr, är ”rena helvetet”
att tala. Men förstår gör hon.
På mässor och Hjälpmedelsinstitutets
ID-dagar har Gun medverkat och bjudit på sig själv, berättat om hur det är att
leva med afasi.
– En läkare sa att efter fem år sker
inga ﬂer förbättringar. För mig händer
det fortfarande att minnen och ord kommer tillbaka. Att jag lär mig nytt, säger
Gun.
den digitala kameran är
den allra viktigaste faktorn för rehabiliteringen, som tog fart när hon efter sju
år började använda den. Nu är hon inne
på sin tredje och har tagit tiotusentals
bilder.
– Jag har lärt mig att inte ta för många
bilder innan jag laddar över dem i datorn. För om jag gör det kan jag inte minnas allt.
Gun har med kamerans hjälp också
ägnat sig åt sitt gamla intresse för matlagning och t.o.m gjort en receptsamling
med bilder.
Till midsommar planerar hon att bjuda hem hela Certec på sillmiddag i sin
älskade trädgård.
HON TROR ATT

TEXT: MATS NYGREN
FOTO : KENNET RUONA
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TEMA AVKNOPPNING

▼

För drygt två år sedan tittade LUM in bland universitetets avknoppningsföretag som då uppgick till ett 30-tal. Vi presenterade två av
dem – ett inom rymddesign, Umbilical och ett inom laserfysik, SpectraCure. Bägge lever och utvecklas vidare. Nya företag har tillkommit, men något har också lagts ner, exempelvis Ordio som Luab, universitetets utvecklingsbolag, ägde till 25 procent. Sedan sist har
också universitetets näringslivsenhet förstärkts och bytt namn till
LU Innovation.
I det här numret presenterar vi fem avknoppningsföretag – alla i
olika skeden i den känsliga processen från forskningsresultat till företag. De ﬂesta har blivit hjälpta av den innovationsservice som
ﬁnns vid Lunds universitet – andra har gått egna vägar. Alla
vilar dock på framgångsrik forskning från Lund, mestadels medicinsk men i samverkan med andra discipliner som kemi och teknik.
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BARNMORSKAN
Luab hjälper forskare att sätta nya företag till världen

Hur aﬀärsvärlden fungerar är inte alltid
lätt att förstå sig på för den som inte arbetar i den. Och det gör sällan forskare.
Däremot har de ofta bra idéer och spännande forskningsresultat som kan bli produkter och som går att lansera på marknaden och i slutändan tjäna pengar på.
– Med den forskning som ﬁnns på
Lunds universitet med resultat på världsnivå ﬁnns ämnen för många nya framgångsrika kunskapsföretag vilket på sikt
är mycket positivt för Sverige, säger BG
Svensson.
Lunds universitets utvecklingsbolag, Luab, är att hjälpa forskarna
med det aﬀärsmässiga. Luab är delägare
i start-up-bolag och förvaltar och utvecklar dem aﬀärsmässigt. Utvecklingsbolaget ﬁnns med på vägen tills en produkt
bär sig ekonomiskt och genererar pengar
till sina ägare.
Det handlar mycket om att koppla
ihop forskningen med aﬀärskunskap,
kontaktytor ”mentorer som kan business”, som BG Svensson uttrycker det,
och med kapital.
– Det mest kända exemplet på ett
lyckat möte är Gambro, där forskningen
mötte Holger Crafoord, säger han.
Enligt BG Svensson ﬁnns många i
ﬁnans- och företagsvärlden som är intresserade av att stötta en god idé. Runt
IDÉN MED
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BG Svensson är vd för Luab.

Luabs bolag ﬁnns ett nätverk med 450
personer från näringslivet som kan gå in
med sin kunskap. Även kapital ﬁnns det
relativt gott om via aﬀärsänglar och riskkapitalbolag.
– Men riskkapitalisterna säger ofta
att det inte ﬁnns tillräckligt aﬀärsmässiga projekt att satsa på vilket ibland beror på att forskarna själva inte har kunskapen att berätta om sina produkter på
ett aﬀärsmässigt sätt. Till exempel vad
deras produkt täcker för hål i marknaden, om produkten kommer att kunna
säljas med ett pris som åtminstone ger
täckning för vad det kostat att producera den och hur lång tid det tar innan företaget kan gå med vinst.
DET TAR TID att få ett företag med rötter i
universitetsvärlden att gå med vinst. Inte
för att produkten som lanseras är dålig,
utan för att den tar lång tid att utveckla.
– Ofta är det avancerade produkter
inom medicin och teknik som kan ta ﬂera
år att utveckla bara till en prototyp. Därefter tar det ännu ett tag innan produkten
är helt ﬂygfärdig, säger BG Svensson.
Någon konstgjord andning från in-

vesterarnas håll är det dock inte fråga
om, menar han.
– Nej, kravet för att vi ska starta ett
bolag är att produkten täcker ett behov
på marknaden och att det ﬁnns en kund,
annars får idén stanna vid forskning.
Aﬀärsänglar, det vill säga privatpersoner som går in med kunskap och kapital i
ett nystartat företag, och riskkapitalbolag
vill helst se svarta siﬀror i räkenskaperna efter fem till sex år. Tar det längre tid
är det vanligt att satsningen övertas eller
kompletteras med industriella partners.
att högteknologiska företag ska sätta Sverige på
världskartan. Men de senaste åren är det
främst företag inom handel som vuxit till
globala storföretag, H&M och Ikea är
några exempel.
– Det ﬁnns så mycket mer att få ut
från forskningen och jag menar att kommersialiseringen av delar av universitetets forskning och dess produkter är en
mycket viktig del av Sveriges framtid och
det säger numera politikerna också. Mitt
jobb är det mest intressanta man kan ha
och det känns i luften att det är bra drag
och mycket håller på att hända och ska
hända, säger BG Svensson.
LÄNGE HAR DET PRATATS OM

TEXT & FOTO : ANNA JOHANSSON

▼

Som en barnmorska som hjälper ett
barn ut i världen.
Så beskriver BG Svensson verksamheten i universitetets eget utvecklingsbolag, Luab, där han är vd.
Bolaget är delägare i ett 40-tal
företag – alla med rötter i den lundensiska akademiska myllan.

LUAB

Luab startade 1997 och bolaget är helägt
av Lunds universitet. Luab har två dotterbolag som är delägare i ett 40-tal bolag
inom teknik, IT och medicin. Luab arbetar
tätt tillsammans med LU Innovation som
hjälper forskarna i det allra första stadiet
av affärsprocessen, till exempel med patentsökning, affärsrådgivning och juridik.
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Anders Grönberg
och Henrik Thorlacius har utvecklat en
ny metod att koppla
ihop en delad tarm.
FOTO : INGELA BJÖRCK

KOPPLARNA
Patentsökt sätt att koppla ihop tarmar grunden för nytt företag
Hur skarvar man en delad tarm på
bästa sätt? Det är inget de ﬂesta av
oss behöver fundera på. Men för kirurgerna som opererar bort delar
av tarmen är det ett dagligt bestyr
som kräver stor skicklighet och tålamod.

De gängse metoderna är att sy eller använda ett stapelinstrument (häftapparat). Att lära sig hantera dessa metoder
tar ﬂera år i anspråk. Hur mycket lättare
vore det inte om man helt enkelt kunde
skarva ihop de två tarmändarna med en
snabbkoppling, på ungefär samma sätt
som när man kopplar ihop två vattenslangar?
En ny metod för att skarva ihop tarm
har utvecklats av Anders Grönberg och
Henrik Thorlacius på Universitetssjukhuset MAS. De båda kirurgerna har
samlat på sig mycket experimentella
data på den nya metoden. Metoden är
så pass unik och har ett så stort nyhetsvärde att de båda forskarna tog det säkra
före det osäkra och patenterade hela metoden. För att kunna ﬁnansiera detta projekt har de tagit hjälp av Luab.
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– Utan Luab hade detta projekt aldrig gått i lås, säger Anders Grönberg tacksamt.
När LUM träﬀar forskarna håller de
just på att ta ett avgörande steg in i den
kommersiella världen. De är på väg till
ett möte där handlingarna för deras nya
bolag CARP AB ska undertecknas.
Kolorektalcancer, cancer i tjocktarm
och ändtarm, är den tredje vanligaste
cancerformen i världen med en miljon
nydiagnostiserade fall per år räknat över
hela världen. I Sverige är motsvarande
siﬀra 5.000 nya fall per år. Att ta bort en
tumör i ändtarmen tar som regel tre, fyra
timmar i anspråk. I vissa fall kan operationen ta betydligt längre tid. Den svagaste länken i operationen är att skarva
ihop tarmen. Ett läckage i tarmskarven
leder inte sällan till en ny operation och
allvarliga komplikationer.
MALMÖFORSKARNAS NYA METOD bygger på två elastiska ringar och två fasta ringar. De fasta ringarna är utformade som en hanring och en honring som
passar till varandra och låser till varandra som en nyckel i ett lås. Det ena paret

av ringar (en elastisk ring och honringen)
fästs i den ena tarmänden och det andra
paret ringar (den andra elastiska ringen
och hanringen) fästs i den andra änden
av tarmen. Där efter trycks de båda ringarna ihop och kopplingen är färdig. Det
hela är klart på fem minuter och ringarna lossnar av sig själva när tarmen läkt
och följer med avföringen ut. Förutom
att tekniken är enkel kan läkningsprocessen övervakas på ett unikt sätt.
– Försöken är utförda på gris med
mycket lovande resultat, berättar forskarna. Och eftersom större serier av försök är mycket kostsamma och absolut
nödvändiga för att utvärdera den nya
tekniken gäller det att knyta konstruktiva och varaktiga kontakter med näringslivet. Flera års utvecklingsarbete återstår
tills det är dags att ansöka om att prova
på människor.
Uppﬁnningen som går under arbetsnamnet CARP (Compression Anastomotic Ringlocking Procedure) har sorterats upp till ﬁnalplats i den ansedda
tävlingen ”Innovationspriset”, organiserad av LUAB och företaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers.
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Försökspersonen
Helén Saarnak testar
SchizoDetect.

SPÅRAREN
Reaktioner på ljud avslöjar schizofreni
Personen som ska testas får ett par
elektroder fastsatta på huvudet.
Sedan får han eller hon halvligga i
stolen och lyssna på olika ljud genom hörlurar under en dryg halvtimme. De elektriska signaler som
uppstår när hjärnan reagerar på ljuden avspeglas under tiden på en datorskärm.

Så fungerar SchizoDetect, en ny utrustning för att ställa diagnos på schizofreni.
– Schizofrena personer är svåra att testa – när de hallucinerar kan man t.ex.
inte tala med dem alls. Rättspsykiaterna
räknar med att det tar en månad att ställa
en säker diagnos på en schizofren person,
och inom den vanliga psykiatrin kan det
ta ﬂera år, säger Olle Olsson.

tiv och en av delägarna i SchizoDetect.
Han studerade hur patienter med olika
sjukdomar reagerade på musik, och fann
stora skillnader.
Olle Olsson kom in i forskningen via
musikvetenskapen, hans ursprungliga
ämne, men doktorerade sedan inom området psykoakustik. Och så småningom,
efter många års forskning, hittade paret
Nielzén och Olsson vissa ljudtester som
gav entydiga skillnader mellan friska och
schizofrena personer.
– På något sätt ﬁck Luab höra talas om
vårt arbete och kontaktade oss. ”Publicera er inte i vetenskapliga tidskrifter utan
sök patent i stället!” sa man. Det var något vi inte haft en tanke på. Vi kände ju
bara till den akademiska världen… säger
Olle Olsson.
snabbt lett
till det andra. Påfösta och stöttade av
Luab skrev man en aﬀärsplan, kom på
andra plats i tävlingen Venture Cup,
vann det s.k. innovationspriset, bildade
bolag, ﬂyttade in i Ideons inkubator och
ﬁck en mentor från näringslivet.
Olle Olsson är mycket nöjd med den
”klassresa” han gjort med sina forskarkollegor. Nu sitter han i ett företag där
2 personer är verksamma på hel- eller
deltid. Företaget har fått pengar från så
SEDAN HAR DET ENA STEGET

MED SCHIZODETECT, det verktyg han och

hans medarbetare utvecklat, går det däremot på ett par timmar. Metoden besvärar inte patienten, och fungerar även
om han eller hon skulle lida av hallucinationer.
Att metoden fungerar beror på att friska och sjuka hjärnor reagerar olika på
ljud. Den lundaforskare som först studerat detta var psykiatern Sören Nielzén,
numera pensionerad men fortfarande ak24

Olle Olsson
är en av upphovsmännen
bakom SchizoDetect.

kallade aﬀärsänglar och de första SchizoDetect-apparaterna ska komma ut på
marknaden nästa år. Ibland känns utvecklingen nästan svindlande.
– DET ÄR ETT VÄLDIGT HÖGT tempo i den
nya värld vi kommit in i, menar han. På
universitetet kan det ta ett år från det
man skriver en forskningsrådsansökan
tills man får svar, men inom näringslivet kommer beslutet på en månad. Och
det går faktiskt betydligt lättare att få
pengar där än i forskarvärlden, om man
bara har en idé som ﬁnansiärerna tycker
är intressant.
– Men starta ett företag utan Teknopol eller Luab hade jag aldrig kunnat
göra. Man behöver så mycket hjälp på
vägen från den akademiska världen till
näringslivet.
TEXT & FOTO : INGEL A BJÖRCK
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V.E.T. ”tvättar” rent bilder från dimma, rök och skuggor som skymmer sikten.

TVÄTTAREN
Säpo intresserat av billig produkt att ”tvätta” bilder med
Lundaföretaget Lyyn AB har snart
expanderat ur Ideon Innovation och
ska i höst stå på egna företagsben.
Man gör det tack vare ett patent på
en teknik för siktförbättring som
kan användas i alla former av digital
video och bild.
Tekniken kallas V.E.T. och ”tvättar” rent bilder från dimma, rök och
skuggor som skymmer sikten. Det
är en matematisk algoritm som en
av Lyyns grundare, ögonläkaren
och professorn Olle Holm, utarbetade tillsammans med sin son Anders Holm som är doktor i elektriska
mätmetoder.

Metoden utvecklades för att upptäcka
läckande blodkärl och andra skador i
samband med ögonsjukdomar, men visade sig vara användbar i många sammanhang där det krävs skarpa och klara bilder.
Lyyn har samarbetskontrakt med ﬂera högteknologiföretag som använder deras mjukvara, men ambitionen för företaget är större.
– Vi utvecklar just nu en komplett
produkt som Säpo och polisväsendet visat stort intresse för, berättar marknadschef Fredrik Beckman på Lyyn AB. Det
är en ”bordstvättare”, en portabel låda
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Fredrik Beckman är marknadschef på
Lyyn AB.

som man ansluter mellan dv-kameran
och datorn.
– Den kan också användas i realtid
i polisbilen för spaningsverksamhet och
skapa knivskarpa bilder av misstänkta
brott i nattligt skumma gatuhörn. Den
kan förstora detaljer och göra identiﬁering möjlig. Alla som sett en agentﬁlm
vet vad en sådan produkt kan göra.
arbetsnamnet Lyyn
T39 och testas och utvärderas i samarbete med teknisk geologi på LTH, där
man är specialiserad på marin undersökningsteknik. För att ﬁlma konstruktioner under vatten kan tekniken med siktförbättring vara till stor hjälp både inom
forskning och oﬀ-shore industrin, på oljeplattformar och brobyggen.
Den stora satsning som Lyyn gör på
egen produktutveckling blev möjlig tack
PRODUKTEN HAR

vare lån från Almi företagspartner och
att riskkapitalbolaget Augmenta Venture Partners gick in som huvudägare i bolaget.
– Vi analyserade marknaden och såg
att det fanns en stor potential internationellt, inte minst när man ﬁck veta att
priset på vår produkt ligger kring trettiotusen. Att jämföra med konkurrenternas
system som kostar drygt en och en halv
miljon, berättar Fredrik Beckman.
Lyyn AB har kunnat expandera tack
vare kontakter genom Ideon Innovation
och Connect Skånes företagsnätverk.
När deras tvååriga kontraktstid som inkubatorföretag går ut till hösten kommer de att satsa vidare på verksamheten
i Lund. Tillverkning av den nya produkten ska hållas lokalt och huvudägarna av
företaget är beredda att satsa minst till
2008.
THORE SONESON

FOTNOT: V.E.T. står för Visability Enhancement Technology och är en patenterad matematisk formel som ﬁnns i licensierade
mjukvaror från bl.a. företaget AXIS som använder den i sina nätbaserade videoövervakningskameror. Lyyn AB var ett av sex företag,
det enda i Lund, som förra året nominerades
till Årets Avknoppningsföretag från universitet och högskolor av IVA – Ingenjörsvetenskapsakademin och Connect Sverige.
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TEMA AVKNOPPNING

GENTERAPEUTEN
Patenterade enzymer och gener ska användas i cancerbehandling
Om man har fem patent, tre avknoppningsföretag, ett produktionsbolag, ﬂera kontrakt med läkemedelsjättar i Europa och USA – har
man tid med någon forskning då?
Ja, för Jure Piskur tycks allt detta
vara en naturlig del av hans forskning.
– Jag lägger inte mer än en timme i veckan på affärsverksamheten… Och jag tjänar inga pengar
på den heller. Den personliga belöningen är en god middag då och då,
säger han.

Jure Piskur är professor i molekylär genetik vid Institutionen för cell- och organismbiologi. Han beskriver sig själv som
molekylär biolog; en del av sin utbildning ﬁck han i Slovenien och Australien
och sin forskarkarriär har han gjort i Sverige och Danmark. Hans huvudsakliga
intresse är i dag enzymer, enzymteknologi och jäst.
– Man kan väl säga att jag är konkurrent till de organiska kemisterna. Många
av de saker som kan syntetiseras av organiska kemister kan i dag också produceras med hjälp av enzymer. Och det är det
bästa alternativet; med enzymteknologi
blir det ofta billigare, miljövänligare och
bättre, menar Jure Piskur.
Jure Piskurs patent gäller en grupp
av enzymer som kallas deoxyribonukleosid-kinaser och vissa gener som kodar
för sådana enzymer. Det första av dessa
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Jure Piskur. FOTO : GÖRAN FRANKEL

enzymer upptäcktes i bananﬂuga. Enzymerna deltar i processer när DNA bildas
och kan omvänt också användas för att
störa den processen. Vid tiden för denna
upptäckt, 997, var Jure Piskur en klassisk grundvetenskaplig forskartyp som
inte ägnade en tanke åt sådana världsliga ting som patent och licenser.
– Det var tillfälligheternas spel som
gjorde att jag kom att tänka i sådana banor. Det är ungefär som med svampplockning. Man kan inte plocka karljohansvampar innan man känt igen sin
första karljohansvamp. Vi berättade om
det nyupptäckta enzymet på en vetenskaplig konferens i Humlebaek. En representant för det stora läkemedelsföretaget Roche var närvarande och blev
intresserad. Jag och några av mina kollegor tog patent på enzymet och bildade
avknoppningsföretaget Jubilekinase som
enbart skulle syssla med forskning och
utveckling av enzymet. Roche kunde se-
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dan på licens använda enzymet för att
framställa DNA-kemikalier som kan
användas i olika former av genteknik.
Där slutade Roches intresse
för enzymet, men inte Jure Piskurs. Han och hans forskargrupp fann att en grupp gener
som kodar för ett liknande enzym hos insekter och hos tomat skulle kunna ha en medicinsk användning. Med hjälp
av virus kan generna föras in i
mänskliga tumörer. Där kommer de att döda tumörcellerna när
vissa läkemedel tillförs. Läkemedlen är i sig harmlösa men blir giftiga
när de aktiveras av kinaser som kodas
av de tillförda generna. Det är alltså en
form av genterapi som ska användas för
cancerbehandling.
lättare
att känna igen. Man har tre patentansökningar inne, och ett nytt avknoppningsföretag – Jubikinase – bildades. Men den
här gången tog Jure Piskur ännu ett steg
och bildade ett produktionsbolag kallat
ZGene. Det har sju anställda och ett kapital på 30 miljoner DKR.
– Som forskare ska man inte engagera sig produktionsbolag, hävdar Jure Piskur. Det gäller i så fall att hitta en ekonom som förstår vad det hela handlar om.
Vi hade tur. En kvinnlig kollega var gift
med en ekonom som tog sig an projektet.
Vi forskare äger en procent av ZGene,
resten är kapital från en rad danska investerare: Neurosearch, Symbion, Dansk
Ehrvervsinvestering med ﬂera.
För några månader sedan slöts ett avtal mellan ZGene och amerikanska Lentigen; det senare företaget ska utveckla
lämpligare bärare av självmordsgenerna
så att de inte hamnar i friska celler.
NU VAR KARLJOHANSVAMPARNA
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De patenterade enzymerna kommer från
bananﬂugan.

Att ﬁnna riskvilligt kapital brukar vara
nålsögat för utvecklingen av ny högteknologi. Men tack vare den professionella hjälpen från mannen som byggde upp
ZGene gick det att få med sig investerarna. När det gäller patentansökningarna
har Jure Piskur också haft nytta av statlig
innovationsservice. Först den som fanns
vid Danmarks Teknologisk Institut och
på senare tid av LU Innovation. För nu
är ett nytt patent under utveckling. Det
handlar fortfarande om samma enzymfamilj, men den här gången produceras
enzymet av en encellig eukaryot kallad
Dictyostelium. Ett tredje uppﬁnnarbolag med namnet ProduZyme (etablerat
tillsammans med en doktorand, Michael Sandrini) ska snart avknoppas, och det
ﬁnns redan en industriell partner, det ita-

lienska kemiföretaget Adorkem. Även
denna gång handlar det om cancermediciner, framför allt med
tillämpning på leukemi.
Med undantag för ZGene ﬁnns det inga anställda i
Jure Piskurs bolag.
– Då och då får våra studenter projektanställning i
dem, så på det sättet kan
vi hjälpa dem. Dessutom
går några tiotusentals kronor varje år till Lunds universitet; pengar som kan användas till konferenser, resor,
gästföreläsningar, böcker och
kemikalier, berättar Jure Piskur
och tillägger:
– Det är också en stor vinst att våra
forskarstuderande har blivit väl förberedda på en eventuell karriär i näringslivet. På grund av avdelningens näringslivsanknytning får de många värdefulla
kontakter och lär sig mycket om patent
och om de regler som gäller ute i industrin.
TROTS ATT VI NU sägs leva i ”biologins år-

hundrade” och trots att vi har kartlagt
människans och några andra organismers arvsmassa har inte den biotekniska utvecklingen ännu gett oss guld och
gröna skogar.
– Det är en stadig utveckling som
kunde ha gått fortare med ett mer aktivt stöd. Och det är ingen tvekan om
att Öresundsregionen är en av de hetaste i Europa på det här området. På universiteten dominerar ännu en forskning
i den klassiska akademiska traditionen.
Men den nya generationen av biologiprofessorer kommer att vara betydligt mer
näringslivsinriktade, tror Jure Piskur.
GÖRAN FRANKEL

27

TEMA AVKNOPPNING

MINIMALISTEN
Genombrott för maskiner som stämplar i nanoskala
Lars Montelius är en av många professorer på LTH som startat företag.
– Att leda en idé från forskning
till praktisk tillämpning är spännande, säger han. Det är extra kul om
man lyckas skapa arbetstillfällen.
Med undantag av några sålda patent har han dock inte lyckats tjäna
stora pengar på verksamheterna.

Obducat är ett företag som startades i
Malmö för att tillverka framtidens CDoch DVD-skivor. Tekniken för detta påminde om tekniker som Avdelningen för
fasta tillståndets fysik och Nanometerkonsortiet arbetade med – elektronstråle-litograﬁ (EB) och nanoimprintlitograﬁ
(NIL) – och därför utvecklades ett samarbete. Lars Montelius har suttit i styrelsen
för Obducat sedan starten 989.
Det är inte så svårt att få såddkapital
för företagsstarten men väldigt svårt att
ﬁnansiera steget vidare till den pre-industriella fasen. Därför hör Lars till de forskare som tvingats gå i borgen för lån för
att kunna utveckla nya verksamheter.
Civilingenjör Babak Heidari kom till
Fasta tillståndets fysik från Obducat och
utvecklade NIL-tekniken i sin licentiatavhandling. Obducat förvärvade ﬂera
patent för att utveckla maskiner och tillverkningsmetoder för bl.a. nya minnesmedia.
Man tillverkar nu maskiner för NIL
avsedda såväl för universitetet som företags FoU-verksamhet samt för industriellt bruk. Med NIL kan små elektroniska
kretsar tillverkas med precision i nanoskala genom stämpling i plast och kisel. Nu ﬁnns även helautomatiska maskiner för tillverkning av stora volymer
och i dagarna har den första kommersi28

Lars Montelius. FOTO : MATS NYGREN

ella konsumentprodukten tillverkad med
Obducats maskin börjat säljas i USA av
Samsung. Ett stort genombrott för NIL,
menar Lars Montelius.
– Min roll har varit att sitta i Obducats styrelse med särskilt ansvar för att
bevaka nya tekniker och strategier. Och
så har jag varit mentor för Heidari som
nu är teknisk chef i Obducat.
LARS MONTELIUS ÄR sedan

några år prefekt för den stora fysikinstitutionen men
forskar samtidigt aktivt inom Nanometerkonsortiet. Bland annat tar han i ett
EU-projekt tillsammans med en rad europeiska universitet – och företag – fram
nya tillverkningsmetoder för kvanttransistorer.
– Man har inför varje ny generation av
tillverkningsprocesser hävdat att gränsen
snart är nådd för hur små kretsar som kan
tillverkas. Och nu tror jag faktiskt att vi
snart verkligen har kommit till denna
gräns, säger Lars Montelius.
Han äger en del aktier i Obducat, som
har runt 20.000 aktieägare.
– De ligger nu i ett investmenbolag som
jag driver tillsammans med några andra
för att hjälpa nya nanoföretag med ”den

första
miljonen”.
Obducat har inte tagit hjälp av den infrastruktur som skapats för
kommersialisering av universitetsforskning. Detta delvis därför
att man var så tidigt ute att delar av denna apparat inte fanns.
Nquip är ett företag som Lars för ﬂera år sedan startade med en nydisputerad doktor för att göra billiga atomkraftsmikroskop för gymnasieskolor och
universitet. Mikroskopen tillverkas än så
länge i Estland med mjukvara från Lund
samt kretskort och elektronik från lokala
ﬁrmor i Lundatrakten.
– Jag har aldrig engagerat mig operationellt i de bolag jag varit med och startat. Jag nöjer mig med inﬂytande på val
av exempelvis vd och att sedan vara med
och diskutera utvecklingen inom bolaget. Jag tror att det är viktigt att man som
universitetsforskare kan behålla den överblickande funktionen
– Att hitta tillämpningar för sin forskning förutsätter att man vågar förenkla
frågeställningarna och har förmåga att
identiﬁera aﬀärsmöjligheterna och utveckla en aﬀärsmässighet. Detta är en ytterst kreativt process, liknande den kreativitet som ﬁnns i forskning, men med
den skillnaden att du tar en större individuell risk, och ett sådant risktagande
är inte alla benägna att ta. Men om man
vågar och lyckas är belöningen stor, dock
inte alltid i form av pengar, men garanterat i form av egen tillfredsställelse säger
Lars Montelius.
MATS NYGREN
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NOBELPRIS
SMITTAR

– En gemensam faktor i framgångsrika kreativa forskningsmiljöer är att där
ﬁnns ett intellektuellt klimat, en dialogkultur, där mångfald och variation i

till eller ”skrämma” forskare till att skapa banbrytande insatser, lusten måste
komma frivilligt. Fysikpristagaren Niels
Bohr och hans verksamhet är ett exempel på hur andra forskare sökte sig till en
ledande vetenskapsman. Kring honom
kunde ett helt institut utvecklas.
på framgångsrika mindre institutioner som
byggts upp kring speciﬁk forskning och
kompetens. Ett av dem är Cold Spring
Harbor, ett forskningslaboratorium för
molekylärbiologi på Long Island nära
New York, som idag leds av nobelpristagaren James Watson, en av forskarna
bakom upptäckten av DNA-molekylen.
Finns det någon möjlighet för Lunds
DET FINNS ANDRA EXEMPEL

”Det går knappast att ”köpa” sig till eller
”skrämma” forskare till att skapa banbrytande insatser, lusten måste komma frivilligt.”
kompetens skapar grogrund för arbetet,
berättar han.
FÖR OLA THUFVESSON var

det mest överraskande resultatet att pristagarna i hög
grad verkat nära varandra. Att ha andra
nobelpristagare bland kollegorna, att få
lära av och verka med de bästa forskarna
skapar bättre resurser, högre prestige som
i sin tur genererar nya nobelpristagare.
– Det går knappast att ”köpa” sig
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universitet att utvecklas till ett nobeluniversitet?
Ola Thufvesson är övertygad om att
svaret ligger i ökat utbyte och internationalisering.
– Lund måste bli attraktivare och låta
de etablerade och blivande starka namnen komma hit på superstipendier samtidigt som vi gör allt för att få iväg våra
forskare korta och långa perioder till
världsledande miljöer.

Konsten för ett lärosäte att få ﬂera nobelpris är att börja med att få ett. Att ha
nobelpristagare bland kollegorna, att få
lära av och verka med de bästa forskarna skapar bättre resurser, högre prestige som i sin tur genererar nya nobelpristagare.

Vilken forskning ska man satsa på ?
– Jag tror man kan räkna ut vilket område inom biomedicin och fysik som de
närmaste femtio åren kommer att generera nya nobelpris. En väg är att bygga
upp exklusiva miljöer kring några förgrundsﬁgurer inom dessa fält. En idé
skulle vara att anställa de som inte ﬁck,
men var nära att få, en prestigeprofessur
inom området på Cambridge, svarar Ola
Thufvesson, och påpekar att detta är ren
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▼

Att de stora klassiska universiteten
som Cambridge och Harvard historiskt sett kan lista ﬂest nobelpristagare vet vi. Men vad skapar den
kreativa miljön där dessa forskare
gör sina banbrytande upptäckter?
Handlar det om att inrätta fredade
zoner där vetenskapliga genier kan
verka ostört?
Enligt kulturgeografen Ola Thufvesson, som analyserat drygt sexhundra nobelpristagares väg till
framgång, är det precis tvärtom.

kontrakt med honom så att doktorander
och andra kollegor får del av resultaten
och den kompetens han byggt upp kring
sina rön.
Vad skapar då goda individuella förutsättningar? Svaren Ola Thufvesson spårat i biograﬁerna listar ﬂera faktorer; en
uppmuntrande barndom, stimulerande
kollegor och ett aktivt sökande till resursrika miljöer. Att en majoritet av pristagarna kommer från bildad medelklass
i Europas och USAs mest ekonomiskt,
kulturellt och vetenskapligt utvecklade
storstadsregioner är ingen tillfällighet.
HANS STUDIER i avhandlingen ”Kreativi-

▼

Kulturgeografen Ola Thufvesson har analyserat drygt sexhundra nobelpristagares väg till
framgång.

spekulation, men baserad på de analyser
han gjort i sin avhandling.
– Det behövs investeringsvilliga entreprenörer bakom en sådan satsning.
Men varför skulle inte en Percy Nilsson
kunna ”gifta ihop sig” med vetenskapen
och skapa de ”hjältar” som kan driva en
sådan satsning framåt?
måste vara
grunden, men en kreativ forskningsmiljö
behöver rörlighet, utbyte mellan universitet, samproduktion av resultat. Dessutom behövs en ﬂexibel organisation där
kompetens, kommunikation och konEN FRIKOSTIG FINANSIERING

kurrens kan samverka till ett stimulerande klimat, enligt Ola Thufvesson.
– Vårt system med livstidsanställda forskare skapar barriärer. Att tvingas
slåss för en fast anställning i tjugo år och
när man uppnått den statusen bli stationär i Sverige gynnar inte en kreativ miljö, menar Ola Thufvesson med en kritisk
udd mot det svenska trygghetssystemet.
– Vi måste skapa utrymme för forskare att verka och samverka internationellt,
vara mer kompatibla. Inte stänga av en
professor för att han samverkar med ett
utländskt universitet kring en världsledande forskning, utan istället skriva ett

Fysikpristagaren Niels Bohr är ett
exempel på hur andra forskare sökte sig till en ledande vetenskapsman. Kring honom kunde
ett helt institut utvecklas. Och
Niels Bohr inte bara ﬁck nobelprispengar – hans gärning bedöms så stor så att han också
blev pengar. Här syns han på
en dansk 500-lapp.
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tetens yttre villkor” startade som ett intresse för stadsplanering utifrån en kritik
mot modernismens förkastande av den
traditionella, levande staden som en kreativ plats. Det var hans handledare professor Gunnar Törnqvist som introducerade nobelpristagarnas bakgrund som
ett lämpligt empiriskt material att analysera.
I nobelarkivet valde han ut pristagare inom fysik, kemi, medicin och ekonomi för att kunna göra relevanta jämförelser. Litteratur- och fredspristagarna
har andra karriärvägar och kommer från
andra miljöer än universitet och forskningscentra
– UNIVERSITETEN MED FLEST nobelprista-

gare ligger i starka länder med hög vetenskaplig och industriell utveckling. De
speglar toppen av samhällssystemet.
– Idag dominerar England och USA
och man kan se ett tydligt skifte före och
efter Hitler. Tidigare var Västeuropa dominerande, men andra världskriget innebar en åderlåtning av forskningsmiljöerna som USA kunde utnyttja. Det enda
universitet som hållit en hög nivå genom
hela 900-talet är Cambridge i England,
berättar Ola Thufvesson.
TEXT & FOTO :
THORE SONESON
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FORSKNING PÅ TVÄRS

De har tagit sig namnet HEX – humanistisk experimentgrupp – och har som mål att hitta nya gestaltningsformer för humanistisk forskning. Inom gruppen ﬁnns
nydisputerade etnologer, konst- och musikvetare, historiker och arkeologer.
– Vi vill se vetenskap som något pågående och levande. I korsningarna mellan våra olika kompetenser växer
det fram delprojekt, eller varför inte kalla det moduler
vilka tillsammans blir till helheten HEX, berättar Robert
Willim, etnolog och koordinator för gruppen.

Han betonar att HEX-gruppen inte startat som en tvärvetenskaplig grupp kring
en viss frågeställning eller ett tema. Tvärtom är en tydlig ambition att utforska vilken roll forskaren kan ha i en nutida allt
mer uppkopplad och global kommunikationsvärld, och hur kunskap kan formulera relevanta frågor och teman som
utvecklar forskningen vidare.
Gruppen har fått externa medel från
Erik Philip Sörensens stiftelse för att skapa nya kontakter och samarbeten inom
humaniora.
– Som nydisputerad möter man ofta
homogena miljöer på fakulteterna, uppbyggda kring vissa etablerade teman,
berättar historikern Marie Cronqvist.
För mig blir HEX ett tvärvetenskap-

▼

HUMANISTISK
EXPERIMENTGRUPP

Delar av HEX-gruppen, fr.v. Robert
Willim, Marie
Cronqvist, Frans
Mossberg och
Charlotte Hagström. FOTO :
THORE SONESON
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ligt forum där man kan hitta gemensamma intressen. En galen mötesplats utan
gränser.
– Vissa projekt kan bli tillfälliga, men
diskussionerna vi för över en kopp kaﬀe
kan också så frön till större forskningsprojekt, fyller musikvetaren Frans Mossberg på. Många forskare driver projekt
och skriver ansökningar i ensamhet. I
ett nätverk kan man ﬁnna nya referensramar och hitta trådar till andras verksamheter.
ETT GEMENSAMT PROJEKT som fötts inom

HEX kretsar kring minne, hur historia
kan berättas utifrån särskilda platser. Marie Cronqvist driver det tillsammans med
arkeologen Gunhild Eriksdotter och etnologen Charlotte Hagström. Målsättningen är att ”skapa ett vandrande nätverk för historiker, geografer, arkeologer,
etnologer”.

Ett annat projekt har titeln ”Ljud och
oljud” och bygger på enkäter om hur vi
upplever vardagsljud. Det är ett samarbete mellan Folklivsarkivet och Etnologiska institutionen och målet är att sätta
samman ett ljudspel med historiska och
nutida ljud. Projektet kommer att ingå i
den verksamhet Ljudmiljöcentrum håller på att etablera med Frans Mossberg
som koordinator.
tillsammans med videoﬁlmaren Anders Weberg
i ﬂera projekt som med bild och ljud gestaltar frågor och teman som är relevanta för etnologisk forskning. Videoinstallationen Lund 67–06, baserad på Gösta
Werners ﬁlm ”Lund – en osentimental
resa” från 967, undersöker minnesbilder och hur de förmedlas associativt och
känslomässigt.
Till hösten kommer HEX-gruppen
ROBERT WILLIM HAR ARBETAT

att publicera en antologi, i både digital
och tryckt form. Temat för texterna är
virtualitet.
– Mycket kommer att kretsa kring nya
sätt att kommunicera och den ska distribueras gratis genom bibliotek och vår
webbplats, berättar Robert Willim. Det
är viktigt att behålla principen om Open
Source, att forskning ska vara tillgänglig för alla.
– Det tryckta ordet har fortfarande
tyngst giltighet, menar Frans Mossberg.
Även om vi som grupp vill driva alternativa forskningssätt kan vi inte kämpa
emot hela vetenskapstraditionen. Publiceringar är viktiga i en forskares långsiktiga verksamhet.
THORE SONESON
FOTNOT. Mer om verksamheten inom HEX
ﬁnns på www.hex.lu.se.

Akademiska Hus
utmanar energijättarna
Nu är marklagret i Lund färdigt vilket innebär att bl.a. Kemicentrum och Ingvar
Kamprad Designcentrum blir näst intill självförsörjande på energi. Resurserna
ﬁnns i marken. Anläggningen togs i bruk under mars och nu kan vi stoltsera
med att ha en av Europas största värme/kylanläggning med energilager i mark.
Systemet är både mycket miljövänligt och ekonomiskt.
Principen är enkel - vi lagrar värme från sommaren och använder på vintern och
under vintern lagrar vi kyla för svalka under sommaren. Genom att producera energi med hjälp av energilagret och använda kylvärmepumpar för värmeproduktion
och spetskylning minskar behovet av primärenergi, vilket minskar kostnaderna.
Investeringskostnaden beräknas vara återbetald om ca åtta år. Tekniken är relativt
ny och har inte använts i större skala. Potentialen är dock stor. Energilagret vid
Kemicentrum levererar både värme och kyla till Kemicentrum och Ingvar Kamprad
Designcentrum samt kyla till Arkitektur. Kylan används för komfortkyla i undervisnings- och personalutrymmen. Värmetillförseln från fjärrvärmeanläggningen
stängs inte av utan kan behövas som ett komplement om det blir extremt kallt
under vintern. Systemet ger 1,8 MW per år vilket motsvarar ca 360 normalstora
villors värmeproduktion.

www.akademiskahus.se
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Anna Minara Ciardi, doktorand i kyrkohistoria

OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

… skulle jag ställa till med
Kalas alla Bolognese!

Ä

nnu något matt efter förra årets karneval
och särskilt maj månads akademiska och
lundensiska begivenheter kommer dagen
då jag skall axla rollen som rectrix magniﬁca. Väl medveten om att min närmaste omgivning
har bävat inför denna dag, tänker jag, medan jag stiger in i mitt stora tjänsterum (dagen till ära utsmyckat
med guldgirlanger): ”Ve de räddhågsna! Jag är väl förberedd. Jag har varit i Bolo2gna”. För det är precis det
som denna soliga majdag år 2007 kommer att präglas
mest av. Efter ett par år av intensiva diskussioner och
förberedelser är både jag och mina närmaste medarbetare utmattade men väl insatta i vad Bologna står för.
Dock, det ﬁnns en hel del arbete kvar innan vi vågar
släppa ”det gamla” och med friskt mod kan ropa: Avanti! Innan det är dags för dagens överraskning ska ett
budgetmöte genomlidas. Allvar måste gå före lek, har
en förnuftig vän sagt.

PÅ EN AV MAPPARNA med underlag för det till synes
ordinära budgetmötet står det ”Disputation alla Bolognese”. Mappens innehåll berör i första hand inte de
vanliga disputationerna för doktorsexamen utan frågan om övertalig personal, framför allt professorer –
en följd av förra årets radikala och i universitetets historia rätt unika situation med totalt 50 procent färre
studenter än tidigare. Efter en kort diskussion enas
vi i universitetsledningen om att bifalla mitt och student- och doktorandrepresentanternas förslag: samtliga professorer vid Lunds universitet åläggs att inom
det närmsta året disputera på en aktuell och för det
egna ämnesområdet relevant artikel, författad inom de
senaste två åren. Formen skall vara den oﬀentliga föreläsningens form, som opponent skall en doktorand i
ämnet utses och i betygsnämnden skall ﬁnnas tre studenter – en från respektive nivå i den nya grundutbildningen, d.v.s. kandidat-, magister- och mastersnivån.
De medverkande studenterna får ECTS-poäng och
den respondent (dvs. professor) som får godkänt kan
LUM NR 5 | 2006

behålla sitt jobb. Den som inte ställer upp för disputation förlorar jobbet, den som får underkänt får göra ett
nytt försök inom tre månader. Liksom i det medeltida
Bologna är studentinﬂytandet starkt och disputationsformen den förhärskande.
Så blir det äntligen dags för det mindre allvarstyngda: Kalas alla Bolognese – modellerat efter de
festligheter som
mött mig Bolog”Samtliga professorer vid Lunds
na, men tyvärr
utan sakrala inuniversitet åläggs att inom det
slag såsom procesnärmsta året disputera på en aksioner. Kalaset är
minutiöst planetuell och för det egna ämnesomrat av studenter
rådet relevant artikel, författad
och doktorander.
inom de senaste två åren.”
Syftet är att säga
adjö till det gamla
och Benvenuto till det nya, att belöna alla som på olika områden och nivåer arbetat med att segla Bolognaskeppet i hamn samt att få en försmak på det nya,
lätt italienskinﬂuerade, Lunds universitet. För
en kväll och liksom fordom har Lundagård blivit ett universitetets eget område. En dignande italiensk buﬀé med
de bästa vinerna, bröd och frukt har
dukats upp och universitetsplatsen har
förvandlats till en estrad för uppträdanden av alla de slag. Inte förrän efter
midnatt, då den sista italienska fyrverkeripjäsen avfyrats över domkyrkans tak
är min dag som rektor till ända. Jag
vandrar hem genom vårnatten och
betänker med ett leende på läpparna
hur väl externa medel kan användas,
ja, investeras: ett Kalas alla Bolognese för alla!
ANNA MINARA CIARDI
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ANNONS

”Med starka
stödjande partners
känns det tryggt …”
Vår affärsidé:
ISET AB utvecklar en ny högkvalitativ miniatyriserad
teknikplattform, Integrated Selective Erichment Target – ISET – för upprening av biologiska prover inom
protein- och peptidanalys.
Tekniken medger en snabbare och enklare metodik
att rena och anrika prover för analys via masspektrometri och med en mycket högre känslighet än existerande
tekniker. ISET-plattformen har sin stora potential
inom såväl läkemedelsutveckling som läkemedelsvalidering och biovetenskaplig forskning.
ISET-tekniken ger:
– Snabbare analyser
– Högre känslighet
– Lägre analyskostnad

Viktiga
förutsättningar
Kärnan och förutsättningarna för utvecklingen av
ISET-tekniken bygger på 15 års grundläggande forskning inom sk. Lab-On-A-Chip teknologi kombinerat
med en excellens inom mikroﬂuidikforskning. Ett
långsiktigt och ömsesidigt forskningssamarbete med
AstraZeneca på global nivå har dessutom varit en förutsättning för ISET-innovationen och dess målformulering. ISET-tekniken patenterades tidigt för att kunna
skapa grunden för den kommande kommersiella processen.
En kvittens på ISET-teknikens potential var helt klart
vinsten av Innovationspriset 2004 (ÖPWC/LUAB)
samt ﬁnalkvaliﬁceringen i Innovation Cup 2004.

I en serie annonser presenteras
innovationsföretag som med stöd
av LU Innovation
utvecklats in i tillväxtfasen.

ISET AB

Projektet tar
kommersiell höjd …
I takt med att tidiga ISET-prototyper, mikrofabricerade
i kisel, levererade överlägsna mätdata, påbörjades de affärsmässiga aktiviteterna.
Diskussioner med LU Innovation fördes tidigt och genom ett villkorslån från dess prioriterade samarbetspartner Teknopol gavs en initial stabilitet i upplägget av
ISET-projektet.

Goda testresultat
inför lanseringen
I takt med att verksamheten kring ISET-tekniken intensiﬁerades anlitade LU Innovation en projektledare för affärsutvecklingen.
Genom ett samarbetsavtal med Microplast AB (www.
microplast.se) knöts kontakt för utveckling och produktion av en formsprutad ISET-platta i engångsformat. De
första engångskomponenterna har testats med mycket
gott resultat. LUAB är idag delägare av ISET AB, där
även Microplast har partsintresse.
Vi för just nu diskussioner med ﬂera globala bioteknikföretag kring lanseringen av en första produkt.
Thomas Laurell
Johan Nilsson
Grundare av ISET AB
info@iset.se

Välkommen att läsa mera: www.iset.se eller www.luinnovation.lu.se
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Guldregn
över förtjänta
STIPENDIEUTDELNING. Guldregnet

Det har blivit glesare mellan teologistudenterna och -doktoranderna under de senaste åren,
och nu försvinner också ett antal lärartjänster. FOTO : KENNET RUONA

Flera lärartjänster
försvinner från CTR
NEDSKÄRNINGAR. Centrum för teo-

logi och religionsvetenskap (CTR)
har beslutat om en ny strukturplan
för sin framtida verksamhet. Planen
har antagits av CTR:s styrelse efter
MBL-förhandling och innebär att ett
ﬂertal lärartjänster försvinner.

Det är klart att åtta av CTR:s 30 lärare direkt berörs av omstruktureringen.
Däremot kommer inte studerande och
doktorander att beröras direkt. Av de åtta
berörda lärarna är fem lektorer och tre
professorer.
– Att personalstyrkan minskar är naturligtvis beklagligt men behöver inte

vara en nackdel för verksamheten i stort.
Även doktoranderna har minskat med
hälften de senaste tio åren och studentunderlaget med 20 procent det senaste
året. Nu har vi anpassat vår verksamhet
efter de förhållandena samtidigt som den
religionsvetenskapliga, religionshistoriska och teologiska bredden bevaras, säger Werner G Jeanrond som är dekanus
på CTR.
Uppsägningstiden är ett år och därmed räknar CTR med att det ﬁnns tid
till att hitta alternativa lösningar som
fungerar väl både för de enskilda personerna och för verksamheten som helhet.
ANNA JOHANSSON

Tre miljoner till
Kuriosakabinettet

Två nya medlemmar
upptagna i U21

DONATION. Det så kallade Stobeaus ku-

NÄTVERK.

riosakabinett på Historiska museet kan
nu byggas upp och visas på nytt tack vare
en donation på tre miljoner kronor från
Crafoordska stiftelsen. Samlingen innehåller allt från uppstoppade fåglar, mumie, mineraler, grönländska kajaker,
kinesiska små sidenskor till Carl von
Linne’s kaﬀekopp i ostindiskt porslin.
Premiär blir det senhösten 2007.
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Nätverket Universitas 2 har
fått två nya medlemmar. Det är irländska
University College Dublin, UCD och
mexikanska Instituto Tecnologico de
Estudios Superiores de Monterrey, eller
Tec de Monterrey som det också kallas.
Med de två nya medlemmarna är nätverket av ledande universitet runt om i världen, och där Lunds universitet är en av
medlemmarna, totalt 20 stycken.

på Grand hotell den 26 april gjorde skäl för namnet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delade ut
stipendier på löpande band.
Teknologie doktor Dalius Misiunas från LTH var en av dem som
ﬁck ett stipendium på 100.000
kronor.
Hans avhandling, som
sägs vara banbrytande,
handlar om att spåra
läckor i vattenledningar genom att mäta ekot
på höga frekvenser som
skickas in i ledningarna.
Fältarbetet gjorde Dalius Misiunas i Australien
där vattenverken är beDalius Misiunas.
tydligt mer intresserade än de svenska av att
spara på de dyra vattendropparna.
– I Sverige kan vattenverk förlora 30
procent av sitt vatten och ändå inte vilja prova ett nytt system att hitta läckorna, säger Misiunas handledare professor
Gustaf Olsson.
Dalius Misiunas kom till LTH som
gäststudent från Riga 1999, återvände
sedan 2001 som doktorand och kom att
arbeta med vatten i stället för elektronik
som var hans specialitet. Men just hans
förmåga att kombinera ﬂera discipliner
berömdes i juryns motivering. Nu arbetar Dalius som teknisk konsult i Riga.
Lika stort pris ﬁck också (via Skåneländska Gastronomiska Akademien)
Håkan Jönsson för sin etnologiska avhandling ”Mjölk – en kulturanalys av
mejeridiskens nya ekonomi”.
Joakim Westerlund från Ekonomicentrum belönades för sin avhandling ”Essays on Panel Integration”. Det delades
också ut 202.000 kronor i fyra stipendier kring livsmedel och mathantering och
elva resestipendier för allt från violin- till
juridikstudier.
TEXT & FOTO : MATS NYGREN
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BLICKFÅNGET

Pedagogisk
konferens på LTH

Skulptur av rostfritt stål och diabas
Vassil Simittchiev, kv. Absalon, Finngatan 1, 1982
Vassil Simittchievs blänkande skulptur av
stål och diabas bryter på ett välgörande
vis av mot Litteraturvetenskapliga institutionens (numera en del av SOL) spartanskt
torftiga tegelarkitektur, signerad Klas Anshelm.
Skulpturen är placerad på en gräsbevuxen jordvall framför sydfasaden mot
Finngatan, mitt emot Skissernas museums
skulpturpark, som den nästan blir en del
av. Trots dess framträdande läge i stadsbilden är det många som skyndar förbi utan
att lägga märke till skulpturen, och av dem
som ser den är det åtskilliga som tror att
den är en teknisk installation som hör ihop
med den bakomliggande källarvåningen.
I sin fysiska gestalt består Simittchievs
konceptuellt tänkta skulptur av en rafﬁnerat enkel, blankpolerad stålplåt och två
svarta stenar av diabas, den ena rektangulär, den andra cylindrisk. Stålplåten följer
jordvallens mjuka rundning med stenarna liggande ovanpå. Konstnärens intention var att gräset skulle hållas tuktat kant
i kant med stålplåten, den bakomliggande idén att kontrastera gräsvallen-naturen
mot stålplåten-artefakten, något som understryks genom behandlingen av de båda
stenarna som är delvis råhuggna, delvis blankpolerade. Diabasen är en uråldrig bergart, som har blivit populär bland
skulptörer under de senaste 30-40 åren.
De båda stenarna i sitt halvt förädlade tillstånd vilar vackert ovanpå stålplåten och
gestaltar tidens gång och kanske också
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naturens slutliga seger över det av människan skapade. ”Materien är artikulerad
med ﬁness och exakthet, inte många i landet behärskar materialet, volymerna och
rytmerna bättre än Vassil Simittchiev”, yttrade konstprofessorn Sven Sandström vid
invigningen den 11 november 1982.
Vassil Simittchiev påbörjade sin konstnärliga utbildning vid Konstakademien i
Soﬁa år 1956, samma år som den sedermera världsberömde Christo gick i avgångsklassen (de båda exilbulgariska
konstnärerna möttes märkligt nog på nytt
41 år senare på Skissernas museum). Efter
emigrationen till Sverige 1975 bytte Simittchiev paradigm och blev konceptkonstnär. Det verkligt ﬁna med hans skulptur vid
Finngatan är att den är en perfekt sammansmältning av idé och tekniskt kunnande. Ju mera man betraktar denna märkliga skulptur, desto mer fascinerande och
tankeväckande blir den. Det är därför mer
än sorgligt att se hur illa vårdad den är av
sin ägare, Akademiska Hus. Det är år sedan den blev ordentligt rengjord, den har
repor i stålplåten som också är bockad på
ett ställe, och gräset tillåts numera växa
vilt kring skulpturen.
Dessutom har den lilla namnskylten,
som Statens konstråd hade placerat i nedre vänstra hörnet, försvunnit. Får vi be
om en renovering och ett skötselprogram
snarast, Akademiska Hus!
JAN TORSTEN AHLSTRAND

Den 1 juni äger den fjärde pedagogiska inspirationskonferensen rum
på LTH. Den är öppen för alla som
är intresserade av högskolepedagogik.
Huvudtalare i år är Anders Dysvik
från Institutt for ledelse og organisasjon i Oslo, som ska berätta
om den introduktionskurs i studiestrategier som han infört där.
En lång rad parallella sessioner
äger också rum. 85 lärare är anmälda men det torde ännu gå att komma med via Lisbeth.Tempte@kansli.
lth.se

1 JUNI

Examensmässa
i Helsingborg
EXpåC – examensmässa på Campus
Helsingborg – ger studenterna möjlighet att visa upp sina examensarbeten för allmänheten.
Mässan är ett samarbete mellan alla utbildningar på Campus Helsingborg och den genomfördes första gången år 2005. I år hålls den
igen – den 1 juni, 12–17, med komikern Johan Glans som invigningstalare. Mer information på www.
ch.lu.se/expac

13 JUNI

Symposium om
livsmedelsforskning
Nätverket Konsumentnära Livsmedelsforskning vid LU, SLU Alnarp och
HK står värdar för ett nationellt tvärvetenskapligt symposium om aktuell konsumentnära livsmedelsforskning.
Symposiet KÖPA LAGA ÄTA hålls
den 13 juni i Lund. Se webbplats för
information, program och elektronisk anmälan www.pedagog.lu.se/
consumersciencenetwork
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PÅ GÅNG

visar studenterna upp sina examensarbeten för
allmänheten. Kl 12.00–17.00 Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg. Info:
www.ch.lu.se/index.php?id=415

4 MARS–6 AUGUSTI Förlängd utställning. ”Ljusets färger” med Leifur Breidfjörd
och Sigridur Johannsdottir glas och textilkonst.
Skissernas Museum, Lund.
27 MAJ Konsert. Akademiska kapellets
symfoniorkester under ledning av Glenn
Mossop spelar Nielsens symfoni nr 3, Espansiva, samt musik av Humperdinck, Rangström,
Stenhammar, Rosenberg och Leoncavallo. Solister: Hedwig Jalhed, sopran och Kalle Leander, baryton. Kl 16.00 i universitetets aula,
Lund.
28 MAJ Konsert. Akademiska kapellets
symfoniorkester under ledning av Glenn
Mossop (program se ovan). Kl 18.00 i universitetets aula, Lund.
30 MAJ Idéverkstad för alla studenter om
Lunds universitets framtid. Lunds universitets rektor Göran Bexell med ledningsgrupp
vänder sig till alla studenter för att få goda idéer om vad universitetet ska satsa på inför nästa
femårsperiod. Idéverkstaden är öppen för alla
studenter och studentorganisationer vid universitetet. Kl 13.30–16.00, Athen, AF-borgen,
Lund. Info: www.lu.se/strategiskplan
30 MAJ–2 JUNI Pufendorfföreläsningarna. Samtliga föreläsningar (en per dag) äger
rum kl 15.00–17.00. Kungshuset, sal 104, Lundagård, Lund. Info: www.ﬁl.lu.se
1 JUNI Kom och besök framtiden på EXpåC. Är du nyﬁken på allra senaste kunskapen från Campus Helsingborg? Vill du möta
morgondagens medarbetare och företagsledare inom bland annat Service Management,
kommunikation, bygg mm. Besök då EXpCexamensmässa på Campus Helsingborg – då

1 JUNI Biology seminar at COB. ”The
quest for small non-coding RNAs in Dictyostelium”, Fredrik Söderbom (Uppsala universitet). Kl 15.00 biology lecture hall,
Sölvegatan 35, Lund. Info: www.biol.lu.se/
cellorgbiol/seminars.html
2 JUNI Doktorspromotionen. Se ruta på sidan 39.
8 JUNI Symposium on trans-membrane
proteins. The 5th annual mini-symposium on
Trans-Membrane Proteins. Kl 10.00 biology
lecture hall, Sölvegatan 35, Lund. Info: www.
biol.lu.se/cellorgbiol/research.html
8 JUNI Biology seminar at COB. ”Ioncoupled multidrug transporters”, Shimon
Schuldiner (Hebrew University of Jerusalem,
Israel). 15.00 biology lecture hall, Sölvegatan
35, Lund. Info: www.biol.lu.se/cellorgbiol/research.html
13 JUNI Symposium. ”Köpa, laga, äta”.
Om konsumentnära livsmedelsforskning. Ett arr
av Nätverket Konsumentnära Livsmedelsforskning vid LU, SLU Alnarp samt Högskolan i Kristianstad. Kl 9.00–16.30 SOL-centrums hörsal,
Helgonabacken 12, Lund. Anmälan:6 juni till
www.pedagog.lu.se/consumersciencenetwork/
15 JUNI–29 OKTOBER Utställning. ”By
Golly”. Fyra kulisser, en modell och en blåman med Peter Johansson och Barbro Westling. I skulpturparken, ”Scenen är av någon
anledning afrikansk och dekorativ. Men var är
konsten? Relationell estetik – så funkar det!
Smärre gul modell med fyra kulisser och en
blåman”. Vernissage kl 18.00 den 15 juni. Skissernas Museum, Lund.

Avslutningsgudstjänst
���������������������������������������������������

������������������������������������������
������������������������

Välkommen!
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DISPUTATIONER
24 MAJ
Niklas Jakobsson i kemisk apparatteknik:
”A model-based approach to robustness analysis and optimisation of chromatography processes”. Kl 13.15 i sal K:A, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.
Sven Gestegård Robertz i datalogi:
”Automatic memory management for ﬂexible
real-time system: ”Kl 10.15 i sal E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.
Adam Clauss i experimentell klinisk
kemi: ”Studies on a serine peptidase inhibitor
locus on human chromosome 20. Characterization of novel genes encoding proteins with
WFDC and kunitz domains”. Kl 9.15, Jubileumsaulan, Medicinskt Forskningscentrum, ing 59,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Hanna Rosén i experimentell hematologi: ”Mechanisms for targeting of proteins to
secretory lysosomes of haematopoietic cells”.
Kl 13.00 i Segerfalksalen, WallenbergNeurocentrum, BMC, Sölvegatan 17, Lund.
Tove Hallböök i pediatrik: ”Effects of vagus nerve stimulation and detogenic diet on
quality of life and changes in eeg and sleep”.
Kl 13.00 i föreläsningssal 1, Universitetssjukhuset, Lund.
Jenny Westin i neurobiologi: ”Intracellular signaling and cellular plasticity in the Basal Ganglia in a rat model of L-DOPA-induced
dyskinesia”. Kl 9.15 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund.

26 MAJ
Anna Holmberg i ortopedi: ”Risk factors for
fracture in middle-aged men and women”. Kl
9.00 i Universitetsklinikernas aula, ing 35, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Helena M. Johansson i biomedicin
med inriktning cell- och molekylärbiologi: ”Protein FOG at the interface between G
streptococci and human host defence lines”.
Kl 9.00, GK-salen, Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19, Lund.
Smriti Mona Agrawal i experimentell
patologi: ”The role of matrix metalloproteinases in leukocyte transmigration in murine
experimental autoimmune encephalomyelitis”.
Kl 13.00 i GK-salen, Biomedicinskt centrum,
Sölvegatan 19, Lund.

29 MAJ
Cecilia Oderup i immunologi: ”On the induction and function of Foxp3+ regulatory T
cells”. Kl 10.00, GK-salen, Biomedicinskt centrum, Sölvegatan 19, Lund.
Petter Strandh i värme- och kraftteknik med inriktning mot förbränningsmo37

torer: ”HCCI operation – closed loop combustion control using vva or dual fuel”. Kl 10.15 i
sal M:B, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund.

30 MAJ
Gunnar Nilsson i koagulationsforskning:
”Coagulation disturbances in the critically ill
patient with special reference to prediction
of outcome”. Kl 9.15 i Jubileumsaulan, Medicinskt Forskningscentrum, ing 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Henrik Dyhre i anestesiologi och intensivvård: ”Long acting local anaesthetics – a
study in rats”. Kl 13.00, CRC (Clinical Research
Centre), ing 72, plan 1, hörsal, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

31 MAJ
Mikael Tossavainen i historia: ”Heroes and
victims. The holocaust in Israeli historical consciousness”. Kl 10.15 i Murbeckssalen, rum 102,
Gula villan, Östra Vallgatan 14, Lund.
Mårten Regner i livsmedelsteknik: ”Numerical studies of mixing in pipes and static
mixers”. Kl 13.00 i sal K:A, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.
Elisabeth Christiansson i kyrkovetenskap: ”Kyrklig och social reform. Motiveringar
till diakoni 1845-1965.” Kl 10.15 i Spoletorps
hörsal, Spolegatan 1 R, Lund.

1 JUNI
Mats Persson i byggproduktionsteknik:
”Lessons learned in knowledge management
– the case of contstruction”. Kl 10.15 i sal V:A,
V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.

2 JUNI
Leif Hildingsson i förbränningsmoterer:
”Diagnostics of HCCI and partially premixed
combustion”. Kl 10.15 i sal M:A, M-huset, Ole
Römers väg 1, Lund.
Peter Johansson i teoretisk fysik:
”Computational methods in genomic and proteomic data analysis”. Kl 10.15, hörsal F, Institutionen för teoretisk fysik, Lund.
Hamid Reza Momeni i zoofysiologi:
”Calpain – mediated apoptosis in motor neurons of adult mouse spinal cord slices”. Kl 9.00
hörsalen, Zoofysiologihuset, Helgonavägen 3
B, Lund.

5 JUNI
Torbjörn Ekman i datavetenskap: ”Etensible compiler contruction”. Kl 13.15 i sal E:B,
E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.
Erik Lager i organisk kemi: ”Pharmacophore reﬁnement and lead optimization – A study of the benzodiazepine site of the GABAA
receptors”. Kl 9.30 i sal K:A, Kemicentrum,
Getingevägen 60, Lund.
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7 JUNI
Mats Bergenhorn i religionshistoria med
islamologisk inriktning: ”Öppna universum!
Slutna traditioner i Salman Rushdies Satansverserna”. Kl 14.15 i Spoletorps hörsal, Spolegatan 1 R, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Linn Kennedy i kardiologi: ”The importance of body mass index and weight-change in
patients with coronary artery disease”.
Louise Edvardsson i experimentell hematologi: ”Characterization of human myeloid progenitors and their differentiation”.
Sophia Zackrisson i epidemiologi:
”Breast cancer screening in an urban Swedish
population”.
Yawei Liu i medicinsk inﬂammationsforskning: ”Neurons; regulators of CNS inﬂammation”.
Ann-Christin Sollerhed i folkhälsovetenskap: ”Young today-adult tomorrow! Studies on physical status, physical activity, attitudes, and selfperception in children and
adolescents”.
Ann-Cathrine Bramhagen i pediatrik
med inriktning mot nutrition: Iron nutrition
during early childhood. Factors inﬂuencing
iron status and iron intake”.
Christina Rosén i tyska: ”Warum klingt
das nicht deutsch?” Probleme der informationsstrukturierung in deutschen Texten
schweischer Schüler und Studenten.
Tobias Karlberg i kemi, inriktning molekylär biofysik: ”Iron in haem biosynthesis”.
Daniel Hagberg i kemi med inriktning
mot teoretisk kemi: ”Theoretical reﬂections
of solvation in polar media”.
Christin Säwström limnologi: ”Viral loop
dynamics in temperate and polar freschwaters”.
Hans Öfverbeck i matematik: ”Constructive methods for SAGBI and SAGBI-GRÖBNER bases”.
José Alfredo Mendoza: ”Groundwater
occurrence and risk of pollution in a mountain
watershed of Nicaragua”.
Vilma Zela: ”UHV-CVD growht of Ge/Si
Nanostructures”.
Fredrik Svensson i numerisk analys:
”Finite volume methods on Quadrilateral and
moving meshes”.
Linda Hägerhed Engman i byggnadsfysik: ”Indoor environmental factors and its
associatoins with asthma and allergy among
swedish pre-school children”.
Sara Håkansson i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Narratorial
Commentary in the Novels of George Eliot”.
Marika Stenberg i ekologi, inriktning
limnologi och marinekologi: ”Foraging behaviour in benthivorous ﬁsh”.

Jose Marcelo Bascope Orozco i organisk kemi: ”Natural products from bolivian
plants and other sources”.
Maria Hedmer i experimentell yrkesoch miljömedicin: ”Monitoring of occupational exposure to antineoplastic drugs”.
Kent O Johnsson i psykiatri, behandlingsforskning: ”Alcohol intervention studies
in university students. Randomised controlled
trials of responsible beverage service and high
risk drinking”.
Magnus Jonsson i klinisk kemi: ”Biochemical studies of semenogelins with exphasis
on zine-binding properties”.
Claes Melander i kemi, inriktning analytisk kemi: ”New methods for enzyme hydrolysis, analysis, and characterization of modiﬁed cellulose”.
Johann Dischler i astronomi: ”Theoretical studies of binaries in astrophysics”.
Mats Rydinger i missionsvetenskap
med ekumenik: ”The vulnerable power of
workship. A study of a power approach to
contextualization in Christina Mission”.
Linda Knutsson i medicinsk strålningsfysik: ”Optimisation and validation of dynamic susceptibility contrast MRI perfusion measurements”.
Fadi Zaher i nationalekonomi: ”Evaluating asset-pricing models in international ﬁnancial markets”. Kl 14.15 i EC3:211, Holger
Crafoords Ekonomicentrum.
Björn Johansson i biomedicin med inriktning cell- och molekylärbiologi: ”Analysis of the molecular interplay between strptococcus pyogenes and its human host”.
Yasameen Abdul-Majeed Shakir i obstetrik och gynekologi: ”Cardiovascular risk
factors in middle aged women with special
emphasis on effects by sex steroids women´s
health in the Lund area(WHILA) study”.
Björn Axel Johansson i psykiatri: ”Benzodiazepine and opioid dependence. Clinical
and meta-analytical studies”.
Eva Persson i klinisk fysiologi: ”Myocardial perfusion and function: Comparative assessment by ECG, SPECT and MRI”.
OBS! Av misstag angavs det i LUM nr 4 att
Eric Bylander ska disputera i Lund den 24/5 vilket är felaktigt. Disputationen äger rum i Uppsala den 24/5.

TJÄNSTER
Doktorand i kemi, inriktning mot teoretisk kemi. Ref nr I E 373 2084/2006, ans 26
maj. Info: 046-2228239.
Utbildningsbidrag i ekologi, med inriktning limnologi och marinekologi. Ref nr
257, ans 29 maj. Info: 046-2223702.
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PER-ANDERS ABRAHAMSSON, pro-

fessor vid Enheten
för urologisk forskning, har utsetts till
doctor honoris causa av “Senate of the
University of Ahtens,
Greece, School of
Medicine”.
SPRÅK. Katarina Lundin Åkesson och Hen-

rik Rosenkvist vid Institutionen för nordiska
språk, har tilldelats Kockska belöningen, som
tillfaller den bästa avhandling inom nordiska
språk vart fjärde år. Summan är 180.000 kronor som pristagarna delar på.
KYRKOHISTORIA. Svenska kyrkohistoriska
föreningen har delat ut sitt årliga pris för bästa uppsats till Johan Herbertsson, CTR, för
uppsatsen ”Mer än syndernas förlåtelse. C. A.
Ekstedts prästmötesavhandling om nattvarden
år 1878 i samtida svensk teologisk kontext”.
Av hittills utdelade fem priser har tre gått till
studenter i kyrkohistoria vid LU.
NY BOLOGNASAMORDNARE efter Malou

Engberg de Carvalho, som utsetts till ny
kanslichef för kansli S, är Kristina Josefson
på kansli HT.

GÖRAN BLOMQVIST, histori-

FOTO : KENNET RUONA

HÄNT!

ker från Lund slutar
som SULFs förbundsdirektör och blir ny
vd i Riksbankens Jubileumsfond efter
Dan Brändström.
Arbetsbytet förväntas ske någon gång
under hösten.
EKONOMISTUDENTER från Lund är näst bäst

i Östersjöregionen på att göra kreditbedömningar. Fyra studenter vid mastersprogrammet i Corporate Finance knep andra platsen i
en internationell praktikfallstävling arrangerad
av Handelshögskolan i Helsingfors – HSE Corporate Credit International Case Competition.
Vinnare blev hemmalaget i Helsingfors.
STIPENDIUM. Leg.
sjuksköterskan, doktoranden och f.d.
LUM-medarbetaren Jimmie Kristensson från Institutionen för hälsa,
vård och samhälle
har tilldelas det ena
av Svensk sjuksköterskeförenings två
stipendier för yngre doktorander. Stipendiet
är på 25.000 kronor. Han forskar kring ”Case
management i vården av äldre. Effekter på äldres livskvalitet, funktionsförmåga, skadefrekvens, sjukvårdskonsumtion och upplevelser av
vård.”

Promotion
den 2 juni
Doktorspromotionen äger i år rum
fredagen den 2 juni. Processionen avgår från universitetshuset
klockan 12.00 och skrider genom
Lundagård till domkyrkan. Promotionsakten beräknas vara slut
klockan 15.15, då processionen
vänder åter mot universitetshuset
för fotografering och hyllningar
av nära och kära. Ytterligare information: Karin Dahlgren, tel 046222 09 78.

LUM ﬁck hedersomnämnande
PERSONALTIDNINGSPRIS. LUM,

har fått hedersomnämnande i Redaktörsföreningen interna mediers
tävling ”Sveriges bästa personaltidning 2005”. En del av motiveringen
lyder: ”Tidningen har en bra balans
mellan text och bild. Universitetsvärlden kryllar av olika nyheter som
forskningsprojekt, idéer med mera.
Men också av kontroverser. LUM
återspeglar och balanserar allt detta
på ett bra sätt.”
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Det är tredje gången som LUM
får detta hedersomnämnande. Tidigare år var 1999 och 2001. Därefter
har LUM inte tävlat förrän i år igen.
Första priset gick till Banktidningen som är Föreningssparbankens
personaltidning.
Ett hedersomnämnande delades
även ut till Landstingstidningen som
är personaltidning för Norrbottens
läns landsting.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

HALLÅ ANN NUMHAUSER-HENNING...
...prorektor och juridikprofessor som nyligen utsetts till
regeringens utredare. Du ska nu under ett och ett halvt
år utreda anställningsförhållanden och befattningsstrukturer inom universitets- och högskolevärlden.

Hur känns det att bli
utsedd av regeringen?
– Smickrande och utmanande.
Det är ett omfattande uppdrag med många ingångar. Vad brinner du mest för?

– Det känns väldigt spännande att försöka hitta
lösningar som ger mer framkomliga och attraktiva
karriärvägar för nya och begåvade forskare, både
män och kvinnor.
Har du några tankar kring hur en sådan lösning
skulle kunna se ut?

– Det är jag i så fall inte beredd att dela med mig
av i nuläget. Nu ska vi först komplettera utgångsmaterialet och göra vissa kartläggningar av bland
annat användningen av olika anställningsformer.
Vem mer än du ingår i utredningen?

– Två utredningssekreterare och vi kommer att
ta hjälp av en referensgrupp.
Varför tror du regeringen har valt dig att leda
den här utredningen?

– Det får du egentligen fråga dem om. Men jag
tror att de har tittat på min bakgrund där min tidigare forskningsinriktning rört sig kring anställ-
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ningsskyddslagen, Las, och kring anställningsformer och jämställdhet i arbetslivet. Dessutom
spelar det nog roll att jag som prorektor har arbetat bland annat med dessa frågor i Excellensprojektet i de delar som handlar om tryggare karriärvägar för yngre forskare.
Är det viktigt att utreda anställningarna inom
högskolan och universitet?

– Det tycker jag och den uppfattningen delas
nog av många universitet och högskolor. De problem som vi ska utreda är sådana som regeringen
också lyfte fram i forskningspropositionen. Annat
föranleds av kommande ändringar i Las.
Slutligen, har du redovisat din nya bisyssla för
chefen?

– Min arbetsgivare Juridicum gör årliga uppföljningar angående bisysslor. Just nu ligger en sådan blankett på mitt skrivbord som ska fyllas i de
närmaste dagarna. Där kommer detta uppdrag att
ﬁnnas med. Ett sådant här uppdrag hade jag naturligtvis heller aldrig kunnat ta utan att ha diskuterat
igenom det med Göran Bexell i förväg.
ANNA JOHANSSON
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