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III Lär sig mer om jämställdhet 
Masoom Mashrati vill ta seden dit han kommer. 
Efter att ha flytt med sin familj från det patriar
kala Afghanistan är han nu en av få män som 
läser genusvetenskap i Lund. 

V Massdöd följs av utveckling 
Geologiprofessor Birger Schmitz är nybliven 
lundensare och forskar om de katastrofer som 
fört evolutionen framåt, t.ex. det meteoritnedslag 
som gjorde att dinosaurierna dog ut och på sikt 
beredde vägen för människan. 

VII Krigar mot koldioxid 
Det behövs stora investeringar för att klara det 
ökande elbehovet samtidigt som koldioxidutsläp
pen hålls nere. Det påpekar Tord Torisson på den 
snabbt växande Institutionen för värme- och 
kraftteknik, där man forskar om hur man kan 
producera olika energiformer på bästa sätt. 

IX Oskrivna regler på pränt 
Allt du skulle vilja veta om akademin, men aldrig 
vågat fråga om. Så kan man beskriva etnolgipro
fessorerna Orvar Löfgrens och Billy Ehns nya 
bok, där de lyfter fram de oskrivna reglerna i den 
akademiska världen. 

XII Jobbar på malariavaccin 
Malaria är ett stort, men föga uppmärksammat

problem i tredje världen. Läkaren och kliniska

kemisten Kristina Persson arbetar nu med att få

fram ett vaccin mot sjukdomen.


XIV Kommunikation är nyckeln 
I dagarna går den första kullen ut kursen ”Till
lämpad kommunikation för invandrade akade
miker” på Institute of Communication vid 
Campus Helsingborg. Målet är att kursdeltagar
na lättare ska kunna ta sig in på den svenska 
arbetsmarknaden. 

XVI Hallå Charlotte Ulmert… 
… litteraturvetare som i dagarna disputerat på en 
avhandling om den nyligen bortgångne tonsätta
ren och vispoeten Olle Adolphson. 



”När vi läste svensk 1700- och 

1800-tals-historia ur ett genus

perspektiv så var det som att 

läsa om dagens Afghanistan.” 

Från patriarkat till 
genusstudier 

På 80-talet slogs han med den religiösa mot
ståndsrörelsen mot den sovjetiska ockupa
tionsmakten i Afghanistan. Idag läser Masoom 
Mashrati genusvetenskap vid Lunds universitet. 

Masoom är lätt att upptäcka. När LUM träffar 
honom är han den ende mannen i ett undervis
ningsrum som för övrigt är fyllt av kvinnor i oli
ka åldrar och av skiftande ursprung. Att han dess
utom kommer från Afghanistan, ett land som på 
senare tid mest har förknippats med talibaner och 
kvinnoförtryck, väcker LUMs nyfikenhet. Vad 

Masoom Mashrati tillhör

de få män som läser

genusvetenskap.


har fört honom till Centrum för genusvetenskap 
i Lund? 

Masoom läste litteraturvetenskap vid univer
sitetet i Kabul, men lämnade studierna när han 
gick med i motståndsrörelsen. En flykt och fem
ton år senare bestämde han sig för att bli fritids
pedagog, och att han valde genusvetenskap som 
tillvalsämne är ingen slump. 

– Jag har funderat mycket på jämställdhet se
dan jag kom till Sverige för sju år sedan, säger 
han och berättar att han chockerades av den 
bild han mötte här. Kvinnor gick på krogen, alla ▲  
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Annons 

skiljde sig och staten hade ansvaret för barnen. 
Trots att han redan då tagit avstånd från allt 

vad religion heter (”jag kan inte tro på en gud som 
ställer till så mycket ont”), och inte heller kom
mer från en traditionell afghansk familj – han 
beskriver sin far som fritänkare – så tilltalade inte 
”det frigjorda Sverige” honom. Han var rädd för 
vad som skulle hända med hans fru och barn i ett 
land som var så annorlunda och där kvinnorna 
hade så stor frihet. En skilsmässa vore en kata
strof, men det vore även ett olyckligt och oharmo
niskt hem. 

– Jag insåg att vi inte kunde leva ett traditio-
nellt afghanskt liv om vi skulle bli lyckliga här, 
säger Masoom, och berättar att många av hans 
landsmän i exil försöker hålla ihop sina familjer 
genom att hålla stenhårt på hemlandets traditio
nella familjemönster. Själv beslöt han sig för att 
använda sig av en omvänd strategi. Den har visat 
sig vara lättare för Masoom än för hans fru. 

– Hon har svårt att bryta med religiösa sedvän-
jor från hemlandet, berättar han. 

Hon har slutat använda slöja, även om hon till 
en början kände sig obekväm utan det täckande 
plagget. Men än har hon inte lyckats förmå sig att 
följa med sin familj när de åker till badhuset. 

Äter samma skolmat 
När det gäller barnens skolmat har Masoom dock 
stått på sig. 

– Jag vill inte att mina barn ska känna sig ut-
pekade genom att äta specialmat. Kan de svens
ka barnen äta griskött kan mina barn det också. 

Nu är terminen snart slut och Masoom tycker 
att kursen i genusvetenskap har varit mycket gi
vande. Vissa delar, som exempelvis den om olika 
feministiska rörelser, har varit totala nyheter för 
honom. Andra delar var mer välkända och där 
hade han självupplevda erfarenheter av hierarki
er och patriarkala samhällen som han kunde dis
kutera med kurskamraterna. 

– När vi läste svensk 1700- och 1800-tals-his-
toria ur ett genusperspektiv så var det som att läsa 
om dagens Afghanistan. 

Masoom lägger fortfarande ner mycket tanke
möda på att få familjen att fungera i det nya sam
hället. Jämställdhet är för honom också en stor 
praktisk fråga. 

– Mitt liv blir mycket enklare om min fru blir
mer självständig, skaffar sig en yrkesutbildning 
och tar körkort. 

Masoom träffar ofta afghaner eftersom han är 
musiker och spelar på afghanska fester. Men han 
får ofta höra ogillande kommentarer från vissa av 
sina landsmän. 

– De tycker att jag avviker och kanske att jag
utgör ett hot mot deras sätt att leva. 

T E X T  &  F O T O :  U L R I K A  O R E D S S O N  
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Katastrofer

kan vara utvecklingens motor


Evolution – eller revolution? Det har gått näs
tan 25 år sedan fysikern Luis Alvarez i en be
römd artikel i Science presenterade de första 
bevisen för att det var ett asteroidnedslag som 
ledde till att dinosaurierna dog ut. Sedan dess 
är geologin sig inte riktigt lik; intresset fokuse
ras på de massutrotningar som i olika epoker 
lämnat spelrum för nya arter att utvecklas. Ka
tastroferna framstår som utvecklingens motor. 
En av dem som är med om att skriva katastro
fernas historia är geologiprofessorn Birger 
Schmitz, tillika nybliven lundensare. 

– Att jag kom in på det här forskningsområdet
berodde på att jag träffade Alvarez när han just 
hade publicerat sina sensationella rön, och ut
tryckte min stora skepsis. Då blev jag inbjuden till 
hans institution i Kalifornien. Jag fick ta del av 
bevisen och blev övertygad om att han hade rätt, 
berättar Birger Schmitz. 

Fem stora massutrotningar är kända, varav 
den som tog kål på dinosaurierna är den senaste. 
Det var 65 miljoner år sedan. En asteroid med 10– 
12 kilometers diameter slog ner i Mexiko och bil
dade Chicxulubkratern på Yucatanhalvön. I sedi
ment över hela världen kan man urskilja ett ler
lager som markerar denna katastrof. De övriga 
massutrotningarna ligger så långt bak i tiden att 
orsakerna är svåra att utröna. 

– Men Sverige kan också ha varit platsen där en
sådan global katastrof började, säger Birger 
Schmitz. Den s.k. Siljansringen – där man förgäves 
borrade efter olja för några decennier sedan – har 
bildats genom ett asteroidnedslag. Vi har kunnat 
datera denna händelse. Den inträffade i övergång
en mellan devon- och karbontiden för 360 miljo
ner år sedan – och den råkar sammanfalla med en 
tidpunkt när massvis av arter dog ut i snabb takt. 

En katastrofteoriernas föregångsman var pro
fessor Otto Schindelwolf i Tübingen. Han var spe
cialist på bläckfiskar och förbryllades av spåren 
av återkommande omfattande artdöd som följdes 
av uppblomstring med nya arter. 

– Först trodde han att bläckfiskarterna hade en
biologiskt inbyggd begränsad livslängd, ungefär 
som når individer åldras, berättar Birger Schmitz. 

Men på 1960-talet kläckte han en genial idé. 
Tänk om en stjärna i vårt kosmiska grannskap 
hade förvandlats till supernova? Dödlig gamma
strålning hade en tid sköljt över jorden. Den hade 
inte bara dödat bläckfiskarna; den hade också 
ökat mutationsfrekvensen och på det sättet stimu
lerat artutvecklingen. 

– Men sannolikheten för en sådan händelse i
vårt närområde är en på miljarden. Schindelwolfs 
hypotes håller inte. Sannolikheten för att en aste
roid eller komet träffar jorden är betydligt större. 

Hur stor? Det har föreslagits att en galaktisk 
klocka reglerar sådana händelser. Solsystemet rör 
sig runt Vintergatans centrum. Det ligger för det 
mesta över eller under det galaktiska ekvatorial
planet, men med ca 30 miljoner års mellanrum 
passerar det genom detta plan. Det kommer in i 
en miljö som är mer rik på stoft. Stoftet stör as
teroider och andra himlakroppar i solsystemet ▲  

I 480 miljoner år har den 
här meteoriten legat 
nerbäddad i Kinnekulles 
kalksten. Diametern är sju 
centimeter. Intill ett fossil 
av en skalbärande 
bläckfisk. 
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VI

skapar en krater som mäter 240 km från kant till kant. Det 
låter våldsamt, men räcker det för att förklara den globala 

Jan Smit 

ciell plats… 
Under maj månad har Geologiska institutionen gästats 

skala, säger Jan Smit. 

honom med en meteorit från 

– Det var inte asteroiden 
i sig utan nedslags
platsen som fick ödes
digra konsekvenser för 
dinosaurierna, menar 
professor Jan Smit. 
FOTO: . 

▲  

FOTO: . 

En asteroid av 10–12 kilometers diameter träffar jorden och 

katastrof som inte bara förintade dinosaurierna utan också 
en stor del av allt annat växt- och djurliv på jorden? 

– Nej, säger professor från Amsterdams uni
versitet. Men asteroiden råkade slå ner på en mycket spe

av två forskare som spelat en stor roll när man upptäckte 
att en asteriod blev början till slutet för dinosaurierna: 
Frank Asaro, en geokemist som ingick i Luis Alvarez team 
och Jan Smit som nu tar upp nya borrkärnor i katastrofens 
stormöga, Chicxulubkratern i Mexiko. 

– Anledningen till att följderna av träffen blev så förö
dande var att marken just där har höga halter av gipsför
eningar. När gips slungades upp i atmosfären frigjordes 
sulfater vilket ledde till nedkylning och försurning i stor 

Frank Asaro berättade bland annat om svårigheterna 
att mäta irridium, det ämne som avslöjade att det rörde 
sig om en asteroid. När LUM:s utsände ville fotografera 

lundageologernas samling
ar vägrade han att hålla i den – med iridium på fingrarna 
skulle hans laboratorium i Berkeley kunna bli förorenat! 

Asaro har besökt Lund tidigare. En gång tiden hjälpte 
han arkeologen Einar Gerstad att analysera 1 200 lerskär
vor från utgrävningar på Cypern. 

GÖRAN FRANKEL

Köld och försurning 
dödade dinosaurierna 

Birger Schmitz förevisar en meteorit ur geologernas samlingar. Frank Asaro vill inte röra vid 
den – det kan förrycka hans iridiummätningar. GÖRAN FRANKEL

och leder till ett ökat bombardemang mot jorden. 
– För ca 35 miljoner år sedan träffades jorden

av flera större himlakroppar. Tidpunkten stäm
mer bra med hypotesen. Men 30 miljoner år se
nare hände ingenting. Att jorden skulle drabbas 
av regelbundet återkommande kosmiska kata
strofer är en osäker spekulation. 

Birger Schmitz väckte stor uppmärksamhet för 
ett par år sedan när han hävdade att en mycket 
stor himlakropp, kanske en liten planet, måste ha 
exploderat i solsystemets asteroidbälte för 480 
miljoner år sedan. Jorden utsattes då för ett inten
sivt regn av meteoriter. Upptäckten gjordes i ett 
kalkbrott på Kinnekulle som levererar golvplat
tor till hela Sverige. Där hittade Birger Schmitz 
fossila meteoriter; de var så många att de nu ut
gör 95 procent av alla kända fossila meteoriter 
som hittats på jorden. De har en sammansättning 
som tyder på ett gemensamt ursprung, men är in
bäddade i olika lager mellan vilka det skiljer som 
mest två miljoner år. 

– Det handlar alltså inte om en skur som råkade
träffa Kinnekulle-trakten vid ett visst tillfälle. Hela 
jorden måste ha bombarderats 25 till 100 gånger 
mer frekvent än i dag, säger Birger Schmitz. 
Vi är kanske många som dagligen trampar på 
fossila meteoriter utan att ha en aning om det. 

Främmande himlakroppar må ha utlöst som
liga katastrofer men långtifrån alla. Det finns be
tydligt fler episoder av tillbakagång för många 
arter som kan ha andra och mer jordnära orsaker. 
Men kunskapen om dem är begränsad. 

Superväxthuseffekt 
Tio miljoner år efter katastrofen som gjorde slut 
på dinosaurierna inträffade en ny form av mass
utdöende. Mikroskopiska skalbärande djur som 
levde i havet på stora djup – s.k. foraminiferer – 
dog ut. Forskarna har kunnat visa att temperatu
ren steg och ledde till ”superväxthuseffekt” un
der hundratusen år. Vattentemperaturen utanför 
Antarktis steg på 2000 meters djup från 9 till 16 
grader och vid ytan från 14 till 21 grader. Samti
digt skedde något helt annat på land. De första 
hovdjuren dök upp, likaså våra förfäder – de för
sta primaterna. 

– Det verkar som om vi människor existerar
tack vare två katastrofer för 65 och 55 miljoner 
år sedan. Troligen utlöstes växthuseffekten av 
vulkanutbrott. Med mer koldioxid i atmosfären 
ökade växthuseffekten. Detta ledde till att metan
hydrater på havsbottnen frigjordes och spädde på 
växthuseffekten ytterligare. 

– Det är märkligt att en sådan dramatisk ökning
av växthuseffekten så snabbt kunde försvinna. 
Troligen beror det på att den biologiska produkti
viteten i haven ökade. Kolet togs upp av växter och 
djur och bäddades in i sedimenten på havsbottnar
na när organismerna dog, säger Birger Schmitz. 

G Ö R A N  F R A N K E L  



Kriget mot koldioxiden

Svårlösta energifrågor gör värme
och kraftteknik till hett ämne 
– Kriget mot koldioxiden har nu kommit i gång
på allvar. Idag handlar det inte längre bara om 
vackra ord, utan om stora investeringar! 

Det säger professorn i kraftverksteknik Tord 
Torisson. 

Ett skäl är förstås Kyotoavtalet, vars underskri
vare förbundit sig att försöka minska koldioxid
utsläppen. Men det finns också rent affärsmässi
ga skäl, menar Tord Torisson: många ser detta 
som en kommande marknad. 

Det är den så kallade växthuseffekten, som nu 
tas på allvar av de allra flesta experter, som leder 
till kampen mot koldioxidutsläppen. Koldioxiden 
stänger solvärmen inne runt jorden så att vi går 
mot ett allt varmare klimat. Om utvecklingen 

Bengt Sundén är prefekt för denfortsätter kan lågt liggande länder världen runt bli snabbt växande Institutionen för

översvämmade och Golfströmmen komma av sig. värme - och kraftteknik.

Skulle det senare hända, så får Skandinavien det FOTO: INGELA BJÖRCK.


kallare i stället för varmare – just här kan klima

tet komma att likna Alaskas.


För att lösa problemet med koldioxidutsläppen 
från de dominerande fossila bränslena krävs 
mycket forskning. En del av denna äger rum vid 
Institutionen för värme- och kraftteknik på LTH, 
som växt mycket på senare år och nu har över 90 
anställda. 

– Vi är dubbelt så många som för bara tio år 
sedan, konstaterar institutionens prefekt Bengt 
Sundén. Han tror att den snabba tillväxten beror 
på att man sysslar med så centrala energifrågor: 

– Vi studerar hur man kan producera olika 
energiformer på bästa sätt. Det är ju själva hjär
tat i energiproblematiken! 

Frågor om förbränning, strömning, elkrafts-
Det behövs stora investeproduktion, värmeöverföring och energihushåll-
ringar för att hålla

ning dyker alltid upp när bränsle ska omvandlas koldioxidutsläppen nere,
till värme och el. Det är dessa områden som stu- menar Tord Torisson. 
deras vid de fem avdelningarna på institutionen. FOTO: INGELA BJÖRCK.▲  
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”Ironiskt nog medför den koldioxidorsakade växthuseffekten i sig att elförbruk

ningen ökar. De senaste årens varma somrar gör nämligen att allt fler byggna

der i Europa förses med luftkonditionering. 

Den är en av de LTH-enheter som har stora ex
terna anslag och därför en hygglig ekonomi. Ny
ligen fick t.ex. Bengt Sundéns avdelning för vär
meöverföring 6,8 miljoner och Tord Torissons av
delning för kraftverksteknik 7,4 miljoner kronor 
av Energimyndigheten. 

Förnybar energi är förstås den ideala lösningen 
på sikt, både för Sverige och världen som helhet. 
Förnybara energikällor tar inte slut, och ökar inte 
heller koldioxidutsläppen. Men det har varit svårt 
att utveckla konkurrenskraftiga sätt att få el från sol, 
vind, vågor och biomassa. Etablerade intressen och 
existerande infrastruktur har bromsat omställning
en, och några riktigt bra sätt att lagra el mellan pro
duktion och användning finns ännu inte. 

Enorma problem 
När kärnkraften samtidigt är en politisk omöjlig
het, som den är i många länder, blir problemen 
enorma. 

– För att klara det ökande elbehovet och sam-
tidigt försöka hålla koldioxidutsläppen nere an
ses Europa behöva investeringar på omkring 50 
miljarder euro per år under de närmaste tjugo 
åren, säger Tord Torisson. 

Han ser ekvationen som hart när omöjlig att 
få ihop. Och ironiskt nog medför den koldioxid
orsakade växthuseffekten i sig att elförbrukning
en ökar. De senaste årens varma somrar gör näm
ligen att allt fler byggnader i Europa förses med 
luftkonditionering. 

Nästan alla projekt vid Avdelningen för kraft
verksteknik handlar direkt eller indirekt om att 
minska koldioxidutsläppen. På befintliga kraft
verk kan man göra det genom att avskilja koldi
oxiden antingen ur bränslet före förbränningen 
(s.k. reformering) eller ur rökgaserna efter för
bränningen. Koldioxiden skulle sedan kunna lag
ras i vätskeform i exempelvis fickor i urberget 
eller tomma oljeborrhål. 

En annan möjlighet, som studeras i ett EU-pro-
jekt där avdelningen deltar, är s.k. AZEP-teknik. 

– Förkortningen står för Advanced Zero Emis-
sion Power. Tanken är att man med ett högtem
peraturmembran ska separera syret från luften, så 
att bara syre deltar i förbränningen. Detta gör det 
lättare att i följande steg skilja ut koldioxiden, 
berättar lektor Mohsen Assadi. 

Ett annat EU-projekt heter SOFC, Soft Oxide 
Fuel Cell. Här ska en gasbaserad högtemperatur
bränslecell kombineras med en gasturbin med en 
metod som ger mycket hög verkningsgrad. 

– Det bästa som hittills uppnåtts när man gjort
el av bränslen är 60 procents verkningsgrad, men 
SOFC kan nog komma upp i hela 65–70 procent. 
En annan fördel är att tekniken kan göras både 
storskalig och småskalig. Om små anläggningar 
av den här typen byggs där elektriciteten behövs, 
så slipper man investera i stora dyra elledningar, 
förklarar Tord Torisson. 

En pilotanläggning, den första i Europa, kom
mer troligen att byggas i Lund inom några år. Pi
lotanläggningen ska använda naturgas, men 
SOFC-celler skulle lika gärna kunna utgå från vät
gas vilket ur koldioxidsynvinkel vore bättre. 

Vätgas kan nämligen, åtminstone i teorin, pro
duceras på sätt som inte ökar koldioxidutsläppen. 
Forskning med det målet bedrivs bland annat i 
Lund av Stenbjörn Styrings forskargrupp, som 
arbetar med artificiell fotosyntes, dvs. att försö
ka efterlikna naturens sätt att omvandla solljus till 
energi. 

Omställning tar tid 
Ingen vet idag hur framtidens energisystem kom
mer att se ut. Säkert är däremot att omställning
en till en mindre klimatpåverkande värme- och el
produktion kommer att ta tid. Enligt Tord Toris
son kan ingen av de metoder man studerar vara i 
kommersiellt bruk förrän om tidigast 10–15 år. 
Tills dess kommer de bekymmersamma koldiox
idutsläppen att fortsätta öka. 

Säkert är också att energifrågorna numera är in
ternationella snarare än nationella. Därför samar
betar t.ex. Avdelningen för kraftverksteknik med 
både svenska partners som Vattenfall, Sydkraft, 
Volvo och Turbec, och internationella partners som 
Norsk Hydro, Enel, Alstom och Rolls Royce. 

Säkert är också, slutligen, att behovet av kun
skap på energiområdet bara växer. Detta har även 
studenterna förstått. Efter en nedgång på 80- och 
90-talet har nu antalet sökande till Institutionen 
för värme- och kraftteknik ökat starkt. Energifrå
gorna har blivit ”heta” på nytt. 

I N G E L A  B J Ö R C K  
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Kartan över Norden sträcker sig över en stor del av norra halvklotet, från nordamerikanska Labrador till Barents hav. Här 
framgår än tydligare den osäkerhet som rådde när kartograferna gick utanför medelhavsområdet och Centraleuropa. 
Nordpolen är markerad som en stor kontinent och i norra Atlanten återfinns en rad öar– Basil, S. Brandain, Podalida, med 
flera – som måste betecknas som fantasiöar. 

Magnifikt exemplar av 
världens första atlas på UB 
För några månaders sedan 
fick UB en mycket uppskattad 
donation av förra stadsbiblio
tekarie Kerstin Osborne. Det 
är ett vackert handkolorerat 
exemplar av världens första 
atlas, Abraham Ortelius Thea
trum Orbis Terrarum (”Atlas 
över hela världen”). Atlasen 
är tryckt i Antwerpen 1574 i 
folioformat.

 Nu har UB gjort en utställ
ning med valda delar av den 
vackra atlasen tillsammans 
med andra donationer av 
handskrifter som visas hela 
sommaren. 

Ortelius Theatrum beskrivs 
som världens första atlas i 

modern mening. Det är en 
samling kartor med åtföljande 
beskrivningar över den kända 
världen i enhetligt format och 
utförda i samma stil. Den för
sta upplagan utgavs 1570 och 
omfattar 70 kartor, den 31:a 
och sista upplagan från 1612 
har 167 kartor. 

Kerstin Osborne var stads
bibliotekarie i Lund 1960–76. 
Hennes man Edgar Osborne 
var bibliotekarie och boksam
lare. Han skänkte 1949 en 
samling äldre barnböcker till 
stadsbiblioteket i Toronto och 
1972 en samling manuskript 
till universitetsbiblioteket i 
Calgary. 

Den nu aktuella Ortelius 

Theatrum var en gåva till Ker
stin från Edgar 1958, och till 
minne av honom har hon nu 
skänkt boken till universitets
biblioteket.

 Björn Dal som är ansvarig 
för kulturarvet där handskrif
terna ingår, menar att det är 
ett magnifikt exemplar som 
UB nu har glädjen att visa.

 – Årets sommarutställning
är även att se som ett tack till 
våra generösa donatorer, sä
ger han. 

Sommarutställningen visas 
på Helgonabacken i UBs foajé 
och pågår fram till den 5 sep
tember. 

M A R I A  L I N D H  
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Examination 
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Kritik mot nya 
doktorsutbildningen 
Betänkandet ”En ny doktorsut
bildning” är just nu ute på re
miss. Förslaget får dock kritik av 
doktoranderna inom SULF. Det 
framkom vid ett idéseminarium 
nyligen vid Stockholms universi
tet. Även lärare var kritiska, 
framgår av tidskriften Univer
sitetsläraren. 

Kritiken gäller bl.a. att själva 
doktorsutbildningen blir ett år 
kortare. Att den föregås av en 
obligatorisk tvåårig masters
utbildning innebär att studen
terna får finansiera det extra året 
med studiemedel. 

Tiden för reflektion minskar, 
menade också kritikerna. Inte 
heller sägs något i målen för den 
nya utbildningen om att dokto
rerna ska kunna forska självstän
digt. Det är doktorn, inte av
handlingen, som ska kvalitets
granskas, vilket innebär att av
handlingen degraderas och att 
det blir skola istället för veten
skap, menade en kritiker på semi
nariet. 

Mer kommersiell 
Farhågor framkom också om att 
systemet med skuggdoktorander 
kommer att permanentas, och att 
Vinnovas förstärkta roll och sär
skilda anslag till forskarskolor, 
kan betyda att det blir mer kom
mersiell forskning på grund
forskningens bekostnad. 

Men det kom också positiva 
omdömen om forskarutbild
ningsförslaget. Bättre handled
ning, med obligatoriska bihand
ledare och fler kvinnliga handle
dare uppskattades, liksom försla
get att en ny anställning som dok
tor, direkt efter examen, inrättas. 

Bra är också att utredarna 
krävt ökade anslag för forskarut
bildningen, så att högskolorna 
kan ta fullt ansvar för dokto
randernas finansiering.

 B R I T T  A  C O L L B E R G  

FOTNOT: Se även LUs remissvar på 
doktorsutbildningen på sidan 20. 

Lunds universitet och Malmö högskola – två lärosäten inom två mils 
radie. Konkurrensen är stenhård. Går det att samarbeta utan att 
någon förlorar på det? Det tror rektorerna Göran Bexell och Lennart 
Olausson som nu tecknat ett avtal om att hitta nya samarbetsområ
den som båda lärosäten kan dra nytta av. 

Rektorerna i Malmö och

Lund tror på samarbete

– Vi ses ofta som enbart konkurrenter 
och genom det här avtalet vill vi under
stryka att vi faktiskt också samarbetar, 
säger rektor Göran Bexell. 

Rektorerna har låtit göra en invente
ring över alla samarbeten som finns 
mellan Malmö högskola och Lunds uni
versitet. Många är kopplade till lärarut
bildningen men det samarbetas också 
inom en rad andra områden, både inom 
grundutbildning och forskning. 

– Samverkan är inget som man kan
kommendera uppifrån, säger Göran 
Bexell. Samarbetet blir bra när de en
skilda lärarna och forskarna ser att de
ras verksamhet vinner på det. Vår upp
gift som rektorer blir att i största möj
liga mån underlätta för att nya sam
arbeten ska uppstå. 

Träffas regelbundet 
Det nya avtalet innebär bland annat att 
Göran Bexell och Lennart Olausson 
kommer att träffas regelbundet, och att 
medel ska avsättas för nya samarbeten. 
Hur mycket pengar det blir fråga om är 
ännu inte bestämt. 

Flera utbildningar ges idag både i 
Malmö och Lund. I vissa fall, som exem
pelvis socionom- och sjuksköterske
utbildningarna, finns många sökande 
och stor efterfrågan på arbetsmarkna
den. I andra fall, som högskoleingen
jörsutbildningarna, finns en klar över
etablering i Skåne (se artikel intill). 

– Det är naturligt att vi drar nytta av 
varandras olika kompetenser. Samarbe
tet kring högskoleingenjörsutbildningar
na är ett bra exempel. Vi utnyttjar våra 
resurser på bästa sätt genom att göra en 
arbetsfördelning, samtidigt som studen
terna får fortsatt goda möjligheter att 
specialisera sig, säger Lennart Olausson. 

Inom de närmaste tio åren kommer 
antalet 20-åringar att öka med 30 000 
och högskolan behöver byggas ut. 

Lennart Olausson och Göran Bexell är nöjda med 
det undertecknade samarbetsavtalet. 

– I tider av såväl ökad som minskad
efterfrågan kommer det att finnas behov 
av fördjupad samverkan, säger rektor 
Göran Bexell. Det är viktigt att vi lägger 
grunden till ett samarbete under de när
maste åren så att vi i olika situationer, 
även ekonomiskt kärvare tider, kommer 
stå väl förberedda att samverka. 

Samordning av   

Malmö högskola, Högskolan i Kristian
stad och Lunds universitet ska samarbe
ta kring högskoleingenjörsutbildningar
na i Skåne. Bakgrunden är ett radikalt 
minskat söktryck som faller med 20–30 
procent – om året. Nu vill lärosätena 
göra utbildningarna effektivare och 
bättre genom att öka samarbetet. 

– Det finns en överetablering av hög-
skoleingenjörsutbildningarna i Skåne 
med mellan 200 och 300 utbildnings
platser, säger Zoltan Blum, områdes
prefekt på Teknik och Samhälle vid 
Malmö högskola. Han är ordförande 
för den grupp som tillsatts för att se över 
samarbetet mellan lärosätena. 

Samma eller liknande utbildningar 
finns idag på fyra håll i Skåne: i Lund, 
Helsingborg, Kristianstad och Malmö. 
Nu strävar lärosätena efter en större 
samordning av utbildningsutbudet vad 
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Vårdforskare samarbetar 
kring ny professur i Malmö 
Varannan kvinna som föder i Malmö är 
inte svensk. Kulturkrockarna är många 
och vården ställs inför nya typer av pro
blem.
      Nu ska forskare vid Lunds universi
tet och Malmö högskola slå sina kloka 
huvuden ihop för att anpassa vården till 
de nya krav som ett mångkulturellt 
samhälle ställer. 

Navet, som det nya samarbetet ska kret
sa kring, är en ny professur med särskild 
inriktning mot migrationsrelaterad re
produktiv hälsa. Forskningen ska bland 
annat handla om preventinmedels
rådgivning, ungdomsmottagning, abort
förebyggande arbete, könssjukdomar 
och sexualiserat våld. 

Ingen slump 
Att professuren kommer att vara förlagd 
till Universitetsjukhuset i Malmö är 
ingen slump. 

– Malmö är Sveriges invandrartätaste
stad och här finns en del kända problem 
som kan ligga till grund för forskningen, 
säger Nils Otto Sjöberg, professor eme

    ingenjörerna

gäller inriktningar och specialiseringar. 
Samtidigt är man mån om att studenter
nas valmöjligheter inte ska minska. 

– Det måste bli enklare att växla mel-
lan studieorterna, säger Zoltan Blum. 
Idag finns en massa formellt trassel som 
försvårar för studenter som hoppar mel
lan kurser på olika universitet och hög
skolor. I framtiden hoppas Zoltan Blum 
att det blir vanligt med högskole
ingenjörer som har upp till tre olika 
loggor på sina examensbevis. 

Men det är inte bara byråkratin som 
försvårar utbyten mellan lärosäten. Er
farenheterna visar att studenter helst 
inte flyttar på sig. Finns inte det ämne de 
vill läsa på studieorten så väljer de nå
got annat. 

Men Zoltan Blum är optimist och 
tror att det ska att bryta det mönstret. 

– Det gäller bara att få pojkarna att
lämna mamma, säget han. 

Nöjda samarbetspartners är Giggi Udén, professor 
i omvårdnad vid Malmö högskola och Nils Otto 
Sjöberg.

ritus vid Institutionen för obstetrik och 
gynekologi. 

Exempel på problem i Malmö är: 
• Högsta andelen aborter och oöns-

kade aborter i landet 
•Svårigheter att vid ungdomsmot-

tagningarna nå utsatta grupper med in
formation om HIV 

• Svårigheter att nå fram med sex-
och samlevnadsundervisning på grund 
av kulturbarriärer 

• Sämre nyttjande av mödra- och för
lossningsvård av vissa grupper av 
utlandsfödda. 

• Sämre psykisk hälsa bland unga
utlandsfödda. 

Tvärvetenskaplig forskning 
Crafoordska stiftelsen bekostar profes
suren och har för avsikt att finansiera 
den med sammanlagt 7,5 miljoner kro
nor under fem års tid. Organisatoriskt 
kommer professuren att tillhöra Medi
cinska fakulteten vid Lunds universitet. 
Tanken är dock att forskningen ska vara 
tvärvetenskaplig och bedrivas i nära 
samarbete med bland andra IMER och 
området för Hälsa och Samhälle vid 
Malmö högskola och Institutionen för 
islamologi och Centrum för genus
vetenskap vid Lunds universitet. 

I samarbetet ingår också Malmö stad 
och Region Skåne. 

T E X T  &  F O T O  

U L R I K A  O R E D S S O N  

Lättnad för föräldra
lediga doktorander 
Doktorander med utbildningsbi
drag eller doktorandanställning 
ska vid föräldraledighet omfat
tas av det trygghetssystem som 
gäller för övriga anställda vid LU. 

Det är utgångspunken för en nytt 
beslut vid LU som innebär att 
föräldralediga doktorander inte 
ska behöva känna sig pressade av 
att deras ledighet ekonomiskt be
lastar det forskningsprojekt som 
finanseriar dem. 

När en forskarstuderande som 
finansieras via ett projekt ska 
vara föräldraledig uppstår ofta 
kostnader i samband med ledig
heten. Ett stort antal av dagens 
doktorander avlönas med pro
jektmedel som vid föräldraledig
het reduceras, trots att inget ar
bete utförs. 

– Detta leder av förklarliga 
skäl ofta till en pressad situation 
såväl för doktoranden som för 
den projetkansvarige senior
forskaren, säger personalchef 
Staffan Svensson, som tillsam
mans med prorektor Ann Num-
hauser-Henning arbetat fram den 
nya ordningen. 

Konteras om 
Den innebär att universitetet cen
tralt täcker de kostnader som 
uppstår vid föräldraledigheter, 
omkostnaderna konteras om från 
själva projektet.

 – Det är ett led i det aktiva
jämställdhetsarbetet som LU be
driver, säger Staffan Svensson. 
Verksamheten måste organiseras 
så att kvinnor och män blir lik
värdiga vid rekrytering till fors
karutbildningen. Därför är det 
nödvändigt att skapa rimliga och 
konkurrenskraftiga villkor, så att 
doktorander med utbildningsbi
drag eller doktorandanställning 
vid föräldraledighet omfattas av 
det trygghetssystem som gäller 
för övriga anställda, samtidigt 
som kostnaden inte belastar en
skilda projekt. 

M A R I A  L I N D H  
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Helsingborg går mot 
ökad självständighet 

Campus Helsingborg vill ha en 
vald styrelse från årsskiftet. 
– Det är viktigt att vi går mot att
likna ett område, och får något 
som liknar en vanlig områdessty
relse. Det ger  en bättre förank
ring i verksamheten, säger An
ders Hallgren, rektor på Campus 
Helsingborg. 

I dag är det bara studentrepresen
tanterna som valts in i styrelsen. Lärar
ledamöterna har utsetts centralt, utan 
lärarkollegiets inflytande, medan kom
mun och näringsliv själva tillsatt dem på 
de externa styrelseposterna. 

– Vi tar gärna emot förslag på ex
terna namn framöver, men det är vik
tigt att Campus har inflytande på vem 
som ska sitta i vår styrelse och att det 
är väl förankrat inom organisationen, 
säger Anders Hallgren. Därtill har vi för 
avsikt att etablera någon form av 
advisory board sammansatt av kom
mun och näringsliv. 

I Helsingborg har man insett att det 
krävs en mängd olika kontakter och 
kopplingar med Lund när en ny enhet 
ska etableras, framför allt om den lig
ger på en annan ort. Sedan Anders 
Hallgren tog över som rektor 2002 har 
man arbetat målmedvetet med att få in 
representanter i så många LU-organ 
som möjligt. Man är t.ex. representerad 
i både kvalitets- och rekryteringsråden 
, dock inte i dekanrådet – vilket man 
borde, tycker Anders Hallgren.

 – Campus Helsingborg har även
eget remissansvar, men egen fakultet är 
vi inte. Vår ambition är att bli det, men 
de flesta inser att vi inte är mogna för 
det ännu. Service Management ska 
komma igång med forskarutbildning i 
höst, som ska bedrivas i Helsingborg, 
men knyts till existerande fakulteter i 
Lund – och det är den vägen vi vill gå. 

Två modeller till framtida organisa
tion – dels att Campus får en vald sty
relse, dels blir en helt egen fakultet – 
framkom vid ett möte på Campus Hel
singborg tidigare i vår med LU:s akade
misekreterare  Hans Modig från 
rektorsämbetet i Lund. Utifrån de här 
förslagen ska universitetsstyrelsen tro
ligen ta ställning i september. 

B R I T T  A  C O L L B E R G  

Vävnadsprover studeras

på nytt centrum i Malmö

Det lilla vävnadsprovet är inte större än 
pricken över ett i en tryckt text. Flera 
hundra sådana prover från t. ex. bröst
cancertumörer kan samsas på en och 
samma ”vävnadsmatris”, på engelska 
tissue microarray. Ett nationellt Tissue 
Microarray Center invigdes nyligen på 
Universitetssjukhuset MAS. 

Mini-proverna är tagna från lite större 
tumörprover sparade i de medicinska 
biobanker som utgör en internationellt 
unik tillgång för svensk forskning. De 
tillverkas genom att små cylindrar, fem 
millimeter höga och en dryg halvmil
limeter tvärsöver, stansas ut från tumör
proverna och monteras tätt intill varan
dra i klossar av paraffin. Paraffin
klossarna snittas sedan i tunna horison
tella skivor fulla med cellprover som kan 
studeras i mikroskop. 

Att montera sådana mini-prover i 
tunna skivor, vävnadsmatriser, är en ny 
teknik som uppfunnits av den finske 
forskaren Juha Kononen. Fast själv vill 
han inte tala om det som en uppfinning. 

– Det finns ju DNA-chips där hund-
ratals gener monterats i en mikromatris. 
Detta är samma sak, fast med vävnader, 
säger han. 

– Att idén inte genomförts långt tidi-
gare beror på att man inte trott att så här 
små vävnadsprover skulle kunna ge nå
gon intressant information. Men de har 
visat sig vara fullt tillräckliga för många 
sorters studier. 

Det man exempelvis kan studera är 
avsaknaden eller närvaron av vissa 
proteiner i cellproverna, vilket visar 
tumörens karaktär och hur den reagerat 
på en viss medicinering. Detta kommer 
i förlängningen att göra det lättare att 
skräddarsy behandlingen för varje 
tumörtyp. 

– Vi har börjat med att studera 
bröstcancervävnad, eftersom det finns 
mycket sådant material i biobankerna 
här i Malmö, säger Göran Landberg, 
bröstcancerforskare och ledare för 
Tissue Microarray Center. 

– Nu fortsätter vi med prostatacan-
cer. Och eftersom centret ska vara ett 
nationellt serviceorgan för forskare från 

Nöjda huvudpersoner vid invigningen av 
vävnadsmatriscentret: Karin Jirström som leder 
det praktiska arbetet, Juha Kononen som utveck
lat tekniken och Göran Landberg som är chef för 
centret. FOTO: INGELA BJÖRCK 

hela landet, så kan alla intresserade 
skicka oss prover för matrismontering 
eller beställa prover ur Region Skånes 
biobanker. Det behöver inte handla om 
cancer; det kan också gälla diabetes, 
hjärtkärlsjukdomar och alla andra sjuk
domar där vävnadsprover tagits. 

En fördel med den nya tekniken är att 
den gör biobankernas material både lät
tare att analysera och mer lättillgängligt: 
en matris kan enkelt omvandlas till en 
digital bild och skickas med e-post till 
intresserade forskargrupper. En annan 
fördel är att materialet inte behöver ta 
slut. Med de större provbitar man hit
tills använt skulle annars vissa bio
banksvävnader, t.ex. från ovanliga 
cancerformer, kunna ta slut om forskar
intresset är stort. 

Allt arbete utförs i enlighet med den 
nya biobankslagen. Det innebär bl.a. att 
forskarna berättar om studierna i 
tidningsannonser, så att patienter vars 
tumörprover finns i biobanken kan 
meddela om de inte vill att deras vävna
der ska studeras. Patienter under pågå
ende behandling får motsvarande infor
mation direkt av sin läkare. 

– Det är sällan någon säger nej.
Många blir tvärtom glada åt att pro
verna från deras tumörer kan komma 
till nytta, säger Göran Landberg. De 
tycker det är bra att indirekt kunna bi
dra till bättre behandlingsmetoder i 
framtiden. 

I N G E L A  B J Ö R C K  
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Nya biomedicinen är snart här!

Effektivare metoder att behandla bröst
cancer och prostatacancer, blodprov för 
att hitta äggstockscancer, vaccin mot 
malaria...

 Utvecklingen av nya tekniker inom 
biomedicin går rasande fort och kan 
snart komma sjukvården till godo. Det 
framkom på ett internationellt Söder
bergsymposium på BMC som ägnades 
åt nya tekniker och projekt som blivit 
möjliga. 

Kartläggningen av människans arvs
massa, genomet, har varit pådrivande. 
Utmaningen nu är att identifiera alla de 
proteiner som generna kodar för och 
deras funktion. Det kallas proteomik 
och är en tuff uppgift – det s.k. prote
omet i en enskild cell utgörs av ca 
100.000 proteiner, varav många samver
kar med varandra. Ett fel i uppbyggna
den av ett protein kan innebära skillna
den mellan hälsa och svår sjukdom. 

Proteomiken ska leda till nya vägar 
att förebygga och behandla sjukdomar. 
Några metoder är på väg in i klinisk 
användning. Det gäller t.ex. biomar
körer för att upptäcka äggstockscancer 
som har utvecklats av professor Peter 
James och hans forskargrupp i Lund. 
Kvinnor som har ärftlig risk för bröst
cancer löper också större risk att få 
äggstockscancer – en lömsk sjukdom 
som ofta upptäcks sent. Tumörerna pro
ducerar särskilda proteiner som läcker 
ut i blodet även i tidigt stadium och kan 
påvisas genom att testa ett blodprov 
med antikroppar mot tumörerna. 

– Vi kan också med stor säkerhet 
avgöra om tumören är elakartad eller 
godartad, säger Peter James. Nästa pro
jekt är en liknande biomarkör för ärft
lig bröstcancer.  Det gäller att konstru
era ett test som är enkelt och billigt. 

Den finländske forskaren Olli Kalli
onemi från VTT Technical Research 
Centre i Åbo leder ett program där man 
siktar på att hitta genförändringar som 
leder till icke ärftliga former av bröst
cancer och prostatacancer. 

– Antalet upptäckta fall av prostata-
cancer ökar dramatiskt i hela västvärl
den. Vi måste utveckla metoder att hitta 
elakartade tumörer tidigt och att indivi
dualisera behandlingen. Nya tekniker 

Peter James berättade om den snabba biomedicin
ska utvecklingen. FOTO: KENNET RUONA 

gör det enklare att beskriva de genförän
dringar som leder till tumöruppkomst. 
En hypotes är att tumörcellerna kan ha 
speciella svaga länkar. Genom att iden
tifiera och påverka dessa signalvägar 
kan man lättare kontrollera cancer
cellernas tillväxt, säger han. 

Kallioniemi och hans grupp använder 
bl.a. microarray, en teknik att analysera 
aktivitet hos ett stort antal gener samti
digt. 

Tekniken utvecklas även för att expe
rimentellt studera utslagning av dessa 
gener i levande celler. Målet är att ut
veckla behandlingar som har direkt ef
fekt på de aktuella genförändringarna. 

Stora sjukdomar 
Den biomedicinska forskningen är of
tast inriktad på stora sjukdomar i väst
världen där befolkningen har råd med 
nya och ofta dyra läkemedel. Professor 
John Yates, La Jolla, USA, redovisade 
dock ett projekt om malaria där han an
vänder proteomik för att studera 
malariaparasitens infektionssätt. 
Parasiten, Plasmodium falciparum, som 
överförs av en mygga, genomgår olika 
stadier i sin livscykel hos den infekterade 
värden. Forskargruppen hos Yates kart
lägger de aktiva proteinerna i varje sta
dium. Målet är ett vaccin, med flera 
komponenter, som ger ett allsidigt 
skydd. 

– Malaria ökar och antalet nya fall är
uppemot 500 miljoner varje år.  Mala
riamyggan utvecklar resistens mot läke
medlen så enda möjligheten att be

kämpa sjukdomen är ett vaccin, säger 
John Yates. Hans forskning stöds bl.a. 
av amerikanska försvarsindustrin då 
malaria har blivit ett problem för USA
trupper som arbetar i utsatta områden.

Ärftliga sjukdomar kan påvisas enk
lare och mera riskfritt med en metod 
som utvecklats vid företaget Sequenome 
i La Jolla och som presenterades av 
Charles R Cantor. Det är en teknik att 
analysera små ändringar i gensekvenser, 
s.k. SNP, som kan vara markörer för 
olika sjukdomar. Ett blodprov från den 
blivande mamman kan räcka för besked 
om sjukdomsanlag hos fostret. 

– De nya teknikerna erbjuder fantas-
tiska möjligheter och det är viktigt att 
kännedomen om dem även når ut i sjuk
vården. De teknikplattformar som dis
kuterats på symposiet finns eller är på 
väg att installeras på BMC eller Swege
ne, säger professor Per Belfrage, ordfö
rande i styrelsen för BMC. 

I gränsområdena 
Teknikutvecklingen sker i gränsområ
dena mellan medicin, naturvetenskap 
och teknik och förutsätter att forskare 
med olika kunskap och erfarenheter 
samarbetar. Det låter bra men hur ser 
det ut i verkligheten? 

– Det svenska universitetssystemet är
för stelt. Det har en hierarkisk struktur 
som i själva verket motarbetar utveck
lingen, säger professor Göran Bondjers, 
Göteborg, programdirektör för Swegene 
där teknologi är ett kärnområde. 

– Vi borde ta lärdom av USA. Där 
identifierar man ett problem och bygger 
upp strukturer som är anpassade för att 
kunna lösa det. I Sverige får man smäll 
på fingrarna om man inte följer den be
fintliga strukturen. Men ska vi klara oss 
i konkurrensen och nå framgångar inom 
biomedicinsk forskning måste vi ha med 
både tekniker och naturvetare, sjukvår
den och industrin. Jag ser också ett be
hov att integrera humaniora och sam
hällsvetenskap i många projekt. Etik är 
t.ex. ett nödvändigt inslag i biomedicin 
i dag.

 Symposiet genomfördes med stöd 
från Torsten och Ragnar Söderbergs 
Stiftelser. 

S O L  V E I G  S T Å H L  
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Fler EU-forskare 
– Vi har blivit fler EU-forskare, 

konstaterar Lars Oxelheim pro
fessor vid Företagsekonomiska 
institutionen och ordförande i 
det nationella ekonomiska nät
verket för EU-forskning.

 Han har nyligen avslutat 
årets inventering av svensk EU
forskning som redovisades vid 
en tre-dagars konferens i Mölle. 
Bland deltagarna fanns förutom 
forskarna även politiker och an
dra beslutsfattare inom myndig
heter och företag. 

Det var sjätte året i följd som det natio
nella EU-nätverket konfererade, och 
Lars Oxelheim som organiserar det till
sammans med forskarkollegan Jens 
Forssbaeck  ,  be rä t ta r  a t t  man  
dubblerat antalet medlemmar sedan 
starten. Nätverket arbetar bland annat 
för att skapa ett gott forskningsklimat 
för Europastudier i Sverige – och ser 
man till medlemsantalet verkar det som 
om man lyckats med det. 

– Det är inte bara antalet som ökat
utan även kvaliteten vilket vi ser genom 
att alltfler publicerar sig i prestigefyllda 
EU-publikationer, säger Lars Oxelheim. 

Varje år ger nätverket också ut en 
årsbok, och släppte nyligen den för 
2004 som heter ”EU, skatterna och 
välfärden”, där bl.a. Lennart Schön, 
professor i ekonomisk historia vid LU 
medverkar. 

Nu arbetar nätverket med nästa års
bok som ska handla om Lissabon-pro-
cessen med LUs styrelseordförande Al
lan Larsson som en av författarna. 

Inom ramen för nätverket ges även 
andra böcker ut som exempelvis ”Mo
ney Markets and Politics” av Forssbaeck 
och Oxelheim. 

Inom det nationella EU-nätverket 
finns även en statsvetenskaplig inrikt
ning som Sverker Gustafsson i Upp
sala är ordförande för, samt en juridisk 

som Nils Wahl, vid 
Stockholms universi
tet ansvarar för. 

M L  

Lars Oxelheim 

Genterapiprogrammet

saknar klinisk forskning

– Genterapiprogrammet i Lund har va
rit mycket framgångsrikt. Här finns en 
rad framstående grundforskare som 
publicerat ett stort antal artiklar, sa pro
fessor Stefan Karlsson vid programmets 
femårsjubileum. Men han var samtidigt 
bekymrad över bristen på klinisk forsk
ning på området. 

Genterapiprogrammet startades som 
Medicinska fakultetens första tvärveten
skapliga forskningsprogram, och är in
riktat på sjukdomar i blodet och nerv
systemet. Det har fått stöd av både LU, 
Universitetssjukhuset i Lund och det 
nationella svenska genterapiprogram
met. Nationella pengar har också gått 
till den s.k. vektorenheten, ett laborato
rium som utvecklar de vektorer – bä
rare, ofta virus – med vars hjälp friska 
gener kan föras in i celler med defekta 
gener. 

Forskningsprogrammet i Lund om
fattar inte bara genterapi i strikt mening, 
dvs. förändring av generna i en cell. 
Transplantation av celler med nya egen
skaper ingår också, även om det då inte 
handlar om utbytta gener. 

På grundforskningens område går det 
alltså bra vid LU. Men av genterapi
programmets åtta forskargrupper är det 
bara en som är direkt kliniskt inriktad. 
Det är en studie av genterapi vid gliom, 
en sorts elakartade hjärntumörer, som 
drivs av Leif Salford och Bengt Wide
gren. 

Avsaknaden av klinisk forskning i 
övrigt är ett problem: om inte de nya 
resultaten från laboratorierna testas i 
den kliniska verkligheten, så får ju pa
tienterna inte någon nytta av grund
forskningens framsteg. I botten ligger 
både på brist på intresserade forskande 
läkare (ett problem i hela Europa) och 
brist på anslag. 

– De stora forskningsfinansiärerna
vill ofta se publicerade artiklar som 
”kvitto” på sina pengar. Och det tar 
mycket längre tid att få publicerbara 
resultat från forskning på patienter jäm
fört med forskning på möss och cell
odlingar, förklarar Stefan Karlsson. 

Hans egen forskning handlar om en 

blodsjukdom kallad Diamond-Black-
fan-anemi. Det är en ovanlig men allvar
lig sjukdom, som gör att nära hälften av 
de drabbade behöver regelbundna blod
transfusioner och att många av dem dör 
i unga år. 

En annan ovanlig och svår sjukdom 
studeras av hematologen Johan Richter, 
som också deltar i genterapiprogram
met. Sjukdomen heter malign osteopet
ros, ”benförstening”, och orsakas av en 
felaktig balans mellan bentillverkande 
och bennedbrytande celler i kroppen. 
Bentillverkningen blir så omfattande att 
benmärgen inuti skelettbenen knappast 
får plats, och att nerverna i kraniet 
kläms samman så att patienten så små
ningom blir blind. 

Modellsjukdomar 
Att forskarna ägnar så mycket arbete åt 
sjukdomar som bara drabbar en hand
full personer i landet beror på att de 
utgör modellsjukdomar. Kan man hitta 
sätt att få friska versioner av de felaktiga 
generna att fungera i patienter med 
dessa genetiskt sett enkla sjukdomar, så 
kan samma metoder kanske senare til
lämpas på vanligare men mer komplice
rade sjukdomar. 

En av många svårigheter är att cell
ernas gener ofta helt planenligt uttrycker 
(tillverkar) de proteiner som behövs i ett 
visst sammanhang, så länge som cellerna 
finns i laboratoriets odlingsskålar. Men 
när samma celler förts in i ett levande 
djur eller en människa, så blir de nya 
generna mycket mindre aktiva. 

– Vi vet inte varför, men det vill vi ta 
reda på! säger neurobiologen Cecilia 
Lundberg. 

Hon drömmer om att kunna styra 
genernas uttryck av proteiner mer detal
jerat än idag. Nu kan man bara få en 
gen att vara antingen ”påslagen” eller 
”avslagen”, men idealet vore att ha i 
olika grader av ”på”-läget. Då skulle 
man kunna få genen att tillverka precis 
de mängder av ett visst protein som be
hövs med tanke på en viss patients sjuk
dom. Men dit har forskningen ännu 
lång väg att gå. 

I N G E L A  B J Ö R C K  
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LUs webbplats snart klar
 Kort-nytt 

Runt terminsstarten kommer världen 
att möta Lunds universitets uppfräscha
de ansikte i cyberrymden. Då lanseras 
de nya universitetsövergripande webb
sidorna, som utvecklats på Informa
tionsenheten. 

Webbprojektet satte igång för drygt ett 
och ett halvt år sedan. Målet har varit 
att skapa en enhetlig webbplats där det 
är enklare för besökarna att snabbt hitta 
den information de söker. 

– Vi har gått igenom ett drygt tusen
tal svenska sidor och ca 300 engelska 
med generell information om universite
tet för externa användare och studenter. 
För att göra det lättare att hitta har vi 
strukturerat om informationen mer ef
ter ämne och vilken målgrupp den vän
der sig till. Idag ligger mycket informa
tion under olika organisatoriska enheter, 
och är dold för dem som inte känner till 
universitetets organisation i detalj, säger 
projektledare Petra Svensson. 

Det är hon som tillsammans med 
informationsarkitekt Jonas Arenius, tek
niskt ansvarige Peter Svensson och 
webbmaster Michael Sellers gör om 
webbplatsen. 

Publiceringsverktyg 
De arbetar även med ett gemensamt 
publiceringsverktyg för universitetets 
hemsidor. Verktyget heter OOiS och 
kommer från företaget Funcform, men 
modifieras nu för universitetets behov. 
Det är webbaserat och plattformsobero
ende för användarna. Man behöver inte 
heller kunna html-kod för att använda 
det. De nya centrala sidorna görs med 
verktyget, och tanken är att det under 
2005 ska bli tillgängligt för hela univer
sitetet. 

– Det är resursslöseri att alla hittar på
sina egna lösningar, säger Petra Svens
son, och uppmanar institutioner och 
andra som funderar på att göra om sina 
webbplatser att invänta det nya publice
ringsverktyget. 

I höst ska webbprojektet genomföra 
en pilotstudie med en fakultet och en 
institution, som ska bygga nya hemsidor 
med verktyget. Då ska man bland annat 
undersöka hur stor enhetligheten kan 
vara och i vilken omfattning det behövs 
särlösningar. 

– Det är roligt att arbeta med webbprojektet,
tycker från vänster Peter Svensson, Michael Sellers, 
Jonas Arenius och Petra Svensson. FOTO: PETRA 
FRANCKE 

– Flera fakulteter har visat intresse för
att vara med. De gillar idén med ökad 
enhetlighet, säger Jonas Arenius. 

Enhetligheten kommer att märkas i 
form, terminologi och struktur – t.ex. 
ska alla kontaktuppgifter alltid kunna 
hittas på samma ställe på en sida. 

Vad kommer då att möta besökarna 
på den nya ingångssidan? 

– Tydligare nyheter, utdrag ur kalen
dariet, tydligare ingångar för olika mål
grupper och en mer tidsenlig layout. 
Den nya formen ger också bättre möjlig
heter att lyfta fram det som är aktuellt, 
t.ex. sista anmälningsdag, säger Petra 
Svensson. 

Informationschef Eva Johannesson 
ser fram emot lanseringen av den nya 
webbplatsen. 

– Av alla våra kanaler är www.lu.se 
en av de viktigaste. Det är här man får 
det första intrycket när man söker infor
mation. Besökarna måste kunna hitta 
det de vill på ett smidigt sätt. Den nuva
rande webbplatsen är ostrukturerad och 
svårnavigerad. Med en bra webbplats 
stärker vi dessutom universitetets profil. 

För att webbplatsen i fortsättningen 
ska kunna hålla hög kvalitet krävs dock 
att det tillsätts en permanent bemanning 
som underhåller och utvecklar de cen
trala sidorna. Samordning och fortsatt 
gemensam utveckling av webbplatsen är 
också viktiga frågor som måste lösas 
bättre i framtiden, påpekar Eva Johan
nesson. 

P E T R A  F R A N C K E  

Idéråd för forskning 
Den 21 juni träffas för första gången 
det nya Idérådet för forsknings
utveckling vid Lunds universitet som 
startats på rektor Göran Bexells initia
tiv. Det är 25–30 professorer från olika 
ämnesområden som ingår och sam
mankal lande är professor Sture 
Forsén. Syftet är bl.a att skapa ett fo
rum där forskningens inriktning och 
kvalitet kan diskuteras. 

Programområdena 
klara på Medfak 
Den segslitna diskussionen om pro
gramområden har nu avslutats vid Medi
cinska fakulteten. De tre områden som 
placerades högst av de brittiska sakkun
niga har fått slutgiltigt klartecken av 
fakultetsstyrelsen. Dessa är program
områdena Tissues in Motion lett av Dick 
Heinegård, The Vascular Wall lett av 
Per Hellstrand och Chronic Inflamma
tion lett av Rickard Holmdahl. 

Det var jävsproblem som försinkade 
beslutet, som egentligen skulle tagits i 
slutet av förra året. Den så kallade 
Oxfordgruppen visade sig ha anlitat 
sakkunniga som sampublicerat med 
flera av de sökande. Men efter utlå
tande från universitetets juridiska en
het, har man slagit fast att utvärderar
nas bedömning håller en sådan kvali
tet att den inte kan ifrågasättas. 

Mastersutbildning 
i Baltic Studies 
I år får den första kullen Baltic masters
studenter sina diplom från Öresunds
universitetet. Den tvååriga utbildningen 
startades 2002, och är resultat av ett 
samarbete mellan Handelshögskolan i 
Köpenhamn, samt universiteten i Lund 
och Roskilde. Utbildningen har blivit 
mer attraktiv sedan de baltiska länderna 
kommit med i EU, och den ger kunska
per om de baltiska staternas historia, 
kultur och språk. Behöriga att söka är 
studerande med kandidatexamen. Sista 
ansökningsdag är 15 augusti, och pro
grammet startar i september. 
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Klart med Medfaks 
nya organisation 
Sex institutioner i stället för nu
varande nära 20, och tre ”admi
nistrativa noder” vid BMC och 
universitetssjukhusen i Lund och 
Malmö. Det är några huvuddrag 
i Medicinska fakultetens kom
mande organisation. 

Ett skäl till fakultetens omorganisering 
är att de nuvarande institutionerna i 
vissa fall varit administrativa sårbara. De 
tre ”noderna”, bemannade av fakul
tetskansliet, är tänkta att ge rationali
seringsvinster och en mer stabil hante
ring av ekonomiska och personella frå
gor. 

Andra skäl till omorganiseringen är 
en delvis bristande samverkan mellan 
universitet och sjukvård. Denna samver
kan är tänkt att stimuleras genom de 
nya institutionerna, som fått namnen 
Biomedicin, Laboratoriemedicin USiL, 
Laboratoriemedicin UMAS, Klinisk 
medicin USiL, Klinisk medicin UMAS 
samt Hälsa, vård och samhälle. 

Hanteringen av omorganisationen 
blir snabb. Fakultetsstyrelsen tog beslut 
i frågan vid sina möten den 18 maj och 
1 juni, nya prefekter ska utses under 
sommaren och en detaljerad plan för 
vilka verksamheter som ingår i vilka in
stitutioner ska göras upp före den 1 ok
tober. Hela den nya organisationen ska 
sedan sjösättas den 1 januari 2005. 

Den snäva tidsplanen och det fak
tum att förslaget inte lämnats på remiss 
har väckt viss intern kritik. Men deka
nus Jan Nilsson understryker att diskus
sionen om en omorganisation pågått 
länge, så att grunden bör vara väl ge
nomarbetad. 

Fakultetsstyrelsen har också tagit 
hänsyn till den oro som funnits på BMC 
för att verksamheten skulle splittras ge
nom uppdelningen på flera institutio
ner. I den senaste omarbetade versio
nen av organisationsförslaget sägs nu 
uttryckligen att det är viktigt att tillva
rata de integrerade forskningsmiljöer 
som skapats på BMC. Tanken är att 
samverkan mellan experimentell och 
klinisk forskning bl.a. ska kunna ske i de 
sekt ioner  som ska  l igga  under  
institutionsnivån, och som kan gå på 
tvärs över institutionsgränserna. 

I N G E L A  B J Ö R C K  

Promotion i storkens  

Vid doktorspromotionen, universitetets 
största akademiska högtid, promovera
des 286 nya doktorer, 14 jubeldoktorer 
och 16 hedersdoktorer. Jämställdheten 
var något sämre än i fjol, 157 män och 
129 kvinnor fanns bland de nya dokto
rerna. 

De många putande magarna i årets 
promotionsprocession skvallrade om att 
det är bäst att vänta med att skaffa barn 
till efter avlagt doktorsprov. 

Men det är inte alltid som naturen 
låter sig styras. En promovendus ringde 
till övermarskalk Karin Dahlgren på 
morgonen och lämnade återbud efter
som förlossningsarbetet hade satt igång. 
Karin Dahlgren lovade dock att reser
vera den nyblivna doktorns plats i kyr
kan. Något försenad infann sig promo- De putande magarna verkade vara rekordmånga, 

vendus och kunde ta emot sin lager- särskilt inom Medicinska fakulteten. Här är från 

krans, sin ring och sitt diplom. (För de 
vänster Charlotta Dornonville de la Cour, Cecilia 
Eriksson-Linsmeier och Malin Parmar. 

av LUMs läsare som är mindre bevan
drade i latin kan nämnas att det var det 
nyfödda barnets pappa, som lät sig 
promoveras.) 

Den nyblivna pappan missade Göran 
Bexells promotionsföreläsning. 

Kraftsamling 
Rektor talade bland annat om kraftsam
ling till bärkraftiga forskningsmiljöer. 

– Det blir alltmer uppenbart att ett
litet land som Sverige inte kan låta olika 
intressegrupper styra och inte sprida ut Filmaren och författaren Lasse Berg blev heders
sina begränsade forskningsresurser på doktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten... 

alltför många håll, sa han, och tillade: 
– Vi kan inte ha en bredd i betydelsen 

göra lite av varje, men vi ska bevara 
universitetsidén med kvalificerad mång
fald, så att det oplanerade och originella 
får en chans. 

Rektor framhöll också vikten av att 
universitetet har en optimal infrastruk
tur. Det är en svår balansgång. Organi
sationen ska vara fast men flexibel, le
darskapet måste vara tydligt men inte 
autoritärt. 

– Det gäller att skapa en balans mel-
lan ordning och kaos, sa Göran Bexell.
Överdriven ordning lägger locket på, 
kaos leder till undergång. 

...liksom Ronald D Lee, som är professor i demo-
T E X T  :  U L R I K A  O R E D S S O N  grafi och nationalekonomi vid Berkeley-

F O T O :  K E N N E T  R U O N A  universitetet i Kalifornien. 
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 tecken...


Alla var där, Axel Adlercreutz, professor emeritus 
och nybliven juris jubeldoktor, Dietlind 
Adlercreutz nybliven doktor i bioteknik, krans
flickorna Julia Adlercreutz och Josefine 
Adlercreutz-Gustafson. 

I år promoverades 286 nya 
doktorer, 14 jubeldoktorer 

och 16 hedersdoktorer. 

Bengt Lörstad, professor vid LU och rektor vid Marskalken Eva Wiberg, prefekt vid Romanska in- I vackra dräkter kom Cecilie Mathiesen, biokemist 
Högskolan i Kristianstad, var med när sonen Da stitutionen tillsammans med Eric Rasmusson, he från Norge och Aparna Misra, växtekolog från In
niel promoverades till doktor i strömningslära. dersdoktor vid den humanistiska fakulteten. dien. 
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Thomas Hellquist. 

Rakel Chukri. 

Gustav Holmberg. 

Ann-Katrin Bäcklund. 

Allan T Malm. 

Lunds universitet – image och verklighet. 
Det har varit temat för vårens gästkröni
kor i LUM. Krönikörerna har efterlyst ett 
mer levande universitetshus, större enga
gemang i mångfaldsfrågorna och nya 
former av stöd för spirande tvärveten
skapliga projekt. De har skrivit om univer
sitetet som paradoxal arbetsplats och om 
rollen som utvecklingsmotor för närings
livet.
    Vad händer nu med deras idéer? 

Så tyckte krönikörerna 

”Inget öppet

universitet”

Trots olika infallsvinklar återkommer flera syn
punkter i vårens fem gästkrönikor. Både arkitekten 
Thomas Hellquist och biträdande Lundagårds
redaktören Rakel Chukri påpekar att de signaler 
som universitetet sänder ut inte alltid överensstäm
mer med ambitionen att vara ett öppet, modernt 
universitet tillgängligt för nya studentkategorier. 
Det handlar dels om det pampiga universitetshuset, 
i dag huvudsakligen en administrationsbyggnad, 
dels om profileringen av universitetet t.ex. i olika 
broschyrer. 

Liknande tankar återkommer när det gäller vil
jan att uppmuntra tvärvetenskapligt samarbete. 
Universitetets ambitioner måste manifesteras tyd
ligare och den unika miljön tas tillvara. Idé
historikern Gustav Holmberg föreslår inkubatorer 
inom universitetet, dvs. en slags forskarhotell där 
forskare kan pröva nya konstellationer och idéer 
och få stöd.

 Ann-Katrin Bäcklund, kulturgeograf, skriver 
om projektnomader, massutbildning och hierarkier. 
Hon konstaterar att det inte är en lätt uppgift att 
samverka kreativt över olika gränser när så mycket 
handlar om att hålla sig flytande för egen del.

 Företagsekonomen Allan T Malm betonar uni
versitetets nyskapande roll i samspelet med nä
ringslivet, men efterlyser mer tidseffektiva model
ler för att de meritjagande forskarna ska hinna in
spirera till nya företag. Malm understryker också 
miljöns betydelse för de forskningsintensiva före
tagen, universitetets och Lunds som helhet.

 Ainur Elmgren har illustrerat vårens krönikor. 

Image och verklighet 
sista delen: 

”Tidsbrist ett 

Lunds universitet är ett fullödigt univer
sitet – här finns allt från latin till teknik, 
från ekonomi till arbetsterapi. Det är 
modernt och det har gamla traditioner. 
Här finns utbildningar för eliten och för 
bredare studentgrupper. 

– Och just så ska det vara. Vi ska vara 
både och. Miljön som helhet har en stor 
kreativ potential, men för att den ska 
frigöras måste vi skapa mer luft i våra 
personliga scheman, säger Ann Num-
hauser-Henning. 

Hon är professor i juridik och prorektor 
för Lunds universitet, med särskilt an
svar bl.a. för att främja mötesplatser 
inom universitetet. 

Hon blir inspirerad av LUMs gäst
krönikor, det finns tänkvärda förslag i 
alla, tycker hon. Förslaget att göra 
Universitetshuset mer levande tar hon 
gärna med sig, säger hon. Men påpekar 
samtidigt att huset just nu är särskilt 
tomt på grund av renovering, och att här 
så småningom ska finnas en informa
tionsdesk för allmänheten. 

Fontänprojektet syftar också till att 
dra in mer folk i universitetets gamla 
kärnområden, genom att samordna lo
kalerna runt universitetsplatsen så att de 
kan fungera som konferenscentrum. 
Caféplanerna i AF-borgen går i samma 
riktning – vilket tilltalar en Atén-nostal-
giker som prorektorn. 

Det talas mycket om behovet av mö
tesplatser, men det sker redan många 
spontana möten över gränserna – både 
inåt och utåt. Men de behöver synliggö
ras i högre grad, menar Ann Num-
hauser-Henning. 

Lund är en social och tät miljö. 
– Nätet i all ära, men här är möjlig-

heten stor att springa på någon intres
sant person som man kan ha ett inspi
rerande utbyte med. 

Men möjligheten till spontana mö
tena hindrar inte att det fysiska rummet 
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LUM bad prorektor Ann Numhauser-Henning och ekolo
giprofessor Torbjörn von Schantz att kommentera försla
gen som framförts i vårens krönikor. Gästkommentarer 

hinder” 
borde utnyttjas

ännu mer, fler

och bättre mötes

platser behövs.

Att hitta engage

rande teman som

kan locka, tror

inte Ann Num-

hauser-Henning

är något stort

problem: 

Ann Numhauser
– Lund har en Henning. 

otrolig mångfald 
och den intellektuella stimulansen är 
själva navet i de arrangemang som 
lockar. 

Ett allvarligt hinder är däremot bris
ten på tid och ett entydigt fokus på ef
fektivitet, menar hon. Alla har alltmer 
pressade scheman, både lärare och stu
denter. Man avskärmar sig och fokuse
rar på ”det omedelbart matnyttiga”.

 – Vi har gått väldigt långt på den 
vägen. Men för mycket effektivitet står 
i konflikt med kreativitet. Det måste fin
nas en ”strukturell instabilitet” för att 
de oförutsedda mötena ska äga rum – 
jag brukar säga att vi behöver mer luft. 
Mycket nytt åstadkoms på lösa boliner 
och bred till synes ofokuserad grund
forskning är i själva verket det absolut 
bästa bidraget vi kan ge till samhället.

 – Om effektiviteten är ett hinder så 
är organisationen och de hierarkiska 
strukturerna andra exempel, menar Ann 
Numhauser-Henning, som också är den 
inom ledningen med särskilt ansvar för 
forskarutbildningen. Befordrings
reformen har bidragit till att bryta upp 
universitetshierarkin en del, men kon
kurrensen och bristen på tjänster riske
rar att skapa en mindre generös miljö. 

– Organisationen utstrålar inte den
omsorg som får unga, särskilt unga 
kvinnor, att se detta som en attraktiv 
arbetsplats. Vi förlorar i högre grad 
flickor efter doktorsexamen än pojkar. 

B R I T T  A  C O L L B E R G  

”Vi måste ändra oss”

– Jag tror det finns en utbredd känsla 
inom universitetet av att vi måste änd
ra oss. Vi måste visa att vi är ett mo
dernt universitet, beredda att anpassa 
oss efter tidens krav, säger Torbjörn von 
Schantz, professor i zooekologi och le
damot av universitetsstyrelsen. 

Han är entusiastisk efter att ha läst ige
nom vårens gästkrönikor en andra gång 
inför LUMs intervju. Han tycker att 
idéen att fylla Universitetshuset med stu
denter är utmärkt, liksom att skapa 
forskningsinkubatorer inom universite
tet. Han ger Rakel Chukri rätt i att 
mångfaldsfrågorna förutsätter att univer
sitetets personal engageras i högre grad, 
och Ann-Katrin Bäcklunds krönika om 
universitetets paradoxala uppdrag fick 
fjällen att falla från ögonen på honom: 

– Krönikorna visar vilken enorm
kunskap och kreativitet som finns inom 
universitetet. Vad jag saknar är en fysisk 
mötesplats inom universitetet där sam
tal om just sådana här ämnen kan föras. 

Det behövs en mer planerad debatt:
 – Det talas så mycket om projektet

Bilden av LU – men vad händer? Och 
vad är vår egen bild? Tas den tillvara? 

De strategiska frågorna ska diskute
ras med medarbetarna, anser han. Av
ståndet är för stort mellan universitetets 
centralt och verksamheten – ”trots att vi 
genererar pengarna”. 

Klyftan kan bara överbryggas med 
dialog. Men för att lockas till samtal 
måste medarbetarna känna att de är vik
tiga och att deras åsikter räknas. Uthål
lighet behövs också för att en mötesplats 
ska kunna etableras, tror von Schantz. 

Belöningen skulle vara ett bättre 
fungerande universitet och en starkare 
självbild. 

– En sådan ”Bilden av LU” får helt
annat genomslag. Det är bara genom 
egen inre kraft, trygghet och arbets
glädje som vi kan ge något. Då kan vi 

bli bättre på att ta 
emot  nya  s tu 
dentgrupper, att 
samarbeta över 
disciplingränser 
och med närings
livet. 

I dialogen skul
le mycket som 
styr universitetets 
liv i dag bli tydli
gare. I dag går 

Torbjörn von Schantz. 

ungefär 50 procent av arbetstiden åt till 
att bekymra sig om huruvida pengarna 
ska räcka – det är inte fruktbart, menar 
han. Ledarskapets centrala roll skulle 
också behöva lyftas fram. 

Vi behöver starkare chefer, säger Tor
björn von Schantz som själv var prefekt 
under drygt fyra år. Den omtalade 
decentraliseringen inom universitetet 
används mest när det gäller problem – 
befogenheterna är väldigt begränsade, 
är hans erfarenhet. 

Han tror inte lösningen för universi
tetet är mer resurser, utan att bättre ut
nyttja dem man har. 

– Grundutbildningens bredd bör be-
hållas, men forskningen är för omfat
tande och här måste vi vara beredda att 
skära. Att ett ämne funnits vid universi
tetet i 150 år är inte skäl nog för att få 
vara kvar. 

Förtroendet inom universitetet skulle 
bli bättre om den ekonomiska redovis
ningen bli öppnare, menar han också. 
Universitetsledningen bör klargöra hur 
och varför man fördelar resurserna. 

– Vi borde också införa ett utgiftstak. 
Om universitetet centralt satsar tio mil
joner i ett gemensamt projekt, så måste 
man tydligt tala om vilken verksamhet 
fakulteterna ska dra in på för att finan
siera detta. Det måste bli slut på gene
rella sparbeting, som resulterar i ost
hyvelsåtgärder,  säger han. 

B R I T T  A  C O L L B E R G  
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Richard C Flagan. 

”Absurt system med 
upphovsrätten” 
– Det är absurt att forskare som 
med statliga medel gjort forsk
ningen och skrivit artiklarna, och 
på ideell basis agerat redaktör 
och granskare av andras texter, 
inte har copyright på sina egna 
artiklar utan måste betala svin
dyrt för att få läsa dem! 

Det menade en av LTH:s tre heders
doktorer Richard C Flagan. Han är 
aerosolforskare vid California Institute 
of Technology men har också engage
rat sig starkt i den s.k. Open Access
rörelsen för fri vetenskaplig publicering. 
Lunds universitets bibliotek ligger långt 
framme på detta område, och är bl.a. 
värd för DOAJ, en databas över fritt till
gängliga elektroniska tidskrifter. 

Open Access-rörelsen startade som 
en reaktion mot de galopperande pris
höjningarna på vetenskapliga tidskrif
ter. Dessa har bl.a. tvingat Flagans hem
universitet Caltech att säga upp vartan
nat abonnemang, och utvecklingen har 
även gått ut över inköpen av böcker. 

Sedan 1986 har priserna stigit med 
226 procent, fyra gånger mer än infla
tionen. 

De som främst driver utvecklingen 
är en rad privatägda tidskriftsförlag 
med Elsevier som den i särklass största 
med 23 procent av marknaden. 

I stället för att ligga hos förlagen, så 
borde upphovsrätten ligga hos förfat
tarna eller universiteten med en licens 
för förlagen på rätten att publicera en 
artikel, tycker Richard C Flagan. 

– Snart får vi också betala varje gång
vi vill kolla en länk eller titta på en ta
bell eller bild! Systemet slår särskilt hårt 
mot nya försök till tvärvetenskap – och 
mot u-länderna, som inte har råd att ta 
del av nya rön, underströk han i sitt 
föredrag om vetenskaplig publicering. 

M A  T S  N Y G R E N  

Möjligt att få datorn 
att arbeta som hjärnan 
En dator är inte strukturerad som en 
mänsklig hjärna. Men den matematiska 
förståelsen av hur kretsar av nervceller 
fungerar i hjärnan visar att det i princip 
är möjligt att konstruera en dator som 
arbetar på ett sätt liknande hjärnans. 
Kanske väntar ett stort genombrott för 
det som kallas AI eller Artficiell Intelli
gens runt hörnet. 

Det budskapet levererade en känd fysi
ker från Princeton University, professor 
John J Hopfield, vid en föreläsning på 
Fysikum i Lund för några veckor sedan. 
Professor Hopfields föreläsning ingick i 
ett Gunnar Källén-symposium på temat 
Livets fysik. Hopfield gjorde på 70-talet 
en pionjärinsats genom att beskriva hur 
”korrekturläsningen” går till när DNA 
via RNA styr bildningen av proteiner. 
Senare engagerade han sig i utvecklingen 
av den typ av datorprogram som är 
kända som ”neurala nätverk”. Till skill
nad från andra program har dessa inspi
rerats av hur de elektriska impulserna 
bearbetas i nervsystemet. De kan tränas 
att känna igen mönster och används i 
olika typer av expertsystem. 

Användbara algoritmer 
De ekvationer som beskriver hur en 
krets av nerver arbetar kan enligt Hopfi
eld direkt leda fram till användbara 
algoritmer för AI-program. Han exem
plifierade detta genom att berätta om 
sina studier av hur nervsystemet förstår 
ljud och språk. Hjärnans stora reserv
kapacitet – det som på engelska brukar 
kallas ”redundancy” – gör det möjligt 
att nästan slumpvis plocka ut några 
nervceller och lära dem förstå en viss 
språksekvens. Det är samma fenomen 
som gör det möjligt för oss att i en 
sönderhackad ljudsekvens höra vad det 
är för ord eller yttrande som har för
vrängts. Och kan några godtyckliga 
nervceller göra detta, ja då öppnar sig 
också nya möjligheter för godtyckliga 
kretsar i en dator. 

–Tänk på bröderna Wrights flygplan, 
säger en av arrangörerna till året sympo
sium, professor Carsten Peterson. Det 
innehöll 165 komponenter och det 

räckte för att det skulle flyga. Ett mo
dernt Boeingplan innehåller 70 miljoner 
komponenter, och det är inte många av 
dem som går åt till säkerhetsbälten, 
matlagning eller annan komfort. Mer
parten behövs för att flyga – skillnaden 
är den att säkerheten är så mycket hö
gre i en Boeing än i bröderna Wrights 
maskin; det finns parallella system för 
de flesta funktioner. På det sättet liknar 
en Boeing den mänskliga hjärnan. 

Teoretisk fysik
Övriga föreläsare vid symposiet var 
Christopher Dobson från Cambridge 
som talade om proteinveckning ur ett 
fysikaliskt perspektiv, Peter Schuster 
från universitetet i Wien som diskute
rade RNA-veckning och Xiaowei Zhang 
från Harvard som beskrev hur man kan 
följa ett emstaka virusverkningar i cel
len. 

Gunnar Källén fick 1958 vid 30 års 
ålder en personlig professur i teoretisk 
fysik vid Lunds universitet. Tolv år se
nare omkom han i en flygolycka. Vän
ner instiftade då Gunnar och Gunnel 
Källéns Minnesfond. Den är knuten till 
Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Vart
annat år anordnas ett Källén-sympo-
sium inom fysikens ämnesområde. 

G Ö R A N  F R A N K E L  

Professor John J Hopfield från Princeton University 
kom med nya rön om hjärnan och datorer. 
FOTO: GÖRAN FRANKEL 
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Anna Axelsson var en inspirerande föreläsare. 
FOTO: MATS NYGREN 

Med fokus på

examination

– Lärare har alltid dåligt samvete för 
sina examinationer, och för studenterna 
är de pina och ångest. Men examinatio
nerna går allt mer från att vara en en
kel test av minnet till att bli en test av 
studentens kompetens som problemlös
are, vilket inte gör lärarens svårigheter 
mindre. Examinationsfrågorna måste in 
i centrum av utbildningsdiskussionen. 

Det sa Åsa Lindberg-Sand från Pedago
giska institutionen vid LTHs inspira
tionskonferens som projektet ”Genom
brottet” arrangerade för andra året i 
rad. Nära 100 universitetslärare – de 
allra flesta från LTH men också några 
från Danmark, Norge eller andra 
svenska högskolor som Chalmers, Borås 
och Gävle – ägnade torsdagen den 27 
maj åt att diskutera högskolepedagogik.

 Förutom att välja högst fem av 25 
parallella sessioner om ett stort antal 
frågor kunde alla lyssna på huvudtalar
na Åsa Lindberg-Sand  och Ole Vinther 
från IPN, Danmark.

 LTH:s rektor Gunilla Jönson väl
komnade med ord om att hon hoppades 
att pedagogisk forskning skulle få en allt 
större plats även på LTH och i lärarnas 
framtida meritförteckningar. 

På temat examination kunde man 
bl.a. höra adjunkt Anna Axelsson från 

datavetenskap berätta hur hon lyckats 
få ungefär dubbelt så många studenter 
som tidigare att klara en programme
ringskurs genom att införa kontinuer
liga delmålskontroller vars resultat rät
tades av kamrater. 

Därefter redogjorde Nina Reistad, 
fysik, för hur hon och Stefan Kröll lyck
ats med konststycket att examinera 120 
studenter muntligt och individuellt på 
två dagar! Detta är då bara en av många 
examinationsformer i kursen i ”Vågor 
och vågutbredning” på första året i Tek
nisk fysik men den uppskattas av stu
denterna. 

– Till en muntlig examination passar 
förklarande frågor bäst. Studenterna 
inser själva om de klarat sig eller inte, 
var två av Ninas slutsatser. 

Professorerna Gunnar Sparr och 
Knut Deppert riktade hård kritik mot 
CEQ, det nya genomgående kurs
utvärderingssystemet på LTH. De menar 
att systemet är endimensionellt och en
dast fokuserar på relationen mellan lä
rare och student medan ämnets roll inte 
finns med. 

Hälften klarar sig inte 
Uppskakande var det att höra Maria 
Kihl från Institutionen för telecom redo
göra för hur hälften av studenterna på 
några LTH-program – t.ex. elektroteknik 
– inte klarar studiemedelskraven under
första året medan motsvarande bortfall 
på de ”bästa” programmen – som t ex 
Lantmäteri – bara var 13 procent! 

– Vi kan sluta snacka om ”bättre och 
sämre studenter”, sa hon. Det finns en
ligt min undersökning ingen korrelation 
mellan gymnasiebetyg och resultat vid 
civilingenjörsprogrammen. Resultaten 
hänger däremot på hur vi tar hand om 
studenterna. 

De program som lyckas bäst begrän
sar matematiken under första året, ger 
en inledande kurs som presenterar må
let med studierna, har väl fungerande 
studievägledare som är ute och träffar 
studenterna där de är. Flickor klarar sig 
dessutom bättre än pojkar 

Däremot, visade statistikern Anna 
Lindgren, finns det en mycket stark kor
relation mellan resultatet under första 
året och om studenten över huvud taget 
någonsin tar sin examen. Att detta i de 
flesta fall inte tar stipulerade 4,5 år utan 
fem–sex år också ett faktum.

 M A  T S  N Y G R E N  

Stenbjörn Styring 
flyttar till Uppsala 
I början av juni lämnade ett flytt
lass med tung utrustning Avdel
ningen för biokemi. Flyttlasset 
tillhörde Konsortiet för artificiell 
fotosyntes som i fortsättningen 
kommer att koncentrera sin verk
samhet till Uppsala. 

– Jag har länge haft drömmen att 
kunna samla verksamheten på en 
plats. Nu kommer vi att kunna 
bedriva en ännu mer spännande 
och idérik vetenskap och kunna 
dra till oss ännu mer folk och re
surser, säger konsortiets förestån
dare professor Stenbjörn Styring. 

I Uppsala byggdes under 90
talet Ångströmlaboratoriet för 
fysik- och kemiforskning. Nu 
sätts spaden i marken för att upp
föra en sidobyggnad. Där ska 
Konsortiet fylla tre våningar. To
talt handlar det om ett femtiotal 
forskare fördelade på Lund, Upp
sala och Stockholm. 

Nio lämnar Lund 
Nio personer flyttar upp från 
Lund under hösten. De tar med 
sig två EPR-maskiner värda 20 
miljoner kronor. EPR står för 
Elektronparamagnetisk reso
nans. Med den kan man regist
rera oparade elektroner som av 
central betydelse vid alla redox
och fotosyntesreaktioner. 

Stenbjörn Styring lämnar lun
daprofessuren i biokemi våren 
2005 och får ett eget professors
program i Uppsala. Han har va
rit föreståndare för Konsortiet 
för artificiell fotosyntes sedan 
dess tillblivelse 1994 och till
trädde professuren i Lund 1996. 

Målet med konsortiets forsk
ning är att bereda väg för en ny 
energikälla som använder samma 
mekanismer som den naturliga 
fotosyntesen. En viktig samar
betspartner vid LU är professor 
Villy Sundström vid Avdelningen 
för kemisk fysik som med hjälp 
av lasrar mäter ultrasnabba ke
miska förlopp. Han kommer att 
stanna kvar i Lund. 

G Ö R A N  F R A N K E L  
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Diplom för miljön


Göran Jönsson, miljösamordnare på Vård
vetenskapenshus. I bakgrunden syns 
Carola Jarnung miljökoordinator. 

Vårdvetenskap var först ut vid Medi
cinska fakulteten att miljödiplomeras. 
Det är vaktmästaren vid Vårdveten
skapens hus, Göran Jönsson som lett 
miljöarbetet som belönades under hög
tidliga former i rektors närvaro. 

– De har verkligen duktiga, säger
miljökoordinator Carola Jarnung och 
berättar att nästa som står på tur att 
diplomeras är Ingvar kamprads Design
centrum, IKDC, och Filosofiska institu
tionen. 

Den första miljödiplomeringen vid 
LU var i december då diplom delades ut 
till de fem institutionerna i E-huset. 

Första kullen 
författare från LU 
Den första kullen författare lämnar nu 
Lunds universitet. Av de 27 som bör
jade för två år sedan har 17 fullföljt 
utbildningen och examenskravet var 
förstås – att skriva en egen bok! 

Johan Stenström som administre
rar författarskolan är nöjd med både 
genomströmningen och upplägget av 
utbildningen. 

– Det är bara tio som hoppat av el
ler tagit en paus. Vi har haft många 
spännande gästföreläsare och bra 
handledare. Förutom skrivproven har vi 
arbetat mycket med självpresenta
tioner.  Det vi lärt oss inför framtiden är 
att komma igång lite tidigare med den 
egna boken. 

Examinationen har gått till så att en 
handledare och en medbedömare har 
tagit sig an studenternas böcker. De har 
också fått ”riktiga” lektörsutlåtanden 
från förlagen Bonniers och Rabén & 
Sjögren. 

Ny administrativ portal

Ekonomienheten har nu lanserat ett 
nytt uppföljningsverktyg – LUPP, Lunds 
universitetets Projekt Portal. Verktyget 
är inriktat på externfinansierade pro
jekt. Man ser inkomster och utgifter och 
hur mycket som finns kvar av projekt
pengarna, dvs. det tillgängliga belop
pet. 

– Alla anställda vid Lunds universitet
har tillgång till informationen. Målsätt
ningen är att erbjuda projektledare och 
andra lättillgänglig ekonomisk informa
tion, säger ekonomichef Ann-Kristin 
Mattsson. 

Man kommer åt LUPP genom att gå 
in på portal.adm.lu.se och logga in med 
sin LDAP-identitet som är identisk med 
den man har för sin för sin webmail. 
Därefter väljer man område, kostnads
ställe och aktivitet. 

– Verktyget är självinstruerande och 
mycket enkelt att att hantera, försäkrar 
Ann-Kristin Mattsson. 

I LUPP finns uppgifter från och med 
1 januari 2003. För 2003 är uppgifterna 
ackumulerade saldon och för 2004 finns 

u p p g i f t e r n a  p å  
transaktionsnivå. 
För projekt som på
börjades före den 1 
januari 2003 måste 
man komplettera 
med uppgifter från 
gamla Orfi för att få 
en helhetsbild. 

– Det är viktigt Ann-Kristin Mattsson
att hålla i minnet att 
LUPP är inriktat på uppföljning av pro
jekt. Vill man se sin ekonomiska infor
mation uppdelat på räkenskapsår, med 
periodiserade belopp och intäkter och 
kostnader istället för inkomster och ut
gifter, ja då måste man invänta nästa 
steg, säger Ann-Kristin Mattsson.

 Ekonomienheten planerar att fort
sätta utvecklingen med ett verktyg för 
ekonomisk uppföljning baserat på rä
kenskapsår. 

LUPP är framtaget i ett samarbete 
mellan ekonomienheten, John Wester
lund på IT-enheten  och Eskil Swahn på 
LDC. 

Nya kurser för administratörer

Nu avslutas det s k KIA-projektet (kva
litetsutveckling i den administraativa 
hanteringen på institutionen). Kristina 
Olsson, som är projektledare, är nöjd 
med vad man åstadkommit under den 
ett och ett halvt år långa projekttiden. 

– Vi har mötts av en otrolig entusiasm 
för att hjälpa till, och det har varit roligt 
att arbeta så nära institutionerna vilket 
man normalt inte gör när man är på 
centralförvaltningen, säger hon. 

KIA-projektets syfte har varit att ge 
institutionerna möjlighet att höja kvali
teten i den löpande amdinistrativa han
teringen. 

För att uppnå målet har uppgiften va
rit att ta fram ett grundläggande kurs
paket för den personal som arbetar med 
den löpande administrationen samt att 
ta fram hjälpmedel för att organisera, 
utvärdera och stödja det administrativa 
arbetet. 

– Och det har vi gjort, säger Kristina
Olsson och exemplifierar med kurser 
som ”Arbetsrätt och anställnings

förfarande” och ”Sekretess och etik i 
PA-arbetet” för dem som arbetar med 
personaladministration. 

För personal inom ekonomi finns 
kurser i budgetarbete, bokslutsarbete 
och projekthantering och för området 
administrativ service har man tagit fram 
lathundar, cheklistor samt tips och råd. 

Utbildningsadministration är ett an
nat stort område och för det finns kur
ser som rör antagning, examination och 
uppföljning av studenter och resultat. 

När det gäller den andra uppgiften 
har KIA-projektet tagit fram ett analys
verktyg för olika former av förändrings
arbete på institutionerna. 

När projekttiden nu går ut den 30 
juni är det Personalenheten som ska ad
ministrera kurs- och utbildningspaketet, 
och en grupp ska tillsättas för att fort
sätta ge stöd i förändringsarbetet vid 
institutionerna. 

Hela utbildningspaktetet kommer att 
finnas tillgängligt efter sommaren på 
LUs nya administrativa portal (se artikel 
ovan). 
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11 juni: 
Louise Stjernberg i folkhälso
vetenskap: ”Epidemiological aspects 
of tick borne diseases with focus on 
risk and prevention”. Kl 13.00 Lilla 
Aulan, Medicinskt Forskningscentrum, 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö. 
Nuno Dias i diagnostisk radiologi: 
”Intra-aneurysm sac pressure and 
clinical results after endovascular repair 
of abdominal aortic aneurysms”. Kl 
13.00 Diag-nostiskt centrum, före
läsningssal 2007, Universitetssjukhuset 
MAS, Malmö. Panagiotis Tsapogas 
i immunologi: ”Studies on molecular 
genetics of B cell development”. Kl 
09.00 i Segerfalksalen, Wallenberg 
neurocentrum, Lund. Anita Wisén 
i sjukgymnastik: ”Assessment of 
aerobic capacity. A novel rating scale 
and further development of an exercise 
t e s t  i n c l u d i n g  a n a l y s i s  o f  g a s  
exchange”. Kl 09.00 i aulan, Central
blocket, Universitetssjukhuset, Lund. 
Lars MacLennan i maskinelement: 
” O n  c o n t a c t  m e c h a n i s m s  a n d  
m e c h a n i c a l  t r a n s m i s s i o n  p e r
formance”. Kl 10.15 i hörsal M:B, 
M-huset, Ole Römers väg 1, Lund. 
Agnieszka Michalecka i växtfysio
l o g i  :  ” A l t e r  n a t i v e  N A D  ( P ) H  
dehydrogenases in plant mitochondria 
– localisation, catalytic functions and
phys io logica l  ro les”.  Kl  10.00 i  

föreläsningssalen, Institutionen för 
cell- och organismbiologi, Lund. Kent 
Karlsson i psykologi: ”Psykosocial 
ohälsa. Samhälls-, primär-vårds- och 
individperspektiv”. Kl 13.00 i hör
sal 128, Stora Algatan 4, Lund. Anders 
Gierz i socialt arbete: ”Making the 
Poor Wor. Social assi-stance and 
activation programs in Sweden”. Kl 
10.15 i Edebalksalen, Socialhögskolan,
Bredgatan 26, Lund. Sabina Santes
son i teknisk analytisk kemi: ”Minia
turised bioana-lytical chemistry in 
acoustically levitated droplets”. Kl 
10.30 i sal B, KC, Sölve-gatan 39,
LTH.  Olivier Balmes i oorganisk 
kemi: ”Organization of Nanoparticles 
in Solution”. Kl 13.15 i hörsal C, KC, 
LTH, Lund. 

16 juni: 
Viktoria Roos i tillämpad biokemi: 
”Vitreoscilla Haemoglobin – Genetic 
fusions and metabolic characteri
sation”. Kl 13.15 i hörsal B, KC, 
Sölvegatan 39, Lund. Radoslaw 
S z y m a n e k  i  d a t a v e t e n s k a p  : 
”Constraint-driven design space 
exploration for memory-dominated 
embedded systems”. Kl 13.15 i hörsal 
E:1406, E-huset, LTH, Lund. 

17 juni: 
Anne S. Dederichs i brandteknik: 
”Flamelet modelling of soot formation 
in diffusion flames”. Kl 10.15 i sal 
V:A, V-huset, LTH, Lund. Szilveszter 
Gáspár i bioteknik: ”Amperometric 
biosensor-based microsystems for 
detecting analytes of biomedical 

Annons 

Annons 
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importance”. Kl 10.30 i hörsal B, KC,

LTH, Lund. Malek Alkasrawi i ke

misk apparatteknik: ”Development

of simultaneous saccharification and

fermentation for production of ethanol

from softwood”. Kl 13.30 i hörsal

C, KC, LTH, Lund.


18 juni:

Nils Rydén i teknisk geologi: ”Sur

face wave testing of pavements”. Kl

10.15 i sal V:A, V-huset, LTH, Lund. 

20 juni:

Stefan Solyom i reglerteknik :

”Control of systems with limited

capacity”. Kl 10.15 i Lundmarksalen,

Astronomihuset, Lund.


Följande disputationer har ägt rum:

Per Bengtsson i kemisk ekologi:

” M i c r  o b i a l  m o b i l i z a t i o n  a n d 

immobilization of soil nitrogen”.

Betina Kozlowsky Suzuki i kemisk

ekologi och ekotoxikologi: ”Effects

of toxin-producing phyto-plankton

on copepods: feeding, reproduction

and implications to the fate of toxins”.

Rolf Granér i socialt arbete: ”Pa

trullerande polisers yrkeskultur”.

Agneta Ljung-Djärf i pedagogik:

”Spelet runt datorn. Datoranvändande

som meningsskapande praktik i för

skolan”. Audrius Cecys i geobiosfärs

vetenskap, med inriktning mine

ralogi och petrologi: ”Tectonic


Annons 

implications of ca 1.45 Ga granitoid 
magnatism at the southwestern margin 
of the East European Craton”. Torbjörn 
Andersson i polymerteknologi: 
”Oxidative degradation of polyethylene 
– A cause of off-flavour”. Raffaella 
Bellanca i fysik: ”BlueBellMouse. 
A tool for kinetic model development”. 
S a r a  E k  i  i m m u n t e k n o l o g i  : 
”Transcriptional analysis of mantle 
cell lymphoma – a global search for 
cellulär origin and therapeutic targets”. 
Thomas Olsson i tillämpad elek
tronik: ”Distributed clocking and clock 
generation in digital CMOS SoC ASICs”. 
Per Lindh i geoteknik: ”Compaction
and strength properties of stabilised 
and unstabilised fine-grained tills”. 
Patrik Persson i kemisk apparat
t e k n i k  :  ” C a l i b r a t i o n  o f  
chromatography models”. Lena Ahlin 
i engelska med litteraturveten
skaplig inriktning :  ”The ”New 
Negro” in the Old World: culture and 
performance in James Weldon Johnson, 
Jessie Fauset, and Nella Larsen”. 
Charlotte Ulmert i litteraturveten
s k a p  :  ” V  i s a n  s o m  g å v a .  O l l e  
Adolphsons litterära konstnärskap”. 
Xiaoyun Tu i livsmedelsteknik: ”A 
particle image velocimetry study of 
bubbly gas-liquid two-phase flow”. 
D i m i t r i  T  r u h a c h e v  i  
telekommunikationsteori: ”On the 
construction and analysis of iteratively 
decodable  codes”.  Hákon Örn 

Birgisson i bioteknik: ”Glycoside 
hydrolases from extremo-philes isolated 
in Iceland –a-L-Rham-nosidases and 
pektin degrading enzymes”. Anna 
Hagen-Thor  n  i  växteko log i : 
”Nutrit ional ecology of selected 
Scandinavian tree species with special 
emphasis on hardwoods”. Kristian 
Sjövik i statsvetenskap: ”Demo
krati bortom nationalstaten?”. Adel 
Tannous i pedagogik: ”Childhood 
depression. Teachers´ and children´s 
perceptions of the symptoms and 
causes of depression in Jordan”. Gun 
P e r s s o n  i  p s y k o l o g i  : 
”Preschoolers´peer competence. 
Developmental perspectives on pro
social behavior, aggression, and social 
cognit ion.Bilal  Mirza i  neuro
vetenskap :  ” I n f l ammat i on  i n  
Parkinson´s disease and experimental 
neural transplantation. Role of cellular 
responses, cytokines and immuno
suppression in graft rejection”. Erik 
Sturegård i medicinsk mikrobiologi: 
”Gastric and enteric helicobacter 
species in animal models and in the 
human colon”. Lily Yong-Hui i klinisk 
kemi : ”Anticoagulant protein C. 
Structural and functional. Studies of 
t h e  g l a  d o m a i n ” .  H a o  Yu  i  
utvecklingsbiologi: ”Laminin G 
domains, their receptors, and activation 
of intracellular pathways”. Anette 
Risedal i neurologi: ”Stroke and 
functional recovery. An experimental 

Annons 

study on environmental influence and 
gene expression after cortical infarcts 
in the rat”. Sailaja Paruchuri i ex
perimentell patologi: ”Regu-lation 
of survival and proliferation of hu
man intestinal epithelial cells by 
leukotriene D4”. Andreas Lennarts
son i experimentell hematologi: 
”Ranscriptional control of bactericidal/ 
permeability increasing protein (BPI) 
and cathepsin G in myeloid cells”. 
Carl Johan Tiderius i ortopedi: ”Con-
trast-enhanced MRI of human knee 
cartilage. Clinical applications of the 
novel dGEMRIC technique to study 
glycosaminoglycan content in articular 
cartilage”. 

Av utrymmesbrist har LUM inte någon 
information om stipendier & forsk
ningsanslag. Aktuella listor hittas 
däremot på www.eken.lu.se/stipendier 
och www.lu.se/intsek/EU:eu.html 
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Ett (1) studiestöd i datavetenskap 
eller kognitionsvetenskap med 
inriktning mot kognitiv modellering. 
Ref nr 1926, ans 11 juni. Info 046
2224745. 

Ett (1) studiestöd i kognitions
forskning, med inriktning mot 
begreppsbildning, lärande och dessa 
områdens centrala tillämpningar. 
Ref nr 1927, ans 11 juni. Info 0709
146246. 

Utbildningsbidrag i limnologi och 
marinekologi. Ref nr 323, ans 16 juni. 
Info 046-2228367. 

Doktorand i biofysikalisk kemi. Ref 
nr 897, ans 18 juni. Info 046-2228246. 

Fyra (4) st utbildningsbidrag för 
forskarstuderande vid Forskarskolan 
i läkemedelsvetenskap. 1: Kemi, 
inriktning mot oorganisk kemi. Ref 
nr 327, ans 21 juni. Info 046-2228118. 
2: Experimentell klinisk farmakologi. 
Ref nr 328, ans 21 juni. Info 046-173358. 
3: Klinisk kemi. Ref nr 329, ans 21 
juni. Info 046-173445. 4: Cell- och 
matrixbiologi. Ref nr 330, ans 21 
juni. Info 046-2228574. 

Annons 

Tre (3) anställningar som doktorand 
i kemi vid Forskarskolan i läke
medelsvetenskap. 1: Kemi, inriktning 
mot teoretisk kemi. Ref nr 2472, ans 
21 juni. 2: Kemi, inriktning mot fy
sikalisk kemi. Ref nr 2473, ans 21 
juni. 3: Kemi, inriktning mot tek
nisk mikrobiologi. Ref nr 2474, ans 
21 juni. Info 046-2220619. 

Utbildningsbidrag i biologi, inriktning 
mot växtbiologi. Ref nr 361, ans 21 
juni. Info 046-2224197. 

Forskarassistent i innovation. Ref 
nr 633, ans 23 juni. Info 046-2223931. 

Forskarassistent i innovation. Ref 
nr 632, ans 23 juni. Info 046-2223931. 

Tolv (12) tjänster vid CIRCLE. Fors
karassistent i innovation, särskilt 
lärande i innovationssystem samt 
effekterna av FoU och innovationer 
på ekonomisk tillväxt. Ref nr 634, 
ans 23 juni. Info 046-2223931 el 070
8136213. Forskarassistent i ekono
misk historia, särskilt innovationer 
och ekonomisk tillväxt. Ref nr 2519, 
ans 23 juni. Info 046-2227476 el 070
6766586. Doktorandtjänst i ekono
misk historia, särskilt innovationer 
och ekonomisk tillväxt. Info 046
2227476 el 070-6766586. Två (2) 
utbildningsbidrag/doktorandtjänster 
i ekonomisk geografi, särskilt ana

lyser av regionala innovationssystem. 2227552.

Ref nr KEG 302-2004, ans 23 juni. Info

046-2228402 el +45 29466522. Två Professor i litteraturvetenskap. Ref


doktorandtjänster i planering, särskilt nr 2147, ans 2228475 el 046-2223479.


forskning om regionala innovations

system. Ref nr 04417, ans 23 juni.

Info 045-5385221 el 070-6612799.

Universitetslektor i forskningspolitik, 
särskilt samverkan mellan universitet 
och näringsliv. Ref nr 2522, ans 23 
juni. Info 046-2227620 el 070-2376046. 
Forskarassistenttjänst i företags- 1-3 september:  Open Science 

ekonomi, särskilt venture capital Conference Bjerknes Centenary 2004 

och finansieringen av forsknings- ”Climate change in high latitudes”. 

baserade företag. Ref nr 2520, ans B e r g e n ,  N o r g e .  I n f o  

23 juni. Info 046-2227844 el 070- www.bjerkns.uib.no/conference2004 

3337544. Doktorandtjänst i före- 12-15 september:  Konferens:  
tagsekonomi, särskilt entreprenör- CHAMPS - CHemometrics Applied
skap (forskningsbaserat företag- to Metabonomics, Proteomics and 
ande). Ans 23 juni. Info 046-2227844 SAR. Lund. Info www.chemsoc.se eller 
el 070-3337544. Forskarassistent i 08-4115260/80 
forskningspolitik, särskilt policy
analys. Ref nr 2521, ans 23 juni. Info 15-17 september: Livsmedels-
046-2227620 el 070-2376046. Fors- dagar na 2004 .  Ty lösand.  Info: 
karassistent i innovation, särskilt www.livsmedelsforeningen.nu 
analyser av innovationspolitik. Ref 

15-18 september: 16th Annualnr 633. Info 046-2223931 el 070
Conference of the European As8136213. 
sociation for International Education 

Forskarassistent i medeltidsarkeo- ”Universities: education providers or 
logi/historisk arkeologi. Ref nr 2132, market players?”. Info www.eaie.org 
ans 20 augusti. Info 046-2227934. 

Forskarassistent i engelska med 
språkvetenskaplig inriktning. Ref 
nr 2148, ans 20 augusti. Info 046

Pedagogiska priser läsåret 2004/2005 

Lunds universitet delar varje läsår ut sex pedagogiska priser för 
framstående insatser i utbildningen. Lärare och anställda vid LU 
kan därmed få ett erkännande för utvecklingsarbete, som bidragit 
till att stärka utbildningens kvalitet inom såväl grund- som fors
karutbildning. Höstterminens priser delas ut den 8 oktober 2004. 

Förslagen på pristagare skall skickas in senast den 31 augusti 
2004 till Utvärderingsenheten, Lunds universitet, Box 117 221 00 
Lund; internpost HS 31. 

Förslagen skall innehålla en motivering på högst en A4-sida 
samt förslagsställarens namn och adress. 

Utgivningsplan för LUM – hösten 2004

 Manusstopp Utkommer 

LUM 7  23/8 3/9 

LUM 8 20/9 1/10 

LUM 9  25/10  5/11 

LUM 10  29/11  10/12 
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Jan Torsten Ahlstrand visar skisserna 
till Halmstadgruppens utsmyckningar 
av stadsteatern. FOTO: PETRA FRANCKE 

Skissernas museum 
öppnar först i mars 
Problem med värmeinstalla
tionerna försenar återinvig
ningen av Skissernas muse
um. Den skjuts fram tre må
nader till den 6 mars 2005. 

Nu har man kommit tillrätta med 
värmeproblemen, som först hotade 
att förstöra museets ömtåliga 
konstverk. Arbetet med att återföra 
de ca 25.000 skisserna i samlingen 
till museet är i full gång. Härom
veckan var det dags att hänga upp 
en av de verkliga dyrgriparna, Henri 
Matisses skisser till utsmyckningen 
av Rosenkranskapellet i Vence i 
Sydfrankrike. 

Liksom tidigare kommer det 
inte att finnas många tomma ytor 
på väggarna i museet. I Svenska 
salen ska det som förr även hänga 
tavlor i taket. Mycket kommer att 
bli sig likt, men det bjuds också på 
nyheter. I Svenska salen kommer 
t.ex. skisser na t i l l  Halmstad
gruppens utsmyckningar av Halm
stads Stadsteater att visas. 

Den nya til lbyggnaden ska 
främst rymma tillfälliga utställ
ningar. Invigningsutställningen blir 
som planerat med skisser och mo
deller av Carl Fredrik Reuter
swärds offentliga verk. 

P E T R A  F R A N C K E  

HÄNT 

CRAFOORDSKA STIFTELSEN ger 
i sin årliga utdelning 20,6 mkr i 
forskningsanslag till 280 forskare. 
Mer än 90 procent av medlen går 
till Lunds universitet, framför allt till 
forskning inom ämnena medicin, 
naturvetenskap och teknik. Till de 
som får störst bidrag hör fysikern 
Edvin Lundgren som får 500.000 
kronor för anskaffning av hög
tryckskammare, och ekologen Su
sanne Åkesson som får 400 000 
kronor för satellitspårning av havs
sköldpaddors navigering. UB får 
300 000 kronor till fotoutrustning 
för digitalisering av skrifter. 

Även vetenskaper med mindre 
teknikinslag får bidrag; 127 fors
kare inom juridik, ekonomi, sam
hällsvetenskap och humaniora de
lar på 3,6 miljoner. Till exempel får 
arkeologiprofessorn Lars Larsson 
34.000 kronor för metalldetektor
sökning vid Uppåkra boplats och 
historikern Kristian Gerner får 
54.000 kronor  till projektet ”Förin
telsen och den europeiska historie
kulturen”. 

EN MALMÖKOMPOSITÖR vann 
Lunds Studentsångförening vår
sångstävling. Vinnaren heter Carl 
Hervelius och hans tonsättning av 
”Sången om Våren” till Niklas 
Törnlunds dikt ”Påskdag” fick föl
jande bedömning av juryn: ”Ett 
mycket välskrivet stycke som upp
visar en synnerligen god kännedom 
om manskörsinstrumentets förut
sättningar och uttrycksmöjligheter 
och som är starkt förankrat i tradi
tionen, men också innehåller tillta
lande element av nytänkande och 
klangliga utmaningar. Svårighets
graden är anpassad så att sången 
kan komma att bli ett stående in
slag i många manskörers reper
toar.” 

STUART MCCUTCHEON blir ny 
rektor vid  universitetet i Auckland 
på Nya Zeeland. Universitetet ingår 
liksom Lunds i nätverket Uni
versitas 21. 

ANNE L´HUILLIER, professor vid 
Avdelningen för atomfysik LTH, har 
invalts som utländsk ledamot i 
Kungliga Vetenskapsakademiens 
Fysik-klass. 

GÖRAN HERMERÉN, som tidigare 
utsetts att vara ”external exami
ner” i bioetik vid University College, 
Dublin, har av Vetenskapsrådets 
styrelse valts till ordförande för rå
dets etikkommitté för ännu en pe
riod. Denna etikkommitté tar ställ
ning till olika övergripande etiska 
problem inom forskarsamhället, 
och har ordnat en rad konferenser 
om olika aktuella frågor, t.ex. kom
mersialiseringen av forskningen. Nu 
i juni anordnar kommittén en inter
nationell konferens om etiska as
pekter på nanoteknologier. 

GÖRAN BEXELL, rektor och pro
fessor vid LU, har mottagit kungens 
medalj i 12:e storleken i Serafimer
ordens band. Han fick medaljen för 
”framstående insatser  inom 
svenskt universitetsväsende”, och 
mottog den ur kungens hand vid 
en ceremoni på slottet den 8 juni. 

FÖRETAGSEKONOMERNA Su
sanne Arvidsson  och Peter 
Svensson samt ekonomhistoriker
na Martin Andersson och Maria 
Stanfors, alla disputerade vid LU, 
har fått Wallanderstipendier för 
fortsatt heltidsforskning under tre 
år. Totalt har närmare 61 miljoner 
kronor delats ut till ekonomisk 
forskning från Jan Wallanders och 
Tom Hedelius stiftelse samt Tore 
Browaldhs stiftelse. Andra forskare 
vid LU som får forskningsanslag är 
företagsekonomerna Stefan Sve
ningsson och Gunnar Wahl
ström samt nationalekonomen 
Fredrik Andersson. 

NOVASTIPENDIATER. Sparbanks
stiftelsen Skåne belönar två natur
vetenskapliga examensarbeten 
med 25.000 kronor vardera. Prista
garna är Charlotta Lorentzen, 
som studerat tätortsnära natur vid 
Arlöv och möjligheterna att skapa 
rekreationsområden för kommu
nens invånare samt matematikern 
Erik Wahlén, som studerat och vi
dareutvecklat två icke-lineära mo
deller för vattenvågor. 

MARTIN L OLS
SON, docent, får 
det prestigefyllda 
priset ”Race & 
Sanger  A  w ar  d  
2004”  Han  ä r  
den förste icke
brittiske medbor
gare som tilldelas priset, som ska 
delas ut vid en kongress arrangerad 
av International Society of Blood 
Transfusion i Edinburgh i sommar. 
Martin L Olsson är stf. verksamhets
chef och överläkare för blod
grupps- och DNA-laboratorierna 
v id B lodcentra len Skåne v id 
Universitetssjukhuset i Lund. 

PER NYSTRÖM, forskarassistent 
vid Limnologiska institutionene har 
fått LUNAs (Lunds naturvetarkårs) 
pedagogiska pris. I motiveringen 
står bl.a. att han med outtröttligt 
engagemang, framförhållning och 
humor entusiasmerar sina studen
ter till att lära sig allt om vattenvård 
såväl teoretiskt som praktiskt. 

TVÅ EXAMENSARBETEN vid LU 
har belönats med Astra Zenecas 
Excellenspris. Patrik Nilssons ar
bete handlar om framställningen av 
byggstenar till organiska nano
tuber. Tim Ståhlberg belönas för 
en undersökning för tänkbara 
syntesvägar i framställningen av 
s.k. tetramer som kan användas när
man ger läkemedel med låg bio
til lgänglighet. Prissumman är 
25.000 kronor. 

MAGNUS LUNDIN, t id igar  e  
kommunchef i Växjö, är ny kansli
chef på Medicinska fakulteten. Han 
efterträder Sten Wennerström 
som är chef för Planeringsenheten. 

TINA ZETHRAEUS har tilldelats 
Christer Hjorts pris på 10 000 kro
nor för framstående informations
arbete. Tina Zethraeus är informa
tör vid Vetenskapsrådet och driv
kraften bakom medietjänsten 
Expertsvar. Priset instiftades av The 
Communicative University Forum i 
Lund i samband med att Christer 
Hjort avtackades för sina insatser 
som informationschef efter 30 år 
vid Lunds universitet. 
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På gång

HÄNT

Glada elever i årskurserna 6 och 7 från bl.a. Sösdala som just sett fysikshowen. 
FOTO: MARIA LINDH 

Kul med naturvetenskap 
– Det är ett enormt intresse att öka elevernas intresse för dessa 
från skolorna för att komma ämnen, och än så länge är det ett 
hit, berättar Tomas Brage, pilotprojekt. 
studievägledare på Fysiska Eleverna tillbringar en dag i 
institutionen. I augusti kom- Lund tillsammans med sina lärare 
mer vi att ha tagit emot 4.000 som därefter följer upp dagen i den 
elever och vi har lika många i ordinarie undervisningen. 
kö. Kopplingen mellan konkreta 

upplevelser i universitetsmiljön och 
Det är inom ramen för LUNE, som seriöst kunskapsinhämtande i en 
är ett samverkansprojekt mellan efterföljande fas är ett centralt 
LU, Nationalencyklopedin och lärar- tema i projektet. 
utbildningen vid Malmö högskola Uppslagsverket Nationalen
som elever i årskurs 6–9 i södra cyklopedin ställs till fritt förfogande 
Sverige bjuds till showerna i fysik, för de skolor som deltar i projektet. 
kemi och biologi vid LU. Syftet är M L  

Tveksamt om ”Bologna” 
Det är bra att den svenska kurser ska klassas så att de tillhör 
högskoleutbildningen ses antingen grund- eller avancerad 
över med ambitionen att öka nivå. 
studenternas rörlighet ge- LU är positivt till att gemen
nom att anpassa struktur och samma examina införs, men man 
examina till den internatio- är negativ till ett 7–gradigt betygs
nella utvecklingen. system, som endast delvis påmin

ner om ECTS-skalan. 
Det är också bra att grundutbild- Generellt tycker LU att man yt
ningen delas in i en grundnivå och terligare bör överväga vilka frågor 
en avancerad nivå, menar Lunds som måste regleras centralt och 
universitet i sitt remissvar på utred- vad som hellre ska överlåtas till 
ningen ”Högre utbildning i utveck- högskolorna själva. 
ling, Bolognaprocessen i svensk be- I svaret, som bygger på yttran
lysning”. den från fakulteterna och student-

LU avstyrker dock förslaget att kårerna, understryks att alla förslag 
inrätta en masterexamen på an- måste vara fullt finansierade ge
tingen 40 eller 80 poäng. Huvud- nom nya resurser, och även att 
modellen bör vara 80 poäng, så att studiemedlens högsta antal termi
den svenska masterexamen blir tyd- ner måste anpassas. 
lig. Inte heller gillas förslaget att alla B C  

Förlikning har uppnåtts 
med svindlande chefen 
Förlikning har träffats mellan blev 65.000 kronor som den före 
Lunds universitet och den detta chefen ska betala enligt en 
före detta enhetschefen som avbetalningsplan med 6.500 kro
dömts för urkundsförfalsk- nor i månaden från och med den 1 
ning i samband med utnytt- juli. 
jande av universitetets kon- Byrådirektör Anders Lindahl 
tokort. menar att summan egentligen är 

för låg, men anser att svårigheterna 
LUs krav var från början 200.000 med att driva in ett större belopp är 
kronor men  viss osäkerhet rådde för stora för att gå vidare. 
om telefonräkningar som enhets- – Dessutom känns det väldigt 
chefen hävdade gällde tjänste- skönt att kunna lägga detta ärende 
samtal. Den slutgiltiga summan till handlingarna, säger han. 

Gillbergs team polisanmält 
Göteborgs universitet polis- Samtidigt begär GU att Högskole
anmäler överläkarna Carina verket ser över reglerna för patient-
Gillberg och Peder Rasmus- sekretess, och hur  denna förhåller 
sen, samt controllern Kerstin sig till offentlighetsprincipen. Se-
Lamberg, avd för barn- och kretessen  har dock aldrig varit ifrå
ungdoms psykiatri vid GU. gasatt och skulle gällt även vid den 

granskning lundasociologen Eva 
Tilltaget att förstöra 22 hyllmeter Kärfve velat göra av materialet.
forskningsdata, till grund för diag
nosen damp, prövas nu rättsligt. B C  

Mest ros för doktorsutbildningen 
Lunds universitet är positivt LU tycker det är bra om behörig
till grundidén om en ny treår- hetskraven för antagning till fors
ig doktorsutbildning, baserad karutbildning skärps och blir tyd
på en tvåårig masterutbild- liga, liksom att rättssäkerheten 
ning. stärks för doktoranderna och att 

utbildningsplatser utlyses natio-
I LU:s remissvar avstyrks dock för- nellt. 
slaget att ta bort den formulering Forskarskolor är bra för samver
som finns i Högskolelagen om att kan, men behöver inte regleras na
självständighet som forskare är ett tionellt, tycker LU, och gillar inte 
mål för forskarutbildningen. Uni- heller förslaget att en tredjedel av 
versitetet menar att målet för dok- alla nya doktorer ska examineras 
torsutbildningen även i fortsätt- genom forskarskola. 
ningen ska vara ”att självständigt LU är för att studiefinansie
bedriva forskning”. ringen garanteras och att dokto-

LU är för ett mål- och resultat- randanställning ska innehas under 
styrt resurstilldelningssystem, lik- hela utbildningen. LU tillstyrker 
som ökad anslagsfinansiering och också att tvååriga doktorstjänster 
tydlig koppling mellan examina- skapas för nydisputerade. Eftersom 
tionsmål och storleken på ansla- grundutbildningen förlängs måste 
gen. Man avstyrker en centralt fast- dock studiemedelssystemet revide
ställd procentuell relation mellan ras, och förslaget som helhet måste 
statlig och extern forskarutbildning, finansieras för att kunna genom
samma för alla vetenskapsom- föras. 
råden. B C  

Osså vi på sladden 
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”Samtidigt som arbetsglädjen är stor 

och universitetet en älskad arbetsplats, 

så frodas ’Bitterhetsakademin’.” 

Handbok i


akademisk 
överlevnad 

Hur blir man klok på universitetet? 
Etnologiprofessorerna Orvar Löfgren och Billy 

Ehn, Lund respektive Umeå, ställde sig frågan 
och började granska den akademiska kulturen. 

Resultatet blev en bok – ett slags handled
ning i överlevnad för dem som ger sig in i den
na motsägelsefulla värld. 

En rad prov, ritualer och titlar markerar trappste
gen i den akademiska karriären. Men för den som 
vill nå toppen räcker det sällan att leva upp till de 
formella kraven och att kunna sin högskoleför
ordning. Det finns oskrivna regler. Det är dem 
som Löfgren och Ehn vill överlämna till nu levan
de och kommande släkten. Till skillnad från alla 
skrifter på temat ”högskola i förändring” utgår 
de från de sega strukturerna, de som inte ändrar 
sig alls eller i alla fall mycket långsamt. 

Tillvägagångssättet är lustfyllt. Löfgren och 
Ehn har läst memoarer och andra skildringar av 
akademiens inre liv. De har rotat i bibliotek och 
källare, bland gamla skrivmaskiner och spritsten
ciler med chockrosa rättelsebläck, för att komma 
nära det sinnliga i forskarhantverket. De har pra
tat med lärare och doktorander inom olika fakul
teter, om än med slagsida åt samhällsvetenskap 
och humaniora. 

Vad är då det som mest utmärker den akade
miska kulturen? 

Svaret blir, inte oväntat, starka känslor. 

Man brukar säga att 
inom universitetet är bara 
en enda känsla tillåten: 
passion för vetenskapen.

Öppet vill säga. För under 
ytan bubblar också ängslan, av
und, bitterhet. 

Ambivalens präglar de flesta skild
ringar. Samtidigt som arbetsglädjen är 
stor och universitetet en älskad arbets
plats, så frodas ”Bitterhetsakademin”. 

– Det är slående att så många, även fram
gångsrika akademiker, känner sig kränkta. 
Den kritik de en gång fått utstå i t.ex. recen
sioner eller sakkunnigutlåtanden sitter djupt 
och vissa hämtar sig aldrig, säger Orvar Löf
gren. 

Känsligheten kommer av att forskningen upp
levs som en del av forskaren själv – vetenskapli
ga angrepp drabbar det egna jaget.

Visst är doktorshatten ett viktigt steg på vägen i 
den akademiska karriären, men för den som vill 
nå toppen räcker det sällan att leva upp till de 
formella kraven. Det finns nämligen många 
oskrivna regler. Det är dem som Orvar Löfgren 
och Billy Ehn nu har satt på pränt. 
FOTO: KENNET RUONA. 

▲  
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Disputation och disputationsfest. Riterna är viktiga i den akademiska inskolningen. FOTO: KENNET RUONA. 

Lundaetnologen Orvar 
Löfgren (bilden) har 
tillsammans med sin kollega 
Billy Ehn i Umeå fördjupat 
sig i den akademiska 
världens oskrivna regler. 
FOTO: BRITTA COLLBERG. 

▲ Passion och kritik är en svår kombination, men 
kritisk granskning är själva grunden för vetenska
pen och från första tentan till dödsrunan är aka
demikern under utvärdering. 

Förnuftstro och rationalitet kan ses som ett 
skydd mot de farliga känslorna och underlätta det 
sociala samspelet, men Ehn och Löfgren visar att 
strategin också är destruktiv. Skadorna förvärras 
genom att känslorna inte ventileras – och drab
bar kreativiteten. 

Skryter indirekt 
Andra utmärkande drag i den akademiska kultu
ren är otydlighet och indirekthet. Om man inte lär 
sig den akademiska etiketten – hur man aldrig slår 
sig för bröstet utan bara (ihärdigt) skryter indirekt 
– kommer man inte långt. Ironin och sarkasmen
är en del av indirektheten, liksom ibland beröm
met: en forskare kan ”berömma ihjäl” en konkur
rent och kollega. 

Det finns en föreställning att akademin står 
över sådant som kön, klass och etnicitet – att här 
är det meriter och sakliga argument som räknas. 
Så fungerar det inte i praktiken.

– Även ”den öppna högskolan” har sina befäs-
ta gränser och tillbommade dörrar. Det handlar i 
hög grad om vem som ”passar in”. Fortfarande 
böjs en ”riktig forskare” i maskulinum… 

Utsiktspunkten avgör vad man ser. För de 
framgångsrika framstår akademin lätt i en förfö
riskt positiv dager. Men allt behöver inte vara bra 

bara för att det skrattas mycket på en arbetsplats. 
– Den informella glada stilen döljer en hierar

ki. Om man inte ser det kan man heller inte för
stå hur sånt som att vissa doktorander får egna 
postfack och andra inte, kan utlösa en kris på 
institutionen. 

Det är ofta just små ting som gör att akademi
kern känner sig tillhörig eller utesluten. Alla är 
rädda för att hamna utanför och känslan sitter 
kvar hela livet. Pensionerade forskare är rädda att 
bli bortglömda, att deras verk ska damma igen på 
hyllorna. Forskare lägger sitt hjärta i sina skrif
ter och liknar därför konstnärer i sin sårbarhet. 
Syns man inte – särskilt i andra forskares fotno
ter – så finns man inte, resonerar många. 

Underbart att föreläsa 
Paradoxer präglar universitetet mer än något 
annat, sammanfattar Billy Ehn och Orvar Löf
gren. Det är himmel och helvete, tradition och 
innovation, konkurrens och samarbete – om vart
annat. Men samtidigt som universitetet upplevs 
som en tuff arbetsplats är den alltså mycket upp
skattad och erbjuder stora möjligheter och frihet 
– inte minst för dem som lyckas få forskningsan-
slag. Därför slutar Orvar Löfgrens och Billy Ehns 
resa ändå på en hoppfull not. Att föreläsa kan 
vara underbart, och man glömmer de dagar då 
studenterna gäspar käkarna ur led. Forskarsemin
arier kan utvecklas till intellektuella festmåltider, 
där deltagarna lämnar rummet med rosiga kinder 
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exemplet ”disputationsfesten”: 
”Doktorandens make höll ett fasans
fullt tal, som mest handlade om hur 
hustrun hade försummat hans 
markservice och golfen för sitt 
skrivande. Han var inte ensam om att 

tet som en onödig lyx och ett sätt att 

egentligen att hon var? Under festens 
gång kom han i handgemäng med 

kändes dock spänd i början av kalaset 
och rätt vad det var svimmade en av 

Efteråt fick vi veta att vi lyckats bjuda 

som sedan länge fört krig på institutio
nen och därför systematiskt undvek 
varandra.” 

På omslaget: Homo 
academicus, en skygg 
art som livnär sig på 

med koskalle av Orvar 
Löfgren. 

Citat ur boken 
Om akademiska arenor, 

betrakta detta med avhandlingsprojek

göra sig förmer. Vem trodde hon 

handledaren.” 

”Vi bjöd in folk lite på måfå från 
institutionens korridorer. Stämningen 

professorerna och kördes till akuten. 

in folk som tillhörde de olika fraktioner 

fotnötter. Installation 

och lysande ögon. Då suddas minnet av de gång
er ut som det mest handlat om att positionera sig 
och visa upp sitt språk: ”… om jag inte säger dis
kurs kan jag verka dum”. 

Universitetet är heller inte en enda verklighet 
– varje institution är en egen värld och det kan
vara en exotisk upplevelse att röra sig mellan de 
olika ”emotionella klimatzonerna”. 

Drömmer om blottade känslor 
Många akademiker drömmer om ett universitet 
där man andas friare, vågar blotta sina känslor 
och tar mänskliga behov på större allvar. Det 
behövs mer av akademiskt erkännande, men ock
så personligt gensvar, menar författarna. Och det 
outsagda måste formuleras. Annars blir det svårt 
att förverkliga högskolans storstilade mål, och 
särskilt för de, som känner sig främmande, att 
tolka förväntningarna och bli erkända som full
värdiga medlemmar. 

– I  vissa miljöer är drömuniversitetet redan 
verklighet. Det kan bli så på fler ställen om man 
diskuterar de här tabubelagda ämnena som en del 
i institutionens liv. Det går men det krävs genero
sitet och trygghet för att våga. Toppersonerna i 
organisationen måste föregå med exempel, inte 
minst vi professorer, säger Orvar Löfgren. 

B R I T T  A  C O L L B E R G  

FOTNOT: ”Hur blir man klok på universitetet?” utkommer i 
dagarna på Studentlitteratur. 



Hon vill få fram ett


malariavaccin


Kristina Persson vill hitta ett sätt 
att överlista malariaparasiten. 

Hon är en av de få medicinarna vid Lunds uni
versitet som forskar i u-landsmedicin. Hon är 
också en av de få som fått ett av Wenner-Gren 
Stiftelsernas eftertraktade fleråriga stipendier 
för unga forskare. Kristina Perssons område är 
den stora men föga uppmärksammade u-lands-
sjukdomen malaria. 

– Malaria är ett jätteproblem i tredje världen.
Behandlingen av malaria tar väldigt mycket av de 
knappa resurserna för både sjukvården och för de 
enskilda människorna, säger Kristina Persson, 
läkare och klinisk kemist. Hon har nyligen åter
kommit från arbetet i ett malariaprojekt i Kongo, 
och ska i augusti åka till ett forskningslaborato
rium i Melbourne som arbetar med malariaforsk
ning. 

Till skillnad från många andra tropiska sjuk
domar, som hälso- och sjukvården långsamt hål
ler på att driva tillbaka, är malarian idag på fram
växt världen över. En orsak är att malariaparasi
ten gynnas av utvecklingen mot ett varmare kli
mat – den sprids t.ex. nu i höglänta delar av Af-

F A K T A  M A L A R I A  
Malaria drabbar årligen flera hundra miljoner människor i världen (siffrorna 
varierar mellan 300 och 900 miljoner). Men medan det investeras 400 miljoner 
dollar årligen för forskning om ett aidsvaccin, så går inte mer än 60 miljoner till 
malariaforskning. Malaria, som på 1800-talet fanns i Europa och bland annat i 
Sverige, är ju numera en sjukdom som mest drabbar fattiga människor i tredje 
världen. 

Den parasit som orsakar den svåraste formen av malaria heter plasmodium 
falciparum och har en komplicerad livscykel som kräver både mygga och 
människa som värddjur. När en mygga som bär parasiten i sin saliv sticker en 
människa, så förflyttas parasiten så småningom från blodet till levern. Inuti 
levern utvecklas parasiten till ett annat stadium, varpå den går vidare till blodet 
och förökar sig inuti de röda blodkropparna. Det är när dessa blodkroppar 
spricker på grund av parasitinvasionen som patienten får frossa och feber. 

För att cykeln sedan ska fullbordas krävs att en ny mygga suger blod ur en 
människa som bär parasiten i blodet. Parasiterna flyttar sig då så småningom från 
myggans mage till myggans saliv, redo att föras över till människan på nytt. 

rika där det tidigare var för kyligt för att den skul
le kunna överleva. En annan orsak är att parasi
ten håller på att bli resistent mot många malaria
medel. 

Klorokin, det klassiska preparatet som även 
svenska u-landsresenärer är bekanta med, har 
redan blivit overksamt på de flesta håll. De alter
nativa medel som finns är antingen dyrare, ger fler 
biverkningar eller håller även de på att bli verk
ningslösa på grund av parasitens resistens. 

Svårt att ta fram vaccin 
Det bästa vore därför att hitta ett vaccin mot 
malaria. Många försök har gjorts, och just nu lär 
ett 80-tal möjliga substanser hålla på att prövas. 
Men arbetet är svårt. 

– Parasiten har en stor förmåga att ändra sig
så att människans immunförsvar inte känner igen 
den. Och det är ju immunförsvaret man vill på
verka med ett vaccin, som är tänkt att lära im
munförsvaret att stoppa parasiten på ett tidigt 
stadium, säger Kristina Persson. 

Hon liknar parasiten vid en artist med förmå
ga att göra blixtsnabba klädbyten. Om t.ex. im
munförsvarets väktare genom vaccineringen lärt 
sig reagera på angripare i blå kostymer, så byter 
parasiten genast till röda kläder och fortsätter 
ostört sin invasion. 

Kristina Persson ska ändå använda sitt Wen-
ner-Gren-stipendium, och även ett stipendium 
hon tidigare fått från Teggers Minnesfond, till att 
försöka utveckla ett malariavaccin. Det speciella 
med hennes projekt är att hon vill kombinera 
arbete i laboratorium med undersökningar på 
patienter. 

Motståndskraft 
Människor i malariaområden utvecklar nämligen 
ofta – om de inte dör i någon av de första sjuk
domsomgångarna – så småningom en viss mot
ståndskraft mot sjukdomen. Dess attacker ger 
mindre starka reaktioner, och somliga personer 
känner till slut inte av dem alls. 

– Vi vill undersöka vilka antikroppar som finns 
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i blodet hos de patienter som blir mest motstånds
kraftiga mot sjukdomen. Sedan ska vi i laborato
riet testa dessa antikroppar och se vilka proteiner 
hos sjukdomsparasiten de riktar sig mot, förkla
rar hon. 

Kan man hitta ett protein som är så centralt för 
parasiten att det inte kan bytas ut eller förändras, 
och som kan bekämpas med någon av de anti
kroppar som de motståndskraftiga patienterna 
utvecklat, då skulle det proteinet kunna utgöra 
basen för ett framtida vaccin. Detta är vad Kris
tina Persson kommer att arbeta med under sin 
post doc-period i Australien. Och det ska hon 
fortsätta med även senare, på Avdelningen för 
klinisk kemi vid UMAS i Malmö. 

–Wenner-Gren-stipendiet täcker ju hela fem år. 
Därför kommer jag att kunna arbeta vidare med 
den här forskningen även sedan jag kommit till
baka från Australien. Det är ett stort privilegium, 
eftersom de flesta forskare tvingas byta spår ef
ter sin post doc-period och lämna många frågor 
obesvarade, säger hon. 

U-landsintresserad 
Kristina Persson har länge varit intresserad av u
landsfrågor. Hon läste alla sådana kurser som 
gavs under läkarutbildningen: hälso- och sjukvård 
i u-land, tropikmedicin och parasitologi. Hon har 
också varit som student på ett sjukhus i Tanzania, 
arbetat som läkare i Kenya och deltagit i ett ma
lariaprojekt i Kongo. Projektet drevs av Läkare 
utan gränser och handlade om att utvärdera två 
nya medicinkombinationer för sjuka barn. 

Arbetet i Kongo hade både mörka och ljusa 
sidor. 

– Somliga av ”våra” barn blev så dåliga att de
dog efter en kort tid på sjukhus. Det var lika sorg
ligt varje gång, berättar hon. 

– Men jag såg också hur man med små medel
kunde åstadkomma väldigt mycket. Ett barn med 
en svår infektion kunde vara nästan döende, för 
att snabbt repa sig och bli alldeles friskt igen ef
ter en antibiotikabehandling. Sådana dramatiska 
förändringar var ju väldigt tacksamma och gläd
jande för mig som läkare att uppleva! 

I N G E L A  B J Ö R C K  

Malaria är ett stort problem i tredje världen.

Bilderna är från Kongo, där Kristina Persson


deltog i ett malariaprojekt som drevs av Läkare

utan gränser. FOTO: KRISTINA PERSSON.
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Justyna Smakowski, Fabiola Aguilar de Abrahamsson tillsammans med lärarna Susanna Magnusson och Arne Gunnarsson på Institute of Communication. 

Kommunikation 
– nyckeln till det svenska arbetslivet 
Endast 60 procent av landets invandrade aka
demiker har arbeten inom sina yrkesområden. 
Motsvarande siffra bland svenskar är 80 pro
cent. Vid Institute of Communication på Cam
pus Helsingborg har man startat en utbildning 
som ska slussa ut invandrarakademiker i arbets
livet. I dagarna går den första kullen ut. Nu åter
står att se om de får jobb eller om terminen vid 
Lunds universitet ska läggas till högen av väl
menande men verkningslösa insatser för en 
plats på den svenska arbetsmarknaden. 

Justyna Smakowski kom från Polen till Sverige 
1991. Hon har en femårig polsk högskoleutbild
ning som mer än väl motsvarar en svensk livsmed
elsingenjörsutbildning. Dessutom har hon läst 
marknadsföring och arbetsrätt vid Handelshög
skolan i Göteborg, och gått ett antal kurser för att 
hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde. 

Justyna har haft flera projektarbeten och praktik
platser som arbetsförmedlingen har ordnat, men 
ännu inget ”riktigt” jobb. 

Fabiola Aguilar de Abrahamsson kom till Sverige 
från Peru för snart tre år sedan. Hon är utbildad 
ekonom och har bland annat arbetat för Skanska 
i Peru och som administrativ chef för ett privat
sjukhus. Sedan hon kom till Sverige har hon läst 
svenska, engelska, tagit det europeiska datorkör
kortet och vidareutbildat sig inom olika ekono
miämnen. 

LUM träffar de båda kvinnorna när de ska få 
handledning i projektarbete av sina lärare på 
Campus Helsingborg. 

Det är lärarna, Susanna Magnusson och Arne 
Gunnarsson, som på initiativ från Alf Bång vid 
Institute of Communication, har arbetat med den 
praktiska uppbyggnaden av kursen ”Tillämpad 
kommunikation för invandrade akademiker”. 
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– Vi inspirerades av en kanadensisk metod som 
rekordsnabbt får ut invandrade akademiker i ar
betslivet, berättar Arne Gunnarsson. 

Med inspiration därifrån har man lagt tyngd
punkten på övningar i kommunikation och pre
sentation och kunskaper om arbetslivets oskriv
na regler. Den kanadensiska kursen är bara fyra 
veckor lång och resultatet är strålande. 75–80 
procent av kursdeltagarna har lyckats hitta arbe
ten som motsvarar deras utbildning. 

Med sin enda termin är utbildningen i Helsing
borgs bara hälften så lång som andra liknande 
utbildningar i Sverige. 

– Många arbetslösa akademiker har redan en
massa arbetsmarknadsåtgärder bakom sig och då 
kan till och med en termin kännas lång, tror Sus
anna Magnusson. 

Minst kandidatexamen 
För att komma in ska man ha grundläggande 
behörighet i svenska och engelska samt en univer
sitetsexamen motsvarande minst en fil kand. Till 
skillnad från andra liknande utbildningar ges inga 
ämnesstudier. Måste man fräscha upp sina yrkes
kunskaper får man göra det i något annat sam
manhang. A och O i Helsingborgsutbildningen 
är att drilla deltagarna i kommunikation och hjäl
pa dem att skaffa ett eget kontaktnät på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Kontaktnätet förmedlas bland annat genom de 
värdarbetsgivare som i början av terminen matchas 
ihop med studenterna. Studenterna får också två 
mentorer, en från arbetslivet och en från univer
sitetet. Dessutom får de chansen att knyta kontak
ter med de olika gästföreläsarna som besöker dem 
under utbildningens gång. 

Fabiola Aguilar de Abrahamsson gör sitt pro
jektarbete hos SE-banken i Helsingborg. Banken 
ser en möjlighet att öka andelen kunder med in
vandrarbakgrund och har bett Fabiola att se över 
relationerna mellan bankpersonal och kunder 
med utländskt ursprung. 

Bankbesök en ritual 
– Bankpersonalen fokuserar ofta på språksvårighe-
ter i kontakten med utländska kunder, men jag tror 
snarare att det handlar om vad man förväntar sig av 
varandra, säger Fabiola. I mitt hemland omges 
bankbesöket av en ritual, man klär upp sig och tar 
god tid på sig. I Sverige hänvisas kunderna ofta till 
datorbanken och alltför uppklädda kunder väcker 
bankpersonalens misstänksamhet –”vad vill de 
egentligen dölja genom att klä upp sig?”. 

Livsmedelsingenjören Justyna Smakowski har 
gjort sitt projektarbete på företaget Bostik Finley 

Justyna Smakowski tycker att utbildningen har gett henne många nya kontakter 
och ett bättre självförtroende när det gäller att söka jobb. 

som säljer olika lösningsmedel. Där har hon ta
git fram en handlingsplan för hur företaget kan 
förbättra sin produktinformation och sina kund
kontakter. Justyna är nöjd, trots att hon inte fick 
ett värdföretag som matchade hennes utbildning. 

– Jag har fått många nya kontakter och ett
mycket bättre självförtroende när det gäller att 
söka jobb, säger hon och berättar att hon härom
dagen presenterade sitt projektarbete inför ett 80
tal personer. 

Fick jobb 
Av de tio studenter som startade i januari finns 
bara sju kvar. Tre studenter hoppade av redan 
efter par veckor. En av dem fick sitt första jobb 
efter att ha sökt över 300 arbeten under loppet av 
några år. En annan fick ett bra och välbetalt jobb 
i Köpenhamn, medan den tredje fick sluta av eko
nomiska skäl och gå tillbaka till sitt gamla jobb 
som busschaufför. 

Nästa termin ska man ta in det dubbla antalet 
studenter till utbildningen som än så länge bara 
drivs på prov. Vid årsskiftet ska den utvärderas 
och då har det givetvis en avgörande betydelse om 
Fabiola, Justyna och de andra kursdeltagarna har 
lyckats få ett arbete som motsvarar deras utbild
ning. 
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Posttidning A 
Lunds universitet 
Box 117 
221 00 Lund 

Hallå!

…Charlotte Ulmert, litteraturvetare 
som i dagarna disputerat på en av
handling om den nyligen bortgång
ne tonsättaren och vispoeten Olle 
Adolphson. 

Hur kom det sig att du började forska om 
Olle Adolphsons texter? 
– Jag har alltid sjungit i kör och redan för
länge sedan sjöng vi mycket av Olle Adolph
son. Då upptäckte jag att texterna gav så 
mycket mer när man gick in lite djupare i 
dem. Ta bara en sång som ”Nu har jag fått 
den jag vill ha”. Den gifter sig folk ofta till, 
utan att se att den faktiskt handlar om kär
lek som tagit slut. 

– Jag tyckte också att Olle Adolphson inte
uppmärksammats tillräckligt. Han försvann 
lite i den allmänna trubadursmeten på 60-ta-
let. Men han var annorlunda och bättre än de 
flesta, och jag kände att han behövde lyftas 
fram. 

Vad utmärker Olle Adolphsons texter? 
– Det vilar ett stort vemod över texterna. Re-
lationer mellan människor tycker han är svå
ra saker. Relationerna förändras också snabbt. 
Med orden ”nu” och ”här” försöker han ofta 
hålla kvar de goda stunderna. Sedan skrev 
han mycket om kärlekens omöjlighet. Med 
åren gick han också mot en mörkare livssyn. 
”Trubbel” tycker många är rolig, men den är 
också en mörk sång. 

Varför tror du att Olle Adolphson blev så folk
kär? 
– Lustigt nog uppfattar man honom som väl-
digt svensk. Han skrev till exempel ”Ge mig
en dag” om Österlen, som vi sjöng i kören 
och tyckte var så fin och svensk. Fast det var 
i själva verket en engelsk visa som han hade 
skrivit en ny text till. Så gjorde han ofta. Men 

han tonsatte också svenska diktare, som Fer
lin, Martinsson och Forssell. Och så skrev 
han naturligtvis helt egna sånger. 

– I avhandlingen har jag bl.a. uppmärk-
sammat hans musikaliska parodier, där han 
just skrev svenska texter till utländska sång
er. Även om den svenska texten inte alls har 
samma innehåll som den ursprungliga kan 
man ofta ändå se ett djupare samband mel
lan texterna, som jag ibland inte tror Olle 
Adolphson själv tänkte på. 

Vad tyckte Olle Adolphson om att du skrev 
en avhandling om honom? 
– I början tyckte han nog att det var lite märk-
ligt, men han blev mer och mer intresserad. 

Hann du visa honom vad du kommit fram till? 
– Nej, det är det som smärtar mig mest. Jag
hade tänkt ge honom boken när den var klar. 
Men jag har pratat mycket med hans syster 
Kari Thomeé – som för övrigt var producent 
för barnprogrammet ”Fablernas värld” där 
Olle Adolphson skrev alla texter och sånger 
– och hon har berättat att han tyckte att vi 
hade intressanta diskussioner. 

Du lyckades få till en sorglig ”tajming” med 
avhandlingen och Olle Adolphsons bort
gång… 
– Först när jag hörde att han dött blev jag
bara kall. Jag satt med andrakorrekturet och 
fick börja sätta in dödsår och ändra tempus 
hela vägen. Samtidigt hade jag lite tur i otu
ren. Jag fick med hela hans produktion. Och 
så hoppas jag att jag kan bidra till att fler får 
upp ögonen för Olle Adolphsons skicklighet, 
i synnerhet de som bara känner till ”Trubbel”. 

T E X T  &  F O T O :  P E T R A  F R A N C K E  

FOTNOT: Charlotte Ulmerts avhandling heter ”Visan som 
gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap” (Maka
dam förlag). 
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