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Svamp minskar växthuseffekten
Geolog får fossil att rocka

Winstrup
åter i vetenskapens tjänst efter 335 år
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Fem institutioner
på plats i LUX

Therese Whass menar att de som varit skeptiska
under vägs gång har svårt att vara det nu när
man är här och det är färdigt. En del av oron har
exempelvis gällt hur man ska kunna behålla den
gemenskap som finns på en liten institution när
man ska tillhöra en mycket större gemenskap.
Beslutet att bygga humanistiska och teologiska fakulteternas nya hus LUX föregicks av ett
oändligt antal diskussioner, kollande på ritningar och ställningstaganden till stort och smått.
För två år sedan, i mars 2012, togs det första
spadtaget och nu är huset LUX invigt och anställda och studenter har tagit huset i besittning.
LUM besökte invigningen för att höra hur några
av de nyinflyttade känner och vilka förväntningar som finns på det nya LUX-livet.
– Det är fantastiskt och överträffar alla förväntningar. Vi har fått en ny mötesplats, säger
Fredrik Lindström, prodekan på HT-fakulteterna
med ett stort leende där han står i vimlet på invigningen. Jag har visserligen sett alla ritningar,
men man kan inte riktigt föreställa sig hur det
kommer att bli innan det finns på riktigt och
Överst vänster. Dekan Lynn Åkesson och prode-

kan Fredrik Lindström är nöjda efter invigningen.
Mitten vänster: Del av konstverket ”men vänta

nu” som består av textfragment runt om på LUX av
Annika Ström. Nederst vänster: Therese Whass i
caféet på LUX. nederst mitten: Cirkus Saga underhöll ute på piazzan. Överst höger: Fönster i biblioteket. nederst höger: Många hade kommit för att
se LUX-huset invigas.
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– Visst finns det en liten oro, precis
som när två personer flyttar ihop.
Det här är fem familjer som flyttat
samman. Vi kan inte varandra och
varandras vardagsrutiner ännu. Det
får man upptäcka efterhand, säger
Therese Whass, student på Centrum
för teologi och religionsvetenskap,
apropå hur det känns efter flytten till
LUX.

t

Överst vänster: Läsesalen i det som tidigare var Zoologiska museet. Nederst vänster: Guidning på Historiska institutionen under invigningsdagen. Till höger: Doktoranden Fritz-Anton Fritzson i sitt nya arbetsrum som han delar med fem andra doktorander.

man är på plats, Mötet mellan gammalt och
nytt, en symbol för våra fakulteter, har gjorts
mycket elegant också på detaljnivå.
Fredrik Lindström tillhör Centrum för
teologi och religionsvetenskap (CTR). I deras
gamla lokaler satt många i stora arbetsrum,
men det fanns få gemensamma utrymmen.
Det fanns en viss oro bland kollegerna över
att inte kunna ta med sig alla sina böcker och
saker, men väl här är de flesta på CTR mycket positiva till LUX, menar Fredrik Lindström.
– Jag tror att arkitekturen här på LUX inbjuder till att många spontana möten uppstår mellan människor och ämnen, och att
det inspirerar lärare över fakultetsgränserna, vilket kommer att ge nya och oväntade
forskningssamarbeten.
Under invigningsdagen hade institutio-

nerna öppet hus med olika aktiviteter och
program. På arkeologen, som tillsammans
med den historiska institutionen huserar i
gamla Zoofysiologen från 1960-talet, visar
doktoranden Katarina Botwid upp och berättar om sin forskning.
– Det är fantastiskt att vi äntligen är under samma tak. Jag är väldigt för den här
flytten. Jag tror att ju fler kompetenser som
möts desto fler idéer föds, säger hon.
Hon menar att kaffeautomaterna är de
nya rökrutorna: där möts folk, och det är viktigt att man bygger in sådana inofficiella mö-

tesplatser när den här typen av hus byggs.
– En doktorandkollega från filosofen som
jag träffat fyra gånger på två år har jag träffat
fyra gånger på två veckor nu, berättar hon.
Under takåsarna på femte våningen i
det äldsta huset på LUX, gamla Zoologen
från 1917, sitter filosofen Fritz-Anton Fritzson. Han delar rum med fem andra doktorander.
– Det mesta har fungerat bra sen vi kom.
Datorer och telefoner var inkopplade så det
var bara att börja arbeta. Men visst har det
funnits bitterhet över att behöva lämna
Kungshuset, säger han.
Han tycker att de har gott om plats. Men
utmed ena väggen står en del konst som ska
lämnas tillbaka till universitetets konstsamling för att den inte ryms här i det nya huset.
– I Kungshuset sägs Samuel von Pufendorf ha spökat i korridorerna. Han verkar
dock inte ha flyttat med till LUX, konstaterar Fritz-Anton Fritzson.
På väg ut från huset på trappan möter vi
Mikael Askander som är lärare och forskare
i intermediala studier och kulturadminstration på Institutionen för kulturvetenskaper.
– Väldigt inspirerande och alltid uppfriskande att flytta på sig, säger han. Det är kul
att man hela tiden hittar nya saker och funktioner i huset. Man ska upptäcka det här huset under ett helt år, under alla årstiderna:

Hur fungerar det på vintern, med snöslask i
foajén och så vidare, fortsätter han.
Efter att ha pratat med alla dessa nya
LUX-invånare känns det som att man kan
tro på den ingraverade sentensen i stenläggningen utanför huvudingången. ”Allt kommer nog att bli bra.”
Text: Gisel a Lindberg
Foto: Gunnar Menander
FOTNOT. Samuel Pufendorf (1632–1694) var
en av Lunds universitets första professorer,
vars idéer och tankar hade stort inflytande
på andra lärde i sin samtid och senare.

LUX
Institutioner som har flyttat in:

Centrum för teologi och
religionsvetenskap (CTR)
Institutionen för kulturvetenskaper
Institutionen för arkeologi och
antikens historia
Historiska institutionen
Filosofiska institutionen
Andra enheter är:

LUX-biblioteket
Kansli HT
Antal anställda: ca 400
Antal studenter: ca 3000
Antal läsplatser: ca 550
Bruttoarea: 18.100 kvadratmeter
Arkitekt: Jais Arkitekter
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smakprov.
6 Värdegrundsarbete på bred front
Nu drar universitetet igång ett värdegrundsprojekt där man vill ge alla anställda möjlighet till dialog och diskussion. Begrepp som respekt, tolerans och omtanke ska
omsättas i handling, påpekar projektledarna Kajsa Widén och Tomas Brage.

12 Winstrup återvänder till akademin
Han lanserade idén om att starta ett universitet i Lund. Han blev också universitetets andre prokansler. I 335 år har han legat i en kista i Domkyrkan. Men nu vänder
biskop Peder Winstrup tillbaka till akademin.

16 Vad styr hur mycket kol som lagras i marken?
Dagens klimatutmaningar leder en del forskare att gräva i jorden och undersöka vad som händer med växthusgasernas kol nere i marken. Möt tre lundaforskare
som lletar svar på det globala kolets underjordiska tillvaro.

24 Studerar celler som hjälper cancerceller
När cancerceller växer på ett okontrollerat sätt behöver de hjälp av andra, normala celler för att tumören ska kunna utvecklas. Kristian Pietras har fått stora anslag
för att studera detta nätverk av ”hjälparceller”.

33 Fossil får nytt liv i hårdrocktext
Geologiprofessorn Mats Eriksson är intresserad av rock i dubbel bemärkelse,
alltså både av sten och musik. Han kombinerar intressena och har namngivit fossil efter sina hårdrocksidoler och även skrivit en låttext om fossil som ett Black Metal-band
har spelat in.
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aktuellt.

Stort värdegrundsprojekt
satsar på att bli banbrytande
arbetsmiljö. Ett ”utbildnings-

program” som kan användas av
samtliga anställda, alla prefekter
och ledare som vill förbättra arbets
miljön för sig och sina kollegor.
Det ska bli resultatet av projektet ”Värdegrundsarbete vid Lunds
universitet” som nu dragit igång på
allvar.
Projektledare är personalkonsult Kajsa Widén och fysikprofessor Tomas Brage som
själva har valt projektgruppen (se faktaruta)
som de ser som en garant för att projektet
ska bli så bra som de har tänkt sig.
– Vi vill vara banbrytande, säger de
oblygt.
Det innebär att de inte har någon särskild förebild bland andra universitet eller
myndigheter – men de kommer grundligt
att undersöka hur andra organisationer arbetar med värdegrundsfrågor.
– Just nu scannar vi av alla andra och ser
vad de har gjort, och om vi inom vårt universitet kan ha nytta av det, säger Tomas Brage.
Bakgrunden till projektet är bl.a.
den bedömning och de rekommendationer som Internrevisionen har lämnat i sin
granskningsrapport och som visar att det
inte förekommer något målinriktat och systematiskt arbete med att få universitetets
grundläggande värderingar att genomsyra
verksamheten. Även den medarbetarenkät
som gjordes för två år sedan visade att den
psykosociala arbetsmiljön inom universitetet har en del övrigt att önska.
Det finns dessutom ett flertal lagar och
förordningar som måste följas. Allt från FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter och
EU:s rättighetsstadga, till vår diskrimineringslag samt den statliga värdegrunden. I
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Personalkonsult Kajsa Widén och fysikprofessor Tomas Brage är projektledare för värdegrundsprojektet, som de hoppas ska nå samtliga anställda.

universitetets strategiska plan beskrivs också tydligt vilka grundläggande värderingar
som ska gälla. Begrepp som respekt, tolerans och omtanke som blir tomma och utan
trovärdighet om de inte fylls med innehåll.
– Vi vill se till att dessa ord omsätts i
handling och vi vill gärna att en normkritisk
diskussion förs kring vad vi menar med ord
som tolerans, säger Kajsa Widén.
Ingen lätt uppgift kan tyckas, men hon

och Tomas Brage har goda erfarenheter av
den halvdagskurs ”Se människan” som de
har skapat och hållit för åtminstone ett tusental av Lunds universitets 7.500 anställda.
– Den bygger på en aktiverande metod
som ska resultera i att man blir mer medveten om hur normen på en arbetsplats kan
se ut och hur den tar sig uttryck. ”Se män-

niskan” vill öppna upp för möjlighet till dialog och diskussion.
Något liknande tänker sig projektledarna
att det nya projektet ska mynna ut i – men
i större omfattning och med fler inblandade. Målet är att detta ska nå alla anställda.
– Men vi kan inte tvinga någon – det
kommer förmodligen att finnas medarbetare som inte bryr sig, säger Kajsa Widén.
– Och detta är inget uppfostringsprojekt,
inflikar Tomas Brage.
Men han jämför ändå det utbildningsprogram som nu ska tas fram med redan
befintliga utbildningar som gäller den fysiska arbetsmiljön. Var femte år är LU-anställda exempelvis skyldiga att gå en kurs i att
släcka bränder.
– Risken för att hen ska behöva släcka
en brand är ganska liten medan hen kanske
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foto: jenny svennås- gillner

rektors

Rektorsvalet
– Jag är glad, tacksam och stolt, sa Torbjörn von Schantz, SLU:s prorektor och LU:s förre naturvetardekan,
efter att ha fått mer än hälften av rösterna i universitetskollegiets rektorsomröstning. Det är dock regeringen
som fattar det formella beslutet i oktober, efter förslag från universitetsstyrelsen. Läs mer på www.lum.lu.se

dagligen upplever hur någon blir kränkt eller
trakasserad vid möten eller i andra sammanhang på sin arbetsplats, säger han.
Själva processen, det vill säga framtagandet av utbildningsmaterialet, är lika viktig
som slutprodukten. Projektledarna menar
att dess utformande måste komma inifrån
organisationen.
– Värdegrunden ingår i strategiska planen som oftast förnyas med en ny universitetsledning. Men värdegrunden behöver
vara – om inte evig – så i alla fall betydligt
mer bestående än sex år.
Nu sammanfaller den nuvarande planens utgångsperiod, 2016, med när detta
nya värdegrundsprojekt ska vara både implementerat och utvärderat.
I höst sammanställs informationen om

hur andra organisationer arbetar och vilka
forskningsresultat som finns kring värdegrundsarbete. Och i vår, 2015, börjar det
praktiska arbetet med seminarier, dialoger
och reflektion med olika referensgrupper
inom universitetet. Detta ska resultera i utbildningsprogrammet som ska implementeras i mitten av 2015 och början av 2016.
– Det centrala ska vara processen, dialogen och reflektionen mellan kursledare och
deltagare i projektet. Kritiskt tänkande och
ifrågasättande av våra nu gällande värderingar kommer att uppmuntras, säger Kajsa Widén.
Text: Maria Lindh
Foto: Gunnar Menander

Värdegrundsprojektet
Uppdragsgivare: vicerektor Nils
Danielsen
Projektledare: Kajsa Widén och
Tomas Brage
Projektgrupp: Christer Eldh, Annika Rejmer och Bodil Ryderheim
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Fortfarande för få
kvinnliga professorer
Jämställdhet. Statistiken visar
att andelen kvinnliga professorer
vid LU knappt kommer upp till
en fjärdedel. Ser man till fakulteterna har Juridicum dock lyckats
– hälften av professorerna där är
kvinnor. Ekonomerna intar jumbo
platsen med endast tio procent
kvinnliga professorer.
– Det är inte alls bra – men inte
riktigt lika illa som den siffran
anger, säger Fredrik Andersson,
rektor för Ekonomihögskolan.

Under förra året kom Lunds universitet
upp till 24 procent när det gäller kvinnliga
professorer, och andelen kvinnor bland de
nyanställda professorerna låg på 36 procent. Det innebar att LU officiellt nådde de
rekryteringsmål som regeringen fastslagit.
Men i våras uppmärksammade universi-

tetsledningen att utvecklingen gått åt fel
håll under första delen av 2014. Bara 17
procent av de nyanställda professorerna
var kvinnor och alla s.k. kallade professorer var män. Efter universitetsstyrelsens
möte i juni stoppade rektor alla utnämningar under en vecka som en markering
för fakulteterna att frågan om rekrytering
och anställning av kvinnliga professorer är
ytterst angelägen.
Förutom Juridicum som lyckats med
jämställdheten bland professorerna, så är
också humaniora och teologi på god väg
med 37 procent kvinnor. Naturvetenskapliga fakulteten får också en försiktig eloge
för sitt systematiska arbete med jämställdhetsfrågorna vilket resulterat i att man

gått från tio till 19 procent kvinnliga professorer under förra året. Både den samhällsvetenskapliga och konstnärliga fakulteten ligger på 30 procent och därefter
kommer den medicinska på 25. I botten
ligger LTH på 15 procent och Ekonomihögskolan på tio.
Fredrik Andersson menar att den skrala jämställdheten på professorssidan inom
hans fakultet har rötter långt tillbaka. Han
minns Ekonomihögskolan från sin egen tidiga forskarkarriär som extremt mansdominerad.
– Det var för tio, femton år sedan och
det är den historien man nu ser i statistiken över professorerna, konstaterar han.
Siffran tio procent gäller dock inte
längre utan ser man till antalet personer
så ligger andelen kvinnliga professor på
15 procent på Ekonomihögskolan.
– Vi har också många pensionsavgångar framför oss och enligt vår prognos kommer andelen kvinnor att stiga påtagligt
framöver.
Fredrik Andersson säger också att

jämställdheten är nådd när det gäller utnämning av nya docenter under senare
år, och att det nu gäller för ledningen att
underlätta för de kvinnliga docenterna att
nå fram till professorsnivån.
– Vi kommer att fortsätta med finansiellt stöd för ökad tid för forskning för underrepresenterat kön, säger han.
Vidare planerar man exempelvis ett seminarieprogram med inriktning på jämställdhetsfrågor i den kritiska fasen av en
akademisk karriär.
Maria Lindh
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Institutionen för
psykologi speglar sig i nyrenoverade Eden, där aktiviteterna under
Kulturnatten äger
rum. foto: kennet
ruona

Samhällsvetarna inleder 50-årsfirande
med program på Kulturnatten
jubileum. I år är det femtio år sedan

samhällsvetarna blev en egen fakultet. Det ska firas under hela läsåret
med start på Kulturnatten den 20
september. Då öppnar man dörrarna till det nyrenoverade Eden och
bjuder bland annat på blixtbelysning av angelägna samhällsfrågor.
För femtio år sedan blev samhällsvetarnas
utbildningsuppdrag så stort att regeringen

fattade beslut om att det skulle bli ett eget
utbildningsområde. Därmed fick universiteten i Lund, Göteborg och Uppsala samhällsvetenskapliga fakulteter.
– Oj, är ni bara femtio år gamla får jag
höra ibland när jag berättar om jubileet, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är förstås
en sanning med modifikation. Flera av ämnena har så klart mycket gamla anor.
Av fakultetens ursprungliga ämnen finns

Jubileumsåret 2014–15
• 20 september Kulturnatt med samhällsvetare på Eden
• 26 november Seminarium om samhällsvetenskapens impact
• Mars Skolor från hela regionen bjuds på föreläsningar
• April Symposium om det kreativa universitetet
• Maj Utomhusfest med långbord i kvarter Paradis

I jubileumskommittén sitter Gunnar Andersson, Katarina Jacobsson, Magnus
Jerneck, Jitka Lindén, Charlotte Simonsson, Ursula Egidius och Ludvig Sundin.
För mer information, besök www.sam.lu.se/jubileum/kulturnatten-2014
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bara psykologi, kulturgeografi, statsvetenskap, pedagogik och sociologi kvar sedan
ekonomiämnena bildade en egen fakultet
för drygt tio år sedan. Men sex nya institutioner har tillkommit: Socialhögskolan, service
management, genusvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap, rättssociologi
och strategisk kommunikation.
– Jag tycker att framväxten av nya ämnen visar att vi är en dynamisk fakultet som
speglar samhällets utveckling, säger AnnKatrin Bäcklund.
På Kulturnatten drar jubileet igång. För
första gången har samhällsvetarna ett eget
kulturnattsprogram. Det ska hållas på det
nyrenoverade Eden (se program intill).
Resten av jubileumsåret bjuder på såväl
inåtriktad som utåtriktad aktivitet. I november håller man seminarium om samhällsvetenskapens ”impact”, det vill säga vilken betydelse samhällsvetenskapen har och hur
man bedömer den.
I mars erbjuds gymnasieelever och samhällskunskapslärare från hela regionen före
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Axplock från
Kulturnattsprogrammet:
• Allt vi vill veta om samhället
– snabba frågor, snabba svar.
Forskare frågas ut av Andreas
Ekström, journalist Sydsvenskan,
och närvarande publik.
• Angelägna samhällsfrågor i
blixtbelysning. Kortföreläsningar
under rubrikerna tvång–frihet,
rik–fattig, sjuk–frisk, samspel–
konflikt, uppkopplad–nedkopplad.
• Närkamp i närbild. Wrestlingfotografen Fredrik Schoug visar
bilder från striderna i Wrestlingparadiset Malmö.
•	Indiansk kultur. Socialantropologen Christer Lindberg presenterar
bilder av indiansk kultur från sina
resor i Nordamerika.
• Not only Hilma af Klint: Anomalous psychology in modern and
contemporary art. Etzel Cardeña,
professor i psykologi, föreläser
om förändrade medvetandetillstånd och modern konst.
Läs mer på www.sam.se/jubileum/
kulturnatten-2014

läsningar om aktuella ämnen, och i april
planeras ett vetenskapssymposium om det
kreativa universitetet.
Jubileumsåret avslutas i maj med en fest
för personal och studenter och externa gäster.
– Det blir en utomhusfest i hela kvarteret
Paradis, säger Magnus Jerneck, professor i
statsvetenskap som sitter med i jubileumskommittén.
Lagom till den stora jubileumsfesten ska
en stor festskrift vara klar. Den kommer att
ge perspektiv på avgörande historiska händelser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten, men också blicka framåt. En grupp
yngre forskare ska ge sin syn på samhällsvetenskaplig forskning de kommande femtio åren.
Ulrik a Oredsson
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Bild från
höstens
Arrival Day,
då internationella s tudenter
anlände
till Lund.
foto: gunnar
menander

Fler betalstudenter
till Lund i höst
Betalstudenter. Inför detta läsår

ökar antalet betalande studenter
med drygt 40 procent jämfört
med höstterminen 2013.
Antalet avgiftsstudenter från länder utanför Europa fortsätter att öka, dels genom
att fler studenter söker till universitetets
masterprogram, och dels genom programmet Science without Borders (nationellt stipendieprogram mellan Sverige och
Brasilien) samt Study Abroad som innebär
att utländska universitet har ett mer omfattande och djupgående samarbete för
studentgrupper som vill studera i Lund.

– Höstterminen 2013 tog vi emot cirka 330 betalande studenter och nu denna hösttermin tar vi emot drygt 470 nya
avgiftsstudenter, berättar Richard Stenelo
på Externa relationer som har lett rekryteringsarbetet sedan starten.
De största grupperna internationella studenter som är antagna till något
av Lunds universitets master- eller kandidatprogram kommer från Tyskland,
Kina, Storbritannien, Indien, Holland och
USA. Bland utbytesstudenterna kommer
de största studentgrupperna från Tyskland, USA, Frankrike, Kanada och Singapore.

Språkpolicy ska främja internationaliseringen
internationalisering. En språkpo-

licy är nu framtagen och fastställd
av rektor. Den ingår i ”Policy för
internationalisering” och ska
precisera tolkningar och klargöra
ställningstaganden när det gäller
språkanvändning – liksom främja
internationalisering.
Språkpolicyn har tre mål: klarspråk, parallellspråkighet och flerspråkighet. Med
klarspråk menas att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Parallellspråk-

lighet innebär att svenska och engelska
används sida vid sida – och ska göra det
möjligt för studenter och anställda att
fungera väl vid universitetet oavsett om
de behärskar svenska eller inte. Slutligen
flerspråkighet innebär att förekomsten
av andra språk än svenska och engelska
ska vara självklara och välkomna inslag vid
Lunds universitet.
Språkpolicyn hittas på www.llu.se/regelverket (välj ”Kommunikation, samhälle
och näringsliv” i vänsterspalten, och därefter ”Information och kommunikation”).
9

aktuellt.

Redan stort intresse
för MOOCs med januaristart
öppna nätkurser. I januari startar
Lunds universitets första helt öppna
gratiskurser på nätet – så kallade
MOOCs. Sexuell hälsa och mänskliga rättigheter, europeisk affärsrätt
och grönare ekonomi är ämnena
för dessa första kurser. I början av
september var antalet anmälningar
drygt 16.000 och nya trillar in varje
dag.

Lunds universitets första MOOCs lanserades
i somras på nätkursportalen Coursera som
förmedlar gratis nätkurser till mer än sju miljoner användare över hela världen.
– Det har varit otroligt kul och lärorikt
att följa arbetet med de tre lärarlagen som
ska hålla i var sin MOOC. De företräder olika ämnen men har mycket gemensamt och
har haft stort utbyte av varandra. Varje möte
har genererat engagerade diskussioner om
pedagogik, kursupplägg, utvärdering etc. –
det är knappt vi hunnit beta av dagordningen, säger Marita Ljungqvist, pedagogisk utvecklare på CED.
Hon leder projektgruppen som bistår in-

stitutionerna med att producera kurserna, ett
arbete som är i full gång. Under sommaren
har flera timmars läromaterial i form av film
spelats in, både i studio och utomhus, där lärare och intervjupersoner medverkar. Dessa
filmer utgör en stor del av kursinnehållet.
– Studenter har involverats för att sköta filmning och redigering och samarbetet mellan lärarteam och studentteam har
fungerat fantastiskt bra.
Flest anmälningar – cirka hälften av dem
som kommit in – har i skrivande stund juristernas kurs ”Introduction to European business law”. Den är av intresse för utomeuropeer som vill göra affärer med EU och även
10

Så här ser Lunds universitets sida ut på Coursera. Förutom skriftlig information om kurserna
och lärarna så finns där även små presentationsfilmer om varje kurs. Sidan hittas på
www.coursera.org/lunduniversity

en bra förberedelse för den som vill söka in
till juristernas internationella masterutbildning inom området.
– Tanken är att samtliga tre MOOCs ska
locka fler sökande till våra internationella
masterutbildningar inom respektive ämne,
säger Marita Ljungqvist.
5000 har anmält sig till Internationella miljöinstitutets kurs ”Greening the Economy: Lessons from Scandinavia”. Och ett
par tusen har hittills anmält sig till Medicinska fakultetens kurs ”Global Perspectives on Sexual and Reproductive Health and
Rights”.
– Först hade vi planerat en MOOC om
global hälsa i allmänhet, men eftersom både
KI och Köpenhamns universitet har liknande
kurser bestämde fakulteten sig för att göra

en kurs med inriktningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är ett starkt
forskningsområde vid Lunds universitet och
vi jobbar internationellt med de här frågorna i bl.a. Uganda. Kursen har stora förutsättningar att locka många sökande på sikt,
säger Marita Ljungqvist.
Mycket talar för att det blir fler MOOCs
vid Lunds universitet framöver. Utbildningsnämnden som hanterat frågan har uttalat
ambitionen att varje fakultet ska kunna erbjuda en MOOC. Flera fakulteter har också
anmält intresse för att skapa egna MOOCs.
BRITTA COLLBERG
Fotnot: MOOC s – Massive Open Online

Courses är digitala kurser öppna för alla som
har dator och tillgång till internet.
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LUs starka ekonomiska
utveckling fortsätter
ekonomi. Lunds universitet har
under de senaste åren haft en
stark ekonomisk utveckling som
ser ut att fortsätta även under
senare delen av 2014.

Just nu är ESS bara en byggplats, men om några år är det tänkt att se ut så här. ill: ess / team
 enning larsen architects
h

ESS-bygget har startat
infrastruktur. I somras gav

Tyskland positivt besked till ESS.
Därmed blev finansieringen klar,
och den 2 september tog Danmarks
forskningsminister Sofie Carsten
Nielsen tillsammans med Sveriges
utbildningsminister Jan Björklund
det första spadtaget till ESS-anläggningen.
År 2019 ska ESS delvis kunna tas i drift och
forskningen planeras starta under 2023.
Kostnaden för ESS beräknas till 1,843 miljarder euro. 16 europeiska länder deltar i samarbetet och finansierar tillsammans forsk-

ningsanläggningen i Lund. Värdländerna
Sverige och Danmark står dock för nästan
hälften av kostnaden. Dessutom beräknas
den årliga driftskostnaden uppgå till cirka
140 miljoner euro.
ESS står för European Spallation Source, som baseras på världens mest kraftfulla
neutronkälla. Anläggningen kan jämföras
med ett gigantiskt mikroskop, där man studerar material för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer
att öppna helt nya möjligheter för forskare
inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel
samt arkeologi.

Det är främst inom forskningen som
verksamheten ökar genom forskningsmedel både från statsmakten och
från externa bidragsgivare. Detta har
medfört ett starkt myndighetskapital
och även ökade oförbrukade bidrag
hos flera fakulteter. Inom utbildningen
finns ett fortsatt högt söktryck och en
fortsatt överproduktion i förhållande
till takbeloppet (den ersättning universitetet får av staten för utbildningen)
förutspås för 2014. Fakulteterna
genomför minskningar av utbildningsutbudet samtidigt som kapitalfinansierad utbildning fasas in, detta innebär
att allt färre studenter antas vid flera
fakulteter trots det höga söktrycket.

Nära 20.000 studenter
antagna vid LU
utbildning. 19.213 studenter har
antagits till kurser och program vid
Lunds universitet i höst. Läkarprogrammet, psykologprogrammet,
civilingenjörsutbildning i industriell
ekonomi, juristprogrammet och arkitektutbildningen var de program som
krävde högst antagningspoäng.

Tre nya utställningar
på Historiska museet
kultur. Historiska museet har öppnat igen och inviger
hösten med tre nya utställningar. ”Nytt ljus på antiken” visar skulpturer, mynt och keramik ur LU:s antiksamling. I den
nyinredda antiksalen på fjärde våningen kan besökarna
följa medelhavskulturerna från det arkaiska Grekland till
kejsarnas Rom. I zoologiska salen har en 10.000 år gammal
uroxe (bilden) fått nytt liv. I utställningen ”Döden ett bekymmer” presenteras Anatomiska institutionens samling.
Här beskrivs forskningen kring mänskliga kvarlevor med
etiska och vetenskapliga aspekter. foto: gunnar menander
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Det var ett spännande ögonblick för Per Karsten (längst till höger i bild) och de andra som var med när Peder Winstrups kista öppnades i samband med den förundersökning som genomfördes i mars i år.

Winstrup

under huden

Han är vår mest okände kändis. En maktspelare som tog initiativet till
Lunds universitet och bokstavligen var beredd till bådadera. 1600-talsbiskopen Peder Winstrup är en spännande historisk person – och
kropp – som nu ska utforskas i ett stort tvärvetenskapligt projekt.
12
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”Han insåg snart att kroppen i kistan troligen
är en av de bäst bevarade mumierna i Norden.”

Upprinnelsen till projektet var en rad

av varandra oberoende händelser. Kyrkan
ville flytta kistan eftersom de planerar en
plats för stilla bön och gudstjänster där.
Samma dag höll antikvarie Andreas Manhag på att scanna in gamla glasplåtar, och
han fick då se en bild från en tidigare gravöppning av Peder Winstrups kista, som han
visade för Per Karsten, chef på Historiska
museet.
– Vi visste att kistan hade öppnats 1830,
men nu visade det sig att den även hade
öppnats någon gång på 1920-talet, troligtvis av professor Rydbeck, som genomförde
flera öppningar av biskopsgravar. När jag
fick se bilden formades en projektidé inom
loppet av några sekunder. Det var för bra för
att vara sant, säger Per Karsten som tillsammans med Andreas Manhag leder forskningsprojektet.
Han insåg snart att kroppen i kistan troligen är en av de bäst bevarade mumierna
i Norden, vilket ger helt nya möjligheter
att skapa sig en bild av en Lundabo under
LUM nr 6 | 2014

1600-talet. Ambitionen är att försöka ta
reda på hur kroppen kan vara i så gott skick.
Man tror att han ligger på en bädd av malört och på en kudde stoppad med humle.
Winstrups stoft fungerar som ett arkiv

för kunskapen om 1600-talsmänniskans livs
villkor och hälsa. En genomgripande undersökning av hans kropp kommer att avslöja
nya detaljer om hälsotillståndet.
Traditionellt har forskningen fokuserat
på att undersöka kända personers kroppar, främst kungligheter och högadel. Peder Winstrup var förvisso högt uppsatt, men
han representerar ändå ett annat samhällsskikt, vilket inte minst kan vara intressant
ur ett medicinskt perspektiv. I Skandinavien
finns få eller inga bevarade kroppar som representerar den övriga befolkningen.
Osteologerna Torbjörn Ahlström och Carolina Arcini kommer att spela en viktig roll
i undersökningen av kroppen. Bland annat planeras en noggrann undersökning av
hans kläder och en CT-scanning (datortomografi) av kroppen.
– Om han är torkad kan organen finnas
kvar, och då skulle man kunna ta leverprover med mera, vilket skulle kunna ge unik
kunskap om 1600-talsmänniskan, säger Per
Karsten.

Peder Winstrup
Levde mellan 1605 och 1679.
Föddes i Köpenhamn och studerade i Tyskland innan han blev
professor i filosofi vid Köpenhamns
universitet och kort därefter hovpredikant och teologie doktor.
1638, knappt 33 år gammal, utsågs han till biskop i Lunds stift.
Efter att Skånes blev svenskt
1658 adlades han.
Winstrup tog initiativet till
grundandet av ett universitet i Lund
och övertygade Karl X Gustav om
att så skulle ske, men detta blev
inte verklighet förrän under Karl
XI:s förmyndarregering – den 19
december 1666. Under denna tid
blev Winstrup misstänkt för att vara
dansksinnad och i regeringen diskuterade man att avsätta honom.
Därför blev han också i strid med
universitetsprivilegiernas regler
förbigången vid utnämningen av
universitetets förste prokansler.
Han blev dock senare universitetets
andre prokansler.
Under skånska kriget låg universitetet nere, och när verksamheten
återupptogs 1682 var Winstrup
redan död.

Förutom de rent fysiska undersökning-

arna finns det mycket att utforska när det
gäller Peder Winstrup som person. En intressant detalj berör hans flitiga användande av
det Winstrupska familjevapnet. Då han adlades 1658 bestämdes att färgerna skulle
hållas i blått och gult, de svenska färgerna, men på hans mest kända porträtt, som
hänger i Universitetsbiblioteket, är vapenfärgerna av oklar anledning hållna i rött och
vitt, den danska flaggans färger.
– I Danmark ser många honom som en
landsförrädare och en kappvändare, men

t

I

Domkyrkans krypta har det länge stått
en vacker kista. I den ligger 1600-talsbiskopen Peder Winstrup. Kistan har
nu flyttats till en lokal på Gastelyckan,
lämplig för vetenskapliga undersökningar.
Det är inledningen på ett omfattande och
tvärvetenskapligt projekt som förhoppningsvis ska ge mycket ny kunskap inte bara
om Winstrup utan också ge en bild om hur
det var att leva i Lund på 1600-talet.
Peder Winstrup (1605–1679) tillträdde
som biskop i Lund 1638, när Skåne fortfarande var danskt. Han var en skicklig navigatör i det politiska landskapet och lyckades hålla sig kvar även efter det att Skåne
blev svenskt 1658. Samtidigt är Peder Winstrup relativt okänd som historisk person,
åtminstone sett i relation till hans betydelse
för Lunds utveckling.
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bilden av honom bör nog breddas mer än
så, säger Andreas Manhag.
Peder Winstrup hade många strängar på
sin lyra, som troligen kan engagera de flesta fakulteter i det tvärvetenskapliga projekt
man hoppas få till. Han var en riktig renässansman, han var en ”dogmatisk kyrkofurste”, han var arkitekt och vetenskapsman.
1600-talets mitt var en avgörande och intressant epok i Lunds och Danmarks historia.
Peder Winstrups betydelse som centralgestalt för stadens, kyrkans och universitetets
utveckling kan enligt Per Karsten inte nog
betonas, en roll som också är av stort nationellt och internationellt intresse.
Peder Winstrup var även boktryckare och
boksamlare med ett spännande bibliotek.
Hans grönsaksland låg där Historiska museet i dag är placerat, vilket skulle kunna involvera exempelvis botaniker.
– Kanske skulle Botaniska trädgården
kunna göra en utställning med 1600-talets
odlingsväxter eller varför inte växter i balsameringens tjänst, säger Per Karsten.
Ett annat exempel är att Winstrup äg-

nade sig åt beteendeexperiment på djur,
en forskning som egentligen växte fram
på 1900-talet. Bland annat försökte han ta
reda på om det stämde att göken placerade
sina ungar i andra fåglars bon.
– Trots att han måste ha ägnat så mycket
tid åt kyrkan och politiska maktspel, gav han

Ovan: Under förundersökningen som genomfördes i mars i år kunde man konstate-

ra att kroppen är i överraskande gott skick. Man kunde konstatera att kroppen ligger
på en bädd av malört, och nu ska man undersöka om det kan ha haft en balsamerande effekt. Det kommer även att göras en undersökning av de kläder han har på sig.
Till höger: Teckning av Erik Dahlbergh från slaget vid Lund 1676. Peder Winstrup
bodde i ”Biscopens Huus”, nuvarande Kungshuset, till vänster i bild.
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sig tid att fundera kring vetenskap också, säger Per Karsten.
Kroppen kommer också att 3D-fotograferas och blir därmed en slags ”virtuell
mumie” för framtida forskning, innan den
läggs i en grav på Norra kyrkogården.
Historien om Peder Winstrup passar
också utmärkt som en del i universitetets
350-årsjubileum. Här är han ett naturligt inslag, och som Per Karsten uttrycker det den
yttersta anledningen till att vi inom universitet, kyrka och stad har arbete i dag.
– Universitetets historia har skrivits flera
gånger, men den mest intressanta frågan
är obesvarad, nämligen varför det blev ett
universitet och vilka händelser som låg bakom beslutet.
Kroppen befinner sig nu i en lokal på
Gastelyckan, där den kan undersökas under bästa möjliga förutsättningar.
För att genomföra projektet krävs peng-

ar, och hittills har man fått en rad bidrag och
donationer, men fortfarande behövs mer.
– Målet är en utställning och en populärvetenskaplig bok till universitetets 350-årsjubileum, säger Per Karsten.
Hela projektet sker i samarbete med
Domkyrkan. Tanken är att utställningen ska
öppna på Domkyrkomuseet i samband med
universitetets 350-årsjubileum.
Text: Jonas Andersson
Foto: Gunnar menander

Per Karsten och Andreas Manhag, som leder forskningsprojektet, letar efter spår av
Peder Winstrup i Danmark.

Synen på Winstrup
ska breddas i Danmark
En del i projektet är att bredda
den generella synen på Peder
Winstrup. I den danska historieskrivningen betraktas han traditionellt som en kappvändare,
men samtidigt var han hovpredikant åt Kristian IV, den kanske
mest populäre danske konungen
i historien.
Varför är detta viktigt?
– Peder Winstrup har gjort sig känd som
en kontroversiell biskop som visade sig
vara beredd att stödja båda sidor. Vi vill
lära oss mer om vad som gjorde honom
till denna person, säger Per Karsten.
Var bodde han under sin tid i Danmark?
– Peder Winstrup växte upp i Köpenhamn som son till Peder Jensen Vinstrup,
biskop i Roskilde. Han skickades till den
prestigefulla internatskolan i Sorö, som
var avsedd att skola den kommande eliten.
Vad har ni letat efter vid besöken i
Danmark?
– Vid besöken har vi letat efter spår efter
Winstrup. Skolan är fortfarande i bruk,
och är en mycket välkänd internatsko-
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la i Danmark. Vi har bland annat hittat
böcker och ett för oss tidigare okänt tal
från en begravningsceremoni i Ystad.
Förhoppningen är också att hitta andra
föremål. Genom åren har många elever
ristat in sitt namn i korstolarna på Sorö,
men dessa härrör från tiden efter Winstrups skolgång. Däremot har vi hittat andra inristningar från Winstrups tid som
elev på skolan.
Märktes Peder Winstrup av redan
innan han blev biskop?
– Redan tidigt visade Peder Winstrup
prov på sin politiska skicklighet. Trots
att han var personligt lierad med Kristian IV skrev han exempelvis en äredikt till
Gustav II Adolf för att hylla den svenska
arméns insatser under 30-åriga kriget.
Varför är det viktigt att väcka
danskarnas intresse för Peder
Winstrup?
– Kanske kan Peder Winstrup än en
gång bli en brobyggare och återuppväcka danskarnas intresse både för honom och för Lund. Och i förlängningen
för Historiska museet, som är en förvaltare av det östdanska kulturarvet.
text: Jonas Andersson
foto: Gunnar menander
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Håkan Wallander gräver ner
små nylonpåsar i marken som
ett led i att undersöka underjordiska mykorrhizasvampar
(bilden nedan).

Klimatkoll under ytan
Dagens stora klimatutmaningar leder en del forskare att gräva i jorden och
undersöka vad som sker med växthusgasernas kol nere i marken. Vilka faktorer
styr hur mycket kol som lagras i skogsmarken? Och hur ser svamparnas roll ut?
Möt tre lundaforskare som tillsammans, fast med olika perspektiv, letar svar
på det globala kolets underjordiska tillvaro: ekologen Håkan Wallander, mikrobiologen Anders Tunlid och geokemisten Per Persson.
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Mykorrhizasvampar viktiga
när kol från luften lagras i skogsmark
Håkan Wallander är forskaren
som gräver ner små nylonpåsar i
marken. Han brinner för att sprida
kunskap om jord – och han har
bokstavligen vänt upp och ner på
den gängse uppfattningen om hur
kol från luften lagras i skogsmark.
Mykorrhizasvampar ligger honom
varmt om hjärtat.
LUM har stämt träff med professor Håkan
Wallander hemma i hans trädgård i utkanten av Torna Hällestad. Det märks att det
bor en ekolog här. Trädgårdens vegetation
känns behagligt naturlig och lagom städad.
Ett litet arrangemang med tätt sammanfogade trärör i den bortre hörnan av trädgården ger vildbina bostad, och i odlingslådorna framför terrassen tjänstgör gräsklippet
som marktäckning.
– Jag ogillar bar jord, själva jordstrukturen
blir förstörd av regndropparna. Därför förespråkar jag täckodling. Man behöver inte
heller vara så noga med att rensa bland växterna, säger han och påpekar i förbifarten
att gräsklipp är bättre än täckbark eftersom
det senare materialet är mindre näringsrikt.
Håkan Wallander har i många år forskat på hur jord bildas och byggs upp. Han
har ägnat en stor del av sin forskning åt de
så kallade mykorrhizasvamparna. De flesta
matsvampar man kan plocka i naturen är
mykorrhizasvampar. Dessa svampar lever i

symbios med träden i skogen. Det är där
nere i jorden, i gränslandet mellan trädrot
och svamptråd, som tjänster och gentjänster utbyts. Träden matar svamparna med
kolhydrater, och i gengäld plockar svamparna upp diverse näringsämnen ur jorden
och serverar dem rakt in i trädens rötter.
– När det är ont om näring i träden så
skickar de ner mer kol till svamparna, berättar Håkan Wallander.
Under många år har han grävt ner små
nylonpåsar i marken för att mäta svamparnas biomassa och även deras näringsupptag av exempelvis kväve och fosfor i marken. Svamptrådarna växer in i nylonpåsarna,
vilket ger honom möjlighet att i efterhand
undersöka vad som pågått nere i jorden, då
påsarna återförs till laboratoriet för analys.
Under senare tid har han även intresse-

rat sig för kolets väg från trädet ner i jorden genom att mäta hur mycket kol som
levereras till mykorrhizasvamparna. För en
tid sedan kunde han och kollegorna därför
redovisa uppseendeväckande forskningsresultat som pekar på att mykorrhizasvampar
och trädrötter har stor betydelse för hur kol
från luften lagras i skogsmarken.
Hittills har den gängse teorin varit att det
främst är nedfallna kvistar, barr och löv som
bygger upp det kolrika organiska materialet
i marken. När dessa växtdelar förmultnar bidrar de till det organiska materialet ovanifrån.

kolinlagring i marken
Förra hösten fick forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten drygt 35 miljoner
kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för ett femårigt projekt om kolinlagring i marken. Om markens kollager bryts ned kan koncentrationen av koldioxid öka i atmosfären, vilket bidrar till en förstärkning av växthuseffekten. Det
är därför viktigt att på molekylnivå identifiera de mekanismer som kontrollerar
nedbrytningen och stabiliseringen av markens kolföreningar. Projektet bygger
på ett unikt samarbete mellan biologer, kemister och fysiker. Projektledare är
Anders Tunlid, professor i mikrobiologisk ekologi.

Men Wallanders studie visar att minst lika
mycket av markens organiska material byggs
upp underifrån, alltså via trädrötter och mykorrhizasvampar som dött nere i marken.
– Det produceras mycket svampmycel i
marken, och med tiden ansamlas därför stora mängder av sådant material, säger Håkan
Wallander.
Skogarnas upptag av kol från atmosfä-

ren är av global betydelse; en stor andel av
norra halvklotet är täckt av barrskog. Både
klimatet och skogsbruket är dessutom i
snabb förändring. Därför är det viktigt att
förstå hur, när och varför skogsekosystemen
tar upp och lagrar kol, påpekar Wallander.
Forskningsresultaten kan ha stort värde för
hur man ska sköta skogarna vad gäller exempelvis gödsling.
Kvävegödsling av skogsmark gör att det
växer bättre, vilket då binder mer kol från
luften, men å andra sidan reagerar mykorrhizasvamparna negativt på gödsling. Vad
får det för konsekvenser om svamparna blir
färre? Hur kommer balansen då att se ut för
den totala inlagringen av kol? Flera viktiga
frågor behöver svar.
– Det finns många olika arter av mykorrhizasvampar, och vi vet väldigt lite om deras
förmågor. Vissa arter bryts ner tio gånger
långsammare än andra, vilket har betydelse
för kolinlagringen, säger Håkan Wallander.
Han konstaterar att en annan utmaning i
skogsekosystemen är att många skogar riskerar att gå mot så kallad kvävemättnad. I
ett nytt projekt, med pengar från Formas,
ska Wallander och hans kollegor undersöka
konsekvenserna när en skog övergår från att
tidigare ha varit begränsad i sin tillväxt av
kväve till att istället bli begränsad av fosfor.
– Vi vill undersöka vad som händer med
markens kollager när näringshalten i jorden
ändras, säger Håkan Wallander.
Text: Lena Björk Blixt
Foto: Gunnar Menander
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– Det molekylära behövs för att förstå de stora skalorna, säger Anders Tunlid. Till höger: Mykorrhizasvampar.

Söker svar bland
tusentals svampgener
Jakten på svar om markens kolinlagring går bland annat via svamparnas gener. I deras arvsmassa döljer sig kunskap om hur svamparna
påverkar kolet. Men det gäller att
hitta rätt bland tusentals gener.
Professor Anders Tunlid tar fram ett platt
jordprov som breder ut sig mellan två plexiglasskivor. I toppen sticker en liten grön tallplanta upp. Man kan tydligt följa dess rötter
ner i jordprovet.
– Det växer ganska snyggt här, säger Anders Tunlid och pekar på det vita ludd som
breder ut sig runt tallrötterna i jordprovet.
Det vita luddet är en marksvamp som

lever i symbios med träd i skogen. Genom
plexiglasskivan kan man till och med se de
små vita prickar som utgör själva navet i
svampens och trädets samarbete, den så
kallade mykorrhizan, där svamptrådarna
och trädrötterna smälter samman för att utbyta sina tjänster. Det är här som växthus
gasernas kol anländer rakt ner i underjorden, via källarhissen, så att säga.
Anders Tunlids forskning handlar om att
18

på molekylnivå förstå hur det organiska materialet i skogsmarken bryts ner. Här är mykorrhizasvamparna en viktig aktör. Å ena sidan bidrar svamparna till inlagringen av kol
när de själva dör; de blir då en del av det organiska materialet. Å andra sidan bidrar de
kvarlevande svamparna till nedbrytning av
det organiska materialet när de plockar upp
näringsämnen ur jorden till träden; denna
nedbrytning innebär att kolet frigörs i marken och i slutändan riskerar att hamna i atmosfären igen. Tunlid studerar bland annat
hur svamparna gör för att påverka den molekylära strukturen på det organiska materialet
vid nedbrytningen. Det är svamparnas gener
som styr tillverkningen av de olika enzymer
och andra ämnen som deltar i processen.
Tunlid undersöker därför vilka svampgener
som är aktiva i olika faser av nedbrytningsprocessen. Detta går att få reda på eftersom
svampens hela arvsmassa är kartlagd.
I de platta plexiglasproverna kan han och
kollegorna lägga in små öar med särskilda
näringsämnen eller på andra sätt förändra
tillståndet i jorden. Sedan kan de via mikroskop följa händelseförloppet när svampen växer in i just det området. Genom att

vid olika tidpunkter plocka ut små bitar av
svamptrådarna, och analysera statusen hos
deras gener, kan forskarna få ögonblicksbilder av vad som pågår i svampen.
– Vi kan se vilka gener som är påslagna
och sedan följa hur genuttrycket förändras
när svampen har tagit den näring som den
behöver. Vi kan också studera hur det organiska materialet i sig förändras, säger Anders Tunlid.
Han förklarar att det är ganska enkelt att
plocka ut det genetiska materialet ur svamptrådarna, men desto svårare att isolera vilka
enskilda gener som är viktigast för en viss
händelse. Totalt har svampen 15.000 gener,
varav kanske 12.000 är påslagna vid det enskilda analystillfället. Av dessa är det cirka
2.000 gener som uppvisar särskilt mycket
aktivitet, men frågan är vilken av de 2.000
som har mest att göra med nedbrytningen
av det organiska materialet i jorden.
För att sortera och hitta de gener som

verkligen styr tar Anders Tunlid hjälp av forskare vid Institutionen för teoretisk fysik. Deras forskargrupp i beräkningsbiologi, kring
forskarassistent Carl Troein och professor
Carsten Peterson, har lång erfarenhet av att
identifiera samband mellan gener och cellers aktivitet främst inom medicinska tillämpningar.
– Deras kompetenser utgör en mycket
viktig del inom vårt projekt.
Text: Lena Björk Blixt
Foto: Gunnar Menander
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klimatkoll under ytan

Undersöker kemiska effekter
av svamparnas beteende i marken
Miljön inne på MAX IV-laboratoriet
känns fjärran från barrdoftande
skog och underjordiskt liv. Ändå är
det här som en del av svaren kan fås
vad gäller skogsmarkens inlagring
och nedbrytning av kol.
Vi rör oss bland glänsande metalldelar, sladdar och surrande utrustning inne i MAX IVlaboratoriets gamla lokaler på Ole Römers
väg. Professor Per Persson pekar på den lilla
provkammaren vid strålrör 811.
– Här stoppar vi ner våra jordprover. Vi är
exempelvis mycket intresserade av att studera järnets förekomst i jorden, säger han.
Han förklarar engagerat varför järnet är
så intressant att studera i sammanhanget.
Det är som att dyka ner i en science fictionvärld på mikroskopisk nivå, där rollinnehavarna är långt ifrån mänskliga och har unika
förmågor som exempelvis att kunna påverka järn i dess olika former. Det handlar om
mykorrhizasvamparna, som utsöndrar särskilda ämnen för att förändra järnmolekylernas form, vilket i sin tur gör det möjligt för
svamparna att bryta ner kolföreningarna i
det organiska materialet i marken.
– Järn är en nyckelkomponent i nedbrytningsprocessen, och för att följa denna
process är MAX-labs synkrotronljus extremt
värdefullt för oss, säger Per Persson.
Per Persson är molekylär geokemist, men
har sin arbetsplats bland biologer och miljö
vetare i Ekologihuset och rör sig samtidigt
hemtamt på MAX IV-laboratoriet. Hans
uppgift är att tillföra markkemiska perspektiv på forskningen om kolets underjordiska
tillvaro i skogsmark.
– Det som är unikt i projektet är att vi
kombinerar kemi och biologi, säger han och
konstaterar att mycket av forskningsfältet
generellt sett har fokuserat främst på de
större ekosystemskalorna och inte så mycket på mikro- och nanonivå.
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Per Persson tar även hjälp av ett nyinrättat laboratorium som han själv byggt upp på
Ekologihuset. Det är ett lab för vibrationsspektroskopi, finansierat av Naturvetenskapliga fakultetens infrastrukturpengar.
Där kan man i detalj studera vad som händer
i jordproverna, hur det organiska materialet
förändras rent kemiskt när mykorrhizasvampen växer på det. Per Persson påpekar att
labbet är tillgängligt för alla forskare inom
universitetet; såväl växtforskare som materialfysiker och medicinare kan ha nytta av
det, menar han.
Men det finns även andra metoder att an-

vända för att undersöka nedbrytningsprocessen i skogsmark. I en senare fas i projektet ska Per Persson och hans kollegor ta
hjälp av Nanolab på Fysiska institutionen för
att bygga små nanolandskap av organiska
strukturer. Tanken är att låta mykorrhizasvamparna växa in i ett antal olika landskap
där graden av heterogen miljö varierar. Det
ger forskarna möjlighet att studera hur nedbrytningen av kol påverkas av själva kom-

plexiteten i miljön som svampen lever i.
En annan idé som forskarna vill förverkliga
är att ta fram en ny generation biomarkörer.
Dessa små chip ska användas till att med hög
precision mäta både inlagring och nedbrytning av organiskt kol i marken. Sådana metoder saknas idag, vilket kraftigt begränsar
möjligheterna att undersöka och förutspå
hur kolinlagring i mark påverkas vid miljöoch klimatförändringar. Inledningsvis kommer man att sätta in små chip i de plexiglasskivor som Anders Tunlid jobbar med, för att
samla in en massa data om hur chipet reagerar i olika jordmiljöer.
– När vi väl har ett chip som vi vet hur det
reagerar kan vi sätta ut det i naturen för att
se vart miljön är på väg. Då kan vi använda
Håkans nylonpåsar till att studera om chipen
fungerar i verkligheten, säger Per Persson
och knyter bokstavligen ihop säcken kring
de många angreppssätten inom det aktuella
kolinlagringsprojektet, allt från nylonpåsar
och plexiglasskivor till kemiska detaljstudier
på nanonivå.
Text: Lena Björk Blixt
Foto: Gunnar Menander

Per Persson
undersöker
kemiska
effekter av
mykorrhiza
svamparnas
beteende
i marken.
Syftet är att
bättre förstå
de processer
som styr kol
inlagringen
på mikrooch nanonivå.
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Viktigt att värna
det personliga
ledarskapet
I LUMs artikelserie ”Det ademiska ledarskapets vardag” har turen kommit till Nils
Danielsen, vicerektor med särskilt ansvar för
bland annat ledarskap. Han får frågan om
universitetsledningens syn på ledarskapet och
vad man centralt har att erbjuda dem som
är intresserade av det akademiska
ledarskapet.

Vicerektor Nils Danielsen tycker att alla som har
möjlighet ska gå en grundläggande ledarskapskurs
för att få förståelse för
vad ledarskap innebär,
även om man kanske inte
själv vill bli chef.

20

												

LUM nr 6 | 2014

det Akademiska ledarskapets vardag

P

refekten har den svåraste ledarrollen, tycker vicerektor Nils Danielsen.
Och universitetet har mycket
att förlora på överbelastade prefekter. Den
som inte hinner med sin personal riskerar
sämre kvalitet på institutionens utbildning
och forskning – och så ska budgeten gå ihop
och lagar följas.
Så hur kan universitetsledningen underlätta för prefekterna?
Nils Danielsen fastslår inledningsvis att
prefekterna vid universitetet gör ett bra jobb.
– Min erfarenhet är att vi har många
goda ledare här, säger han.
Han förklarar prefekternas svåra roll med
att de kan uppleva sig klämda mellan sina
dekaner och sina anställda, dvs. institutionskollegorna.
– Sen är det ju inte meningen att prefekterna ska göra allting. Men hur institutionerna organiserar sig och vilket ledarskap det
innebär är inte en fråga som vi centralt äger,
utan det är upp till respektive fakultetsledning. Det är frihet under ansvar – och en
frihet som jag tror att man trivs med, säger
Nils Danielsen.
Men det yttersta ansvaret har universitetsledningen – och visst kan man göra en
del från centralt håll också.
– Man bör tänka två gånger innan man
skickar ut eller drar igång någonting som
man vet hamnar på prefekternas bord och
ger merarbete. Jag kan inte svara för alla,
men jag försöker verkligen fråga mig om det
är nödvändigt och vilken nytta det kommer
att göra. Sen finns det mycket som kommer
från departementet och annat håll som vi
inte kan påverka. Vi lever i en tid då det dokumenteras så in i bänken överallt….

En annan sak som Nils Danielsen tar upp
är ”att hålla sig till arbetslinjen”, det vill säga
att universitetsledningen inte ska gå direkt
till prefekterna med sina ärenden.
– Vi ska gå till dekanerna och dekanerna
till prefekterna – annars blir det lätt kaos.
Med jämna mellanrum diskuteras det
också i rektors ledningsråd om det finns administrativa rutiner som kan centraliseras
och därmed lyftas bort från institutionerna.
Lönehanteringen är ett sådant gott exempel.
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– Den visade sig fungera alldeles utmärkt
centralt – men annars ska man ju inte centralisera sådant som fungerar bra på institutionsnivå, tycker Nils Danielsen.
Inte heller tror han på att rekrytera ledare till akademin från näringslivet. Han är en
varm anhängare av det kollegiala ledarskapet som han menar vilar på en kreativ bas.
– Kreativitet kan inte kommenderas fram
och det ska absolut finnas utrymme för det
personliga ledarskapet. Inget strömlinjeformat, säger han bestämt, och menar att även
om besluten ibland tar lite längre tid så är
det en styrka när och att man väl är överens.
Från centralt håll har man arbetat mycket de senaste åren med att ta fram ett utbildningspaket för blivande, nya och erfarna
ledare vid Lunds universitet. De tre huvud-

kursen ”Nyfiken på ledarskapet”.
– Alla behöver inte och kan inte bli chefer – men det är bra om alla får förståelse
för vad ledarskapet innebär och kan stötta
sin chef.
När Nils Danielsen ser tillbaka på sina

egna erfarenheter som vardaglig akademisk
ledare – sex och ett halvt år som ordförande i en av utbildningsnämnderna på Medicinska fakulteten – är det budgetprocessen
han minns som ”knölig och tidskrävande”.
– Inte främst för att jag inte hade det administrativa stödet jag behövde, utan för att
pengapåsen var för liten för de höga ambitionerna.
Han hade gärna velat ge de goda krafter som finns i organisationen möjlighet att

”Man bör tänka två gånger innan man skickar ut
eller drar igång någonting som man vet hamnar
på prefekternas bord och ger merarbete.”
programmen omfattar ett par tvådagarsinternat plus en del grupparbete vid sidan
om. Till detta kommer kortare tilläggskurser inom ekonomi, juridik och konflikthantering samt fackliga frågor. Inte så omfattande
kan tyckas för en forskare som plötsligt ska
byta fokus och få institutionsbudgeten att
gå ihop samtidigt som personalen ska trivas
och utvecklas?
– Tack vare att kurserna inte är så tidskrävande kan alla som är intresserade gå
dem, säger Nils Danielsen och tycker att så
många som möjligt ska prova på den första

utveckla sina idéer för att stärka kvaliteten
inom utbildningen.
– Forskningsanslagen har ju ökat medan utbildningsanslagen långsamt gröpts ur,
konstaterar Nils Danielsen som inte är främmande för att lärosätena själva skulle tillåtas
att omdisponera delar av de båda anslagen.
Text: Maria Lindh
Foto: apelöga
FOTNOT: Möt några deltagare från LU:s le-

darskapskurser i nästa nummer av LUM. Se
tidigare intervjuer i serien: Christer Löfstedt i
LUM 4 och Lena Neij LUM 5.

Akademiskt ledarskap utreds på nationell nivå
Förre rektorn vid Stockholms universitet, Kåre Bremer, har nyligen fått
regeringens uppdrag att utreda ledarskapet vid universitet och högskolor.
Han ska analysera och kartlägga det nuvarande ledarskapet och lämna förslag på hur det kan utvecklas . Särskilt viktigt är hur ledarskapet är kopplat
till frågor om kvalitet och effektivitet i utbildning och forskning. Utredarens
förslag ska främst ligga till grund för universitet och högskolors egna beslut
om dessa frågor, men det kan också övervägas om det behövs åtgärder på
nationell nivå. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2015.
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Akademins lösning på jobbfrågan
Vad ska vi jobba med i framtiden? Och vem ska jobba? Forskning visar att hälften
av dagens jobb skulle kunna rationaliseras bort om tjugo år. Vid universitetet har
frågor om arbetslöshet och framtidens arbetsmarknad diskuterats vid flera olika
tillställningar de senaste månaderna. Nu senast på Debatt i Lund.
I början av juni samlades politiker, entreprenörer och forskare på konferensen Innovation for Jobs. En fråga som deltagarna
uppmanades att tänka nytt kring var den
svårlösta ekvationen att det även i tider av
god tillväxt inte skapas många nya jobb.
Hur ska samhället organiseras om man inte
vill ha en stor marginaliserad klass som står
utanför arbetsmarknaden? Nya och bättre
marknadsanpassade utbildningar var en lösning som lades fram, sänkta ingångslöner
och lägre arbetsgivaravgifter för den som
anställer ungdomar en annan.
Även andra förslag kom fram men samtliga får man nog säga låg långt ifrån lösningen på de stora problem som den brittiske
ekonomen Guy Standing förutspår. I slutet
av sommaren var han inbjuden som huvudtalare när 300 nordiska sociologer möttes
på konferens i Lund. Guy Standing har myntat begreppet prekariatet för den växande
marginaliserade grupp som hamnar utan-

för arbetsmarknaden. Han är noga med att
påpeka att prekariatet inte är en typisk underklass utan består av människor från vitt
skilda bakgrunder med det gemensamt att
de står utanför arbetsmarknaden och tvingas leva i en ständig ovisshet. Han menar att
denna marginaliserade grupp kan bli en ny
farlig klass och varnar för de konsekvenser
det kan få om den inte tas på allvar. Själv har
han varit med och grundat en ideell organisation som verkar för att alla människor ska
ha rätt till en basinkomst.
I Sverige brukar den rörelse som före-

språkar basinkomst eller medborgarlön lyfta fram Roland Paulsen, sociolog och forskare vid Ekonomihögskolan i Lund. Han är
flitig debattör i media och menar att arbete
har blivit ett självändamål:
– Egentligen skulle vi kunna arbeta mycket kortare arbetsdagar och ändå behålla vårt
välstånd, sa han när han deltog i höstens

första Debatt i Lund. Även basinkomst och
jobbdelning diskuterades av panelen som
förutom Roland Paulsen bestod av AnneMarie Pålsson, nationalekonom och RUTavdragets moder samt riksdagsledamöterna
Annika Lillemets (MP) och Jonas Jacobsson
Gjörtler (M).
Den sistnämnde menade att dagens arbetskraft ofta besitter unik kompetens och
att jobbdelning därför är omöjlig. Detta bestreds dock av Roland Paulsen som visade på
forskning som gjorts om den kunskapsbaserade ekonomin, där människor visserligen
får allt bättre utbildning men för den sakens
skull inte utför mer komplicerade arbeten.
– Faktum är att det aldrig har varit enklare att byta ut arbetskraft än vad det är idag,
sa Paulsen, och rev ner applåder från publiken där merparten verkade gilla tanken på
kortare arbetstid eller medborgarlön.
Text: Ulrik a Oredsson
Foto: Brit ta Collberg

Annika Lillemets, Roland Paulsen, Anne-Marie Pålsson och Jonas Jacobsson Gjörtler på Debatt i Lund.
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listan.
Ska vi spela rankningsspelet? Är det ens möjligt att låta
bli? Innovationsforskarna på CIRCLE och Entreprenörskapsforum höll ett rankningsseminarium i början
av terminen. Kristina Eneroth, vicerektor för internationalisering, listar några viktiga slutsatser.

Fem lärdomar om rankning
1

Internationell rankning är här för att stanna.
Man behöver inte gilla det, men internationell rankning
hade inte haft sådant genomslag om den inte levererat någon form av värde för studenter och andra intressenter. Resultaten
är inte nödvändigtvis fullt ut rättvisande, men de är enkla och därför slagkraftiga.

2

Bra forskning ger bra utbildning? En kritik som ofta
förs fram är att mycket rankning är baserad på forskning.
Det stämmer, men bland universitet som rankas bland topp
25 är flertalet också kända för att vara mycket duktiga på utbildning.
Kanske är det trots allt någon form av genomgående kvalitet som
uppmärksammas?

3

Konkurrensen om platserna på topp 100 listan

4

Rankning är inget bra sätt att förstå hur kvali-

hårdnar. För LU handlar internationell rankning idag
mycket om att skapa förutsättningar för framgångsrik internationell marknadsföring. LU har ett gott rykte, men det är en fördel att tillhöra topp 100-listan och konkurrensen om att hålla sig kvar
där hårdnar betydligt i takt med att asiatiska universitet alltmer etablerar sig internationellt.

tet kan utvecklas. Det är svårt att veta hur man ska förbättra en verksamhet baserat på rankningsresultat. Internationell ackreditering ger betydligt bättre möjligheter till input för
hur den egna verksamheten kan utvecklas.

5

Internationell jämförelse är viktigast! Som internationellt universitet så vore det fantastiskt om institutioner
och/eller program och ämnen gav sig i kast med internationell rankning inom sina respektive områden! Det är svårt att kritisera ämnesbaserad internationell rankning på det sätt som man kan
göra med universitetsgemensam rankning. Betydelsen av internationell jämförelse blir allt viktigare, liksom att ännu mer väga in studenternas erfarenheter.
Text: Brit ta Collberg
Foto: Gunnar Menander
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forskning.
Kristian Pietras huvudsakliga skäl till flytten var inte att han ville bli utnämnd till professor (även om professuren blev den första fasta tjänsten under hans 38-åriga liv).
Det var inte heller chansen att få återkomma
till sina rötter (även om han faktiskt nu bor
strax utanför sin barndoms Höllviken). Det
var i stället möjligheten att bygga upp en
helt ny verksamhet i forskningsbyn Medicon Village.
– Och det har blivit just så bra som jag
hoppades på. Vi flyttade in här i tomma lokaler för bara ett år sen, och fick bygga upp
allt från grunden från avfallsrutiner till placeringen av våra instrument. Det fungerar
fint nu, och samarbetet med forskargrupper och företag i närheten har varit värdefullt, säger han.

För två år sedan lämnade Kristian Pietras Karolinska Institutet för Lund, dit han lockades av
möjligheten att bygga upp en helt ny verksamhet på Medicon Village.

Han kartlägger
hur normala celler
hjälper cancerceller
cancerforskning. I en tumör växer

och förökar sig cancercellerna på ett
okontrollerat sätt. Men cancercellerna behöver också hjälp av andra,
normala celler för att tumören ska
kunna utvecklas. Det är detta nätverk av ”hjälparceller” som Kristian
Pietras inriktat sig på.
Kristian Pietras är professor i cancerforskning och ses som en av Medicinska fakultetens unga stjärnor. Han fick bland annat
förrförra året ett av de anslag från European
Research Council som ger både pengar och
prestige inom forskarvärlden. Han har också
24

fått stora anslag från Vetenskapsrådet och
Cancerfonden.
– Ja, det går bra för oss, och det är roligt. Det är visserligen ett tålamodsprövande yrke att vara forskare – allt tar så mycket
tid... Men i dagens hårda konkurrens är man
lycklig om man kan få pengar nog för en välfungerande verksamhet, säger han.
Kristian Pietras har varit postdoc vid Uni-

versity of California och sedan anställd vid
Karolinska Institutet, KI. Det väckte viss uppmärksamhet när han för två år sedan valde att lämna KI för Lund. Ett märkligt drag,
tyckte många av hans stockholmskollegor.

Avdelningen som Kristian Pietras tillhör,
Translationell cancerforskning, omfattar
runt 60 personer i olika forskargrupper. I
närheten på Medicon Village sitter också
bl.a. det strategiska forskningscentret Create Health på Institutionen för immunteknologi, och cancergenetikerna från Avdelningen för onkologi.
– Vi kan få tillgång till patientprover från
onkologerna om vi behöver titta på biomarkörer och olika celltyper i en tumör. Vi har
också kunnat hjälpa andra forskare som velat veta t.ex. hur ett visst protein påverkar
en tumör. Och så samarbetar vi med ett företag, Spago, som tar fram bättre kontrastmedel för MR-bilder av cancertumörer, berättar Kristian Pietras.
Hans egen forskning handlar om tumör-

cellernas samarbeten med andra, normala
celler som hjälper tumören på traven. Blodkärl är ett exempel: utan blodkärl kan en
tumör inte bli större än en ärta. Tumören
måste därför få blodkärlceller från omgivningen att växa in i tumörmassan och ge
den syre och näring.
Även bindväv är nödvändig för en tumör.
Bindvävsceller ger stadga, men har också
andra viktiga funktioner. Kristian Pietras
och hans medarbetare har t.o.m. visat att
en viss typ av bindvävsceller kan styra ut-
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vecklingen av en bröstcancer så att den blir
mer elakartad.
Det fyndet innebär att man hittat vad
forskarna kallar en ”måltavla för nya läkemedel”. Om det med något medel går att
störa de signaler hos bindväven som gör en
tumör mer elakartad, så borde resultatet ju
bli en mindre farlig tumör och en tillfrisknad patient.
Forskningen om bindvävens roll i en tumör var ren grundforskning, men har alltså
fått möjliga tillämpningar. Det gör Kristian
Pietras extra nöjd.
– Det finns ett stort intresse hos anslagsgivarna och staten för praktiskt användbara
resultat. Att få anslag till grundforskning är
oftast mycket svårare än att få anslag till til�lämpad forskning. Men här har vi ett exempel på grundforskning som inte hade några
tillämpningar alls i sikte, och som ändå visat
sig kunna leda till en behandling av cancer,
säger han.
Ett tredje område som forskargruppen

arbetar med är biomarkörer, ämnen i en patients celler som kan hjälpa läkarna att välja
den bästa behandlingen i varje enskilt fall.
Eftersom det finns mängder av undergrupper inom varje cancerform – bara bröstcancer anses ha minst fem olika undergrupper
– har sjukvården ett stort behov av sådana
verktyg.
Med sig från Stockholm hade Kristian
Pietras tre doktorander. Nu har gruppen
växt till fyra doktorander, fem post docs
och en tekniker. Tyvärr växer dock antalet
timmar i en arbetsvecka inte i samma takt,
och de kommittéer, nämnder och liknande
en professor väntas ingå i tar mycket tid.
– Därför kan min egen forskargrupp
ibland hamna i skymundan, eftersom dess
medlemmar är så självgående. Och om man
inte aktar sig går arbetet också ut över familjen. Men jag försöker ju akta mig, och
se till att jag kommer hem till middag varje
dag, säger Kristian Pietras. Med ett tredje barn som bara är några månader gammalt har han fullt upp både i yrkeslivet och
hemlivet.
Text: Ingel a Björck
Foto: Gunnar Menander
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Rätt tarmbakterier
kan hejda åderförkalkning
tvärforskning. ”Är det mina

tarmbakteriers fel att jag är
tjock?” Det är titeln på ett föredrag som Frida Fåk hållit, och det
är också bland annat detta hon
forskar om: sambandet mellan
bakteriefloran i tarmen och en
persons vikt och hälsa. På fritiden
ägnar hon sig åt att teckna och
måla, och skulle gärna se att den
hobbyn blev mer av ett arbete.
Frida Fåk är biolog och arbetar i gränslandet mellan biologi, medicin och livsmedelsteknologi. Hennes forskning är framför allt inriktad på åderförkalkning och
hur man ska kunna hindra att ”plack”,
ansamlingar av kolesterol i blodkärlen,
lossnar och ger upphov till blodproppar.
– Plack finns hos de flesta äldre människor. Men vad är det som gör att placken sitter stabilt på plats hos somliga och
aldrig gör någon skada, medan de lossnar och ger blodproppar hos andra? undrar hon.
Hon tror själv att det delvis beror på
tarmbakterierna. Undersökningar har
nämligen visat att åderförkalkningspatienter har en annan tarmflora än friska
personer. I så fall kunde man kanske förebygga åderförkalkning genom fiberprodukter som gynnar bra tarmbakterier, och behandla redan uppkommen
åderförkalkning genom att ersätta dåliga bakterier med en mer gynnsam bakterieflora.
Ett av Frida Fåks mål är nu att ta fram
en livsmedelsprodukt som är både god
och full av åderförkalkningshämmande
fibrer. Lyckas det, så blir hon själv en av
de första konsumenterna.
– Ja, definitivt. Jag har en del åderförkalkning i släkten och vill gärna göra

Frida Fåk – forskare och tecknare.

vad jag kan för att förebygga sjukdomen!
För dem som redan fått förändringar i
blodkärlen hoppas hon också att tillförsel
av nya tarmbakterier kan ha effekt. Tanken är att sätta samman en ”cocktail”
på 15–20 olika nyttiga bakterier, som
kan etablera sig i tarmen och se till att
de sämre bakterierna inte får en chans
att bre ut sig.
Bakterier är egentligen väldigt mycket mindre än Frida Fåks ursprungliga favoritvarelser, som hör hemma i en större
skala. Hon började som ”grön biolog”,
en sådan som studerar djuren i deras naturliga ekosystem och inte i labbet. Kvar
från den tiden är hennes intresse för att
teckna djur. Än så länge är tecknandet
mest en hobby, men hon har gått på kurser i forskningskommunikation och illustration, och startat ett eget litet företag
på området.
För att återgå till frågan i textens början ”Är det mina tarmbakteriers fel att jag
är tjock?” vill Frida Fåk svara ja – åtminstone när det gäller råttor. Om man ger
en fet råtta tarmbakterier från en råtta
som fått samma mat men hållit sig smal,
så går den ner i vikt så att båda råttorna
snart blir lika smala.
Text: Ingel a Björck
Foto: Gunnar Menander
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forskning.

Övade kommunikation
på sommarskola i Kina
forskningskommunikation. Som
en av ett fåtal nordiska representanter har Petra Schoon vid Geologiska institutionen deltagit i en
tvärvetenskaplig sommarskola i
Shanghai, Kina. Där fick en exklusiv
grupp studenter och forskare med
intresse för marina och klimatförändringsfrågor träna i att förmedla
komplexa forskningsresultat till
beslutsfattare.

På den internationella sommarskolan Clim
Eco4 i Shanghai, med fokus på marina och
klimatrelaterade frågor, samlades ett femtiotal studenter och unga forskare från flera
vetenskapliga discipliner. Petra Schoon, som
gör en postdoc i marin organisk geokemi,
var en av de utvalda forskarna och den enda
deltagaren från Sverige. Hon uppskattade
att sommarskolan var både internationell
och tvärvetenskaplig.
– Jag lärde mig mycket om hur forskare med olika bakgrund tänker och jag fick
många nya kontakter både inom mitt eget
och andras forskningsområden.
Kopplingar och interaktioner i den ma-

rina miljön är mycket komplexa, särskilt om
man även beaktar globala klimatförändringar. Ett av målen för sommarskolan var därför att utbilda deltagarna i att använda indikatorer (exempelvis förekomst av närsalter,
växthusgaser eller vissa fossil) i modeller för
att underbygga klimatbeslut. Ett annat mål
var att utbilda dem i att presentera vetenskapliga resultat för beslutsfattare. För att
beskriva och kommunicera så här komplexa
problem behöver naturvetare och socioekonomer lära sig att arbeta tillsammans.
– Att vi fick arbeta med problem i mindre grupper var verkligen strålande, säger
Petra Schoon.
I Petra Schoons grupp var de sex perso-

ner med väldigt olika bakgrund, bland andra
en paleoekolog, en geolog, en klimatmodellerare och en antropolog. Alla i gruppen
forskar på olika tidsskalor från decennier till
miljoner av år och utmaningen var nu att
arbeta med en stor mängd data för att lösa
ett problem tillsammans.
– Under de två första dagarna fungerade
inte kommunikationen inom gruppen, berättar Petra Schoon. Det kändes som att vi

Petra Schoon visar bilder från den tvärvetenskapliga sommarskolan i Shanghai hon deltog i.

argumenterade mot varandra, men efter en
tid kom vi på att vi faktiskt menade samma
sak, vi hade bara talat olika språk.
Att gruppmedlemmarna till en början
tycktes angripa problemet utifrån olika målbilder, gjorde det också svårt att nå fram
till en gemensam slutsats, berättar Petra
Schoon.
– Det var en stor upplevelse att vi till
slut övervann dessa svårigheter och det var
mycket lärorikt att gemensamt få presentera
våra resultat inför en grupp ”beslutsfattare”.
Petra Schoon, som gör sin postdoc inom

DISCO-projektet
DISCO-projektet – Orsaker och verkan
av kustnära marin försurning – studerar miljöförändringar i Skagerrak
och Östersjön under de senaste 200
åren särskilt med avseende på marin
försurning. Inom projektet tittar Petra
Schoon på biomarkörer, molekylära
fossil såsom lipider, som ger information om miljön organismerna från
olika tidsåldrar levde i. Projektet är
finansierat av det svenska vetenskapsrådet Formas och kan följas på blog-
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gen http://disco.blogg.lu.se/
ClimEco4 hade titeln: Avgränsar
frågorna om klimatförändringar och
effekter på marina ekosystem: Att
överbrygga klyftan mellan forskning,
analyser, policy och förvaltning.
ClimEco-programmet ingår i det
internationella projektet IMBER som
syftar till att undersöka hur marina biogeokemiska kretslopp och ekosystem
svarar på klimatförändringar och hur
detta påverkar vårt samhälle.

DISCO-projektet – ett projekt som fokuserar
på effekterna av havsförsurning – är säker
på att hennes deltagande i sommarskolan
kommer att vara användbart för både henne
själv och för DISCO-projektet som helhet.
– Vi kan se att försurningen av havet är
ett problem för hela samhället eftersom den
påverkar resurser som människan utnyttjar.
Efter resan till Shanghai inser jag än mer att
det är vår uppgift som forskare att föra ut
detta budskap till beslutsfattare och en bredare allmänhet, avslutar Petra Schoon.
Text: Pia Romare
Foto: Gunnar Menander
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Sand istället för sten
motar kusterosionen
Professors sandkamp belönad med brygga

Utomlands är metoden vanligare, inte
minst i turistområden.
Redan 1984 utvecklade Hans Hanson
beräkningsmodeller i USA för amerikanska
US Army. Det ledde bland annat till att Miami Beach i Florida sedan slutet 1980-talet
lägger ut sand varje år. Varje investerad dollar uppskattas där betala sig 1.800 gånger.
Men klirr i kommunernas turistkassa är

teknisk vattenresurslära. För

första gången har en svensk kommun lagt ut stora mängder sand på
sina stränder som ett sätt att mota
kusterosionen. Det hade förmodligen aldrig skett om det inte vore
för Hans Hanson, professor i teknisk
vattenresurslära vid LTH, som ”tjatat på kommungubbar och departement de senaste 25 åren”.
I Ystad sandskog finns sedan i somras
80.000 kubikmeter kritvit, finkornig, nyutlagd sand. Metoden är fortfarande kontroversiell i Sverige. Enligt Hans Hanson handlar
det bland annat om att ryggmärgsreaktionen leder tankarna fel.
– När havet gröper ur strandlinjen dumpar husägare och kommuner stenar mot
strandkanten för att rädda den egna kusten. Den blir kvar, men sanden försvinner.
Och framförallt blir grannens erosion kraftigare istället, förklarar han och exemplifierar
med Öresundskusten:
– Se på Landskrona eller Höganäs. E ller
utmed Löderups strandbad på sydkusten.

Där har sandstränder försvunnit utmed
långa kuststräckor eftersom folk lagt ut
stenbumlingar.
Lägger man ut så pass mycket sand så
att nivån går i takt med stigande havsnivåer, ökar också de bakomliggande klitterna
genom vindens försorg. På så sätt minskar
risken för erosion och översvämningar.
Proceduren att lägga ut sand upprepas i

Ystad vart tredje år. Här har man reserverat
tio miljoner kronor för vardera ytterligare
två påfyllningar fram till 2020. Då löper det
nuvarande tillståndet från miljödomstolen
ut. Sanden hämtas från havet utanför Sandhammaren på femton meters djup.
Ystads kommunalråd Kristina Bendz menar att det är välinvesterade pengar.
– Våra sandstränder uppskattas generera 50 miljoner kronor årligen. Det handlar
om allt från glasskioskförsäljning till
övernattning på strandhotell.

inte det viktigaste motivet till sandutläggningen, understryker Hans Hanson. I Ystad
har erosionen främst naturliga förklaringar
till följd av växlingar i vindriktningen, men
till följd av den globala uppvärmningen stiger havet allt snabbare och erosionen blir
vanligare.
– Världshaven stiger nu drygt fyra millimeter per år. Det är en dubblering från
1950-talet. För varje centimeter drar sig
havet tillbaka en meter, säger Hans Hanson.
Då gäller det att hitta en bukett av åtgärder som inte bara kostar, utan kan ge
ekonomiskt värde tillbaka, såsom turism eller skydd av egendomar som på det flacka
Falsterbonäset där man nu också planerar
sandutläggning längs med den södra delen.
I somras uppmärksammade Ystads kommun
Hans Hansons mångåriga insatser för kommunens
stränder
genom att namnge en
av bryggorna i Ystad
Sandskog till ”Professor Hans Hansons
brygga”.
– Den är jag himla
stolt över. Det är inte
varje dag man får en
brygga uppkallad efter sig, säger Hans
Hanson med ett leende.
Text: Kristina
Lindgärde
Foto: K äthe Hanson

Hans Hanson vid
bryggan som Ystad
kommun har uppkallat efter honom.
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De indirekta kostnaderna fortsätter att vara en het potatis, både i den interna universitetsdebatten och i förhandlingar med externa forskningsfinansiärer.
– Lokaler, uppvärmning, bibliotek och service ska finansieras – annars kan
forskningen inte bedrivas. Men det är inte rimligt att alla finansiärer ska betala lika
stor del av de indirekta kostnaderna, anser Lennart Nilsson, VD för Crafoordska
stiftelsen och tidigare ordförande i universitetsstyrelsen.

– Rektor borde ha
en större pott att fördela
I förra LUM berättade vi om de interna diskussionerna kring medfinansiering av externa forskningsbidrag. Många finansiärer är
inte beredda att fullt ut betala de indirekta
kostnaderna för den forskning de ger bidrag
till (se faktaruta). Det kan tyckas paradoxalt
men institutioner anser sig allt oftare inte
ha råd att ta emot anslag från sådana finansiärer. De klarar inte av medfinansieringen.
I LUM argumenterade Kemiska institutionens prefekt Olle Söderman för att Lunds
universitets rektor borde medfinansiera åtminstone en del av de särskilt prestigefyllda
internationella forskningsbidragen, exempelvis ERC-grants. Detta för att de stärker
universitetets anseende som helhet. Rektors
beslut blev dock ett annat. Att medfinansiera så stora anslag förutsätter att mer pengar
stannar på central nivå, och följaktligen att
fakulteterna får mindre. Och till detta säger
fakulteterna nej.

Lennart Nilsson, VD Crafoordska stiftelsen:
”Crafoordska stiftelsen betalar max 35 procent av de indirekta kostnaderna för forskning som
vi stöder. Vi vet att det ofta inte räcker. Men vi vill vara säkra på att institutionen och universitetet också är engagerade i projektet. Som privat stiftelse har vi dock en särställning. Stiftelser som bygger på skattemedel borde täcka de indirekta kostnaderna fullt ut, det är min uppfattning”.

Lennart Nilsson är VD för Crafoordska stiftelsen och tidigare ordförande i universitetsstyrelsen.

Här finns något av kärnan i universi-

tetets problematik, menar Lennart Nilsson.
För det handlar inte bara om hur mycket de
externa finansiärerna är beredda att betala
för den infrastruktur, fysiska och intellektuella miljö, som universitetet erbjuder. Det
handlar också i hög grad om den interna
maktbalansen.
Formellt har rektor rätt att behålla så
mycket som han eller hon anser behövs på
central nivå. Men i praktiken är det svårt
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att gå emot fakulteterna. Detta vet Lennart
Nilsson, som satt i Lunds universitets styrelse från 1995 till 2004 – de sista sex åren
som dess ordförande.
– Stora, gamla universitet som Lunds är
starkt decentraliserade. Fakulteterna har
mycket makt och ser främst till sina egna
intressen.
Men för att universitetet ska hålla ihop
och utvecklas krävs att den centrala mak-

ten inom universitetet får mer ekonomiska
muskler, menar Lennart Nilsson. ”Money
talks” och en rektor utan budget har inte
mycket att komma med.
– Jag har hela tiden ansett att rektor bör
ha en betydligt större pott att röra sig med.
Då kan han eller hon komma ur sin isolering,
matcha fakulteterna och stödja nydanande
verksamhet.
I en kollegial organisation som akademin
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krävs en särskild ledarstil för att få verksamheten med sig och utverka en omfördelning
av medel. Lennart Nilssons råd till dåvarande
rektorn Boel Flodgren var att samla dekanerna kring sig som en ledningsgrupp och
det var så dekanrådet bildades – i dag Rektors ledningsråd.
Ska fakulteterna släppa till pengar till rektor och den centrala nivån krävs nämligen
att de både känner sig delaktiga, medansvariga och dessutom har djup kunskap om
den centrala administrationens och rektors
roll. Idag är det inte alltid så, fortsätter Lennart Nilsson.
Den ”fullkostnadsmodell” som används
sedan några år bidrar tyvärr inte till att bryta
maktspelet, menar han.
I dag fördelas alla anslag ut i verk-

samheten. Sedan görs avdrag för indirekta
kostnader på tre nivåer – central-, fakultetsoch institutionsnivå. Pengar som går till att
finansiera sådant som LADOK, UB, personal- och löneadministration etc.
– Det är egentligen inget fel på ”fullkostnadsmodellen” för den visar vad olika saker
kostar. Men på ett psykologiskt plan fungerar den inte, menar Lennart Nilsson.
– En massa interndebiteringar som innebär att man på institutionerna får betala
t.ex. tio procent till centraladministrationen

upplevs lätt som orättvist och att pengarna
går till något som man inte själv har nytta av.
”Fullkostnadsmodellen” behöver juste-

ras. Lennart Nilssons erfarenhet från näringslivet säger honom att det är bättre att redan
från början lyfta av kostnaden för den centrala administrationen och kanske också för
fakulteternas administration, innan pengarna fördelas inom övriga verksamheten.
– Skiljer man från början av exempelvis
tio procent av anslagen till centraladministrationen så får man rätt fokus, nämligen
på vad man vill åstadkomma. Istället för att
bara göra ett administrativt avdrag, så bjuder man in dekaner och prefekter till diskussion om vad administrationen ska leverera och vad den ska få kosta. Då får vi den
djupa, konkreta kunskap som behövs för att
fatta kompetenta beslut för helheten och
inte bara bevaka särintressen.
Som ordförande i Lunds universitetsstyrelse menade Lennart Nilsson att universitetet var starkt men ”för spretigt”.
– Det är inte svårt att dra igång verksamheter eller låta dem växa – den största utmaningen är att välja bort och lägga ner.
En komplicerande faktor är den korta
mandattiden för akademiska ledare, anser
han.
– Många prefekter sitter bara tre år, men

Crafoordska stiftelsen
Grundades av industrimannen
Holger Crafoord.
Har sedan starten anslagit
750-800 miljoner kronor till Lunds
universitet av en total summa på 1,3
miljarder kr.
VD Lennart Nilsson, tidigare
styrelseordförande för Lunds universitet.
Anslog i år 46,6 miljoner kronor
till vetenskaplig forskning varav 41
miljoner kronor till Lunds universitet. En stor del går till teknisk,
naturvetenskaplig och medicinsk
forskning men stora anslag ges också
till de torra områdena. Crafoordska
stiftelsen donerar också till enskilda
projekt och har exempelvis bidragit
med tio miljoner kronor till nya humanist- och teologihuset LUX.

det krävs minst fyra–fem år för att genomföra en förändring. Universitetet skulle utvecklas bättre som organisation om prefekterna satt i exempelvis nio år, slutar Lennart
Nilsson.
Text: Brit ta Collberg
Foto: Gunnar Menander

extern forskningsfinansiering – så funkar det
En stor del av universitetets forskningspengar kommer från externa finansiärer –
statliga som Vetenskapsrådet eller privata
som Wallenbergstiftelserna, svenska eller
internationella.
Externa anslag erövras i konkurrens
av forskarna själva till skillnad från de
statliga fakultetsanslagen som betalas ut
direkt till universiteten enligt schablonberäkningar av vad verksamheten behöver.
De externa bidragen får allt större
betydelse. Förra året stod de för cirka
hälften av Lunds universitets forskningsbudget som totalt ligger på närmare fem
miljarder kronor.
Flera finansiärer har som villkor för att
ge bidrag att universitetet ska medfinansiera forskningsprojekt, och de bidrar till
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bara en mindre del av de indirekta kostnaderna. Resultatet är att allt mer av fakultetsanslagen intecknas för att universitetet
ska kunna ta emot de externa pengarna.
Högskoleförbundet SUHFs fullkostnadsmodell, som svenska universitet
följer, går ut på att externfinansiärer ska
betala fullt för de indirekta kostnader
som forskningen genererar i form av
infrastruktur, administration, service, bibliotek etc. Offentliga externfinansiärer är
ålagda att följa modellen och Vetenskapsrådet VR, Forte, Formas och Energimyndigheten täcker alla indirekta kostnader.
Privata forskningsstiftelser måste inte
följa fullkostnadsmodellen. Samma sak
gäller de stiftelser som grundades med
löntagarfondspengar. Dessa organisatio-

ner är egna juridiska personer och inte en
del av staten.
För ett par år sedan bestämde sig flera
forskningsstiftelser (bl.a. MISTRA och Riksbankens jubileumsfond) för att frångå en
procentuell schablon för indirekta kostnader. Man ger nu ”ett skäligt bidrag” till de
indirekta kostnaderna och är inte beredd
att täcka dem fullt ut. På det viset vill man
dels försäkra sig om att universiteten är
engagerade i de projekt som får forskningsbidrag, dels uppmuntra lärosätena
att effektivisera sin administration.
De indirekta kostnaderna varierar kraftigt beroende på universitet, fakultet och
institution: det kan handla om alltifrån tio
till nittio procents påslag på själva forskningsbidraget.
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utbildning.

Så kan universitetet
bli mer tillgängligt
Teknologer och industridesignstudenter
utformade prototyper på gemensam kurs
design. Med ganska små medel kan
universitetet bli tillgängligt för alla.
Det menar ett antal teknologer
och industridesignstudenter som
nyligen utformat prototyper på
exempelvis inkluderande föreläsningssalar, interaktiva trappor och
handfasta mingelbrickor.

Projekten kom till vid en kurs om universell
design som LTH-avdelningen Certec sedan
tio år ger för industridesignstudenter och
vissa civilingenjörsprogram. Studentarbetena utgår från verkliga miljöer: Lundalänken, nya medicinhistoriska museet och
Kulturen i Lund är exempel på tidigare års
teman. I år fick alltså studenterna i uppdrag

att förbättra sin egen universitetsmiljö.
– Kursen är en rolig kombination av teknologer och industridesignstudenter. Det
händer mycket i mötena eftersom infallsvinklarna är så olika. Det är viktigt att mötet sker redan nu och inte först i arbetslivet,
menar kursansvarige Håkan Neveryd.
Infocom-studenten Erik Alstersjö, som

under kursen utvecklade en digital poster,
instämmer.
– Det var oerhört intressant och lärorikt.
Det blev många krockar när jag kom med
mina programmeringskunskaper. Att man
fick stötas och blötas med studenter som
tänker annorlunda var det bästa, säger han.
Kursen är unik i sitt slag, men Håkan Neveryd hoppas att vi snart kommer få se snarlika utbildningar på andra högskolor. Han
menar att vi snart befinner sig i något av

Några av projekten

Konferensen är hitåt! Istället
för röda mattan kan man rulla ut
den här blå-orangea varianten. För
personer med synskador fyller kontrastfärgerna mer än en dekorativ
funktion: konstrasterna gör mattan
enklare att få syn på och följa. De
vita mellanlinjerna förstärker kontrasten ytterligare.

Kolla, vi sticker ner! I matteannexet,
liksom i många andra hus, måste rullstolsburna ta sig till källarvåningen för
att komma in i föreläsningssalen. Få vet
att källarentrén fungerar precis lika bra
som markplansdito. Kanske kan det här
virtuella hålet ändra på det? En kamera
avslöjar att ett interaktivt konstverk finns
placerat på våningen nedanför. ”På så sätt
hajar man till och lockas gå ner”, förklarar
Maria O’Brian, industridesignstudent och
en av studenterna bakom förslaget.
bild: björn fjaestad
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Var ligger MA 07? Gör dagens
översiktskartor taktila. Och lägg till
en knapprad som via en ljusslinga visar vägen till alla rum. Med en extra
knapptryckning på en rullstolssymbol blir man istället visad hiss-vägen.
Eller så kan man välja att få vägen
uppläst. ”Ofta är man stressad när
man ska hitta rätt. I sådana lägen är
lättbegriplighet guld värt för alla”,
säger infocom-studenten Dennis
Samuelsson.
bild: simon linge
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ett skifte där man så långt som möjligt
eftersträvar att bygga in tillgängligheten redan från början. Det blir bättre så,
tycker han.
På försommaren arrangerade kollegan Per-Olof Hedvall en stor, internationell konferens på temat. Där passade
man också på att demonstrera studentprojekten.

Helena Thorfinn har haft stora framgångar
med sin bok ”Innan floden tar oss”
som hon skrev på
Lunds universitets
författarskola.
Nu bor hon i Burma där hon skriver
på sin andra bok.
foto: nille leander

Kristina Lindgärde

Universell design
Universell design handlar om hur
vår miljö och våra produkter kan
utformas på ett sätt så att det blir
bättre för alla, oavsett om du har
en funktionsnedsättning eller ej.
Allt sedan universell design inlemmades i en FN-konvention år 2008
har begreppet vuxit i betydelse.

Innovativa postrar På dagens
pappers-postrar trängs mycket information på liten yta. Men med hjälp av en
stor 32-tums touch screen blir det lättare
att fånga konferensbesökaren. Genom
att begränsa sig till en klickbar rubrik,
ingress och bild får man både ”lockbetet”
och fördjupningen. Dessutom blir det
lättare att visa bland annat animationer,
hologram och ge plats för kommentarer.
Studenterna
stod för idé
och mjukvara.
Hårdvaran
lånades av
lundabolaget
Flatfrog.
bild: agnes
sjöberg
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Författarskolan hjälpte
henne till ny karriär
Filmrättigheterna sålda till första boken
Alumn. Att skriva en bok som blir

en bestseller låter som en dröm. Helena Thorfinns debut ”Innan floden
tar oss” kom till på Författarskolan
2012. Nu är den översatt till flera
språk, filmrättigheterna är sålda
och Helena har fått en ny karriär.
Författarskolan vid Lunds universitet firade
tio år i våras. Mångsysslaren Helena Thorfinn, journalist, biståndsarbetare, antropolog och numera författare är ett av de mer
kända namnen från utbildningen.
– På Författarskolan var jag plötsligt omgiven av kreativa och inspirerande elever och
lärare. Och äntligen fick jag tid att gå upp i
skrivandet. Tack vare främst författaren Sigrid Combüchen och professor Lisa Christensen lyckades jag ro min roman i land.
För boken hade börjat leva redan innan
Helena Thorfinn började på Författarskolan
i Lund. Den inleddes när Helena med familj
bodde i Bangladesh. Under tre år arbetade
hon för Sida och kunde ofta inte undgå att
se livet i Dhaka som en film, med ett myllrande persongalleri, dofter, drama, intriger,
enorma kontraster. Och när Helena började
skriva gick det inte att sluta. Hon skrev överallt, i palats, på upp- och nervända hönsburar i fattiga byar och runt pooler. Väl hemma
i Sverige formades hundratals sidor om till

en fullödig roman. Men att den skulle bli en
bestseller var inte med på kartan.
– Jag var helt inställd på att jag skulle få
trycka upp boken själv i källaren. När jag fick
veta att den skulle bli utgiven av ett stort förlag låg jag istället sömnlös och undrade om
jag skulle få en fatwa på mig, eftersom jag
skriver om muslimer och islam.
Flera bangladeshiska vänner fick dock
läsa boken innan den trycktes. Deras råd
var att ta bort Muhammed överallt där han
nämndes, för att vara på den säkra sidan.
Allah däremot fick vara kvar. Boken har nu
översatts till engelska, polska, norska och
isländska och snart även till bangla.
I augusti gick flyttlasset för Lundafa-

miljen igen, den här gången till Burma, och
nu är det Helenas man som har fått ett FNjobb och hon som följer med. I Burma ska
Helena skriva och historien är redan tydlig,
men vad som kommer hända berättar hon
inget om.
– Men jag ska skriva klart min andra roman! Och börja med yoga och bli lite mer
buddhistisk. Jag kommer få chansen att vara
ifred och det behövs. Att skriva är som en
såpbubbla, den går sönder om det är för
mycket annat runt. Åtminstone är det så
för mig.
Jenny Loftrup
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boken.
redaktör: Ingela Björck

foto: charlotte carlberg bärg

Utbildningsforskning
med bredd och djup
ANDERS PERSSON & ROGER JOHANSSON

Vetenskapliga perspektiv på lärande,
undervisning och utbildning
i olika institutionella sammanhang
Helena Sandberg, docent i medieoch kommunikationsvetenskap

Hur påverkas barn
av internetreklam?
– Barn använder reklamen både som
underhållning, information och som
en sorts extrakompis, eftersom den
ofta är interaktiv. Men vi ser också
att reklamen ofta stör och oroar
dem. Medan det talas mycket om
andra risker med barns internetanvändning, som näthat, mobbning
och ”grooming”, så är reklamen
sällan uppmärksammad.
– Barn har inte förmågan att titta
bort från bilder som med färg, rörelser och häftiga effekter vill dra till
sig våra blickar. Det är först i vuxen
ålder som våra hjärnor utvecklats så
att detta blir möjligt. För barn blir
därför internetreklamen mycket
påträngande. Det gäller både den
som är direkt avsedd
för barn och den som
vänder sig till vuxna –
reklam om porr- och
datingsajter, alkohol
och våldsspel – som kan
finnas på t.ex. spelsidor barn hamnar på.

HELENA SANDBERG

Rörlig måltavla
– Internetreklam
riktad till barn
(Institutionen för
kommunikation och medier)
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(Institutionen för utbildningsvetenskap)
Hur väl är nya digitala läromedel anpassade till våra kognitiva förmågor? Vilka färdigheter är viktigast för ett bra studieresultat?
Hur bör skolmatematiken utformas för att
passa flickor bättre?
Detta och mycket mer tas upp i antologin, som vuxit fram ur LU:s utbildningsvetenskapliga forskarnätverk. En tredjedel
av författarna är samhällsvetare, en tredjedel humanister, och resten kommer från
områdena medicin, teknik, naturvetenskap
och konstnärlig utbildning.
När det gäller digitala läromedel, så tar

kognitionsvetaren Björn Sjödén bl.a. upp
två av deras fördelar: de kan automatiskt
anpassa sig till en lagom nivå för varje elev,
och de har obegränsat tålamod. Björn Sjödén ser ingen risk för att tekniken ska ”ta
över” klassrummen, utan att den i stället frigör mänskliga resurser för andra ändamål.
Ett helt annat ämne behandlas av Anna
Houmann från Musikhögskolan. Hon skriver
om musiklärares upplevelse av handlingsutrymme, och redogör för livsberättelser som
en undervisningsmetod i musiklärarutbildningen.

BIBI JONSSON, BIRTHE SJÖBERG m.fl. (red).

Från Bruket till Yarden
(Absalon)
De två ovannämnda redaktörerna för denna antologi – som har
underrubriken ”Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur” – är professorer i litteraturvetenskap vid LU. Bidragen i boken handlar både
om klassiska arbetarförfattare och om det nya arbetarlitterära uppsving som representeras av bl.a. Susanna Alakoski, Johan Jönson
och Kristian Lundberg.

STEN ÅKE NILSSON

Trädgårdarna i Kashmir och andra essäer
(Atlantis)
Författare är professor emeritus i konstvetenskap från LU, och har
här samlat ett urval av sina essäer. Ett tema är 1700-talskonst –
både folkliga träsnitt och porträtt eller karikatyrer av gustavianska
kulturpersonligheter som Bellman, Sergel och Ehrensvärd. Ett annat tema är mentalsjukdom och konstnärligt skapande, där bl.a.
C.F. Hill och Carl Samuel Graffman behandlas. Engelsk arkitektur
och indisk trädgårdskonst tillhör också ämnena i boken.
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folk.

Mats Eriksson, professor i bergsgrundsgeologi och
hängiven musikentusiast, vet hur man får fossil att
rocka.
– De avtryck man hittar i berg från gamla havsbottnar berättar en historia för mig, säger han.
En av historierna har han gjort till en låttext som
ett Black Metal-band skrivit musiken till. Plattan
är snart färdig för lansering.

Mats Eriksson med idolen King Diamond, som han uppkallat ett fossil efter.

Geologiprofessor skrev
hårdrockslåt om fossil
Det första fossil som Mats Eriksson introducerade i hårdrockens värld hittade han 2006
på Gotland. När en ny art beskrivs ska den
namnges, gärna på ett fint och lite personligt sätt.
– Jag hade döpt ett par tidigare fossil efter min bror och mina kompisar. Nu namngav jag mitt nya fossil efter Lemmy Kilmister
i bandet Motörhead.
Några år senare fick ”Kilmister” sällskap
av en annan hårdrockstjärna, dansk-amerikanen King Diamond. Mats Eriksson hade
nu två fossil – bägge havsborstmaskar med
cirka 420 miljoner år på nacken – uppkallade efter sina musikidoler och detta spreds
till hårdrocksmagasin och andra intressesidor på nätet.
Esben Horn, som jobbar med att göra
modeller av bland annat fossil till museer,
och som dessutom är musikentusiast, läste
om rockfossilerna och ville göra rekonstruktioner av dem.
Detta ledde i sin tur till att Geomuseum
Faxe i Danmark ville göra en utställning på
hårdrockfossilerna och dessutom ha med
punkfossil som andra forskare hade funnit
och namngett. Esbern Horn fick bråttom
och gjorde en stor trilobit i läder av fossiLUM nr 6 | 2014

let som döpts efter Sid Vicious i Sex Pistols.
Utställningen ”Heavy Metal & Punk fossils” öppnade förra sommaren och vernissagen nådde världspressen eftersom King
Diamond var med vid invigningen.
Inte minst fossilutställningar bör lämna
avtryck i museibutiker så det ordnades med
t-shirts med tryck som påminner om King
Diamonds artistlogga kombinerad med det
rekonstruerade ”King Diamond”-fossilet.
– Både han och hans fru fick så klart varsin t-shirt, säger Mats Eriksson och visar stolt
ett foto där han och rockstjärnan poserar
med tröjorna på.
Efter Faxe vandrade utställningen vidare till det naturhistoriska museet i Oslo där
den öppnades nu i sommar och pågår hela
hösten.
– Andra museer har också hört av sig –
men det är inte klart än vad som händer efter årsskiftet med utställningen, säger Mats
Eriksson.
Till dess ska också en vinylplatta med
Mats Erikssons låttext vara färdig. Omslaget är nästan klart med ”King Diamond”fossilet och artistloggan samt låttexten nedskriven.
– Nu pressar vi 500 plattor – och för mig

är detta rätt fantastiskt. Jag som gammal vinylsamlare och hårdrockare har nu fått göra
en platta om mina älskade fossil.
Mats Eriksson ser denna del av jobbet
som tredje uppgiften – en välbehövlig krydda i vardagsarbetet på Geocentrum. Elgitarren la han på hyllan under doktorandtiden
och idag saknar han inte det egna musicerandet så mycket – men däremot gemenskapen
som uppstår när man gör musik tillsammans.
– Nu får jag ju faktiskt jobba med etablerade musikproducenter. Detta känns som
helt utanför boxen och roligt att även få dela
med sig av till mina studenter, säger han.
Maria Lindh
Fotnot. Låten som Mats Eriksson skrivit text

till, Deep Time Predator, finns redan nu digitalt med sångaren Tomas ”Tompa” Lindberg
från bandet Al the Gates. Musiken är producerad av Submerged (Brooklyn, New York).

Mats Eriksson
Är: Professor i berggrundsgeologi
Musikkarriär: Började spela klarinett som 7-åring, el-gitarr i högstadiet, bildat och spelat i ett flertal
metal-band.
Förebilder: Motörhead, King
Diamond, Iron Maiden, Led Zeppelin, Beatles, Stig Bergström (vän och
svensk-amerikansk geolog)
Familj: Fru Ulrika som är sjukgymnast
och två bonusbarn
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TEGGERS STIPENDIUM FÖR
POSTDOKTORAL UTBILDNING
Härmed förklaras 3 stipendier à 400 000
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan
lediga.
Stipendierna är avsedda som lön för postdoktoral vetenskaplig utbildning i första
hand utomlands och utdelas till läkare/
forskare verksamma vid Medicinska
fakulteten, Lunds universitet och/eller
Skånes universitetssjukhus i Lund och
Malmö. De som tidigare erhållit stipendium har möjlighet att söka ytterligare
förlängning. För stipendiat som erhåller
finansiering också från annat håll tillämpar Teggerstiftelsen regler om reducering
av tilldelat stipendium, vilket redovisas i
samband med beslut om stipendium.

Stipendierna tillkännages den 19 november 2014, och kommer att vara disponibla
från den 1 januari 2015. Stipendiaterna
förutsätts personligen ta emot stipendiet
den 19 november och i samband därmed
lämna en kort presentation av sin forskning.
Ansökan, som ska ske på särskild
blankett, sänds i ett exemplar till:
Tegger Stiftelsen

För ytterligare information och
blanketter:
se Teggerstiftelsen hemsida:
www.teggerstiftelsen.se
För frågor kontakta:
Professor Claes-Henrik Florén
Professor Håkan Olsson
via e-post: info@teggerstiftelsen.se

c/o Swedbank Stiftelsetjänst
404 80 GÖTEBORG
och skall vara oss tillhanda senast
torsdagen den 9 oktober 2014 kl 12:00.

Kursutbud på Media-Tryck HT 2014
Nyhet!
KURS FÖR ER SOM VILL LÄRA ER GÖRA VETENSKAPLIGA
POSTRAR I POWERPOINT
En nybörjarkurs för er som vill lära er lite mer om hur man levererar
en tryckklar vetenskaplig poster som PDF till tryckeri. Vi går igenom
enklare inställningar och menyer i powerpoint. Vi lär oss att infoga
bilder och figurer på rätt sätt, samt att formatera texter i Lunds
universitets grafiska profil.
AVHANDLINGSKURS: SKRIVA, FORMATERA OCH LEVERERA
EN AVHANDLING SOM PDF
Vi tar oss igenom hela processen från att skriva i avhandlingsmallen
till att avhandlingen blir levererad till beställaren.

MEDIA-TRYCK
Sölvegatan 14, hus I
Tel: 046-222 91 76
www.lu.se/media-tryck
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KURSDATUM

FRÅGOR OCH ANMÄLAN

September

Anmälan

3/9

Thesis course (English)

17/9

Avhandlingskurs (sv)

24/9

Vetenskapliga postrar

Oktober

Du anmäler dig enkelt genom att
fylla i ett anmälningsformulär på
vår hemsida.
www.lu.se/mediatryck

1/10

Avhandlingskurs (sv)

Frågor

15/10

Thesis course (English)

29/10

Vetenskapliga postrar

Har du frågor kring kurserna, ring
eller maila till:
Jonas Palm

November
5/11

Avhandlingskurs (sv)

tel. 046-222 32 71

19/11

Avhandlingskurs (sv)

e-post. jonas.palm@se.lu.se

26/11

Vetenskapliga postrar

December
3/12

Thesis course (English)

10/12

Avhandlingskurs (sv)

Kursen tar cirka en och en halv
timme och är gratis!
VÄLKOMNA!
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gästtyckaren.

Anders Persson, professor i sociologi och utbildningsvetenskap, funderar över hur skolan
och lärandet behandlas i politiken.

Skolans (k)val – finns det någon väg tillbaka,
eller framåt, när utbildning blivit en vara?

N

är Göran Persson var skolminister (1989–91) kännetecknades utbildningspolitiken av mer handling än prat, medan det omvända gällt under Jan
Björklunds period (2006–2014). ”HSB” (han som
bestämmer) föreföll skrida direkt till handling, medan ”Faxkungen” har gjort många utspel som gett medietid. Med facit i hand önskar man att det hade varit annorlunda. Tänk om
skolministern i början av 1990-talet hade utvecklat retorik om
att kostnaderna för skola och utbildning bör ses som nödvändiga framtidssatsningar och därför
skyddas från den ekonomiska
krispolitiken. Och tänk om nuvarande utbildningsministern hade
tänkt mindre på mediegenomslaget för sina reformidéer och
mer på att det oändliga talet om
skolans alla tillkortakommanden
kan vara självuppfyllande.

utbildning? Och vilka vill gå genom eld och vatten för folkpartiets förslag till ”ordningsomdömen” och alliansens tioåriga
grundskola? Flertalet tycks överens om att skolan behöver mer
resurser, lärarna högre status och eleverna bättre kunskapsresultat. Men på konkret nivå tävlar huvudalternativen i svensk
skolpolitik om att utfärda recept som föreskriver mer av den
politiska detaljstyrningsmedicinen, vilken för övrigt verkar svår
att förena med att skolan – enligt lag 2010 – ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

”Det mest förbluffande med årets
valrörelse är att trots att skolan
upplever sin kanske djupaste kris
lyser systemöverskridande förslag
med sin frånvaro.”

Det är naturligtvis lätt att vara klok i efterhand samtidigt
som man måste betona hur ödesdigra de nämnda perioderna
varit för svensk skola. Persson lade grunden för skolkrisen med
sin ”ansvarsproposition” 1991, vilken drog enorma resurser
bort från skolan. Björklund lyckades sedan, i sin iver att skapa
krismedvetande, mest stigmatisera skolan, med följd att många
lärare inte längre vill vara lärare, ungdomar inte vill bli lärare,
många elever inte verkar vilja vara i skolan och föräldrarna vill
ha garantier för att den vara de har valt i den marknadiserade
skolan håller vad den lovar.
Valet 2014 handlar på sätt och vis om skolans väg tillbaka,
men för att vara en skola i påstått fritt fall är debatten märkvärdigt vek. Vilka massor entusiasmeras av socialdemokraternas
förslag om obligatoriskt gymnasium och studielån till körkortsLUM nr 6 | 2014

Det mest förbluffande med

årets valrörelse är att trots att
skolan upplever sin kanske djupaste kris lyser systemöverskridande förslag med sin frånvaro.
Tjugo års politiskt pillande och
mekande med skolan har förvandlat utbildning till en vara
och valrörelsen verkar vara en uppvisning i att detta ska fortsätta. Förbud mot vinster i välfärden, vänsterpartiets huvudnummer, liksom folkpartiets krav på återförstatligande av skolan och betygsfrågan konkretiserar ideologiska skiljelinjer. Men
dessa ideologiska skiljelinjer i utbildningspolitiken verkar ha sitt
liv vid sidan av det system som började etableras med ”ansvarspropositionen” 1991. Det systemet kretsar kring utbildning
som handelsvara och några av dess ledord är PISA-resultat, betyg och målstyrning. Finns det någon väg framåt mot en skola
som handlar om kunskap, med nyfikna elever och stark lärarprofession? Kanske, men den syns inte speciellt mycket i valrörelsen.
Anders Persson,
Professor i sociologi
respek tive utbildningsvetensk ap
C ampus Helsingborg
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Skrev egen pensionslathund
efter oklarheter inför pensioneringen
Efter jobbet. Universitetets infor-

pensionsansvarige vid arbetsplatsen där
man ombeds skriva under att man avstår sin tjänst.
– För att få reda på vem som är din
pensionsansvarige kan du ringa växeln,
säger Eva Waldemarson som nu har
sammanställt en liten lathund kring sina
insamlade kunskaper gällande pensioneringsfrågor.

mation till blivande pensionärer
är bristfällig.
Det anser Eva Waldemarson
som nu har sammanställt en liten
lathund gällande pensioneringsfrågor, utifrån hennes egen erfarenhet av att ha blivit pensionär
förra året.

Vid en rundfrågning till andra bli-

Eva Waldemarson har en lång historia
som universitetslektor vid Biologiska institutionen. När hon efter många års
tjänst gick i pension förra året blev hon
frustrerad över att på egen hand behöva leta fram all nödvändig information
om vad man ska tänka på när man går
i pension.
– Exempelvis blir du utkastad ur Primula webs lönedel så om du vill se tidigare månaders lönebesked måste du
se till att ha skrivit ut dessa på papper
innan, säger hon och påpekar att den
som uppbär lön efter pensioneringen då
kommer att få lönebeskedet hem i brevlådan istället.

vande pensionärer inom Naturvetenskapliga fakulteten bekräftas bilden av
att det saknas en mer sammanhållen
information kring pensioneringsfrågor
för de anställda. Gunilla Thylander, personalchef vid fakulteten, meddelar därför att hon kommer att lyfta frågan till
central nivå för att se vilka förbättringar som kan göras för universitetets anställda.
Från centralt håll säger Birgitta Carlsson, avdelningschef för ”Löner och förmåner”, att i god tid, cirka ett halvår före
pensionering så skickas det hem information om den kommande pensioneringen. Bland annat broschyren ”Pensionsfakta PAO3 Tjänstepension”.
– I informationen som skickas hem
framgår också att man är välkommen att
ringa Lunds universitets pensionshandläggare, Gunborg Rosén, vid oklarheter,
säger hon.

Ett annat exempel på regler att kän-

na till är att man själv måste ansöka om
allmän pension hos pensionsmyndigheten. Det är alltså inget som sker automatiskt, konstaterar Eva Waldemarson.
Om man går i pension vid 65 blir man
pensionerad månaden innan man fyller
år, medan om man går i pension vid 67
blir man pensionerad månaden efter ens
födelsedag.
– Detta är ju viktigt att veta så att
man får ut sin pension i rätt tid, säger
Eva Waldemarson.
Däremot konstaterar hon att rutinerna kring tjänstepensionen fungerar
annorlunda. Några månader före pensioneringen får man ett brev från den
36

Birgitta Carlsson tillägger också att

i samband med att ”Anställdsidan” på
LU:s hemsida ska ses över så kommer
sektionen Personal att förtydliga informationen om vad man ska tänka på när
man slutar sin anställning på grund av
uppnådd pensionsålder.
Den som går i pension måste själv jaga informationen, säger Eva Waldemarson.

Text: Lena Björk Blixt
& maria lindh
Foto: Gunnar Menander
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på gång.
23 september Lunds filosoficirkel.
Fredrik NG Andersson, fil dr, universitetslektor
i nationalekonomi vid Lunds universitet: ”Finansiella bubblor, kriser och självuppfyllande profetior”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
Kontakt: Sven_A.Jonsson@med.lu.se
30 september Lunds filosoficirkel.
Jens Bartelson, professor i statsvetenskap vid
Lunds universitet: ”Om kontrafakticitet och
historia”. Kl 19.30 Palaestra, Lund. Kontakt:
Sven_A.Jonsson@med.lu.se
2 oktober International symposium
on Non-coding RNAs in health and disease. Info: www.lth.se/lil Kontakt sofi.elmroth@biochemistry.lu.se Kl 8.30¬–17.00 Medicon Village, stora hörsalen, Lund.
7 oktober Lunds filosoficirkel. Per
Lundberg, professor i teoretisk ekologi vid
Lunds universitet: ”Det kontrafaktiska livet
och evolutionära flaskhalsar – det kokande havet och grisar med vingar”. Kl 19.30
Palaestra, Lund. Kontakt: Sven_A.Jonsson@
med.lu.se
14 oktober Lunds filosoficirkel. Ola
Wikander, författare, lärare och forskare i
gamla testamentets exegetik: ”Om vi inte
haft det ambrahamitiska arvet…” Kl 19.30
Palaestra, Lund. Kontakt Sven_A.Jonsson@
med.lu.se
16–17 oktober Konferens. Nordic
workshop 2014: Education health professionals for tomorrow’s global healthcare

systems. Info: http://tomorrowshealtheducations.org/ Kontakt: stefan.lindgren@med.
lu.se. AF-borgen, Lundagård, Sandgatan 2,
Lund.

19 september

20 september

25 september

Daniel Ekeblom i nationalekonomi: ”Essays
on empirical expectations”. Kl 10.15 i EC3:211,
Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund.
Ulrich Pfisterer i biomedicin med inriktning neurobiologi: ”Direct conversion
of human fibroblasts to induced neurons”. Kl
13.00 i Segerfalksalen, Wallenberg neurocentrum 17, Lund.
Jiayin Liu: ”Optimisation challenges in
pressurised hot water extraction of polyhenols: Extraction and degradation kinetics”. Kl
9.30 Kemicentrum, sal K:A, Lund.
Maria Åkesson: ”On the scope and assessment of pesticides in groundwater in Skåne, Sweden”. Kl 13.15 Pangea, Geocentrum
II, Lund.
Anil Kurut Sabanoglu: ”Anisotropic protein interactions in salt solutions and at interfaces: coarse grained modeling”. Kl 13.15 Kemicentrum, hall B, Lund.

Niklas Vareman i teoretisk filosofi: ”Epistemic risk. Issues on the normative basis of risk
analysis”. Kl 10.00 i Belfragesalen, BMC, Klinikgatan 32, Lund.

Sofia Johansson i elektroteknik: ”Vertical
nanowire high-frequency transistors”. Kl 13.15 i
hörsal E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.

20 september (hela dagen) Naturvetarstråket – Vetenskapsfestivalen för hela familjen! Under den årliga kulturnatten i Lund
förvandlas Sölvegatan, Vattenhallen, MAX
IV-laboratoriet och Botaniska trädgården till
Naturvetarstråket – en inspirerande vetenskapsfestival för hela familjen. Program: www.
naturvetenskap.lu.se/naturvetarstraket Info:
helena.bergqvist@science.lu.se
23–24 september Konferens ”Sustainable Urban Public Transport: Challenges and Solutions”. Akademi och bransch
förs samman i ett samtal om den hållbara kollektivtrafiken i storstadsområdena och dess
utmaningar. Info: www.k2centrum.se/web/
page.aspx?sid=10291 Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Kontakt: ellen.albertsdottir@k2centrum.se

Biologins dag i Lund
Titta i mikroskop, gå tipspromenad, lyssna på föredrag, se demonstrationer och
lär mer om vad biologer sysslar med.
Den möjligheten ges på Biologins dag
lördagen den 4 oktober mellan klockan
10 och 14 i Ekologihuset, Sölvegatan 37
i Lund. Mer information: www.biologi.
lu.se/biologins-dag-i-lund

Hela HT samlas
i ny seminarieserie
Den 2 oktober kl 18–20 hålls det första SOLLUX-seminariet. Den nystartade seminarieserien kommer två
gånger per termin att behandla ämnen som berör forskare inom såväl humaniora som teologi. Allmänheten är
också välkommen. Det första handlar
om Humtank, humanioras egen nystartade tankesmedja med representanter från lärosäten i södra Sverige.
Det kommer att äga rum i LUX-foajén,
men därefter är det tänkt att seminarieserien ska rotera mellan LUX-huset,
SOL-centrum och Campus Helsingborg. För arrangemangen står filmvetare Mats Jönsson, historiker Ulf
Zander, litteraturvetare Bibi Jonsson,
etnolog Cecilia Fredriksson samt Gisela Lindberg, informatör på kansli HT.

disputationer.
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22 september
Frédérik Witte i företagsekonomi: ”When
employees leap to self-employment: Do business ideas, occupations and policy matter?” Kl
13.15 i Crafoordsalen, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund.

23 september
Targ Elgzyri i klinisk medicin med inriktning endokrinologi: ”Outcome of ischaemic
foot ulcers in patients with diabetes, white or
whithout revascularization”. Kl 9.00 Skånes
universitetssjukhus, Malmö.

26 september
Anna Johansson Persson i tillämpad biokemi: ”Effects of dietary fibre on the human metabolism and metabolome”. Kl 13.15 i hörsal
B, Kemicentrum, Lund.

27 september
Alfred Sjödin i litteraturvetenskap: ”Landets sånggudinna. Johan Gabriel Oxenstierna
och naturdiktens genrer”. Kl 12.15 i Edens hörsal, Lund.
Annika J Lindskog i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Silent modernism. Soundscapes and the usayable in Ric37

Pia StåhlS StiftelSe
kungör härmed att det för 2014 finns ca 200.000 kronor att dela ut och styrelsen
har beslutat att i år prioritera verksamheter för barn och ungdomars utveckling,
företrädesvis genom föreningsverksamhet, samt mindre studentprojekt vid
universitet och högskolor.
För ytterligare information och ansökningsblankett se vår hemsida
www.piastahlsstiftelse.se alt. kontakta Ingrid Hasselberg på tel 0705-19 11 05.
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september 2014 och skickas
till Pia Ståhls Stiftelse, Drottensgatan 2, 222 23 Lund.

hardson, Joyce, and Woolf”. Kl 10.15 i sal A129b,
Språk- och litteraturcentrum, Lund.

29 september
Nélida Leiva Eriksson i tillämpad biokemi:
”Biochemical and physiological characterization
of nonsymbolic plant hemoglbins”. Kl 10.15 i
hörsal KC:F, Kemicentrum, Lund.
Johan Richter i matematik: ”Algebraic properties of ore extensions and their commutative
subrings”. Kl 13.15 i hörsal MH:C, Lund.
Eliana Maldonado Gutierrez i organisk
kemi: ”Terpenoid plant metabolites – Structural
characterization and biological importance”. Kl
9.30 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.

2 oktober

Öppettider vardagar 9-12, 13-16
Medicon Village, byggnad 401
Telefon: 046-590 15 10 • Protomobilen: 072-505 15 10
info@prototypverkstaden.com
Verkmästare: Mats Grip
Instrumentmakare: Jan-Erik Falck
Tillverkning • Service • Reparation
Elektronik • Laboratorieglas

Marcelo Dávila Cabrera i organisk kemi: ”Secondary metabolites from Bolivian plants – isolation and characterization”. Kl 9.30 i hörsal F,
Kemicentrum, Lund.

3 oktober
Karin Annertz i öron-, näs- och halssjukdomar: ”Oral and oropharyngeal cancer – aspects
on epidemiology and prognostic markers”. Kl
9.15 i auditoriet, Kulturen, Lund.

4 oktober

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.
Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se
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Mötesplats!

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

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se
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Andreas Lind i kognitionsvetenskap: ”Semantic self-monitoring in speech. Using realtime speech exchange to investigate the use of
auditory feedback for self-comprehension”. Kl
10.15 i sal C126, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

Disputationer som ägt rum:
Siker Kimbung i klinisk medicin med inriktning experimentell onkologi: ”Metastatic
breast cancer: Biomolecular characterization and
targeted therapy”.
Polyxeni Mantani i biomedicin med experimentell kardiovaskulär forskning: ”IL-25
and B cells in atherosclerosis”.
Angelica Brandelius i klinisk medicin
med inriktning immunofarmakologi: ” Targeting viral induced TSLP – an airway treatment
opportunity”.
Jelena Stamenkovic i biomedicin med
inriktning molekylär metabolism: ”Control
of metabolism and hormone secretion from pancreatic alpha and beta cells”.
Sayeh Savari i laboratoriemedicin med
inriktning cellpatologi: ”The role of CysLT1R in
animal models of colorectal cancer”.
Birgitta Ramgren i klinisk medicin med inriktning diagnostisk radiologi: ”Non-invasive
diagnostic methods of intracranial arteries”.

												

LUM nr 6 | 2014

hänt.
Giuseppe Asciutto i klinisk medicin med
inriktning kärlkirurgi: ”Carotid stenosis: aspects
on progression, stabilization and follow-up”.
Páll Hallgrímsson i kirurgi: ”Clinical problems in thyroid surgery”.
Hanna Johansson i laboratoriemedicin
med inriktning tumörvirologi: ”Human papillomaviruses of skin and genital lesions”.
James Ho Chin Shing i biomedicin med
inriktning molekylär medicin: ”The structure
and function of HAMLET. Epitopes, membrane
interactions and molecular recognition”.
Ulrika Olsson Möller i vårdvetenskap
med inriktning sjukgymnastik: ”Falls and
dizziness in frail older people. Predictors, experiences and the effects of a case management
intervention”.
Lesedi Lebogang i bioteknik: ”Biosensorbased methods for detection of microcystins as
early warning systems”.
Frida Pauly i immunteknologi: ”Biomarker
discovery in cancer affinity proteomics – studies of
B-cell lymphomas and breast cancer”.
Monica Jusko i laboratoriemedicin med
inriktning medicinsk proteinkemi: ”Complement evasion stategies of human pathogens –
the evolutionary arms race”.
Birte Tornøe i vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik: ”The child with tensiontype headache. Physical factors and interactive
interventions”.
Aliasghar Ahmad Kiadaliri i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi:
”Towards a health economic simulation model
of type 2 diabetes in Sweden”.
Karl-Johan Hellgren i klinisk medicin med
inriktning oftalmologi: ”A new model for assessment of change in visual function in diabetes”.
Fritz-Anton Fritzson i praktisk filosofi:
”Value grounded on attitudes. Subjectivism in
value theory”.
Christine Berggreen i biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning:
”Protein kinases in hormonal regulation of adipicyte metabolism”.
Neivis Tormo-Badia i biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning:
”Regulation of autoimmunity and inflammation
by microRNAs and environmental factors”.
Isabel Drake i folkhälsovetenskap med
inriktning nutritionsepidemiologi: ”Diabetes
mellitus and risk of prostate cancer – A focus on
shared risk factors and survivor bias”.
Emma Rörby i laboratoriemedicin med
inriktning molekylär medicin: ”Regulation of
Hematopoietic Stem Cells”

Ledig tjänst
Universitetslektor i molekylär växtbiologi.
Ref nr P2014/2612, ans 16 okt. Info 046-2228622
LUM nr 6 | 2014

FERNSTRÖMPRIS. Eric K Fernströms stiftelse,
som har sin bas vid LU:s medicinska fakultet,
har delat ut sitt Nordiska pris till professor Per
Brandtzæg från Oslo. Han får priset på en miljon kronor för sin forskning om slemhinnornas
immunsystem. Forskningen har bäring inte bara
på sjukdomar i luftvägar och tarmar utan också
i andra delar av kroppen.
LU:s lokala Fernströmpris, med en prissumma på 100.000 kronor,
går till barncancerforskaren
David Gisselsson Nord
vars forskning handlar om
kromosomförändringar vid
barncancer. Forskargruppen
David Gisselsson
försöker bl.a. att kombinera
Nord.
traditionell patologi (vävnadsstudier med mikroskop och andra metoder) och mikromatriser (datachips som kan undersöka tusentals olika gener samtidigt) för att
bedöma farligheten hos en form av njurcancer
som drabbar barn. Målet är att hjälpa läkarna
att avgöra vilka barn som måste ha en intensiv
behandling och vilka som inte behöver lika tuffa
metoder.
I CITERINGSTOPPEN. Leif
Groop, professor och ledare för Lund University Diabetes Centre LUDC, tillhör
de 15 medicinska forskare
från svenska universitet som
är mest citerade av sina kollegor. Det är medieföretaLeif Groop.
get Thomson Reuters som
listat de forskare som fått
flest citeringar i över 12.000 vetenskapliga tidskrifter.
FELLOW. Ebba Ossiannilsson, CED, har utsetts
till EDEN Fellow 2014. EDEN
står för European Distance Education Network och
utmärkelsen belönar internationella insatser inom
området.

Ebba Ossiannilsson.

MEDICINPRIS. Docent
Oskar Hansson, får Inga Sandeborgs pris på
125.000 kronor för sin internationellt uppmärksammade kliniska forskning om molekylära
sjukdomsmekanismer i den mycket tidiga fasen
av Alzheimers sjukdom. Resultaten har bidragit
till grunden för moderna kliniska diagnostiska
kriterier samt utformning av läkemedelsstudier.

NOMINERING. Webbplatsen för Lunds universitets donationskampanj ”För en bättre värld”
har blivit nominerad till Svenska Publishing-priset 2014 i kategorin Organisationssajter, där
fem andra bidrag också är nominerade.
KTH-PRIS. Sara Snogerup Linse, professor vid
Kemiska institutionen, har
fått KTH:s stora pris på 1,2
miljoner kronor. Priset får
hon för sin molekylärfysikaliska forskning där hon
har vidgat och utvecklat
kunskapen kring proteiners Sara Snogerup
Linse.
biofysikaliska kemi och deras avgörande roll vid diabetes, Alzheimer och
Parkinson.
SCIENCE SLAM. Ulrika Forsberg, doktorand
i kärnfysik, kammade hem första pris i Science
Slam i Almedalen. Hennes presentation handlade om arbetet med att försöka hitta ett nytt
grundämne.
UTMÄRKELSE. Anders
Anell, professor vid Ekonomihögskolan och specialist på forskning om ekonomisk och politisk styrning av
sjukvården, har av Kommunalekonomernas förening
fått utmärkelsen Årets kommunalekonom.

Anders Anell.

PEDAGOGPRIS. Mark
Thier, specialistläkare och
forskarstuderande på avdelningen för kirurgi vid
Institutionen för kliniska
vetenskaper i Lund, får
”Skalpellen”, ett pedagogiskt pris som delas ut av
läkarstudenterna på termin Mark Thier
8. Priset avser vårterminen
2014 och Mark Thier får det bland annat för sin
förmåga att inspirera studenterna och för att
han varit mån om deras inlärning.
GENERALDIREKTÖR.
Lars Montelius, professor
i fasta tillståndets fysik, är
ny generaldirektör för INL,
International Iberian Nanotechnology Laboratory, i
Portugal från och med den
1 september.

Lars Montelius.
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Hallå Carina Jensen...
... koordinator för LU350, Lunds
universitets 350-årsjubileum som ska
invigas i december 2016 och pågå till
januari 2018.

Hur går det med jubileumsarbetet?
– Just nu håller vi på att bygga upp ett
kansli som ska arbeta med samordning
och övergripande jubileumsaktiviteter. Vi
har gått igenom hundratals idéer som vi
fått in, och försöker nu förankra de bästa.
Det är redan klart att det blir vetenskapliga symposier, kulturveckor, utställningar
och mycket annat. Och jubileets donationskampanj är redan igång.
Hur involverar ni resten av universitetet?
– Vi har representanter från hela universitetet i övergripande idégrupper, och vi
har besökt alla fakulteter och betonat hur
viktigt det är att alla engagerar sig och att
de känner att det är deras jubileum och
inte något centralt påfund.
Vad möter ni för reaktioner?
– Många tycker att det känns roligt och
inspirerande. Men många är också rädda
för att det ska bli mer jobb och de tycker
att det ligger långt fram i tiden och är för
tidigt att börja planera för.
Men ligger det inte en del i det?

– Tanken är inte att vi ska göra så mycket
nytt – utan lyfta det vi gör riktigt bra och
få in det bland jubileumsaktiviteterna.
Det är också viktigt att vara ute i god tid
eftersom mycket ska synkroniseras. Det
vore ju synd om exempelvis HT-dagarna
krockade med någon annan fakultets jubileumsarrangemang.
Varför är det viktigt att alla inom LU
engagerar sig?
– Om vi alla kan känna del av både historien och framtiden, och inse att vi är en
arbetsplats där alla bidrar så kan vi också
skapa ännu bättre samhörighet.
– Eftersom budgeten är begränsad så
krävs det också att alla är med och bidrar.
Men är inte de avsatta 22 miljonerna för jubileet rätt mycket pengar?
– De ska räcka i sex år för planering och
genomförande. Två miljoner kronor är avsatta till böcker och vi kommer successivt
att behöva förstärka jubileumskansliet.
Men vi vill inte att alla pengarna ska gå
till löner utan till genomförande av aktiviteter så det blir ett jubileum att minnas.

Hur ser de största utmaningarna ut
just nu?
– Att få alla att planera 2017 redan nu och
få fakulteter och institutioner att informera om sina planerade aktiviteter. Att
engagera både internt och externt och
förankra universitetsövergripande samarbetsprojekt. Det vore fantastiskt om
alla fakulteter t.ex. kunde samordna sina
alumndagar så att universitetet kunde
arrangera ett gemensamt event samma
kväll.
– Nu startar också arbetet med att
engagera våra nya studenter, eftersom
de troligtvis kommer att vara kvar och få
uppleva detta historiska jubileum.
Hur påverkas Lund i övrigt av jubileet?
– Mycket, hoppas vi. Vi arbetar för ett
öppnare universitet, och för samarrangemang med bland andra kommun och
näringsliv. Och vill vi även att jubileumsfirandet ska märkas på våra campus i Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed.
Text: Maria Lindh
Foto: Gunnar Menander

