Strategiska planen
får bakläxa
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Evigt liv
– hur kul är det?

OSTYRIGT

Tavlan heter Vertebrate, alltså ryggrad. Den röda ”ryggraden” är uppbyggd av bananﬂugor, som själva saknar ryggrad. (Blandade
material – diabilder, foto, bananﬂugor, akrylfärg, transparentfolie, tape.)
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ENTRÉ

ÅTERVINNING
Färdigforskade ﬂugor blir konst

A

tt vara forskare är att följa reg
ler, arbeta vetenskapligt ex
akt och prestera resultat. Det
är nödvändiga villkor, men
kan ändå ibland kännas som en tvångs
tröja. Då gör Martina Schneider på BMC
något helt motsatt – hon slänger veten
skapligheten åt sidan och gör konstverk
av sina forskningsobjekt, bananﬂugorna.
På fritiden har Martina alltid tyckt
om att syssla med teckning och musik,
sådant som släpper fram känslor, lekfull
het och kreativitet. Men i forskningsar
betet ska man vara seriös och ordentlig.
– Här på labbet skulle man lika gärna
kunna bestå bara av ett huvud. Resten
av människan behövs inte, säger hon och
drar med pekﬁngret över halsen.
Martinas forskning på Avdelningen för
utvecklingsbiologi handlar om ett prote
inkomplex som hos människan ﬁnns i
bl.a. vissa muskelsjukdomar. Den lätt
todlade, billiga och väl genomforskade
Drosophila-ﬂugan är ett bra modellsys
tem för att förstå hur detta proteinkom
plex fungerar.
HON TYCKER ARBETET är både viktigt
och intressant, och har inga principiel
la invändningar mot att tusentals för
söksﬂugor får oﬀra livet för forskning
en. Fast lite berörd av ﬂugdöden är hon
ändå. Det visar bilder som Triptyk, där
hon monterat tre ﬂugor och deras ving
ar på ett sätt som påminner om ett al
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tarskåp i miniskala. En annan symbo
lisk bild är Vertebrate, Ryggrad, där hon
gjort en ”ryggrad” av döda ﬂugor som en
del av ett collage.
– Flugorna har ingen ryggrad, det är
därför man får experimentera med dem
utan etiska problem. Men deras segmen
tering påminner för ögat om en ryggrad,
säger hon. Och genetiskt sett är de gan
ska lika oss – 70 procent av generna bak
om människans ärftliga sjukdomar ﬁnns
t.ex. hos Drosophila.
objektglas,
tejp från steriliseringsmaskiner och över
blivna mikroskopbilder av larver och
embryon ingår i andra bilder. Det är ﬁ
nurligt, uppﬁnningsrikt och ofta vack
ert. Och framför allt är ”ﬂug-konsten”
ett nödvändigt andningshål för Marti
na, ett sätt att känna frihet och avkopp
ling från den regel- och prestationsstyrda
forskningen. Som hon säger under rubri
ken FAQ (vanliga frågor) på sin hemsida
www.ﬂy2art.com: ”What is recycled ﬂy
science? – FUN”.
Än så länge är det bara vänner och kol
legor som fått se hennes bilder i verklig
heten. Men på Kulturnatten den 7 sep
tember har hon blivit inbjuden att ställa
ut sina bilder på Stadshallen. Då får de
före detta forskningsﬂugorna möta en
större publik i sin nya roll som konst
närsmaterial.

Martina Schneider gör konst av sina forskningsobjekt. FOTO : INGELA BJÖRCK

GIPSFÖRBAND, FLUGBAJS,

INGEL A BJÖRCK

Larval organs (diabilder och akrylfärg).

3 eyes 1 wing (färgutskrifter av mikroskopbilder, lack).
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Välkommen till nya LUM!

D

LUM-redaktionen. Bakre raden från
vänster: Göran Frankel och Petra
Francke. Främre raden från vänster:
Thore Soneson, Ingela Björck, Ulrika
Oredsson, Maria Lindh och Mats Nygren. FOTO : PETER SVENSSON

et var tio år sedan sist, dvs. då LUM senast bytte utseende.
Nu gör vi det igen och satsar dessutom på en ökad uppla
ga och en bredare bevakning. Vi tror absolut på pappers
tidningen och vill ta tillvara alla dess fördelar genom att
göra den än angelägnare och mer tilltalande. Den nyhetsservice som In
formationsenheten under det senaste året utvecklat på LU:s hemsida ser
vi som ett värdefullt komplement till LUM. De kortare snabba nyheterna
på webben ger oss möjlighet att istället gå på djupet i den rika ﬂora av
intressanta rön och händelser vid detta breda universitet.
Av de två tidningsdelarna har det blivit en – helt i färg! Vi har också
möblerat om i tidningen och anpassat den till universitetets graﬁska pro
ﬁl (jodå, alla typsnitt är Frutiger och AGaramond, fast i varierande skärningar). Bakom vår uppfräschning står formgivaren och reportern Petra
Francke som nu tar över hela LUM:s layout.
Vi höjer upplagan till 15.000 exemplar och bjuder på ﬂer artiklar och
reportage från Lunds tekniska högskola, LTH. Redaktionen är utö
kad med Mats Nygren som även är redaktör för LTH-Nytt som
hädanefter utkommer med två istället för fyra nummer
om året.
Nya vinjetter som ”Om jag vore rektor för en
dag” och ”3 Svar” ersätter äldre, och vi välkomnar
inlägg till vår debattsida.
LUM blir också mer tillgänglig för studenter
och besökare genom att den ﬁnns i tidnings
ställ i exempelvis LTH:s kårhus, Ekonomihög
skolans ljusgård och på Universitetsbibliote
ket.
LUM:s redaktion ﬂyttar nu också med
resten av Informationsenheten till Universi
tetshusets södra ﬂygel där vi sitter på botten
våningen och gärna tar emot besök. Mats Ny
gren ﬁnns dock kvar på LTH:s kansli och Göran
Frankel har sin arbetsplats på Naturvetenskapliga
fakultetens kansli.
Slutligen byter LUM namn – lite grand i alla fall.
Tidigare stod förkortningen för Lunds universitet
meddelar. Numera står den för Lunds universitets ma
gasin. Trevlig läsning!
MARIA LINDH
REDAKTÖR

4

LUM NR 7 | 2005

LUM

Lunds universitets magasin
Lunds universitets magasin LUM utkom första
gången 1968. Den når i dag samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.
LUM har en upplaga på 15.000 ex och utkommer med 10 nr per år.
ADRESS:
LUM, Informationsenheten,
Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund
Fax: 046-222 47 11
Internpost: Hs 31
E-post: LUM@info.lu.se
LUM på nätet:
www.lu.se/info/lum/Lum.html
REDAKTION:
Maria Lindh, redaktör
046-222 95 24, Maria.Lindh@info.lu.se
Eva Johannesson, ansvarig utgivare
046-222 70 08, Eva.Johannesson@info.lu.se
Ingela Björck, forskningsjournalist
046-222 76 46, Ingela.Bjorck@info.lu.se
Petra Francke, journalist och layout
046-222 03 16, Petra.Francke@info.lu.se
Göran Frankel, journalist naturvetenskap
046-222 94 58, Goran.Frankel@info.lu.se
Mats Nygren, journalist teknik
046-222 70 86, Mats.Nygren@kansli.lth.se
Ulrika Oredsson, journalist
046-222 70 28, Ulrika.Oredsson@info.lu.se
Thore Soneson, journalist
046-222 31 58, Thore.Soneson@info.lu.se
ANNONSER:
tomat annonsbyrå, www.tomat.se
tel 046-13 74 00/02, fax 046-5400150
e-post PC: info@tomat.se
e-post Mac: material@tomat.se
PRENUMERATIONER, NOTISER:
Eva Mattisson: 046-222 70 10
Eva.Mattisson@info.lu.se
Anställda vid LU får LUM gratis.
Enskilda abonnenter – 190 kr/10 nr. Inbetalas
på postgirokonto 15650-5 med angivande av
”Prenumerationsavgift för LUM” samt namn
och adress.

UR INNEHÅLLET
ENTRÉ

2

AKTUELLT
6
Strategisk plan svår att följa
6
Allan Larsson hoppas på ESS
8
Besparingseffekter 10
Nye rektorn för Ekonomihögskolan 13
Klinisk forskning tappar mark 16
LU i sommarmedierna 18
3 SVAR

9

REPORTAGE
Skoj på hoj!
Magnetism på vift
Man kan ha roligt utan sprit
Vägvisaren
Medeltid i 3D
Mediers genvägar
Evigt liv – är det något att sträva efter?

20
20
23
26
29
32
34
36

OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

31

BLICKFÅNGET

39

PÅ GÅNG

44

DISPUTATIONER 46
HÄNT!

47

HALLÅ! 48

ADRESSÄNDRING:
Anställda anmäler ändringar till katalogansvariga vid institutionen (motsv). Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM, gamla adressrutan bifogas.
TRYCK: VTT Graﬁska i Vimmerby
NÄSTA LUM: Manusstopp 3 oktober. Utkommer 14 oktober.
ISSN: 1653-2295
OMSLAG: Fyrhjulig cykel. Foto: Kennet Ruona.
LUM NR 7 | 2005

Marek Kostrzewski leder
Pierre Björkman och Klas
Malmberg i en samspelsövning.
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AKTUELLT

Strategisk plan
svår att följa
Utvärderingsgrupp efterlyser
prioriteringar och kvalitetssäkring
STRATEGISK UTVECKLING. Lunds uni

versitet ska fram till 2006 skaffa sig
en ”internationellt ledande ställ
ning”, heter det i universitetets stra
tegiska plan. Om det tolkas som att
vara med bland de tjugo främsta i
världen, så är det svårt att se tecken
till en sådan utveckling, menar den
grupp som gjort en uppföljning av
planen. Om begreppet däremot syf
tar på att vara bland de 200 främsta,
så är universitetet redan där.

Den strategiska planen för åren 2002–
2006 tillkom efter ett långvarigt arbete

där många inom områdesledningarna
deltog. Den har därför stor legitimitet,
och ingen ifrågasätter dess värde.
Nationellt är planen också en före
gångare – det ﬁnns ganska få motsva
righeter i Sverige – men lämnar inter
nationellt sett mycket att önska. LU:s
strategiska plan framstår i en internatio
nell jämförelse ”mer som ett manifest och
en programförklaring än som ett instru
ment för samlat agerande och en själv
kritisk prövning av den egna verksamhe
ten”, konstaterar utvärderingsgruppen.
Förutom ledaren, professor Bengt Lör
stad, har den bestått av lektorerna Mef

LU:s strategiska plan – välförankrad, men så
omfattande att den är svår att följa, menar
utvärderingsgruppen.

Nilbert och Mats Benner samt studeran
derepresentanten Carin Brenner.
En positiv notering i utvärderingen
är att universitetet är överlägset bäst i

Detta måste LU bli bättre på enligt rapporten:
• FORSKNINGSFINANSIERING. Universi

tetets ställning i det svenska ﬁnansierings
systemet är ganska god, men med stora
variationer mellan och inom vetenskaps
områdena. Medicinska fakulteten och LTH
har varit framgångsrika, men på områdena
humaniora-teologi, samhällsvetenskap och
juridik har de andra större universiteten
fått betydligt mer externa medel. Särskilt
bekymmersamt är läget inom humanio
ra och samhällsvetenskap, skriver utvär
derarna, och talar på ett annat ställe om
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en ”alarmerande situation” när det gäller
arbetsbördan för personalen inom huma
niora-teologi.
• ANSTÄLLNINGSBARHET. LU ligger un

der riksgenomsnittet för f.d. studenters
etablering på arbetsmarknaden, även se
dan skillnaderna i utbildningsutbud vid oli
ka lärosäten vägts in. Om det förvänta
de utfallet i snitt är 1, så ligger LU på 0.93.
Att många studenter kommer från Skåne
och hellre går arbetslösa än ﬂyttar är inte

en tillräcklig förklaring, eftersom Malmö
högskola har 1.0 och Högskolan Kristian
stad 1.03.
En ljuspunkt är dock att de forna stu
denterna i Lund är påfallande nöjda med
sin utbildning, enligt en utredning från Ut
värderingsenheten. Även om en del av
dem står utan arbete, så anser de alltså
inte att utbildningen bär skulden för detta.
• INTERNATIONELLA UTBYTESAVTAL.

LU hade förra året 443 utresande och
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insats
områden ﬁnns också med i planen. Men
de har inte alltid lyfts fram, visar utvär
deringen. Punkten ”Forskningspriori
teringar” har t.ex. inte kommit särskilt
långt: universitetet har fortfarande inga
mekanismer för att avveckla forskning
som inte håller tillräcklig kvalitet.
– Den enda mekanism som ﬁnns är
svältkuren, som bara skapar olust. Att
TIO SÅ KALLADE PRIORITERADE

829 inresande på grundutbildningsnivå, räknat som helårsstudenter. Men
universitetet har nästan lika många internationella avtal som utbytesstudenter – 1.012 avtal med 536 universitet.
Det ﬁnns alltså en skog av avtal, många
med samma lärosäten och många helt
inaktiva.
– Det ﬁnns uppenbarligen ingen policy och inga konsekventa principer
på området. Att hantera allt detta tar
mycket onödig tid för lärare, forskare
och administratörer, menar Bengt Lörstad.

undvika känsliga frågor är tyvärr gan
ska vanligt på universitetet och bidrar till
en bitvis dålig arbetsmiljö, kommenterar
Bengt Lörstad.
Punkten ”System för kvalitetssäkring
och uppföljning” har inte heller kommit
någon vart, vilket utvärderarna ser som
en nyckelfråga. Om det fanns ett tyd
ligt system för planering och uppföljning
av verksamheten, så tror man att många
av de nuvarande problemen med dålig
arbetsmiljö, olust, dubbelarbete och ad
hoc-lösningar skulle försvinna.
ETT ENKELT OCH RÄTTFRAMT system med

verksamhetsplanering och uppföljning
kräver en hel del arbete att införa. Men
väl infört skulle det spara tid och energi
och göra allt lättare, menar Bengt Lör
stad.
– Folk skulle få veta mer om vad de
själva gör och vad andra gör, var man står
i utvecklingen och hur man kan utnyttja
varandras kompetens. Sådana system är
självklara i näringslivet och även i många
universitet utomlands.
Enligt Bengt Lörstad bör det vara uni
versitetsstyrelsens ansvar att inför varje
nytt verksamhetsår välja ut de delar av
den strategiska planen som ska priorite
ras under det kommande året. Sedan får
områdena ansvaret för att konkretisera
detta arbete i sina egna årsplaneringar.
– Jag ser det som oerhört viktigt för
universitetet att snarast möjligt sjösätta
en systematisk modell för planering och
uppföljning av sin verksamhet. Jag tror
tiden är mogen för detta nu, säger han.
UTVÄRDERINGSGRUPPEN har arbetat helt

utan begränsningar, vilket Bengt Lör
stad är noga med att framhålla.
– Universitetsledningen har gett oss
helt fria händer. Och alla i det 40-tal per
soner vi intervjuat har varit öppna mot
oss – ingen har velat sopa några problem
under mattan. Tvärtom har man nog
uppskattat att vi tagit upp även känsliga
och besvärliga frågor.
INGEL A BJÖRCK

INGEL A BJÖRCK
FOTONOT: Hela Lörstadrapporten hittas på

www.lu.se/strategiskplan
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Rektor:

– Vi jobbar
på det!
STRATEGISK UTVECKLING. – Utvärde

ringen av den strategiska planen
understryker att den har stor legiti
mitet och ses som ett viktigt arbets
dokument. Det tycker jag är mycket
glädjande, säger rektor Göran Bex
ell om rapporten från Bengt Lörstad
och hans medarbetare.

Att åstadkomma bättre uppföljning och
bättre samordning av alla planer är nå
got som Lörstadrapporten efterlyser, och
som rektor också är inne på.
– Det blir den viktigaste uppgiften
under den nuvarande strategiska pla
nens sista år. Vicerektor Björn Witten
mark har detta som sitt ansvar och ska
tillsammans med ledningsgruppen ar
beta med saken under hösten, förklarar
Göran Bexell.
nästa strategiska plan
ska kunna kompletteras med ett- eller
tvååriga verksamhetsplaner, som tyd
ligt och konkret anger vilka av den stra
tegiska planens mål som fokuseras un
der den aktuella perioden och hur de ska
uppnås.
Oklarheten i målet att vara ”inter
nationellt ledande” har påpekats i Lör
stadrapporten. Rektor klargör sin åsikt
så här:
– Vi bör ha som mål att i några ve
tenskapliga discipliner tillhöra den ab
soluta internationella toppen. Där kan vi
nog ännu inte ligga som samlat univer
sitet, men som sådant ska vi ändå tillhö
ra de tio främsta i Europa och därmed
konkurrera med framstående universitet
i hela världen. Detta är inget orealistiskt
mål: LU inbjöds t.ex. nyligen att bli med
i The League of European Research Uni
versities, som hittills haft bara tolv med
lemmar.
HAN HOPPAS ATT

▼

Sverige på att få bidrag från EU. Nära
fyra av tio ansökningar leder till anslag,
och LU-forskare deltar sedan länge i un
gefär 200 EU-projekt varje år.
Internationellautvärderingarochrank
ningar visar att LU ligger bland de 00–
200 främsta i världen bland totalt om
kring 2.000 universitet. Om det innebär
att vara ”internationellt ledande”, så är
LU alltså redan framme. Att universite
tet inom de närmaste åren skulle ta sig
upp bland de 20 bästa ser utvärderarna
däremot inga tecken på. Den strategiska
planen är också till föga hjälp: med sina
28 att-satser innehåller den alldeles för
mycket på en gång.
– Alla områden har fått med sina hjär
tefrågor på detta stora smörgåsbord. Se
dan har de kunnat plocka ut just dessa
saker att arbeta med, och i stor utsträck
ning kunnat fortsätta precis som förut,
påpekar Bengt Lörstad.

7

på det här
området kan delvis bero på att Lund
mer än andra lärosäten behållit tradi
tionen med enskilda forskningspro
jekt inom humaniora, teologi och sam
hällsvetenskap, medan ﬁnansiärer som
Vetenskapsrådet och Riksbankens Ju
bileumsfond nu hellre stöder grupper
inom ”starka forskningsmiljöer”. Här
är dock ett nytänkande igång inom
LU, och breda s.k. Linnéansökningar
kommer att lämnas in till Vetenskaps
rådet under hösten.
När det gäller ﬂoran av internatio
BRISTEN PÅ FINANSIERING

nella utbytesavtal, så har den historis
ka skäl i form av olika gamla regelverk.
Här ska det dock bli en upprensning
och koncentration. Och LU-studenter
nas bristande anställningsbarhet, som
också dras fram i utvärderingen, ska
man försöka åtgärda genom att bl.a.
ge mer hjälp till studenter som behöver
praktikplatser. Men Göran Bexell på
pekar också att den undersökning som
gett LU så dåliga siﬀror troligen inne
håller en del felkällor – för Handels
högskolan i Stockholm, vars studenter
anses ha en mycket god arbetsmark
nad, har samma låga siﬀra som LU.
Som slutkommentar efterlyser Gö
ran Bexell ett mer positivt synsätt:
– Efter en utvärdering fokuserar
man ofta på det som inte gjorts i stäl
let för på det som gjorts. Och det kan
ske är riktigt, för det är ju där åtgärder
behöver sättas in. Men det går också att
se i rapporten att väldigt mycket verk
ligen har åstadkommits under den ak
tuella perioden!
INGEL A BJÖRCK

Riksrevisionen missnöjd med
redovisning av projekt och övertid
Riksrevisio
nen är kritisk till att det inom LU ver
kar vara acceptabelt att ﬂytta överskott
respektive underskott från ett projekt
till ett annat. Det strider mot statens
intentioner att man resultatmässigt
ska kunna följa upp olika verksamhe
ters utfall, vilket innebär att ingen rätt
visande bild av de enskilda projektens
resultat kan ges.
Detta framgår av Riksrevisionens
granskning av LU:s årsredovisning för
2004. Riksrevisionen undrar också var
övertiden tagit vägen i löneredovisning
en. Eftersom det särskilt informeras om
att det ansträngda ekonomiska läget
inneburit att personal inte nyanställts,
utan att beﬁntlig lärarpersonal har tagit
på sig ﬂer undervisningstimmar, borde
det resultera i övertid. Endast Campus
REDOVISNINGSBRISTER.
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Helsingborg redovisar övertid. Riksre
visionen rekommenderar LU att införa
ett system som möjliggör redovisning
av de ekonomiska konsekvenserna av
övertid för lärarpersonalen.
Beträﬀande resultatredovisningen
tycker man att den är väldisponerad
och översiktlig och regleringsbrevets
återrapporteringskrav är uppfyllda.
Men inslaget av analyserande kom
mentarer kunde ha varit fylligare.
Avslutningsvis påpekar Riksrevisio
nen att de hittat brister i inventerings
rutinerna. Det är inte alla institutioner
som gör årliga inventeringar och gran
skarna rekommenderar att universite
tet utvecklar rutiner för central upp
följning och kontroll av att fastställda
rutiner för inventering efterlevs.
MARIA LINDH

FOTO : KENNET RUONA

▼

Humaniora-teologi och samhälls
vetenskap utpekas i utvärderingen som
problembarn både när det gäller forsk
ningsﬁnansiering och (särskilt på om
råde HT) lärarnas arbetsbörda. Den
senare är i första hand en fakultetsfrå
ga, menar Göran Bexell, men tror att
den översyn av grundutbildningen som
görs i samband med Bolognaprocessen
kan leda till färre kurser och därige
nom en lättnad för lärarna.

ESS-PLACERING. Sverige bör redan

i år avge en avsiktsförklaring att
man förbereder ett erbjudande om
värdskapet för det stora europeiska
forskningscentret ESS.
Det har regeringens förhandlare
Allan Larsson – tillika styrelseordförande vid LU – rekommenderat Utbildningsdepartementet.

Som bekant vill det skandinaviska konsortiet ESS-Scandinavia bygga anläggningen i Lund. Efter kontakter med såväl
näringsliv som andra intressenter inom
och utanför Skandinavien säger Allan
Larsson att han tror att Lund har goda
chanser att få värdskapet för ESS.
– Och det är bra för Sverige. Jag hade
inte velat lägga så mycket krut på projektet om jag inte hade trott på det.
NEUTRONFORSKNINGSANLÄGGNINGEN

kommer att kosta elva miljarder kronor
att bygga, räknat med 2005 års prisnivå.
Sverige kommer under alla omständigheter att vara med och ﬁnansiera ESS i egenskap av användarland, något som kommer
att kosta 40–60 miljoner per år. Men om
Sverige ska vara värdland måste man vara
beredd att satsa extra medel för såväl bygginvestering som drift. Av intresse i detta
sammanhang är att Allan Larsson föreslår en modell enligt vilken ESS-projektet
bör utformas som ett partnerskap mellan
stat och näringsliv i Sverige och i Norden.
Allan Larsson har fått mandat att fortsätta
med sin utredning fram till årsskiftet och
redan under innevarande månad ska han
träﬀa näringslivsrepresentanter för diskutera just partnerskapsidén.
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ESS-förhandlaren Allan Larsson:

– Lund har
goda chanser

DET FINNS INGA alleuropeiska,

storskali
ga forskningsanläggningar i Skandina
vien. Det är vanligen stormakterna som
lägger beslag på sådana projekt. Men i
konkurrensen om att få bygga ESS har
det uppstått en situation som gynnar de
mindre staterna. Frankrike och Tyskland
har förklarat att man vill prioritera an
dra storskaliga forskningsanläggning
ar. Kvar ﬁnns England, där två universi
tetsorter förklarat sig intresserade, samt
Ungern.
– Mitt uppdrag har varit att undersö
ka vilket intresse det ﬁnns för ESS, säLUM NR 7 | 2005

ger Allan Larsson. Bara det faktum att
regeringen har beställt en sådan under
sökning betyder att vi i dag ligger steget
före konkurrenterna i Ungern och Stor
britannien. I Storbritannien pågår också
en utredning, men dess syfte är att säker
ställa neutronkällor för brittiska forska
re… Frågan är öppen om man ska göra
det i Storbritannien eller också utnyttja
andra europeiska anläggningar.
Det faktum att du ska utreda vidare –
är det en stark signal om intresse från
regeringens sida?

– Jag kan naturligtvis inte veta något
om vad regering och andra politiska in
stanser tycker; just nu är förslaget ute på
remiss. I mina diskussioner med utbild
nings- och näringslivsdepartementen var
det tydligt att man inte ville låta projek
tet ligga på is, utan gå vidare med saken –
och ja, det får man väl tolka som att man
är intresserad, svarar Allan Larsson.
GÖR AN FR ANKEL

▼

Tanken på ett samarbete mellan stat
och näringsliv har kommenterats i posi
tiva ordalag av såväl Pär Omling, Veten
skapsrådets generaldirektör, och Karin
Markides, vice generaldirektör på VIN
NOVA.
– Allan Larssons rapport om ESS är
mycket intressant i ﬂera avseenden, säger
Pär Omling. Inte minst därför att den
pekar på nya vägar för samarbete mellan
stat och näringsliv för skapandet av in
ternationellt ledande forskningsanlägg
ningar. ESS i Sverige skulle stärka vår att
raktionskraft för ledande forskare inom
strategiska områden, och även locka hög
teknologiska företag som bedriver forsk
ning och utveckling.
Institutet för tillväxtpolitiska studier,
ITPS, har gjort en analys av vad en in
vestering i ESS skulle betyda för indu
striell utveckling och tillväxt. Man drar
slutsatsen att den ekonomiska tillväxten
höjs varaktigt med fyra miljarder kro
nor per år, vilket motsvarar cirka 6.000
arbetstillfällen.

ESS

ESS är detta decenniums kanske största eu
ropeiska forskningssatsning. Den en kilo
meterlånga acceleratorn kostar ca 11 mil
jarder kronor att bygga. Man räknar med
att över 4.000 forskare om året kommer att
besöka anläggningen.
ESS producerar fria neutroner med vars
hjälp man kan bestämma var atomerna i ett
material är och vad de gör. Tekniken kan till
lämpas på många områden: fysik, kemi, ma
terialvetenskap och nanoteknologi, livsve
tenskaperna och geovetenskaperna. ESS blir
den största anläggningen i sitt slag i världen
när den står färdig omkring år 2010.
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Vad tycker du om
planerna att för
lägga ESS till Lund?
Per Warfvinge, vice
rektor grundutbild
ningen på LTH, pro
fessor, Institutio
nen för kemiteknik:
– Det visar på Lunds
universitets styrka och
bredd att kunna kom
ma ifråga för en sådan anläggning.
Jag ser det som ett resultat av en lång
siktigt satsning, oavsett vilka dagsno
teringar som står högst i kurs inom
forskningen.
Gitta Rettig-Ruuth,
universitetsadjunkt,
studievägledare,
Institutionen för
psykologi:
– Man vet för lite om
miljöfaran och den
måste verkligen kon
trolleras. Visar det sig att den inte är
stor, så tror jag att en sådan anlägg
ning bara skulle gynna oss. Den ger ar
betstillfällen och sätter Lund på kartan.
Carl Dahlhammar,
doktorand, jurist,
Internationella
miljöinstitutet:
– Det är en verksam
het som om den kom
mer till Lund kom
mer att producera
miljöfarligt avfall som kvicksilver. Jag
bor visserligen nära området, men är
inte orolig för hälsorisker i samband
med en sådan anläggning. Jag har in
te hört talas om några problem i sam
band med andra liknande forsknings
centrum.
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Ekonomin i balans
efter hårda besparingar
BESPARINGAR. Universitetets ekono

miska åtstramningar har gett resul
tat. Ekonomin är åter i balans.
Det visade den halvårsrapport
som universitetet lämnade till Ut
bildningsdepartementet i början av
augusti. Rapporten innebär en för
bättring av ekonomin med 228 mil
joner kronor jämfört med samma
period i fjol.

Halvårsrapporten uppvisar fortfarande
ett minus på 87 miljoner kronor, men
underskottet beror på semesterlöneskul
den som kommer att minska allteftersom
universitetspersonalen tar ut sin semes
ter. Till årsskiftet förutspås ett överskott
på 5 miljoner kronor. Myndighetskapi

talet, som till stor del består av ackumu
lerade överskott från tidigare år, ligger på
292 miljoner, vilket är åtta miljoner kro
nor mer än för ett år sedan.
i juni 2005
har intäkterna, framförallt till forsk
ningen och forskarutbildningen, ökat
med 46 miljoner kronor, eller sex pro
cent, jämfört med motsvarande period
i fjol. Ökningen beror till stor del på att
fjolårets intäkter, av redovisningsteknis
ka skäl, var lägre än vad de brukar vara,
och alltså bara till en mindre del på en
ökning av inkommande medel.
Intäkterna till grundutbildningen har
bara ökat marginellt, men underskottet
har ändå pressats ned genom sänkta per
ENLIGT HALVÅRSRAPPORTEN

sonalkostnader. Sammanlagt har uni
versitetet minskat sina kostnader med
82 miljoner kronor, varav 74 miljoner av
ser personalkostnader. Personalnedskär
ningarna, som framför allt berört kort
tidsanställda och doktorander, har lett till
att Lunds universitet idag har runt 200
färre anställda än för ett år sedan. De
mest omfattande besparingsåtgärderna
har vidtagits inom de tekniska-, naturve
tenskapliga och de medicinska fakulteter
na, men överallt vid universitetet har det
sparats. LUM har gjort nedslag vid Insti
tutionen för arkitektur och byggd miljö
och Institutionen för arkeologi och anti
kens historia för att se hur besparingarna
har förändrat deras verksamhet.
ULRIK A OREDSSON

Arkeologi drar ner
på utgrävningar
BESPARINGAR. Nedskärningarna på In-

Grävande arkeologistudenter kommer att bli en allt mer
ovanlig syn när fältmomenten blir färre. FOTO : KENNET RUONA
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stitutionen för arkeologi och antikens
historia går hårt åt grundutbildningen
och servicen till lärare och studenter.
– En del av det arbete som vi har
gjort för att proﬁlera våra utbildningar och locka hit ﬂer studenter måste vi
nu riva upp, säger Deborah Olausson,
som är en av institutionens tre prefekter. Vi har varit tvungna att dra ned på
fältmomenten i våra utbildningar eftersom de är kostsamma. Det är sorgligt eftersom dessa övningar deﬁnierar
oss som institution.
LUM NR 7 | 2005

BESPARINGAR. Helårsresultatet 2004

för Institutionen för arkitektur visa
de ett underskott på drygt sex mil
joner kronor. Halvårsresultatet i juli
2005 visade ett minus på en halv
miljon – alltså en klar förbättring.
Men priset har varit högt. Perso
nal har fått gå, och för att klara un
dervisningen har antalet platser på
arkitektutbildningen skurits ned.

Arkitekturundervisningen har fått spara
kännbart. FOTO : KENNET RUONA

Institutionen ska minska kostnaderna
med ,6 miljoner kronor under 2005. Men
det räcker inte. Först 2007 räknar man
med att vara i ekonomisk balans.
Nu är Deborah Olausson med ﬂera
rädd för att man ska hamna i en nedåtgående spiral med sämre undervisning,
färre studenter och lägre anslag.
– Det är frustrerande eftersom en stor
del av underskottet ligger utanför vår kontroll. Det handlar bl.a. om att området
har beslutat att 30 helårsstudieplatser ska
bort och att löneökningar inte kompenseras fullt ut, vilket innebär en konstant
urholkning av ekonomin. Dessutom tar
HT-området en allt större andel av de externa medel som ska täcka utgifter för lokaler och gemensamma kostnader.
Under 90-talet har ﬂera stora externt
ﬁnansierade projekt varit förlagda till institutionen, men ledningen har varit noga
LUM NR 7 | 2005

– Det har varit tuﬀt, men nu känns det
som om skutan är på väg åt rätt håll, sä
ger prefekten Kerstin Barup. Visserligen
har vi fortfarande ett negativt myndig
hetskapital på 4 miljoner kronor, men
det är på väg att återställas, även om det
kommer att ta tid.
Hon har varit prefekt på den nya stor
institutionen Arkitektur och byggd miljö
sedan sammanslagningen vid årsskiftet,
och har i uppdrag att få ekonomin i balans
och samtidigt rädda så många anställning

med att inte behålla den projektanställda personalen när projektpengarna tagit
slut. Alltså ﬁnns det bara fast personal
och dyra fältkurser att spara in på.
av fyra olika ämnen – historisk osteologi, historisk arkeologi, antikens kultur och arkeologi.
Eftersom bredden anses vara en konkurrensfördel beslöt institutionsledningen att
låta alla delar av verksamheten spara. Sammanlagt har närmare fem tjänster dragits
in genom naturlig avgång, deltidspension
och personal som fått gå ned i tid.
– Det har varit slitsamt med förhandlingarna eftersom de sätter hård press på
personalen, säger Deborah Olausson.
– Många uppfattar en förfrågan om
delpension som att de inte behövs längre.
I en skrivelse till områdesstyrelsen ger
institutionsledningen sin syn på univerINSTITUTIONEN BESTÅR

ar som möjligt. Hittills har åtta visstids
anställda lärare, motsvarande 3,5 heltids
anställningar fått gå, och just nu pågår
förhandlingar med facket om fyra fasta
forskartjänster och en halv lärartjänst.
– Tjänsterna kan bara räddas om fors
karna lyckas dra in externa anslag, säger
Kerstin Barup.
För att klara undervisningen lovade
LTH-ledningen att antalet arkitektstu
denter ska minskas från 60 till 40 under
en övergångsperiod.
– Eftersom LTH sammantaget utbil
dar ﬂer studenter än vad regeringsupp
draget anvisar, så kan vi minska intaget
under ett år utan att förlora några peng
ar, säger Kerstin Barup.
För några år sedan gjordes en stor re
form som höjde kvaliteten på arkitekt
utbildningen.
– För att sjösätta utbildningsreformen
gjordes en rad nyanställningar trots att
den ekonomiska situationen redan då

sitetets sätt att få bukt med budgeten:
– Vi beklagar den cynism som råder
inom universitetet och som i budgetarbetet kommer till uttryck genom en behovslöshet av människor med hög kompetens, ålder och erfarenhet, och där regler
för vanlig anständighet tycks främmande i ekonomisk kalkylering. Dygden att
anpassa sig till ett ekonomisystem tycks
vara större än huvudsyftet med vår verksamhet, dvs. humanistisk utbildning och
forskning.
Men är pengarna slut så är de, och då
måste man väl spara…?

– Eftersom vi anser att underskottet i
vår budget är ett strukturellt problem så
måste vi sätta press på områdes- och universitetsledningen som i sin tur har till
uppgift att påverka statsmakterna, säger
Deborah Olausson.
ULRIK A OREDSSON
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Högt pris för arkitektur

▼

SPAREFFEKTER
var problematisk, säger hon. Sjukskriv
ningar och hög omsättning bland insti
tutionens ekonomiansvariga bidrog till
en bristfällig kommunikation mellan de
som planerade för verksamheten och de
som höll i plånboken.
När arkitektutbildningen gjordes om
startade en ny form av lärarintensiv ateljé
undervisning i årskurs ett och två. Det
är ateljéundervisningen som nu drabbas
värst av besparingarna. De redan hårt
ansträngda lärarna blir färre, samtidigt
som delar av personalen byts ut.
– Man blir tvungen att göra vissa änd
ringar i pedagogiken, men studenterna
ska inte bli lidande, säger Kerstin Barup.
Mats Hultman är lärare i formlära,
och efter ett års uppehåll kommer han
nu åter ägna sig åt ateljéundervisning.
– Det är ett väldigt bekymmersamt
läge, säger han. Vi som ska undervisa i
ateljéerna i år har visserligen gjort det tidi
gare, men det blir ett glapp i kontinuiteten
i och med att så mycket personal försvin
ner och ny personal har fått sättas in.
Många arkitektstudenter känner sig
oroliga över nedskärningarna. Skulle
du själv välja Lunds universitet om du
skulle utbilda dig till arkitekt idag?

– Absolut, säger Mats Hultman utan att
tveka. Studenterna får i och för sig mindre
handledningstid, men tack vare reformen
är utbildningen fortfarande bra.
Däremot tror han att lärarna får beta
la ett högt pris för nedskärningarna.
– Många är oroliga och uppskärra
de. Nu läggs ytterligare arbetsbörda på
personalen och jag kan tänka mig att vi
kommer att få se ﬂer sjukskrivningar.
Mats Hultman anser att arkitektutbild
ningen behandlas styvmoderligt av LTH
ledningen och att hela omläggningen av
utbildningen har präglats av ledningens
tvehågsenhet och brutna löften.
– Bland annat blev vi lovade att vi
skulle få minska studentintaget i år till 40
studenter för att klara av nedskärningar
na, säger han. Men just nu är antalet nyantagna studenter 52, så minskningen av
undervisningsbördan blir försumbar.
ULRIK A OREDSSON
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Citerad: Rolf Håkansson.

Citerad: Margareta Nyman.

Citerad: Patrik Brundin.

LU-forskare högt
på citat-lista
CITATRANKING. Med tretton fors

kare ligger Lunds universitet näst
högst i Sverige på företaget ISI:s lis
ta över världens mest citerade fors
kare inom medicin, naturvetenskap,
teknik och samhällsvetenskap.

Totalt 52 svenska forskare är med på lis
tan. Sexton av dem kommer från KI och
tretton alltså från Lund; sedan är det ett
stort glapp till Chalmers, Umeå, Stock
holm och SLU med fem respektive fyra
namn.
Fem av lundanamnen tillhör området
livsmedelsteknik: Nils-Georg Asp, Inger
Björck, Ann-Charlotte Eliasson, Marga
reta Nyman och Monica Siljeström. Tre
är hjärnforskare: Anders Björklund, Olle
Lindvall och Patrik Brundin. De övriga
representerar olika områden – Karl Jo
han Åström reglerteknik, Erland Bååth
mikrobiologisk ekologi, Rolf Håkansson
farmakologi, Ingolf Lindau synkrotron
ljusfysik och Björn Roos teoretisk kemi.
Flera av forskarna är idag pensione

Citerad: Olle Lindvall.

rade, eftersom sammanställningen gäl
ler perioden 98–99. ISI har gått igenom
tusentals vetenskapliga artiklar från den
na period och noterat vilka verk som ci
teras efter artikeln. Man har sedan valt
ut de 250 mest citerade författarna inom
2 olika ämnesområden. Det motsvarar
mindre än en halv procent av alla aktiva
forskare, som genom sina artiklar anses
ha haft extra stort inﬂytande inom sina
respektive fält.
är dock att rekom
mendera.
– Att använda citeringsgrad som mått
på akademisk kvalitet är inte en oom
stridd metod – där ﬁnns en hel del felkäl
lor. Men när den reservationen är gjord,
så är det mycket roligt och uppmunt
rande att Lunds universitet fått med så
många namn i ISI:s inom forskarvärlden
välkända och etablerade databas, säger
professor Bengt Söderström.
Se www.isihighlycited.com
EN VISS NYPA SALT

Citerad: Inger Björck.

INGEL A BJÖRCK

Citerad: Anders Björklund.
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Allan T. Malm ny rektor för Ekonomihögskolan

Ett jobb med
motstridiga krav
REKTORSVISIONER. Att öka kvalite

ten på grundutbildningen samtidigt
som forskningen måste vidareut
vecklas är bara ett av ﬂera motstri
diga krav som nye rektorn för Eko
nomihögskolan måste ta itu med.
Bakgrunden är den pågående inter
nationaliseringen.
– För utbildningen innebär det
en ökad konkurrens om de dukti
ga studenterna och för forskningen
alltmer av internationella jämförel
ser vid fördelning av anslag, säger
Allan T. Malm.

Man kan undra om det är ett jobb för
en 60-åring – att i stenhård konkurrens,
både nationell och internationell, attra
hera de bästa studenterna och därmed
se till att Lund erbjuder en utbildning
i världsklass. Men den frågan kommer
liksom av sig, för Allan T. Malm sprud
lar av energi och entusiasm. Studenterna
tänker han sig nå digitalt.
– Det är viktigt att vi ligger långt
framme på webben, den ökar transparen
sen och tempot i konkurrensen om vil
ket universitet som erbjuder de mest att
raktiva utbildningarna. I dag är det på
nätet vi första gången möter potentiel
la studenter.
Det är många som kopplar den nye
rektorn främst till forskning. Sedan 985,
då Allan T. Malm var med och startade
Institutet för ekonomisk forskning, har
han varit dess föreståndare. Men det är
ett uppdrag som ligger utanför hans pro
fessur och lärargärning, menar han.
– Jag har alltid varit mycket engage
rad i grundutbildningen och ska fortsät
ta med en del undervisning och forskar
handledning även som rektor.
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Att få sina kollegor att inse att det fak
tiskt är en förmån att få undervisa, är ett
viktigt mål för Allan T. Malm. Och gär
na på A-nivån, där man har störst möj
lighet att påverka unga människors ut
veckling.
Den nuvarande kvaliteten på eko
nomutbildningen klarar sig hyfsat bra
i rankningssammanhang – men många
lundastudenter tycker att undervisnings
grupperna är för stora och antalet lärar
timmar för få. Ambitiösa studenter anser
också att utbildningstakten är för lång
sam – ”man behöver inte jobba ihjäl sig
precis på ekonomprogrammet”. Allan T.
Malm håller med, och tycker att kraven
både på utbildningen och på studenter
na behöver höjas. Som god draghjälp får
han Bolognaprocessen.
– De nya europeiska reglerna med
tydliga och klara ”learning outcomes”på
varje kurs innebär en uppryckning.
motstridiga krav, som
Allan T. Malm menar att Ekonomihög
skolan står inför, är att kombinera den
nu överallt så efterfrågade excellensen –
spetskompetensen – med bredden som är
nödvändig för utbildningsprogrammen.
Alla kan inte vara spetsforskare och det
är ur bredden som nya excellenta forskar
grupper kan utvecklas
– Det måste ﬁnnas gråa eminenser på
alla områden vi undervisar, och det är
viktigt att de förstår sitt värde och kän
ner sig uppskattade.
Av samma skäl är det svårt att proﬁ
lera Ekonomihögskolan åt ett enda håll.
Men skulle man utveckla en gemensam
proﬁl så vore det innovation i vid me
ning, tycker Allan T. Malm. Inom det
området ligger man redan bra till i Lund
ETT ANNAT AV DE

Allan T. Malm är ny rektor för Ekonomihögskolan.
FOTO : MARIA LINDH

med professurer i entreprenörskap och
centrumbildningar som CIRCLE och
Venture Lab.
– Innovation är något som borde präg
la allt vi gör från marknadsföring till mik
roteori och handelsrätt. Det är viktigt
eftersom svensk industri i rask takt för
lorar de gamla kunskapsförsprången till
konkurrenter i Asien. Nu är utmaning
en att skapa företag som kan utveckla
ny kunskap, och här kan Ekonomihög
skolan vara en värdefull partner. Innova
tion i vid mening är lika viktigt för stat
och kommun. Ytterst är det ju kvalite
ten på vår skola, sjukvård, rättsväsende
osv. vi konkurrerar med. Det är kvalite
ten på samhället som avgör om välutbil
dade människor kommer att vilja bo här
i framtiden.
MARIA LINDH
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Hur påverkar
solens aktivitet
livet på jorden?
Det är frågor
som denna som
den nya profes
sorn i solfysik
ska studera.
FOTO : NASA

SOLFORSKNING. Är jorden en isole

rad bubbla av värme i en isig och
ogästvänlig världsrymd? Ett växt
hus där temperaturen just nu sti
ger på grund av en förhöjd koldi
oxidhalt? Så kan det tyckas i en tid
när alla talar om ”växthuseffekten”.
Men det ﬁnns dåligt kända fakto
rer i vårt kosmiska grannskap som
också påverkar vårt klimat, t.ex.
solens aktivitet och den kosmiska
strålningen. En ny professur i solfy
sik vid LU kommer att fokuseras på
studiet av sådana faktorer.

Det är Institutetet för rymdfysik med
högkvarter i Kiruna som har utlyst en
professur i solfysik med förankring i
Lunds universitet. Tre institutioner har
nämnts som tänkbar hemvist för professuren, nämligen Fysiska institutionen,
Astronomiska institutionen och Centrum för geobiosfärsvetenskap. Institutet i Kiruna har för närvarande en avdel
ning för solfysik på Ideon.
Men redan nu bedrivs det solforskning i Lund. Ett fyrtiotal solforskare från
hela världen kommer att sammanstråla
14

här i en workshop den 9–2 september.
Workshopen hålls i Pangea på Geocen
trum. Syftet är att diskutera hur vi bättre
ska kunna förstå solaktiviteten och kun
na göra säkrare prognoser om utbrott på
solen och om hur dessa kommer att på
verka jorden.
SOLAKTIVITETEN VÄXLAR och ﬂera cyklis

ka förlopp kan urskiljas. Det ﬁnns cykler
om 22, 80–90, 200–205 och 2.300 år, men
den mest kända är elvaårscykeln. Vart elf
te år är det en topp i antalet solﬂäckar. Då
är ”solvinden” som för elektriskt laddade
partiklar från solen till jorden som starkast. Det uppstår kraftiga norr- och syd
sken. Men också störningar i elnätet och
i elektroniska komponenter – städer har
mörklagts och rymdsatelliter har gått för
lorade under sådana ”oväder”.
Henrik Lundstedt, som är specialist på
solär-terrest fysik och förestår rymdfysikavdelningen på Ideon, säger till LUM:
– Även om solen beter sig på ett lag
bundet sätt tycks den inom vissa gränser
vara kaotisk och därför är förutsägelser
hundra år framåt i tiden mycket äventyrliga. Den 30 oktober år 2003 nådde

GÖRAN FRANKEL

▼

Ny professur i solfysik
placeras i Lund

solplasma som slungats ut från solen in i
jordatmosfären och orsakade ett stort el
avbrott i Malmö. Det kom som en full
ständig överraskning eftersom det hade
gått tre år sedan ett solﬂäcksmaximum;
solen borde beﬁnna sig i en lugn fas. Och
några dagar senare observerades en s.k.
röntgenﬂare på solytan – den största som
hittills observerats.
Några av de forskare som deltar i
workshopen vågar dock förutsäga att
200-talet blir en period av lugnare sol
aktivitet. Solﬂäcksmaximum år 2000 är
kulmen på en långvarig stegring av ak
tiviteten. År 200 kommer antalet mag
netiska stormar att vara en tredjedel av
vad de är i dag och norrsken att bli mer
sällsynt.

Solföreläsning

I samband med workshopen om solaktivitet blir det också ett offentligt
föredrag för den intresserade allmän
heten. Det kommer att äga rum på
Grand Hotel måndagen den 19 sep
tember kl. 19. Ämnet är ”Unexpec
ted effects of solar activity”. Föredra
get hålls av Paal Brekke från Norsk
Romcenter, som just återvänt till
Skandinavien efter en längre vistelse
hos NASA.
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Förslag till nytt resurstilldelningssystem:

Studentantal blir
mindre viktigt
UTBILDNINGSPENGAR. Mer variation

i landets utbildningsutbud och bätt
re möjligheter för lärosätena att
planera långsiktigt.
Det vill en regeringsutredning
uppnå med ett nytt system för till
delning av resurser till högre ut
bildning. En tredjedel av anslaget
föreslås bli oberoende av antalet
studenter.

Det nuvarande resurstilldelningssyste
met från 993 bygger helt på studenternas
efterfrågan och prestationer. Det har ver
kat under en period av kraftig expansion
av grundutbildningen. Nu har en reger
ingsutredning lagt fram ett förslag på ett
nytt system som ska ta större hänsyn till
upp- och nedgångar i studentantalet.
65 procent av anslaget ska vara ersätt
ning för antalet helårsstudenter och hel
årsprestationer. 35 procent ska bestå av
en grundersättning som bara indirekt
är kopplad till antalet studenter och de
ras prestationer. På så sätt tror man att
konkurrensen mellan lärosätena mins
kar och därmed också det alltmer likrik
tade utbildningsutbudet. Dessutom ska
det gå att spara överproduktion av helårs
prestationer under obegränsad tid.
Chefen för LU:s planeringsenhet, Sten
Wennerström, tycker att det är bra om re
surstilldelningen inte är helt prestations
baserad, även om han inte tror att det får
särskilt stora konsekvenser för just LU.
– Vi har under de senaste åren inte
haft några problem med att nå upp till
takbeloppet, säger han. Däremot kom
mer systemet att underlätta för de min
dre högskolorna som är mer känsliga för
ﬂuktueringar i studenttillströmningen.
Resursutredningen tar bl.a. ställning
till styrsystemet för universitet och hög
skolor, och utredarna har kommit fram
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till att den nuvarande balansen mellan
statsmakternas styrning och lärosätenas
beslutsfattande är bra. Däremot vill man
att det ska framgå tydligare att det utbild
ningsuppdrag som regeringen ger varje
enskilt lärosäte ska omfatta en fyraårspe
riod. Då ges universiteten och högskolor
na bättre förutsättningar för att planera
och därmed få en stabilare ekonomi.
Budgetdialogerna mellan departe
ment och lärosäten ska bli mer intensiva,
och år tre i fyraårsperioden ska lärosätena
lämna in ett samlat dokument för utbild
nings- och forskningsstrategi, bl.a. med
en omvärldsanalys för att ge statsmakt
erna ett bättre beslutsunderlag.
– På det stora hela innebär förslaget
inte några större förändringar för oss, sä
ger Sten Wennerström. Men det är posi
tivt med utvidgade budgetdialoger och
en samlad verksamhetsstrategi.

Maria Karlsson, först ut i landet som
civilingenjör i teknisk matematik.
FOTO : MATS NYGREN

Första tekniska
matematikern
PREMIÄRINGENJÖR. Maria Karls

son blev först med att ta exa
men som civilingenjör π (pi), det
vill säga i teknisk matematik.

systemet med så kallade prislappar på stu
denter. Istället för 20 olika utbildnings
områden med olika prislappar föreslås
sex ersättningsområden: humanistiskt
samhällsvetenskapligt, naturvetenskap
ligt-tekniskt, medicinskt, vård, utbild
ningsvetenskapligt och konstnärligt.
– Förlaget missgynnar oss eftersom
ersättningen per medicinstudent sänks i
och med att medicin ingår i samma ersätt
ningsområde som odontologi som har en
lägre prislapp, säger Sten Wennerström.
Det rör sig om några miljoner om året.
Nu ska utredningen ut på remiss och
om förlaget gillas planeras det nya syste
met träda i kraft runt 2007. Men eftersom
regeringen beslutat om tilläggsdirektiv
för att även utreda resurstilldelningen till
forskning och forskarutbildning kan det
dröja längre, tror Sten Wennerström.

Hon är därmed två år före de ﬂesta
av sina kursare, vilket förklaras av att
Maria läste två år på teknisk fysik (F)
innan hon hösten 2002 började stu
dera det då helt nya, ännu mer mate
matiska, programmet. Efter hand som
nya obligatoriska kurser kommit till har
hon läst dessa samtidigt som hon kun
nat tillgodoräkna sig det mesta av det
hon läst på F.
Maria har under ett år suttit som stu
dentrepresentant i utbildningsnämnden
och kunnat påverka sitt eget program.
– Jag är väldigt nöjd. Utbildning
en är väl genomtänkt som helhet,
även om jag förstås fått uppleva en
del barnsjukdomar. Nu innan jag pro
vat arbetslivet är det svårt att säga om
man lärt sig rätt saker.
Arbetslivet utanför universitetet
får dock fortsätta att vänta på Maria.
Till hösten inleder hon forskarstudier
i reglerteknik. Det var också där hon
gjorde sitt examensarbete, som hand
lade om styrning av bakterieodlingar.
Maria är uppvuxen i Falkenberg och
kom till LTH år 2000 efter att ha be
sökt rekryteringsprojektet ”Flickor på
Teknis”. Hon har också hunnit läsa
språk i Lund och studera vid University
of Illinois at Urbana-Champaigue.

ULRIK A OREDSSON

MATS NYGREN

UTREDARNA HAR OCKSÅ försökt förenkla
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Klinisk forskning
tappar mark
Idéer ﬁnns, men tid och pengar saknas
LÄKARFRUSTRATION. Många läkare
Morotskorv i Ugglarps slakteri.
FOTO : MATS NYGREN

Viktväktarna
lanserar LU-korv
SMALT. Morötter i korv, går det?

Jovisst! Fettsnål Viktväktarkorv
och dito leverpastej med inblan
dad morot, tillverkad enligt en
patenterad process från Lund,
ska nu lanseras i hela landet.
Bakom patentet står professor Eva
Tornberg från Institutionen för livs
medelsteknik.
– För att ersätta fett i en livsmedels
produkt använder man vatten med nå
gon typ av bindemedel. Morot innehål
ler ca 90 procent vatten och passar bra
för detta, sedan den värmebehandlats
på ett visst sätt, förklarar hon.
Det är Ugglarps Slakteri som tillver
kar den nya fettsnåla korven, som till
ungefär en tiondel består av morot.
Morotsinslaget syns en smula på fär
gen, men känns inte på smaken.
– Morot smakar inte råkost eller
kokt grönsak när den kombineras med
andra råvaror – det ﬁnns ju t.ex. mo
rotsmarmelad! Tvärtom ger moro
tens kolhydrater en förhöjd köttsmak.
Den här korven smakar därför ovanligt
gott, säger Eva Tornberg.
Den fettsnåla korven har hittills
bara sålts i Skåne, men lanseras nu av
Viktväktarna och Skånemejerier i hela
landet. De ska också senare i höst bör
ja säljas i Danmark och Finland.
INGEL A BJÖRCK
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som disputerat vid Lunds universi
tet har ett aktivt intresse för klinisk
forskning, och har även idéer om
vad de skulle vilja göra. Men brist
på pengar, tid samt administrativt
och annat stöd sätter käppar i hju
let för deras önskningar.

Det framgår av en enkät som gjorts inom
ramarna för LEKA, ett ledarutvecklings
program vid Medicinska fakulteten.
– Att den kliniska forskningen i Sverige
tappat mark internationellt sett är känt,
och anses bekymmersamt. Vår studie vi
sar att det inte är de mänskliga resurser
na i form av idéer och engagemang som
saknas. Men de kliniska forskarna tycks
inte få rätt stöd, säger Henrik Jönsson
från LEKA-programmet.
ut till alla som
disputerat i medicin i Lund efter år 990,
och som nåddes på antingen universi
tetsadressen ”med.lu.se” eller sjukvårds
adressen ”skane.se”. Bara läkare som såg
sig som aktiva forskare ombads att svara.
Av drygt 200 svarande i studien arbetade
nära 90 procent vid universitetssjukhu
sen i Lund och Malmö, oftast som över
läkare, biträdande överläkare eller på nå
gon annan sluttjänst.
Snårig byråkrati och brist på forsk
ningsmedel var de i särklass största hin
dren för läkarnas forskning. Därnäst
kom forskningens dåliga meritvärde för
en läkarkarriär, samt brist på stöd från fa
kulteten. Brist på forskningsprojekt var
det däremot nästan aldrig fråga om.
DESS ENKÄT SKICKADES

fakulteten, så sa sig de
ﬂesta ha mycket nytta av det elektronis
ka biblioteket ELIN. Däremot tyckte
NÄR DET GÄLLER

Många läkare vill även forska, men har dåliga möjligheter till det. Det visar en enkät
som Henrik Jönsson från LEKA-programmet
har gjort. FOTO : INGELA BJÖRCK

man sig få dåligt stöd i frågor om IT,
ekonomisk administration och anslags
sökande. Att få hjälp med sådana pro
blem skulle åtta av tio svarande se som
värdefullt.
Många svarande har gett kommenta
rer som tydligt avspeglar deras pressade
situation. De tvingas alltför ofta forska
på fritiden, tycker att klinisk forskning
nedprioriteras, får dåligt stöd från sin ar
betsplats och känner sig andligen långt
borta från universitetet.
Enkätens resultat ska nu presenteras
för både fakultetsledningen och Region
Skåne, som ska ta upp en diskussion om
möjliga förbättringar på området.
INGEL A BJÖRCK
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Hjärnan i fokus
för tvärvetenskapligt
forskningsområde
TVÄRFORSKNING. Om allt går väl blir
hjärna, psyke och beteende ett nytt
tvärvetenskapligt forskningsområ
de vid Lunds universitet. Förbere
delserna är i full gång, och en ansö
kan om s.k. Linnéstöd ska lämnas in
till Vetenskapsrådet under hösten.

– Vi har väldigt bra kompetens på det
här området i Lund. Här ﬁnns duktiga
neurovetare, lingvister, kognitionsveta
re, psykologer och beteendeforskare, sä
ger professor Sture Forsén.
Han är sammankallande i ”Idérådet
för forskningsutveckling”, som startades
av rektor förra året. Idérådets uppgift har
varit just att hitta nya områden för strate
giska forskningssatsningar över fakultets
gränserna. Och när det gäller inlärning,
språkutveckling och hjärnans formbarhet
är tiden helt rätt just nu, menar man.

– Förut studerade vi språkvetare främst
hur språken såg ut. Nu handlar det mer
om varför människor beter sig som de gör
vid tal, läsning och skrivning. Det ﬁnns
nya tekniska möjligheter att undersöka
detta idag. Och då har vi nytta av att gå
ihop med specialister från andra områ
den, säger professor Sven Strömqvist.
En ganska ny teknik är s.k. funktio
nell MR (”magnetkamera”), som visar vad
som händer i hjärnan när en försöksper
son utför olika uppgifter. En annan teknik
är ögonrörelsemätningar, som visar hur
ögonen ﬂyttar sig när man läser en text.
”Brain-Mind-Behaviour”-gruppen –
den grupp som förberett den nya forsk
ningssatsningen – har fått två miljoner
kronor i stöd av Crafoordstiftelsen. Med
deras hjälp ordnas under hösten fyra två
dagarskonferenser med internationella
gästföreläsare. Den första dagen vid var

je tillfälle ägnas åt öppna föreläsningar,
och den andra åt diskussioner om vilka
tvärvetenskapliga forskningsprojekt som
skulle kunna uppstå i Lund på de områ
den föreläsarna berört.
”Language and Brain” var temat för
den första konferensen som ägde rum i
augusti. Bland föreläsarna var Dorothy
Bishop, psykologiprofessor från Oxford
och hedersdoktor vid LU. Hennes före
drag handlade om språkstörningar hos
barn och deras ärftliga och miljömässi
ga grund. Nina Kraus, professor i neuro
vetenskap från Chicago, presenterade ett
nytt sätt att ställa diagnos på språk-, läs
och skrivstörningar genom att mäta hjärn
stammens reaktioner på språkljud. Andra
föredrag handlade om dyslexi, svårigheter
att utföra talrörelser och hjärnans aktive
ring i samband med språk och rörelser.
INGEL A BJÖRCK

LU-geolog vill starta dinosauriecentrum
URTIDSKUL. Skånska Bromölla kan
inom några år stoltsera med ett dinosauriecentrum om allt går som
planerat. Bakom förslaget står Filip
Lindgren, Bromölla, och paleontologen Johan Lindgren på Geologiska
institutionen vid LU.

Bromöllatrakten är mycket rik på fossil,
framför allt Åsen vid Ivösjön. Där har
Johan Lindgren och andra lundageologer gjort omfattande utgrävningar och
bl.a. hittat lämningar av svanödlor, horndinosaurier, ”skåneödlan” Scanisaurius,
de monstruösa havslevande rovdjuren
mosasaurierna, hajar och ett antal andra
marina organismer. Johan Lindgren har
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också grävt i Danmark, och där har han
fått inspiration och stöd för sin idé. Precis
som delar av Skåne utgörs Danmark av
sediment från urtida havsbotten. Därför
går det att hitta dinosauriefossil i Danmark. Men Skåne är ännu rikare på fynd,
eftersom det varit en kusttrakt.
– Dinosauriecentret skulle bestå av
en museidel och ett upplevelsecentrum,
säger Johan Lindgren. Förutom utställningar av fossil och modeller skulle man
kunna skapa en spännande illusion av att
besökaren rör sig på urtida havsbotten.
Vi har också tänkt oss möjligheten att arrangera guidade turer till Åsen. Där skulle allmänheten under sakkunnig ledning
själv få leta efter fossil. Det ﬁnns gott om

sådana; ingen behöver gå därifrån utan
att ha hittat något.
Kommunledningen i Bromölla är posi
tiv till projektet och ska söka EU-bidrag.
– Danskarna är duktigare än vi är på
att söka EU-pengar. Bara för Skånes del
lär det ﬁnnas en halv miljard kronor som
kommer att bränna inne inom ett år om
man inte söker. För att få ett initierings
bidrag krävs att lokala intressenter ställer
upp med minst 75.000 kronor. Från fos
silprojektet på Bornholm – ett danskt arbetsmarknadsprojekt – har man lovat att
stödja planeringen av ett skånskt dinosau
riecentrum med 60.000 kronor. Bromölla
kommun behöver alltså bara satsa 5.000.
GÖRAN FRANKEL
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LU i sommarmedierna:

MEDIESTUDIE. Ingen mediekonsu

ment missade väl att en del av det
internationella seglingsarrange
manget America´s Cup invaderade Malmö i augusti. Hur och vad
medierna publicerade står i fokus
för en studie som forskaren Jes
per Falkheimer vid Campus Hel
singborg genomför under hös
ten. Det är ett utredningsuppdrag
från Region Skåne.
– Jag förhåller mig oberoende till evene
manget som sådant, jag kommer kon
kret att titta på vad som rapporterades
i medierna – positivt och negativt, be
rättar han.
Att studien beställts av en av ﬁnan
siärerna av arrangemanget visar på de
ras behov av att utvärdera effekterna
av satsningen på ett vetenskapligt sätt,
menar han.
– De har en förhoppning om att ar
rangemanget ska ge positiva effekter
på varumärket Malmö och regionen
Skåne. Min studie kommer inte att vär
dera den effekten, istället kommer jag
att belysa hur medierna regionalt och
nationellt sköter bevakningen och vad
de skriver om.
– Innan förtävlingen till America´s
Cup startade var rapporterna i medier
na genomgående kritiska, men när täv
lingen väl kom igång var det mest posi
tiva toner, säger Jesper Falkheimer.
Hans studie kommer när den pre
senteras vid årsskiftet att visa om opini
onsbilden blåste vidare åt olika håll eller
mojnade.
THORE SONESON
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MEDIALT. I sommarens nyhetstorka

blev nyheten om det ökade fusket
vid LU en kioskvältare. Andra lun
danyheter med stort genomslag
handlade om tonårspojkars prosti
tution och om forskares havsresa
längs den skånska kusten.
Hur speglar tidningar, TV och
radio universitetet? Vilken lunda
forskning når journalisterna och vad
tycker de är värt att skriva om? Ge
nom en ny webbsida kan man ta del
av vad medierna runt om i Sverige
säger och skriver om universitetet.

Sedan några månader tillbaka prenume
rerar Informationsenheten på en webb
baserad nyhetsbevakning som nu ﬁnns
tillgänglig på universitetets hemsida.
I juli månad gav statistik om ett ökat
antal fuskärenden som anmälts till disci
plinnämnden upphov till den i särklass
största nyheten som resulterade i hela 4
nätnyheter från norr till söder. På andra
plats kom islamologer från LU. Det var
främst Jan Hjärpe, men även hans dokto
rand, Ahmed Gholam, som uttalade sig
om sommarens terroristdåd. Den tredje
största nyheten handlade om en forskare
vid universitetssjukhuset i Lund som fått

Nyhetsbevakning

På www.lu.se/media kan man ta del av alla
webbaserade nyheter från LU. Det inne
bär alla artiklar som publiceras i tidningar
med nätupplaga. Man kan även läsa om in
slag i radio och TV, dock bara i de fall som
nyheten publiceras på etermedieföretagets
hemsida. För prenumeration på press
meddelanden från LU se samma hemsi
da. För hjälp med att nå ut med en nyhet,
läs Hjälpreda för mediekontakter på www.
lu.se/kommunikation

▼

Mediefokus på
America´s Cup

▼

Mediecirkusen kring America´s Cup ska
studeras av Jesper Falkheimer.

Fusk, terrorexpertis
och pojkprostitution
LU-nyheter i juli
– hela listan

1. Studentfusk
2. Terroristexperter uttalar sig
3. Forskares anslag dras in
4. Fler pojkar än ﬂickor säljer sex
5. Lundadocent chef för ny myndighet som ska granska biståndet

6. Studentaftonsafﬁsch med Ciccioli
na fälls som sexistisk

7. Forskare gör havsresa längs Skånes
kuster

indragna anslag eftersom han ansågs ha
fått dem på felaktiga grunder. Andra riks
täckande nyheter handlade om psykolo
giprofessor Carl Göran Svedins under
sökning som visar att det är vanligare att
tonårspojkar säljer sex än att ﬂickor gör
det, aﬃschen som lanserade studentafton
med Cicciolina som fälldes som sexistisk
av etiska rådet mot könsdiskrimineran
de reklam, Anders Danielson från Eko
nomihögskolan som väntas bli generaldi
rektör för ny myndighet som ska granska
biståndsverksamheten, samt projektet
Havsresan (se artikel på nästa sida).
I mars månad, som nyhetsmässigt kan
antas vara en ganska ordinär månad vad
produktionen av universitetsnyheter beträﬀar, publicerades sammanlagt 758 ar
tiklar med LU-anknytning i storstads
press, större landsortstidningar, fackpress
och populärpress runt om i Sverige. Inte
förvånande skrivs mest om universite
tet i närområdet. Norrländska tidningar
skrev sammanlagt 52 artiklar där Lunds
universitet på något sätt var berört. Stock
holmsregionens tidningar publicerade 96
artiklar, Göteborgstidningarna bara 9
och Malmötidningarna 49.
ULRIK A OREDSSON
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UCLU, Utvecklingscentrum

Publikintresse runt Havsresan var stort. FOTO : HAVSRESAN

Havsresa gav mersmak
POPULÄR VETENSKAP. Under slutet

av juli arrangerades tio informa
tionsdagar i skånska hamnar. Den
s.k. Havsresan blev en stor fram
gång publikt och medialt.

– Vi är mycket nöjda med Havsresan.
Det kom massor av intresserade männis
kor och responsen från medierna var ut
märkt. Bra väder hade vi också hela tiden.
Vi ﬁck med elva av 6 kustkommuner och
vi väckte ett stort intresse även från dans
ka sidan, säger dykaren Kjell Andersson
vid LTH, som var en av initiativtagarna.
Havsresan besökte hamnar från
Båstad till Sölvesborg. Befästningarna
i Per-Albin-linjen, amatördykning och
marinarkeologiavhandlades.Forsknings
fartyget Ocean Surveyor från SGU dök
upp i Helsingborg. Fisket debatterades
och direktsändningar från botten visa
des bland mycket annat. Programmen såg
olika ut på varje plats olika på varje plats
delvis p.g.a. kommunernas medverkan.
Sparbanksstiftelsen Skåne gav ett
ekonomiskt bidrag, men det mesta bygg
de på ideellt arbete från Kjell Andersson
och Peter Jonsson, universitetsadjunkt på
Teknisk geologi samt pensionerade kom
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munikatören Bengt Persson. De använ
de sina samlade kontakter och ﬁck med
kommuner och lokala föreningar samt
myndigheter som Sveriges geologiska
undersökningar (SGU) och Naturvårds
verket. Greenpeace deltog och Världs
naturfonden stödde projektet.
– Havsresan har för oss handlat om att
inte bara se havet som ett problem utan
att också se de enorma möjligheterna
med havet. Man skulle ha gjort Öresund
till ett världsarv för att ta vara på resurser
na dit vraken hör. De borde skyddas från
plundring, säger Kjell Andersson.

Lucsus

mersmak och ar
rangörerna vill gärna utveckla projektet.
– Vi vill fortsätta samarbetet med del
tagarna och få med ﬂer i projektet, säger
Peter Jonsson. Vi vill bl.a. skapa ett fo
rum för kreativa lösningar och diskussio
ner, som motvikt till de formella struktu
rer som idag kännetecknar arbetet med
havsfrågor.
Kjell Andersson drömmer om en havs
resa runt hela Östersjön nästa gång.
– Vilken chans det vore för Lunds uni
versitet att knyta kontakter och få PR!
HAVSRESAN HAR GETT

MATS NYGREN
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Vingelvarning! LUM:s reporter un der en kort sekund i balans på den
bakvända cykeln.

20
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SKOJ PÅ HOJ!
Oj, vad är det här för en bakvänd cykel? När jag tram
par går kedjan till framhjulet! Och när jag vrider på styret
svänger bakhjulet!
Cykeln visar sig vara precis lika omöjlig att balansera
på som det låter. Och på Institutionen för reglerteknik på
LTH har man också byggt andra egendomliga cyklar.
Helt bakvänd cykel. Balansvarning…

EN CYKEL BERÖR alla

människor, och att
balansera en cykel är ett ﬁnt exempel på
reglertekniska principer som återkopp
ling. Lutar cykeln t.ex. lite åt vänster så
vrids framhjulet också åt vänster och cen
trifugalkraften försöker räta upp cykeln.
Om hastigheten är tillräcklig blir cykeln
självstabiliserande, förklarar Karl Johan
Åström.
Ett annat skäl till artikelns tillkomst
är de framgångar som medförfattaren
Richard E. Klein haft med att lära han
dikappade barn att cykla med hjälp en
ny typ av bakhjul som är mycket bätt
re än stödhjul. Åström samarbetar med
University of California i Santa Barbara
med att bygga nya modeller. Den tredje
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författaren är Anders Lennartsson, tek
nisk doktor från KTH, som i sin avhand
ling presenterade ett datorbaserat verk
tyg som gör det lätt att göra simuleringar
av olika cykelkonstruktioner.
På LTH används cyklarna i kursen di
gital reglering och de ﬁnns också med
som projektförslag i kursen matematisk
modellering. För även cykling handlar
om matematik. Visserligen kan man lära
sig cykla utan att kunna räkna, men med
matematik och mekanik kan man visa
vilka cykelmodeller som är principiellt
omöjliga att styra och varför. Som sy
nes kan de åskådliggöra så kallade fun
damentala begränsningar. Och omvänt
kan man undersöka hur en cykel bör
byggas för att bli lätt att hantera.
– Det visar att det alltid är viktigt att
reglerteknikern får komma in tidigt i
en designprocess så man undviker dåli
ga lösningar, påpekar forskarassistenten
Anders Robertsson, som demonstrerar
cyklarna för LUM.

En instabil rackare. Håll i styret…

En extra stadig cykel – i teorin…

DEN BAKVÄNDA CYKELN lyckas ingen ba

lansera. Så fort man får lite fart på den
sticker bakhjulet iväg åt fel håll. Är man
oförsiktig går man i backen.
– Men i Santa Barbara har vi gjort

▼

Cyklarna är aktuella därför att profes
sor emeritus Karl Johan Åström i dagar
na publicerat en artikel i ”IEEE Control
Systems Magazine” om just styrning av
cyklar.
LUM har provat fyra blåa cyklar ur
den fantasifulla samlingen. De byggdes
för åtskilliga år sedan till en internatio
nell sommarkurs efter en idé från profes
sor Klein i Illinois. De kommer då och då
fortfarande till bruk i undervisning och
demonstrationer.

Inte lika knepig som den ser ut…
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Professor emeritus Karl Johan Åström, LTH,
har skrivit en artikel om cykling i den ledan
de tidskriften för reglerteknik IEEE Control
Systems Magazine.

▼

Cykling illustrerar på ett konkret sätt ﬂera reglertekniska grundbegrepp som återkoppling
och system i balans – eller obalans. Okonventionella cyklar kan testa hypoteserna bakom dess
begrepp.

en modell som faktiskt går att cykla på.
Men den kräver mod för man måste
snabbt upp i hastighet och jag har inte
klarat den än. Men det har ﬂera studen
ter, berättar Karl Johan Åström
– Department of Transport i USA be
ställde en gång en bakhjulsstyrd ”säker”
motorcykel. Den blev säker så till vida att
den inte gick att åka på, trots att den tes
tades av de allra bästa provryttarna!
En av institutionens cyklar som ser
väldigt konstig ut visar sig enkel att be
mästra, bara man kommer upp på den.
Cykeln har två extra hjul ovanpå de van
liga. De snurrar i motsatt riktning och tar
22

då ut hjulens stabiliserande gyroeﬀekt.
Med handtag kan man lyfta extrahjulen
så att de hamnar i friläge. Men det påver
kar inte balansen nämnvärt. Slutsatsen är
att gyrokraften inte har så stor betydelse
för vår förmåga att cykla.
En annan cykel har framhjulets nav
rakt under styret. Den är obehagligt in
stabil och omöjlig att styra genom lut
ning. Vanliga cyklar har en framgaﬀel
som placerar kontaktpunkten med mar
ken så långt fram att den självstabilise
rande eﬀekten uppstår. En s.k. chopper
framgaﬀel av ”Easy Rider”-modell är ett
extremt exempel på detta.

En cykel har ett extra tungt framhjul,
lindat med blykabel mellan ekrarna. Den
känns bara lite obekväm i låg fart, sedan
blir den mycket stadig. Det beror på en
ökad gyroeﬀekt. Cykeln kan också ha ett
gummiband mellan sadel och en stång
vid styret som antingen ökar eller mins
kar kursstabiliteten.
Cyklar balanseras genom ett växelspel
mellan tyngdkraft och centrifugalkraft
när cyklisten vrider styret och rör överkroppen. Att cykla är lätt när man väl lärt
sig knepet, men att förstå exakt hur det
går till är svårare. Cykelhandlare Wilbur
Wright, som byggde det första fungeran
de ﬂygplanet, upptäckte till exempel att
en cyklist som svänger till vänster börjar
med att kort svänga styret åt höger så att
cykeln lutar åt vänster innan man sväng
er styret åt vänster!
Finns det någon fungerande autopilot
för cyklar?
– Vi har ett projekt för cykelrobotar
igång i Santa Barbara, vanliga cyklar
med en elmotor, som ska kunna hålla ba
lansen själva. Om du frågar igen om ett
år så fungerar de. En självgående motor
cykel har byggts på TNO i Delft, Hol
land, och den fungerar.
TEXT: MATS NYGREN
FOTO : KENNET RUONA
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Den magnetiska nord
polens vandringar
sedan år 7000 f. Kr.

Den magnetiska nordpolen kan ﬂytta till sydpolen

MAGNETISM
PÅ VIFT

▼

Utan jordens magnetfält skulle inte liv vara möjligt – åt
minstone i den form vi känner det. Jorden skulle vara en
lika ogästvänlig plats som Venus eller Mars. Det geomagne
tiska fältet skyddar oss från kosmisk strålning och laddade
partiklar från solen.
Men jordens magnetfält är inte lika stabilt som en per
manent magnet. Det genomgår ständiga förändringar – nå
got man är väl medveten om på Geocentrums paleomag
netiska och mineralmagnetiska laboratorium. Det mest
dramatiska scenariot är när den magnetiska nord- och syd
polen byter plats…
LUM NR 7 | 2005
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Normal polaritet

Idag

Polomkastningar

▼

Miljoner år sedan

I teorin alstras jordens magnetfält av en
inre dynamo som består av av jordens
fasta kärna av järn och den magma som
omger den. Magman och kärnan spin
ner runt, men med olika hastighet. Geo
logiska undersökningar har visat att det
har inträﬀat en polomkastning i snitt en
gång på 200.000–500.000 år. Även om
detta mönster inte är cykliskt har det gått
ovanligt lång tid sedan den senaste om
kastningen – 780.000 år – och därför
tycker sig somliga forskare se tecken på
att en sådan omkastning är ”nära” före
stående. Bland annat noterar man
att jordens magnetfält har försvagats med cirka tio procent
sedan man började mäta det
på 830-talet.

Paleomagnetiska laboratoriets före
ståndare, dr Ian Snowball, ser dock ing
en anledning till panik.
– Liksom alla andra forskare på det
här området skulle jag gärna vilja veta
hur man kan förutsäga en polomkast
ning. Men förändringarna i det jordmag
netiska fältets intensitet och riktning är
för komplicerade för att vi ska våga dra
några slutsatser om framtiden. Våra ob
servationer sträcker sig över relativt korta
tidsrymder och därför är det – precis som
inom klimatforskningen – svårt att
dra konkreta slutsatser.
geologer
na blicka bakåt och kart
lägga vad som hänt i det
förgångna. Ian Snowball
och hans kollegor har ﬂe
ra metoder att falla tillba
ka på. Geomagnetismens
historia ﬁnns inpräntad i
sediment på havs- och sjöbottnar.
Där har nålformade partik
lar av det magnetiska minera
let magnetit lagt sig som
I STÄLLET FÅR

kompassnålar och fjättrats i sitt läge när
icke-magnetiskt material packats runt
omkring dem. Vill man gå ännu längre
bakåt i tiden kan man studera hur vulka
niskt material har stelnat. Och nöjer man
sig med ett perspektiv på ett par tusen år
innehåller keramik ledtrådar; magnetis
men i sådant material ”konserveras” när
bränd lera svalnat.
otaliga
gånger under de senaste årmiljonerna.
– En polomkastning är ingen ögon
blicklig händelse, förklarar Ian Snow
ball. Under en övergångsperiod som kan
vara i ett par tusen år sjunker magnetfäl
tets intensitet till tio procent av det som
vi har idag. Det är tillräckligt mycket
för att det kvarvarande fältet och jord
atmosfären fortfarande ska skydda oss
från kosmisk strålning. Livet på jorden
har ju fortsatt att utvecklas trots polom
kastningarna.
– Dessutom kan det under övergångs
tiden ﬁnnas ﬂer än två magnetpoler, kan
ske fyra, sex eller mer – en värld där kom
passen inte längre är tillförlitlig.
POLOMKASTNINGAR HAR SKETT

att vi har befunnit oss
mycket nära en polomkastning i det för
gångna, men att geomagnetismen till
slut har återvunnit sin gamla balans.
Det kan enligt Ian Snowball vara vad
som sker mellan omkastningarna då pe
rioder av magnetisk oro av uppstår. Så
dana tillstånd kallas av fackmännen för
”exkursioner”.
– Den senaste dök upp för knappt
40 000 år sedan och kallas ”Laschamp”
efter en plats i Frankrike. Spåren av den
ﬁnns i borrkärnor av is som innehåller
DET KAN TÄNKAS

Magnetforska
ren Ian Snow
ball poserar
med en mag
netometer från
30-talet. FOTO :
GÖRAN FRANKEL
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förhöjda frekvenser av isotopen 0Be, 0Beryllium. Denna bildas som en sönderfallsprodukt när kosmisk strålning tränger in i atmosfären. Att något vid denna
tid höll på att hända med geomagnetismen understöds också av sedimentfynd,
konstaterar Ian Snowball.
vid en ”exkursion” eller en polomkastning?
– Om detta kan jag bara spekulera,
blir svaret. Ett primitivt samhälle skulle
knappast beröras av en omkastning även
om forntidens människor fascinerats av
norr- och sydsken runt ekvatorn. Men
för en avancerad teknisk civilisation som
vår skulle konsekvenserna kunna bli förödande. Satelliter, kraftnät, kommunikationer, navigering… allt är beroende
av elektroteknik och skulle drabbas utan
förvarning.
VAD SKULLE TÄNKAS SKE

Ur medicinsk synvinkel är det ingen
större fara. Atmosfären är tillräcklig för
att skydda jorden från kosmisk strålning
och solvind i några tusen år – och därefter har magnetfältets sköld återvänt.
Vissa prognoser pekar på en något högre
cancerfrekvens, men den är faktiskt liten
jämfört med andra faktorer som bidragit
till cancer i den moderna världen.
FÅGLAR, SKÖLDPADDOR och andra orga-

nismer som orienterar sig efter det magnetiska kraftfältet skulle bli förvirrade.
Men de har samtidigt utvecklat kompletterande navigationsmetoder. Möjligen kan också klimatet påverkas – detta enligt en teori som kopplar kosmisk
strålning till molnbildning. Det ﬁnns indikationer på att många isberg kan ha varit på drift i Nordatlanten för 40.000 år
sedan. Men om det berodde på att kli-

matet blev varmare eller kallare är en öppen fråga.
Det kan tilläggas att även i det kortare
tidsperspektivet händer det saker med de
geomagnetiska polerna. Den magnetiska nordpolen är på ständig vandring och
beﬁnner sig för närvarande vid Queen
Elizabeth Islands i den arktiska övärlden
i norra Kanada. En avhandling gjord i
Lund (Zillén år 2003) visar att år 000
f. Kr. befann sig den magnetiska nordpolen norr om Skandinavien på Novaja
Semja. Norrsken var synliga längre söderut – det ﬁnns från denna tid t.o.m.
rapporter om sådana i Medelhavsområdet. Om den magnetiska nordpolen fortsätter att vandra i samma fart och riktning som den gjort sedan 940 kan den
inom 50 år beﬁnna sig på Tajmyrhalvön
i norra Sibirien.
GÖRAN FRANKEL
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Lundaforskare bevisar:

MAN KAN
HA ROLIGT
UTAN SPRIT!
Kan man verkligen ha roligt utan sprit?
Njaa… många studenter, och andra med för den delen,
vågar inte ens testa. Men forskning i Lund visar att feststämningen faktiskt kan bli precis lika hög utan en droppe alkohol – under vissa speciella förutsättningar.

FOTO : PETRA FRANCKE
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Kent Johnsson, som forskar om och arbetar med alkoholprevention bland studenter, berättar gärna sitt favoritexempel.
Det handlar om när han bjöd en grupp
teknologer på öl i det uttalade syftet att
de själva skulle få bedöma sin promille
halt.
I takt med att ölglasen tömdes steg
stämningen. Småpratet ersattes av skratt
och glam, lumparhistorier berättades,
festdeltagarna blev röda om kinderna
och glansiga i ögonen. De få teknologer
som körde bil eller av andra skäl sagt nej
till ölen satt dämpade och reserverade
och såg ut att ha tråkigt bland sina stojande kamrater.
Det var när glammet stod på sin höjdpunkt som avslöjandet kom.
– Jag förklarade för dem att de alla
druckit tyskt, av-alkoholiserat öl och

hade 0,0 promille i blodet. Stämningen
bröts med ens, och alla blev knäpptysta
och såg långa ut i ansiktet.
– Efter en lång stund hördes några
enstaka fniss, och till slut ett befrian
de skratt. Men somliga såg länge otro
ligt snopna ut och hade svårt att komma
över hur de låtit sig luras, berättar Kent
Johnsson.
att det inte bara är ung
domar som kan göra en sådan dumhet
ger han ett andra exempel med sig själv i
huvudrollen. Han hade ryckt åt sig någ
ra ﬂaskor öl på ett tyskt snabbköp strax
före en hemresa till Sverige, och upplev
de precis som teknologerna hur han blev
glad och avslappnad när han drack ölet
– tills det visade sig att också detta var
helt alkoholfritt.
FÖR ATT VISA
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– Så mycket gör förväntningarna allt
så, säger han.
En så stor förväntningseﬀekt kan man
knappast åstadkomma medvetet. En sak
är att bli omedvetet lurad, en helt annan
att med viljans hjälp intala sig att ha pre
cis lika roligt med ett glas vatten framför
sig. Men däremot kan man mycket väl
dricka betydligt mindre utan att missa
den önskade feststämningen.
Det är den strategin som Avdelning
en för klinisk alkoholforskning nu till
lämpar i sitt arbete med studenter. Man
har hjälpt Studenthälsan att utveckla
kurser i livsstilsfrågor där en måttfull
hantering av alkohol ingår, och man har
regelbundna möten med festﬁxare, bar
personal och ansvariga från nationer, kå
rer och sektioner.
började med detta
för ﬂera år sedan hade han som mål att
halvera drickandet bland de högkonsu
merande ungdomarna. Numera är han
luttrad, och ambitionerna har sänkts.
– Man får vara glad om man kan
minska deras drickande med bara en öl,
en drink eller ett glas vin per festkväll.
Men faktum är att även en så liten minsk
ning kan minska skadorna på hälsan, sä
ger han.
Målet är att ge de högkonsumeran
de studenterna verktyg att använda om
de insett att de faktiskt borde dra ner på
drickandet. Ett sådant verktyg är plane
ring.
– Vi talar om att ”surfa på suget”, att
uppskjuta och se fram emot nästa glas så
länge som möjligt, säger professor Mats
Berglund som leder forskargruppen.
Till planeringen hör också att välja
mindre alkohol i varje glas – en 3-centili
ters vodka till exempel i stället för en 4:a,
och en mellanöl i stället för en starköl. En
annan bra taktik är att först bottna med
några drinkar för att nå den önskade fest
stämningen och sedan underhålla denna
NÄR KENT JOHNSSON
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med maximalt en drink till i timman, i
stället för att stjälpa i sig glas efter glas.
Men allt drickande är inte förknippat
med fester. Det ﬁnns också de som drick
er för att minska sin stress. Amerikan
ska studier har visat att av de kvinnliga
collegestudenter som dricker alkohol, så
gör hela 25 procent det inte för festens

öl eller vin, och om han eller hon just nu
dricker något.
USA ligger längst framme när det gäl
ler forskningen om alkohol och ungdo
mar i 8–25-årsåldern. Men Lunds uni
versitet är enligt Mats Berglund främst i
Europa på området. Därför har lunda
forskarna varit inbjudna som experter

”Jag förklarade för dem att de alla druckit tyskt, avalkoholiserat öl och hade 0,0 promille i blodet. Stäm
ningen bröts med ens, och alla blev knäpptysta.”
skull utan för att slappna av. Av de man
liga studenterna är det bara 5 procent
som dricker av det skälet. Båda könen,
och framför allt männen, ökar sedan sitt
anti-stress-drickande med åren, så att det
ett drygt årtionde efter college är 35–40
procent som dricker alkohol för att mot
verka stress.
Hur det stressrelaterade drickandet
ser ut i Sverige ska undersökas av Claes
Andersson, liksom Kent Johnsson dokto
rand i klinisk alkoholforskning. Han har
i sin tidigare forskning kunnat urskilja
två undergrupper bland de högkonsume
rande studenterna: de som dricker myck
et under hela studietiden och har en sta
bil stressnivå, och de som dricker ökande
mängder och får en lägre stressnivå.
NU VILL CLAES ANDERSSON studera sam

bandet mellan stress och alkohol mer i
detalj. Han har valt ut 90 studenter som
representerar de båda grupperna ovan
plus en kontrollgrupp med ”lågdrickan
de” studenter.
– Studenterna ska bära på sig en hand
dator som programmerats att ringa tre
gånger om dagen, förklarar han.
– Varje gång ska studenten svara på
frågor om hur han eller hon känner sig
när det gäller stress respektive sug efter

hos den statliga alkoholkommitténs un
dergrupp för högskolestuderande.
Just högskolorna spelar en nyckelroll i
sammanhanget, menar Kent Johnsson.
– Det är ungdomar i 8–25-årsålden
som dricker mest av alla grupper. Det är
också i den åldern ett eventuellt alkohol
missbruk grundläggs. Och på högskolor
na har vi ju möjlighet att nå hälften av
alla ungdomar i den åldern.
kunna ha obli
gatoriska 5-poängskurser i livsstilsfrågor
inklusive alkohol- och stresshantering?
Eller åtminstone valbara sådana kurser?
Kunde man införa certiﬁering för hög
skolor och universitet som anstränger sig
lite extra på området?
Hur man gör är en öppen fråga, men
att något bör göras är klart.
– Alkoholens totala nettokostnad för
samhället ligger mellan 00 och 50 mil
jarder kronor om året redan idag. Och
nu när den är allt mer tillgänglig, och det
blivit allt mer accepterat att t.ex. ta sig en
öl redan på eftermiddagen, så kan kost
naderna bli ännu högre framöver. Därför
är det förebyggande arbetet idag viktiga
re än någonsin, menar Kent Johnsson.
SKULLE HÖGSKOLORNA

INGEL A BJÖRCK
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Näringslivsenheten
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VÄGVISAREN
LTH-doktorand mentor i projekt med gymnasister

Mohidin Mohamad sitter under statyn
”Arbetets ära” på Möllevångstorget när
Ali Hamidian dyker upp. Ali och Mohi
din klappar om varandra och det känns
snarare som ett kärt återseende mellan
två kompisar än som ett möte mellan
mentor och adept. Men så är inte heller
ålderskillnaden särskilt stor. Mohidin är
9 år och Ali är 26.
De har känt varandra i drygt ett halv
år nu. Alltsedan båda kom i kontakt med
ett mentorsprojekt som Malmö stad dri
ver. Projektet riktar sig till elever med
föräldrar som står utanför arbetsmark
naden eller som har dåliga kontakter med
det svenska samhället. Det handlar alltså
dels om att hjälpa eleverna att få kontak
ter inom arbetslivet, dels om att ge dem
ett nätverk med vuxenkontakter.
vid
Möllevångstorget och Ali hälsar på folk
till höger och vänster. Han verkar vara
en man med tusen järn i elden. När han
inte arbetar på sin doktorsavhandling på
LTH är han aktiv inom olika kulturför
eningar – Kulturella ungdomsförening
en, Iranska ungdomsförbundet och ett
samarbetsorgan för olika etniska organi

sationer. Dessutom läser han spanska på
Komvux, och så mentorskapet för Mo
hidin…
När Ali genom en god vän på Syd
kraft ﬁck reda på att man sökte mento
rer till gymnasieskolor i Malmö nappade
han med en gång.
– Jag har alltid varit in
tresserad av politik och
samhällsfrågor. Det ﬁnns
mycket diskriminering
och segregering i sam
hället och som mentor
kan jag göra en insats
och samtidigt lära kän
na en ny person.
Ali kom till
Sverige från Iran
när han var sju
år gammal.
Hans för
äldrar

▼

Doktoranden Ali Hamidian forskar
om trådlösa datornätverk. På friti
den ägnar han sig åt ett mer hand
fast nätverksknytande. Som mentor
åt gymnasisten Mohidin Mohamad
fungerar han som en länk mellan
skolan, vuxenvärlden och det svens
ka samhället. LUM är med när men
torn och adepten träffas i slutet av
sommaren.

VI LETAR EFTER ETT LÄMPLIGT FIK
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Ali Hamidian och hans adept
Mohidin Mohamad träffas på
Möllevångstorget i Malmö.
FOTO : ULRIKA OREDSSON
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Särskilt mycket arbetslivsvägledning har
det dock inte handlat om.
– Jag följde med Ali till hans jobb på
LTH en dag, men det var verkligen inget
för mig, säger Mohidin och skrattar. Det
verkar handla för mycket om matte.
– Men du gillar ju datorer, försöker Ali.
Mohidin bara skakar på huvudet. Nej,
någon forskarutbildning vid LTH lär det
inte bli, men visst tänker han läsa vidare.
– Det måste man om man vill ha ett
jobb som är bra betalt, säger Mohidin
och berättar att han kan tänka sig att ut
bilda sig till ekonom eller brandman.

”Jag tror att man kan jämföra etnisk diskri
minering med könsdiskriminering. Den ﬁnns
där, men är alltför subtil för att märkas om
man inte utsätts för den själv.”
man kan jämföra etnisk diskriminering
med könsdiskriminering. Den ﬁnns där,
men är alltför subtil för att märkas om
man inte utsätts för den själv. Om man
påtalar att man känner sig diskriminerad
så tycker många att man är paranoid.
Vi slår oss ner vid ett infrauppvärmt
uteﬁk och Mohidin berättar, lite överras
kande, att även han från början såg del
tagandet i mentorsprojektet som en möj
lighet att göra en insats.
– Mentorerna har också mycket att
lära eftersom det ﬁnns så mycket förut
fattade meningar om oss som går på de
här skolorna och som kommer från Ro
sengård, säger Mohidin.
Samtalet glider automatiskt över på
den bild som media ger av personer med
utländsk härkomst. Ali irriteras över att
ordet invandrare sätts som förled till en
mängd ord som då ofta får en negativ
klang – invandrartät, invandrarskola, in
vandrarjobb, invandrarutbildning.
Ali och Mohidin möttes första gång
en på en storträﬀ för mentorer och adep
ter. Efter en omgång lära-känna-varan
dra-lekar var isen bruten och sedan dess
har de setts ungefär en gång i veckan.
30

Först när han är färdig med sin ut
bildning ska han besöka sitt gamla hem
land Somalia. Det var nio år sedan han
var där, men det är bara de fyra senaste
åren som han har bott i Sverige. Medan
pappan sökte asyl och ordnade arbete i
Sverige väntade Mohidin, hans mamma
och hans syskon i Etiopiens huvudstad
Addis Abeba.
Mohidin kan inte tänka sig att åter
vända för gott till Somalia, men tror
inte heller att han kommer att stanna i
Sverige.

▼

▼

är akademiker och i likhet med många
andra iranier har han gjort en spikrak
akademisk karriär – från gymnasiet till
civilingenjörsutbildning på LTH, och
därefter doktorand vid Institutionen för
telekommunikationssystem. Själv tror
han att det egna studieintresset och för
äldrarnas uppmuntran har varit en avgö
rande drivkraft.
– Om man ska lyckas eller inte med
att ta sig in i det svenska samhället beror
mycket på hur stark självkänsla man har,
säger Ali, själv uppvuxen i Malmöföror
ter med få infödda svenskar. Jag tror att

– Australien och Nya Zeeland verkar
vara bra länder, säger han lite svävande.
Om nu inte Mohidins och Alis um
gänge har kretsat kring Alis arbetsplats
på LTH så har det handlat desto mer om
fotboll och socialt umgänge. Ali spelar i
ett åldersblandat fotbollslag tillsammans
med vänner från föreningslivet och ef
ter en viss övertalning började Mohidin
komma på träningarna.
– Nu kommer Mohidin ﬂitigare till
träningarna än vad jag gör, säger Ali.
– Det är roligt att lära känna nya män
niskor. Hade det inte varit för Ali och
fotbollen så hade jag aldrig träﬀat dem,
säger Mohidin, som sedan han kom till
Sverige mest har fått sina bekantskaper i
olika skolsammanhang.
Innan vi skiljs åt berättar Ali och Mo
hidin om den avslutningsfest som anord
nades för mentorerna och adepterna i slu
tet av vårterminen.
– Många mentorer sa att mötet med
gymnasieungdomarna har förändrat de
ras liv, berättar Ali. En del svenskfödda
mentorer hade aldrig tidigare haft kon
takt med någon invandrad person. Nu
hade många varit hemma i adeptens fa
milj och tyckte att mentorskapet hade
gett dem nya insikter, bland annat att de
kulturella likheterna faktiskt är mycket
större än skillnaderna.
För Alis del har mentorskapet inte
handlat så mycket om nya insikter, där
emot om en ny vän.
ULRIKA OREDSSON

Mentorsprojektet

Malmö stad är huvudman för mentorsprojektet som vänder sig till ung
domar som läser teoretiska program på Pauliskolan och på Öresunds
gymnasiet. Ungdomar med föräldrar med svag anknytning till arbets
marknaden och/eller det svenska samhället ska få en chans att knyta
kontakter med människor som är väl förankrade i arbetslivet. Sedan pro
jektet startade i våras har 45 ungdomar knutit kontakter med lika många
mentorer på arbetsplatser som LTH, NCC, Gatukontoret i Malmö, Apo
teket, Sydkraft, Alfa Laval, Vinges advokatkontor och Beijer Electronics.
Kontaktperson med arbetsplatserna är Sonja Lindlöf, tidigare per
sonalchef på Alfa Laval. Den som är intresserad av att vara mentor kan
ringa henne på 0708-20 98 55.
LUM NR 7 | 2005

OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

…skulle jämlikhet råda
även bland fakultetsanslagen

KLOCKAN NIO KOMMER DEKANRÅDET TRIPPANDE.

Att de orkar lägga ned så mycket tid på nagellack och
sommarsandaletter! – Vi måste ha ﬂer håsar! gnäller medicinaren redan innan vi satt oss ned. Dekanen
för HT frasar in i violett linneklänning, strax bakom J-dekanen med knallgrön scarf i sitt röda hår. Efter henne kommer den italienska baristan från köket med cappuccino och croissanter. Alla får sörpla i
sig lite, innan bomben släpps: jag har lyckats övertala universitetsstyrelsen att ge exakt lika stor tilldelning
till samtliga fakulteter. Samhällsvetenskap, humaniora och teologi kommer därmed att kunna bedriva undervisning och forskning på lika villkor som de andra
fakulteterna som i decennier haft löjligt mycket mer
pengar per student. Allihop skriker rakt ut och försöker överrösta varandra. Ett sådant oväsen har inte
hörts i universitetshuset sedan universitetsledningen
tillsammans med gaystudenterna ordnade schlager-kaLUM NR 7 | 2005

raoke i Pelarsalen vid förra karnevalen. Nåja. Efter det
är det lätt att få dekanerna att gå med på doktorandoch studentkårens samtliga krav från nattens förhand
lingar. Tänk, den taktiken fungerar ännu: dekanrådet
accepterar stora och omvälvande saker med en axel
ryckning om man först ser till att distrahera dem med
gamla trätoämnen som hås och tilldelning. Nu blir
studenterna glada. Och jag! Utan studentkåren och
doktorandkåren hade det här universitetet varit kvar
på 2005-nivå när det gäller jämställdhet och genustän
kande. Hemska tanke!
Med eftermiddags”Ett sådant oväsen har inte hörts
posten kommer nya
i universitetshuset sedan uni
numret av LUM. På
versitetsledningen tillsammans
omslaget en glad chef
för Skissernas Musemed gaystudenterna ordnade
um, när hon i Bryssel
schlager-karaoke i Pelarsalen vid
tog emot EU-utmär
förra karnevalen.”
kelsen ”Årets konstmuseum”. Eftersom
jag ända sedan min doktorandtid i början av 2000-ta
let intresserat mig för bildmaterialet i LUM kan jag
inte låta bli att bläddra igenom den genast. – Det är
inte klokt! Jag kan bara hitta två bilder på män i hela
numret. Överallt kvinnor; professorer, lärare,
studenter och pristagare. När jag för 30 år
sedan började föra statistik över bilderna
i LUM, för att studera representationen
av Lunds universitet i dess eget informa
tionsorgan, var det ofta 80 procent män
och 20 procent kvinnor på bilderna. Men
nu, hösten 2035, två män och kanske 200
kvinnor. Detta speglar inte alls vår anställ
ningspolicy; åtminstone 40 procent män
vid varje institution. Jag måste ringa re
daktionen imorgon och kräva en förklaring. Detta är faktiskt ett jämställt
universitet!
LINDA FAGERSTRÖM
L ÄRARE OCH DOKTORAND I KONST
VETENSK AP SAMT UNDER MÅNGA ÅR
L ÄR ARE I GENUSVETENSK AP
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ILL : PETTER LÖNEGÅRD

G

enusperspektiv i varje grundkurs på samtli
ga fakulteter. Ökad tilldelning till den nya
Institutionen för Jämställdhetsforskning.
– Fifty-ﬁfty-balans mellan män och kvin
nor vid antagningen till forskarutbildningen. Kvotera
in ﬂer homo-, bi- och transsexuella studenter och värva
ytterligare ﬂer män till sjuksköterskeutbildningen!
Kraven från doktorandkåren och studentkåren är
tuﬀa – till och med för en så härdad rektor som jag
själv. Sedan igår kväll har vi förhandlat och jag kän
ner mig rätt mosig när vi äntligen avslutar vid solupp
gången strax efter fem. Skönt, åtminstone, att det bara
ﬁnns två kårer numer att debattera med – fakultets
kårerna var bara förvirrande. Det är måndag morgon,
den första september och året är 2035. Jag stapplar från
AF-borgen genom Lundagård mot mitt kontor i uni
versitetshuset. Ännu en hösttermin rullar igång vid
Lunds universitet.
Medan solen går upp skriver jag rektors vanliga må
nads-e-brev till universitetets alla föräldralediga män.
Halv åtta kommer prorektor in och meddelar att hon
vill ha ledigt en vecka i oktober eftersom hon och hen
nes fru ska golfa i Thailand då. Det går väl bra, säger jag
– som är ovanligt lättövertalad efter nattmanglingen.

Vandra runt och titta på takmålningarna i Drottens kyrka

MEDELTID I 3D
Dataspel och tredimensionella bild
program kan användas för mer än
underhållning och äventyr. De kan
vara utmärkta hjälpmedel för att
sprida kunskap om äldre tider. I ﬂe
ra projekt som utvecklats på RE
FLEX-laboratoriet på Designcentrum
kan man för en stund leva på brons
åldern i Annelöv eller vandra runt i
Drottens kyrka under tidig medeltid.

I detta projekt har modellering av rum
met och artefakter från den tiden varit i fo
kus. Ett arbete som skett i nära samarbete
med Kulturen där man söker lösningar för
hur VR – Virtual Reality-teknik – kan an
vändas i museimiljö och på Internet.
– Drottens ruiner är en av de miljöer vi
tittat på som lämpliga för den här sortens
visualiseringar, säger Sebastian Goksör,
systemadministratör på Kulturen.

Arbetet med att visualisera Drottenkyr
kans utseende mellan 990 och 500-talet
har varit ett samarbete mellan en KY-ut
bildning – kvaliﬁcerad yrkesutbildning –
i designteknik vid Campus Helsingborg
och Kulturen. Det har resulterat i tredi
mensionella bilder där man på datorskär
men kan ställa sig vid dopfunten och stu
dera rekonstruerade väggmålningar.
– Vi har haft utförliga arkeologiska
fakta om de olika epokerna och visualise
rat kyrkorummets förändring och funk
tioner, berättar Marie Mattson, en av tre
studenter i designteamet.

BAKOM KULISSERNA pågår ett arbete med

digitalt material som är tänkt att visas i
den beﬁntliga miljön på Drottens muse
um. När och hur det kommer att färdig
ställas och bli en oﬀentlig del av Kulturen
och Föreningen Gamla Lunds verksam
het med visningar i museet är dock för
tidigt att säga.
Med liknande teknik och utbyggt till
ett interaktivt rollspel har gästforskaren
Arianna Benigno från Milano skapat en
boplats från bronsåldern. Byggd på arkeo
logiska data från utgrävningar av ett grav
fält vid Annelöv nära Landskrona 999.

– Projektets mål var att göra arkeolo
gi och kunskap om forntiden tillgängligt
också för handikappade, berättar Arian
na Benigno som återvänder till Politec
nico di Milano i höst.
I VIRTUAL ANNELÖV kan man vara arkeo

log för en dag, och undersöka hur män
niskor levde och arbetade och chatta med
medspelare i en dataspelsmiljö.
– I ett rollspel tar du aktiv del, din ka
raktär kan samarbeta med andra spelare.
Mitt projekt har visat att interaktivitet
kan vara ett eﬀektivt medel i en läropro
cess, menar hon, och nämner ett av sina
framtida drömprojekt – ett rekonstruerat
Pompeij före vulkanutbrottet.
Tekniken som används i Virtual An
nelöv är en kombination av realtidsbase
rade 3D-animationer och program som
driver rollspel på nätet. Roy Davies, ko
ordinator på RE-FLEX-labbet, menar
att framtidens museum mycket väl kan
komma att ha dessa funktioner.
– Att kunna simulera sociala liv och

I Virtual Annelöv kan man vara arkeolog för en dag, och undersöka hur människor levde, samt chatta med medspelare i en dataspelsmiljö.
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I tredimensionella datorbilder kan man förﬂytta sig i ett rekonstruerat kyrkrum och studera medeltida kalkmålningar och kruciﬁx från olika
perspektiv. ILLUSTRATIONER : JOHAN OLSSON, MARIE MATTSON OCH ROLF STENBERT

miljöer ökar museernas möjligheter att
bedriva sin verksamhet. Idag tröttnar
unga besökare på infoskyltar efter tio
minuter, säger han.
THORE SONESON
FOTONOT: Mer om det virtuella laboratoriet

▼

RE-FLEX ﬁnns på www.reﬂex.lth.se/

Drottens kyrka

Drottens stenkyrka byggdes under 1000
talets andra hälft vid Kattesund i Lund, där
det tidigare även funnits träkyrkor.
Bland de tjugo församlingskyrkor som
fanns i Lund var Drotten under hela med
eltiden den största och mest påkostade.
Idag är den 55 meter långa grunden till
kyrkan utgrävd och fungerar som museum
i Kulturens regi.
LUM NR 7 | 2005

Drottens stenkyrka i sin glans dagar på 1300-talet. Idag återstår endast ruiner.

33

MEDIERS
GENVÄGAR
Mediebilden av gentekniken har gått
från mardröm till dröm, från att skapa
fruktan till att inge hopp.
Mardrömsscenarier föddes i kölvatt
net av bilderna på det klonade fåret
Dolly, som släpptes i pressen 1997.
Tyska Der Spiegel lyfte fram en av de
mest skrämmande; en masskloning
av Hitler som i tidskriftens bildcollage
målades upp som en möjlig framtid.

Gen-etik i fokus på symposium
I juni var Lunds universitet värd för
symposiet ”Att forma vår framtid”.
Programmet var tvärvetenskapligt
sammansatt för att belysa aktuella
bioetiska frågeställningar inom genomforskningen.
– Vi ﬁck många positiva reaktioner, deltagarna ﬁck nya perspektiv
och mötte andra forskare än kollegor
inom stamcellsprogrammen, berättar Carl-Gustaf Andrén, f.d. universitetskansler och ansvarig för symposiet tillsammans med professorerna
Ulf Görman och Göran Hermerén.
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Symposiet samlade drygt femtiotalet deltagare från hela Norden under tre dagar.
I fokus stod etiska och rättsliga frågor
kring bioteknik. Filosoﬁska, kulturella
och kommersiella frågor belystes, alltifrån mediernas framtidsscenarion kring
det klonade fåret Dolly till katolska kyrkans nutida syn på embryoforskning.
– I vår framtid är inget givet, vi formar den själva, sa Carl-Gustaf Andrén i
sitt inledande anförande. Det är ett stegvis arbete där genetiska formler och etiska gränser måste sättas in i ett långt vetenskapligt perspektiv.

Under fem år har etikforskningsprogrammet varit en del av genomforskningsprojektet Swegene, med en budget
på drygt tio miljoner. Fyra böcker har
publicerat resultat av forskningen. En av
dem , ”Etik och genetik” från 2004, är
en antologi med Carl-Gustaf Andrén och
Ulf Görman som redaktörer.
DET KOMMANDE ÅRET ska ytterligare fyra

volymer och ett antal vetenskapliga artiklar publiceras. Bland aktuella titlar
ﬁnns ”Drömmen om långt liv och odödlighet”, med författare Eva-Lotta Grantén (se artikel på nästa uppslag).
– Temat i samtliga böcker är gränsöverskridande, vår ambition har varit att
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– Dramatisering av fakta är en av po
pulärpressens vanligaste metoder för att
sälja nyheter. Att manipulera djur, och
i förlängningen människor, skapade en
rädsla byggd på föreställningen om na
turen som God. Att vi bör låta naturen
ha sin gång.
Det säger lundaetnologen Malin Ide
land, en av föreläsarna på etiksymposiet
”Att forma vår framtid”. Hon doktore
rade 2002 med avhandlingen ”Dagens
gennyheter”, en djupgående analys av
hur gentekniken presenterats i medier
na sedan forskningen intensiﬁerades vid

etikforskningen ska ligga före genomforskningen, vara med och forma framtiden och inte enbart analysera eﬀekterna av
medicinska framsteg i efterhand, avslutade Carl-Gustaf Andrén sitt anförande.
Symposiet markerade att etikforskningsprogrammet inom Swegene formellt har avslutats. Resultaten av detta
arbete kommer att påverka forskningens
inriktning i framtiden, menade rektor
Göran Bexell.
– Symposiet visar på behovet av en rationell etisk analys av forskningens mål
och metoder, det är bättre att vi själva bidrar att forma forskningens innehåll än
att andra gör det åt oss, sa han.
THORE SONESON
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låg bakom den
medieskapade rädslan att vaccin mot
mässling kunde orsaka autism. Ur
sprunget var en artikel där en forskare
funnit spår av mässlingsvirus i tarmar
na hos autistiska barn. Genom en stort
uppslagen artikel i Dagens Nyheter 2002
med gråtande föräldrar och barn som
inte vågade vaccinera sig, spreds skräck
en vidare.
– Bilder på sjuka barn är ett av de mer
eﬀektiva retoriska övertalningsmedel
medierna har till sitt förfogande, menar
Malin Ideland. Trots motbevis kunde de
aldrig slå ut bilden av det sjuka barnet.
Men mediernas minne är kort och
FRUKTAN FÖR TEKNIKEN

nyhetsbehovet stort. Malin Ideland pe
kar på hur en annan bild av gentekniken
idag kommit att ersätta och dominera i
medierna.
– Idag har hoppet ersatt fruktan. Led
ordet för hur medierna ser på dagens
människa är Frisk, med hjälp av gentek
nik och stamcellstransplantationer, med
genetiska tester som förebygger can
cer, och botar allvarliga sjukdomar som
Parkinson.
– Medierna sprider en positiv bild där
svenska stamcellsforskare framställs som
”bäst i världen” och gentekniken vår in
dustris framtid. Tilltron till medicinsk
forskning och utveckling är idag lika
stark som den tidigare tron på att IT-väl
ståndet skulle vara för evigt.
är delvis
medvetet skapad, menar Malin Ideland.
Stamcellsdebatten styrdes, främst av Da
gens Nyheter, under början av 2000-talet
in på teknikens användbarhet, inte på de
etiska och moraliska frågeställningarna.
– Man kunde önska en mer nyanserad
men kritisk hållning i media, säger hon.
Ta upp riskerna med stamcellsteknik, de
ekonomiska aspekterna – vem kommer
att ha råd med dessa behandlingar? – det
DENNA POSITIVA MEDIEBILD

Ulf Görman, CarlGustaf Andrén och
Göran Hermerén arrangerade symposiet
om bioetik.
FOTO : THORE SONESON
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▼

Etnologen Malin Ideland forskar om hur
gentekniken presenteras i medierna.
FOTO : THORE SONESON

990-talets mitt. Hon har i sin fortsat
ta forskning studerat hur tv-mediet och
populärkultur som såpoperor använder
forskningsrön för att skapa nyheter och
underhållning.
– Medierna beskylls ofta för att spri
da felaktiga uppfattningar, men det är
en förenklad bild. Medierna är en länk
mellan den akademiska världen och öv
riga medborgare. De har en demokratisk
funktion men medierna är samtidigt ett
ﬁlter som styr vilka berättelser som släpps
igenom.

EVIGT LIV
– är det något att sträva efter?
Många gamla sagor och myter talar om ”ungdo
mens källa” och längtan efter ett obegränsat liv. Nu
tror somliga att drömmen om evig ungdom kan bli
verklighet i framtiden, med vetenskapens hjälp. Då
är det dags att fundera på drömmens följder: är det
en god idé att människan försöker bli odödlig?

THORE SONESON

▼

▼

är väldigt komplicerade processer och
mediciner det handlar om.
De stora rubrikerna i pressen ska
pade en debatt inom forskningsvärl
den som ledde till snabbare beredning
av nya lagar. Vetenskapsrådet skapade
en forskningsetisk nämnd, medierna
skulle inte ensamt agera etikpoliser.
– Jag tror att det öppna samtalet i
medierna är positivt, att det etiska sam
talet förs ut till samhället. Forskarna får
inte stänga in sig av rädsla för att väcka
fel associationer eller förhoppningar.
Samtidigt menar Malin Ideland att
mediernas roll måste ses i ett större per
spektiv. De berättelser som sprids i ny
hetsmedier och populärkultur baserar
sig på våra allmänna uppfattningar.
Idag ﬁnns en tydlig tendens i medierna
att se positivt på framtiden. Hoppful
la bilder av möjligheter med genteknik
har ersatt de mer pessimistiska hotbil
derna av framtiden.
– Debatten om gentekniken fokuse
rade tidigt på tekniken att välja barn,
att skapa den perfekta människan. Då
framställdes det som en skrämmande
framtid, idag blir en nyhet om en klo
nad afghanhund mest fascinerande ku
riosa. Mediernas berättelser domineras
av antingen eller, schablonartat svart el
ler vitt.

Genetik & kloning

På webbplatsen forskning.se ﬁnns un
der rubriken tema en specialsida om klo
ning. Där ﬁnns fakta om genteknik och
termer.
Fåret Dolly döptes av forskarna efter
sångerskan med samma förnamn. Cel
len som Dolly klonades från var en juver
cell från ett annat får.
Etikforskningprogrammet inom
Swegene-projektet har ﬁnansierat ett
ﬂertal arbeten som resulterat i publicera
de artiklar och böcker. Mer info ﬁnns på
www.swegene.org under bioetik.
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En gammal män
niska i ung för
packning – är det
egentligen något
att sträva efter?
ILL: OLA BLOMGREN /
LÖNEGÅRD & CO
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▼

Redan idag kan man undanröja ålders
tecken med laser eller kirurgkniv, för
bättra hälsan med kosttillskott, få nya
höftleder och hjärtklaﬀar, och sålla bort
genetiska sjukdomar i samband med en
provrörsbefruktning. Nästa steg skulle
kunna bli genteknisk DNA-manipula
tion för att stoppa åldrandet, stamceller
som växer ut till nya ersättningsorgan,
och ”designer babies” som är hundrapro
centigt friska och perfekta.
I förlängningen skymtar ännu mer
långtgående steg: att förändra embryon
så att deras liv mångdubblas, eller för
länga livet på de redan vuxna. En 00
åring skulle kunna fås att leva vidare till
50, eller varför inte till 300, eller 600...
Det ﬁnns faktiskt visionärer (se faktaru
ta) som energiskt försöker driva utveck
lingen åt det hållet.
– Vi blev förvånade när vi upptäck
te hur konkret dessa ”odödlighetsvisio
närer” resonerar. De talar inte bara om
sina slutmål, utan också om aktuella
möjligheter att få forskningsanslag och

AUBREY DE GREY är datavetare

Etikern och teologen Eva-Lotta Grantén fors
kar om odödlighetsvisionens etiska aspekter.
FOTO : INGELA BJÖRCK

lan om. Barn bör den långlivade ju välja
bort eftersom han eller hon själv tänker
ta upp så mycket plats på jorden. Andra
känsliga frågor är hur det blir det när ma
ken/makan inte har lust att förlänga sitt
liv, när man som 600-åring ska umgås
med 20-åriga sexpartners, och när vän
ner med normal livslängd gång på gång
dör längs ens väg …

”Först tycker alla att det är spännande att
tänka sig evigt liv, men eftertankens kranka
blekhet inﬁnner sig ganska snabbt. Ska den
tråkiga chefen X och den besvärliga grannen
Y också bli odödliga, hur kul blir det?”
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i Cambridge men också självlärd
teoretiker inom åldrandets biologi.
Han har lagt fram en rad idéer om
hur vetenskapen ska tackla de sju
problem som han ser som upphov
till åldrande och död (mutationer i
kromosomer och mitokondrier, ansamlingen av ”avfall” i cellerna etc).
Se www.gen.cam.ac.uk/sens
STANLEY SHOSTAK ser odödlighet

som nödvändig människans fortlevnad på någon annan planet om
och när jorden blir obeboelig. I boken Becoming Immortal skriver han
om hur embryon skulle kunna förses med reparerande stamceller
och manipuleras så att individen
aldrig går in i puberteten. På så sätt
skulle människan kunna få evigt liv,
om än i en elvaårings kropp.
RAY KURZWEIL är en känd ame-

– Resonerar man alls om sådana pro
blem, så slutar det alltid med teknolo
giska lösningar. Skulle 600-åringen få
tråkigt, så föreslår man t.ex. någon bio
kemisk hjärnstimulans, säger Eva-Lot
ta Grantén. Hon tycker också att odöd
lighetsvisionärerna har dålig insikt i hur
den mänskliga naturen fungerar.
– De menar att förlängt liv skulle ge
människor bättre chanser att lösa pro
blem som fattigdom, miljöförstöring och
krig. Men vad är det som säger att vi skul
le tänka mer på andras bästa bara för att
vi blir äldre? Under 900-talet t.ex. har
medellivslängden ökat, men inte har det
förts färre krig för det!
Ju mer hon studerat området, desto

rikansk framtidsforskare som förutser att biotekniken kommer att
fortsätta utvecklas i rasande fart
och hejda både sjukdomar, åldrande och på sikt död. För att hinna dra fördel av detta äter han själv
250 olika kosttillskott om dagen
och får föryngrande injektioner varje vecka, samt avstår från alla skadliga ämnen inklusive kaffe.
Se www.kurzweilai.net
TRANSHUMANISTERNA på

www.transhumanism.org, är ett
samlingsbegrepp för personer som
menar att den mänskliga arten inte
nått sin slutliga form. Förutom att
åldrandet kan hejdas på bioteknisk
väg kan hjärnan förbättras med
neurofarmaka och nya kombinationer mellan kropp och datorer/artiﬁciell intelligens ge släktet hittills oanade möjligheter.

▼

t.ex. göra försök på embryon, säger lunda
etikern och teologen Eva-Lotta Grantén.
Hon och kollegan Ulf Görman har fått
pengar från forskningsprogrammet Swe
gene för att fundera på odödlighetsvisio
nens etiska aspekter.
Ett skäl till att denna vision fått fart
just nu är att den kristna tron på livet ef
ter detta har tappat mark. I stället sätter
många sitt hopp till vetenskapens fram
steg. Det västerländska samhället präglas
också av synen på livet som ett individua
listiskt satsa-på-dig-själv-projekt, vilket
backas upp av kommersiella krafter med
en uppsjö av prylar och behandlingar för
kropp och själ.
Relationer handlar det däremot säl-

Odödlighetsvisionärer
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▼

mer tveksam har hon blivit rent per
sonligen. Det gäller också vänner och
bekanta som hon diskuterat med. Först
tycker alla att det är spännande att tän
ka sig evigt liv, men eftertankens kran
ka blekhet inﬁnner sig ganska snabbt.
Ska den tråkiga chefen X och den be
svärliga grannen Y också bli odödliga,
hur kul blir det? Å andra sidan, om det
bara är jag och några till som lever i all
oändlighet, är det så roligt? För att inte
tala om det osolidariska i ett projekt
som låter somliga rika personer bli hur
gamla som helst, medan jordens befolk
ning växer och miljontals barn dör av
undernäring i u-länderna…

NFB, TRANSPORT SYSTEMS

nog är tveksamma
till ett mycket förlängt liv, och även om
biotekniken ännu är långt ifrån sådana
möjligheter, så menar Eva-Lotta Grantén
att frågorna måste diskuteras redan idag.
Om det växer fram starka lobbygrupper
som kräver tillstånd för t.ex. ny gentek
nisk forskning på embryon, så bör sam
hället vara redo för den debatten.
– Vi bör också vara redo för en allt
starkare penningkonﬂikt mellan gene
rationerna: hur mycket ska gå till forsk
ning och behandling av sjukdomar och
åldrande, och hur mycket ska gå till ut
bildning? Och har vi alls råd att lägga
pengar på att ändra åldrandet när värl
den hotas av klimat- och miljöproblem i
global skala?
ÄVEN OM DE FLESTA

Endokrinologiska kliniken

diskussioner ska pu
bliceras i en bok i vinter. Då har EvaLotta Grantén för sin del gått tillbaka till
sin tidigare uppgift som präst. Hon tror
redan att hennes predikningar vid allhel
gonatiden, när kyrkoåret är fokuserat på
döden, kommer att ta upp en del tankar
från forskningsprojektet.
– Hos kristendomen – och även hos
New Age-ﬁlosoﬁn – ﬁnns visionen om en
ny och bättre värld där alla har en plats.
Det handlar inte om att bara jag ska få
det bättre, utan om ett nytt liv för hela
skapelsen.
LUNDAETIKERNAS

INGEL A BJÖRCK
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KONST

Konstpedagog ny chef
för Skissernas museum
CHEFSBYTE. – När Ragnar Joseph

son grundade Skissernas museum
ville han visa hur konstverk föds
och byggde upp samlingarna kring
detta. Jag kan se en tydlig koppling
mellan det och mitt arbetsliv där bild
analys stått i fokus, säger Elisabet
Haglund som från den 1 oktober är
ny chef för Skissernas museum efter
Jan Torsten Ahlstrand, som går i pen
sion.

Hon kommer närmast från en tjänst som
museichef på Borås Konstmuseum, där
hon arbetat mycket med konstpedagogik
och samtidskonst.
För Elisabet Haglund innebär det nya
uppdraget att hon återvänder till Lund
där hon 978 disputerade hos professor
Sven Sandström på Konstvetenskapliga
institutionen. Hennes avhandling hand
lade om den rumänske surrealisten Vic
tor Brauner, och skrevs utifrån dåtidens

teoribildning med inriktning på konst
psykologi.
– Mitt akademiska intresse har jag
kombinerat med praktiskt museiarbete
genom åren. Och en del av mina erfaren
heter kring kopplingen mellan teori och
praktik hoppas jag kunna tillföra arbetet
på Skissernas museum, säger hon.
Det kommande årets utställningspro
gram är redan lagt när hon tillträder. Så
överst på hennes agenda står den sista etap
pen av ombyggnaden, museets entré.
– Ett modernt museum ska ha en bra
entré, gärna med ett kafé där besökarna
kan vila trötta ben och tänka efter vad
de sett. En bra museishop är också vik
tig, många vill bära med sig något beri
kande från besöket.
Konkreta planer för samlingarna och
utställningsverksamhet får vänta, men
huvudinriktningen är klar.
– Ett museum som inte förnyas dör,
man kan inte bara samla in det som

Elisabet Haglund är ny chef för Skissernas museum.
FOTO : JAN PETTERSSON / BORÅS TIDNING

skänks. I Borås har jag medvetet arbetat
upp en rik videosamling, berättar Elisabet
Haglund, som säger sig ha ett stort intres
se för samtidskonst som hon hoppas kom
mer att synas på Skissernas museum.
THORE SONESON
FOTNOT: Nästa utställning på Skissernas mu

seum öppnar den 17 september då Design
högskolan i Lund ställer ut examensarbe
ten. Den 23 oktober är det vernissage med
skulptören Pål Svensson och fotografen Hans
Hammarskiöld / Tio.

Skulptur av Jörgen Martinsson, Gamla lasarettsområdet 1984

FOTO : THORE SONESON

Jörgen Martinssons skulpturgrupp ”De tre
parkväktarna” invigdes 1984, samma år
som Byrålogen stod färdig på f.d. Södra la
sarettsområdet. Uppdragsgivare var Sta
tens konstråd efter en inbjuden tävling.
”Grundtemat för skulpturernas gestaltning
är barns hopphagar. Skulpturerna tar upp
trädstammarnas vertikaler”, skrev Martins
son i texten till sitt tävlingsförslag.
Skulpturgruppen är utförd i smides
järn. Det är tre resliga ﬁgurer som möter
de inträdande genom järnstaketet mot
Sandgatan, var och en cirka fyra meter
hög. Hopphagarna, som var konstnärens
utgångspunkt, har förvandlats till vertika
la gallerverk med formmässig anknytning
både till staketet träden.
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Parkväktarna står där som ett slags
övernaturliga, fantasifulla spökgestalter
nära öppningen i staketet och frambesvär
jer på ett både humoristiskt och estetiskt
tilltalande vis platsens ande. Ingen förbi
passerande kan undgå att lägga märke till
dessa sympatiska, tysta och orörliga väk
tare, som för en ständig dialog med de
gamla träden och husen omkring. Under
de 21 år som de nu har stått på vakt har
de fått en vacker rostfärgad patina helt i
enlighet med konstnärens intentioner.
JAN TORSTEN AHLSTRAND
PS. Ett önskemål är att det nyplanterade trä
det närmast skulpturgruppen snarast tas bort,
då det är direkt störande för konstverket. År
talet 1982 på skylten bredvid är felaktigt.
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De tre parkväktarna

Medicinare satsar
på pedagogik
LÄRARAKADEMI. Medicinska fakul

teten ska starta en pedagogisk aka
demi, tänkt att utveckla pedagogiken
inom medicin och vårdvetenskap. Alla
fakultetens lärare kan ansöka om med
lemskap, och de antagna deltar i aka
demin under fem år. Inom akademin
ska de bl.a. kunna bilda nätverk och
ge varandra stöd i pedagogiska frågor.
Många lärare upplever att det ses
som ”ﬁnare” att ägna sig åt forskning
än undervisning. Det är också svårt att
få möjlighet att arbeta med pedagogisk
forskning och utveckling. Den peda
gogiska akademin är tänkt att så långt
möjligt råda bot på dessa problem.

MAX-lab visas
på Kulturnatten
ÖPPET HUS. I årets upplaga av Kultur

natten den 17 september ﬁnns även
synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab
med. Det kommer att vara öppet hus
på anläggningen kl. 13–17 med gui
dade visningar, bildspel och populär
vetenskapliga föreläsningar. Godis och
ballonger utlovas till barnen.
– Det har gått ﬂera år sedan vi se
nast arrangerade ett öppet hus. Med
tanke på att vi nu planerar för MAX
IV, en ny lagringsring, är det tid att in
formera allmänheten. Och då passade
det ju bra lägga våra visningar i anslut
ning till Kulturnatten, säger MAX-labs
föreståndare Nils Mårtensson.
I dagarna börjar Vetenskapsrådet att
utvärdera de tekniska lösningarna för
nya MAX-lab. LUM har tidigare presen
terat planerna (se nr 9/2004). Den nya
lagringsringen MAX IV kommer inte att
rymmas i den nuvarande byggnaden vid
Ole Röhmers väg. En ny byggnad plane
ras i Brunnshög. Förutom den nya ring
en och delar av den gamla utrustning
en ska det också ﬁnnas plats för en 300
meter lång lineäraccelerator som kom
mer att ligga i ett dike eller nedgrävd i
marken. Planerad byggstart år 2007.
För program se www.maxlab.lu.se
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Universitetsfontänen är navet i det virtuella konferenscentrum som byggs upp runt universitetsplatsen. FOTO : PETRA FRANCKE

Virtuellt konferenscentrum på gång
Det virtuella kongress
centrumet kring Universitetsplatsen
kommer att stå klart hösten 2006. Nu
till årsskiftet startar det fysiska arbetet
med att bygga om lokalerna för den di
gitala teknik och utrustning som ska an
vändas i centret.
– Utrustning för sju miljoner ska in
stalleras, berättar Lars Lavesson, chef för
Byggnadsenheten. Under hösten kom
mer det konkreta arbetet med planering
en att intensiﬁeras och bland annat ska
ansvariga för verksamheten utses.
De aktuella byggnaderna kring Uni
versitetsplatsen är från olika epoker i
MÖTESPLATS.

universitetets historia. Kungshuset från
500-talet, Universitetshuset, Palaestra
och AF Borgen från 800-talet. I gene
rationer har de använts för vetenskapli
ga möten, debatter och akademiska hög
tider och nu ska de bindas samman med
hjälp av avancerad informationsteknik
och fungera som ett modernt kongress
centrum.
Lokalerna ska utrustas med storbilds
skärmar, digitala informationspunkter,
videokonferensutrustning och planen är
att kongresser med upp till tusen delta
gare ska kunna anordnas.
THORE SONESON

Donation till barndiabetes
DONATION. TEDDY är namnet på ett
stort internationellt projekt som går
ut på att hitta de utlösande faktorer
na bakom typ 1-diabetes (barndiabe
tes). Studien omfattar sex forskargrup
per, där den svenska gruppen leds av
LU-professorn i diabetesforskning Åke
Lernmark.
Inom projektet inbjuds alla nyföd

da i Skåne att ta prover för att se vilka
som löper en ärftlig risk för barndiabe
tes. TEDDY-mottagningen vid Univer
sitetssjukhuset MAS, där proverna tas
och där ”riskbarnen” kommer att föl
jas upp ända till 15 års ålder, har nu
fått en donation på 250.000 kronor.
Donatorer är Ivan och Björn Westerlin
i Malmö.
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”Scandinavian Excellence”
ska sälja universitetet
PRESENTATIONSMATERIAL. I slutet av

vårterminen kom LU:s nya presen
tationsbroschyr. På engelska heter
den ”Scandinavian Excellence from
Lund University”, och är framför allt
gjord för att fungera som ett ”för
längt visitkort” vid internationella
kontakter.

Kontakterna kan gälla partneruniversitet, forskningsﬁnansiärer, EU-administratörer, beslutsfattare, överstatliga samarbetsorgan, internationella besökare och
kunder inom uppdragsutbildningen som
är intresserade av att veta mer om Lunds
universitet.
– Konceptet ”Scandinavian Excellen
ce” testades först i en fokusgrupp, som
bestod av internationella studenter och
forskare vid Lunds universitet, berättar
Eva Fredenholm på Informationsenhe
ten. På svenska blev det i stället ”Lunds
universitet i världsklass” eftersom ”skan
dinavisk excellens” inte fungerar särskilt
bra för målgrupper inom Sverige.
Det ﬁnns även en powerpointpresen
tation framtagen på svenska och engel-

Sociologiska
institutionen
LU:s nya pre
sentations
broschyr.

ska som bygger på samma koncept. Den
ﬁnns att ladda ned från webben på www.
lu.se/presentationsmaterial
Det ﬁnns också en mallversion av po
werpointpresentationen där man kan
lägga till egna bilder på www.lu.se/po
werpoint
Medicinska fakulteten håller på att ta
fram en ny broschyr om sin verksamhet
som bygger på samma koncept.
LU:s presentationsbroschyr kan be
ställas från Eva Mattisson, Informa
tionsenheten, eva.mattisson@info.lu.se,
tel 046-222 70 0.

Ramavtal om trycksaksframställning
PRESENTATIONSMATERIAL. Nu ska det

bli enklare att ta fram professionellt
utformade trycksaker, annonser och
annat presentationsmaterial. Uni
versitetet har under sommaren skri
vit ramavtal med sex reklam- och
annonsbyråer samt ett antal pro
duktionsbyråer som kan anlitas för
olika typer av graﬁsk produktion.

– Tanken är att man ska kunna få hjälp
med allt från en enkel informationsfol
der med liten budget till mer omfattan
de produktioner, säger Eva Fredenholm
på Informationsenheten. Förutom att vi
följer lagen om oﬀentlig upphandling är
målet med avtalen att förenkla för bestäl
LUM NR 7 | 2005

lare på alla nivåer inom universitetet som
slipper upphandla själva. Det blir också
lättare att uppnå större graﬁsk enhetlig
het, vilket stärker universitetets proﬁl.
Informationsenheten kommer att
fungera som länk mellan byråer och be
ställare, åtminstone till en början.
Ramavtalen gäller för hela LU och
innebär att man inte längre får anlita an
dra leverantörer. Avtalen är skrivna på
två år och kan förlängas med högst tre
år. Sedan tidigare har Lunds universitet
också ramavtal med tryckerier. I höst går
arbetet vidare med upphandling av bland
annat fotografer och illustratörer.
Mer information om ramavtalen ﬁnns
på: www.lu.se/kommunikation
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Tid att ansöka om att
bli programområde
FORSKNING. Den 30 september är

sista dagen för att ansöka om att bli
nytt programområde respektive nät
verk inom Medicinska fakulteten. Pro
gramområdet kommer att få två miljo
ner kronor per år i tre år och nätverket
en halv miljon kronor per år.
Fakulteten har för närvarande sex
programområden som omfattar bland
annat blod och försvar, diabetes,
stamceller och kronisk inﬂammation.
Efter de anslagna tre åren kommer
det för varje område att göras en min
dre utvärdering av områdets organi
sation och av hur man arbetar för att
öka den akademiska kreativiteten. Kla
rar programområdet utvärderingen
blir det en tvåårig förlängning.
Därpå följer en genomgripande ve
tenskaplig utvärdering, varpå det gam
la programområdet får ansöka på nytt
på samma villkor som kandidaterna till
nya programområden.

Medfak startar två
nya forskarskolor
FORSKARUTBILDNING. Medicinska

fakulteten har startat en sommarfors
karskola och en klinisk forskarskola.
Sommarforskarskolan består av
två perioder under två somrar samt
månatliga möten under terminerna
däremellan. Den vänder sig till läkar
studenter som är intresserade av ex
perimentell forskning. Av många sö
kande antogs 25 till årets inledande
sommarforskarskola.
Den kliniska forskarskolan vän
der sig till yngre forskningsintressera
de läkare och ska genomföras på hel
tid under tre veckor i höst. Kursen ska
ge kunskaper i metodik, vetenskaps
teori, hur man söker anslag m.m. Även
några möten längre fram ﬁnns inpla
nerade.
Forskarskolan drivs i nära samarbe
te med Region Skåne och leds av do
cent Diana Karpman.
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Mats Edström (till vänster) i samspråk med Erik Lundbergs barn: Jörgen Lundberg, Lisbet
Lindeberg och Annika Pleijel. FOTO : MATS NYGREN

Erik Lundbergs samlade
skrifter donerade till LTH
BOKDONATION . Arkitekten Erik

Lundberg är nestorn inom svensk
byggnadsrestaurering från 20-talet
till slutet av 60-talet då han avled.
Nu har Lundbergs barn donerat fa
derns efterlämnade skrifter till LTH
och Avdelningen för byggnadsvård.
Där hoppas man att donationen ska
öka intresset för ämnet som sådant
och Erik Lundbergs verk i synner
het. Allra helst önskar man att nå
gon doktorand vill skriva om hans
stora livsverk.

I mitten av juni togs de tre syskonen emot
i A-huset och avtackades av bland andra
de två professorerna Mats Edström och
Kerstin Barup.
– Erik Lundberg var både arkitekt och
arkivarie och lärde sig uppdraget av riks
antikvarien Sigurd Kurman. Han blev
uppmuntrad att efterträda denne men
tackade nej, berättar Mats Edström.
Han var professor i arkitektur vid både
Konstakademien och KTH med inrikt
ning såväl på historia som trädgårdsska
pande. Malmöhus slott är en av de otali
ga byggnader som Lundberg renoverade.
Avhandlingen ”Herremannens bostad”
handlar om det. Vreta kloster, Vadstena
slott och Norra Mellby kyrka var andra
viktiga uppdrag.

– Men när Erik Lundberg restaurera
de Västerås slott blev han omdiskuterad
för att han inte bara restaurerade utan
också formade nytt. Först nu börjar man
inse att det länge varit lite för mycket mu
seum över restaureringsarbetet i Sverige,
säger Kerstin Barup.
”Arkitekturens formspråk” i tio band
är det mest omfattande verket, medan
”Trä gav form” utgavs postumt.
De tre syskonen Jörgen Lundberg,
Annika Pleijel och Lisbeth Lindeberg
har nu donerat de stora böcker som de
ras mycket ﬂitige far skrev. De har också
skänkt alla de småskrifter de kunnat hit
ta om olika arbeten. Det som återstår för
ett komplett bibliotek är att köpa in min
dre verk som ofta ﬁnns på antikvariat.
Totalt åstadkom Erik Lundberg ett 60
tal skrifter och han dokumenterade allt
han gjorde på tiotusentals fotograﬁer.
I samarbete med VR-labbet har Mats
Edströms studenter nu gjort ett bildspel
åt Historiska museet i Lund, där även
gamla rivna byggnader som ”Kuggis”
vid Kungshuset kan läggas in.
– Vi har skänkt biblioteket, som ännu
inte är komplett, till LTH eftersom dessa
två professorer varit så oerhört intresse
rade av pappas stora livsverk, säger sonen
Jörgen Lundberg, pensionerad geolog.
MATS NYGREN
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Nytt resebyråavtal

Resor ska bokas
genom VIA Travel
RESESAMORDNING. Ett nytt reseby

råavtal för enskilda resor i tjänsten
är klart. Från 1 september ska alla
resor inom ramen för universitetets
verksamhet bokas genom VIA Tra
vel. Avtalet innebär att den admi
nistrativa kostnaden för varje bok
ning kan sänkas med upp till 40
procent.

– Ett sänkt förmedlingsarvode var en av
faktorerna, säger Ola Ohlsson, ansvarig
för upphandlingen. Avgörande var att
VIA Travel bäst svarade emot de samla
de behov vi formulerade, inte minst vik
tigt är att de har personal som kan agera
kostnadsmedvetet och aktivt söka de låg
prisalternativ som ﬁnns på marknaden.
Anställda på universitetet spenderar
varje år 40 miljoner på enskilda tjänste
resor. Den samlade resebudgeten upp
går till ca 90 miljoner årligen, så avtalet
innebär betydande besparingar för uni
versitetet.
Det nya avtalet innebär att universi
tetets personal ska kunna lämna över sin
resplan till byrån och lita på att de får det
bästa alternativet. De ska inte själva be
höva lägga tid på att söka och boka på In
ternet, något som kan ta mycket datatid
i anspråk. Och inte alltid leda till bästa
val pris- och kvalitetsmässigt.

– VIA Travel arbetar med en egen an
passad sökmotor, de agerar aktivt för att
hela tiden förbättra sina tjänster, menar
Ola Ohlson. Utbudet inom ﬂyg- och re
sebranschen är enormt och förändras
från dag till dag, ibland från timme till
timme.
– I det perspektivet är det viktigt att
en resebyrå agerar för att säkra alla kvali
tetskrav och det har VIA Travel visat att
de har ambitioner och kapacitet till. Ge
nom att alla våra resenärer och resebe
ställare bokar sina resor hos VIA Travel
så har vi vid eventuella terroristhandling
ar och oväder m.m. möjlighet att snabbt
få fram om vi har någon anställd i områ
det. Då kan vi sätta in eventuella åtgär
der, vilket vi inte kan göra om man bo
kat utanför vår resebyrå.
gäller enskil
da resor. Universitetet har separata avtal
med byråer för studenter och för grupp
resor och konferensarrangemang. VIA
Travel kommer att arrangera speciel
la reseforum för de anställda med start
i november 2005. Resebyrån har kontor
i Malmö men kommer att ﬁnnas i Lund
en gång i veckan fr.o.m. 3 augusti. Mer
information ﬁnns på www.lu.se/resor.
AVTALET MED VIA TRAVEL

THORE SONESON

Sista chansen för pedagognomineringar
TIPSA! Senast den 12 september ska

förslag på pedagogiska pristagare läm
nas till Utvärderingsenheten, Box 117,
221 00 Lunds universitet (internt häm
ställe 31). En lärare kan på detta sätt få
ett erkännande för en ny kurs, ett nytt
läromedel eller nya undervisnings
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former. Institutionen får ett bidrag på
15.000 kronor för studieresor för pris
tagarna. Priset är normalt förknippat
med en månatlig löneförmån.
Med förslaget ska ﬁnnas en motive
ring (cirka en A4-sida) samt förslags
ställarens namn och adress.

Minskning av
antal anställda
fortsätter
ANSTÄLLNINGSSTOPP. Förra året

minskade antalet anställda på
Lunds universitet för första gång
en på över tio år. Samma utveck
ling gäller på alla landets univer
sitet, utom Göteborgs.
Det visar en rapport från Högskolever
ket och Statistiska centralbyrån. Minsk
ningen på Lunds universitet kommer att
fortsätta även under 2005.
– Vi har haft anställningsstopp och
dragit ned främst på timanställda och
tillfälligt anställda, kommenterar perso
nalchef Staffan Svensson. Minskningen
kommer att fortsätta ett tag till, även
om vi i halvårsbokslutet visar nollresul
tat.
Personalnedskärningarna har skett
inom alla led, inga yrkesgrupper ska ha
drabbats mer än andra. En tendens är
dock att antalet doktorander har mins
kat mer än andra grupper, men det är
inte en generell policy från universitetet.
– Varje fakultet gör sin egen avväg
ning av hur de disponerar sin budget,
säger Staffan Svensson. De måste hit
ta en balans mellan anställda inom un
dervisning och den personal som servar
dem, annars försvinner viktig kompe
tens också på den administrativa sidan.
Enligt SCB:s statistik är professorer
den enda yrkeskategori som inte mins
kat det senaste åren. De har istället ökat
med fem procent vilket främst beror på
befordringsreformen.
Lund universitet är fortfarande det
största enskilda lärosätet i Sverige med
sina drygt 6.000 heltidsanställda med
arbetare. Av dem är 580 professorer
och drygt 1.300 forskarstuderande. Den
administrativa och tekniska personalen
består av 2360 personer. Resten, 1.760
personer, är lektorer, adjunkter och an
nan forsknings- och undervisningsper
sonal.
THORE SONESON

43

PÅ GÅNG
23 SEPTEMBER
9–10 SEPTEMBER

Geologins dag
Den 9–10 september anordnas Geologins
dag som för Skånes del innebär ett stort
antal exkursioner till geologiskt spännan
de platser under sakkunnig ledning. Den
9 september är vikt för aktiviteter riktade
mot skolorna, men den 10 september är
det fritt fram för den intresserade allmän
heten. Arrangörer i Skåne är Geologiska
institutionen vid LU samt SGU, Sveriges
Geologiska Undersökning, i Lund. Geolo
gins dag anordnas över hela landet; den
skånska delen brukar vara rätt välbesökt.
Om aktiviteter, utﬂykter, kartor och tider
kan man få mera information via nätet
(www.geol.lu.se). Det är god spridning på
exkursionerna, så chansen att något pågår
nära den egna husknuten är stor.

Vetenskapskarnevalen
Den 23 september är det dags för Vetenskaps
karnevalen, en dag fylld med aktiviteter både
för stora och små. Meningen är att forskare ska
visa att forskning är roligt, och inte bara i Lund
utan i städer över hela EU samtidigt. I Lund
kommer Lundagård att fyllas med tält där skol
klasser (och andra senare under dagen) kan lösa
en spännande detektivgåta med hjälp av fors
kare. Det kommer att också att anordnas FrågaLund maraton, föreställningar med röstimitatör,
vetenskapscafé, musikfrågesport, föreläsningar,
arkeologisk verkstad, sagoläsning, konstvideo
projektioner på AF och mycket mer!
Hela programmet kan laddas ner på
www.lu.se/vetenskapskarnevalen.
För mer info kontakta Anna Gislén på anna.
gislen@info.lu.se eller mobil 0705-480235.

30 SEPTEMBER

Biomekanikdagen
Ett år efter bildandet av Biomekaniskt
centrum kommer den andra Biomekanik
dagen den 30 september på M-huset,
LTH. Elva forskare inom medicin, matema
tik eller teknik diskuterar tre teman: kli
nisk biomekanik, mekanik och vävnader
samt mekanik och material. Programmet
ﬁnns på www.cbml.lu.se. Anmälan görs
hos ingrid.svensson@solid.lth.se eller ian.
mccarthy@ort.lu.se senast 15 september.

1 OKTOBER

Juridikens dag
Under denna dag öppnar Juridicum dör
rarna och presenterar sin verksamhet för
alla intresserade. En del av forskarna/lä
rarna vid Juridicum kommer att ge föreläs
ningar om aktuella rättsliga frågor. Se
www.jur.lu.se/juridikensdag eller bifogat
program i LUM.

2 OKTOBER

Teknikens dag
Teknikens dag äger i år rum den 2 oktober
kl 11–15. Det blir lasershow, utställningar
och spännande demonstrationer samt täv
lingar i Kårhuset på LTH. Specialinslag med
anledning av Designåret planeras, men
detaljerna är i skrivande stund inte klara.
När de är det kan man se programmet på
www.lth.se.
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15 SEPTEMBER Lucsus lunch seminars.
”Water as a human right? Devergent con
ceptions of justice in the water arena”.
Assoc. Prof. Ken Conca Department of Go
vernment & Politics University of Maryland,
US. Kl. 12.30 i Geocentrum, Sölvegatan 10,
Lund. Info: www.lucsus.lu.se/
15 SEPTEMBER Seminarium. Om hög
skolepropositionen. Ny värld – ny hög
skola. Vad innebär Bolognaprocessen
för högskolepropositionen för Lunds
universitet. Anmälan senast den 12 sept.
till Gerd Hawaleska, 046-2223895, gerd.
hawaleska@rektor.lu.se. Kl. 13.15–16.30 i hör
sal Palaestra, Lund. Info: www.lu.se/bologna
17 SEPTEMBER Öppet hus på MAX-lab.
Se även notis på sidan 40. Arrangemanget är
en del av Kulturnatten i Lund. Kl. 13.00–17.00.
Info: www.maxlab.lu.se/
22 SEPTEMBER Lucsus lunch seminars.
”Forskningens ﬁnansieringskällor – aktu
ell information”. Forskningsservice vid LU in
formerar om aktuella forskningsﬁnansiärer,
t.ex. EU, stiftelser och fonder. Kl. 13.15–15.00,
Lucsus, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
Info: www.lucsus.lu.se
28 SEPTEMBER U21 Health Sciences An
nual Meeting 2005 i Lund. Info: www.
u21health.org/meetings/lund2005/
28 SEPTEMBER Educational workshop in
Lund. ”Exploring change – Design educa

tion in the new era”. Ingvar Kamprad Design
Centrum. Kl. 09.00 på IKDC. Info: www.
era05.com
29 SEPTEMBER Lucsus lunch seminars.
”Promoting and protecting the human
rights of women: A key element in sus
tainable development”. Dr. Ilaria Bottigliero, Raul Wallenberg Institute. Kl. 13.15–15.00
Lucsus, Geocentrum, Sölvegatan 10, Lund.
Info: www.lucsus.lu.se

19 SEPTEMBER

Crafoordpristagare
kommer till Lund
Hur byggdes universum? Hur uppstod
dess storskaliga struktur? Stora frågor
av detta slag kommer att avhandlas när
årets Crafoordpristagare kommer till
Lund, nämligen astronomerna James
E. Gunn och James E. Peebles från
Princeton University och Sir Martin Rees
från Cambridge. Den 19 september hålls
ett symposium öppet för alla intresse
rade i Lundmarksalen på Astronomiska
institutionen kl 10–16. Pristagarna fort
sätter sedan till Stockholm för att den
21 september motta priset – 500 000
USD – ur H. M. Konungens hand.
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30 SEPTEMBER Seminarium. 30 års biolo
gisk alkoholforskning – fokus ﬂyttat från
fettlever till frontallob. Med anledning av
professor Christer Allings pensionering anord
nas ett avgångsseminarium. Kl. 13.00–16.00,
föreläsningssal 5, Universitetssjukhuset i Lund.
30 SEPTEMBER Examensceremoni.
Graduation Ceremony för masterstudenter
vid Internationella miljöinstitutet. Kl. 14.30 i
Universitetshusets aula, Lund.
6 OKTOBER Lucsus lunch seminars. ”Jus
tice and global climate change”. Ed Page,
Department of Political Science and Interna
tional Affairs, University of Birmingham. Kl.
13.15–15.00 i Lucsus, Geocentrum 1, Sölve
gatan 10, Lund. Info: www.lucsus.lu.se
7 OKTOBER Forskarkonferens. ”Bortom
de mediala stereotyperna? Invandrare
och integration i Danmark och Sverige”.
Danska och svenska forskare möts i en ﬂerve
tenskaplig diskussion. Kl. 10.00 på Stiftgården
Åkersberg i Höör. Info: www.hist.lu.se/dkstud/
10 OKTOBER Brain Plasticity: Change
and control. Brain-mind-behaviour work
shop. Kl. 10.00–17.00. För mer info kontakta
Ulrika.Ringdahl@swegene.lu.se

3 SEPT–16 OKT

Konsthögskolans
tioårsutställning
Den 1 september var det tio år sedan
Konsthögskolan i Malmö inledde sin
undervisning. Det ﬁras med en utställ
ning på Rooseum i Malmö, där 117 av
de 130 konstnärer som skolan utexa
minerat deltar. Öppettider: onsdag
14–20, torsdag–söndag 12–18.

13 OKTOBER Nedräkning för Lundakar
nevalen. SEX! Kl. 06.51.00 på universitets
trappan. Info: www.lundakarnevalen.nu
13 OKTOBER Lucsus lunch seminars. ”Phi
losophical perspectives on global justice”.
Lena Halldenius och Magnus Jiborn, Filosoﬁs
ka institutionen. Kl. 13.15–15.00, Lucsus, Geo
centrum 1, Sölvegatan 10, Lund. Info: www.
lucsus.lu.se
17 OKTOBER Programvarudagar i Lund.
Ett arr. av LUCAS och SPIN-Syd. Kl. 09.00–
16.00 på LTH, Lund. Info: www.lucas.lth.se/

16–29 SEPTEMBER

Äntligen
– en ny musikal på AF

FOTO : PER EEG - OLOFSSON / ÄNTLIGEN – EN MUSIKAL OM KÄRLEK

Sedan 1980 har Akademiska Föreningen en
gång vart fjärde år intagits av musikalsugna
studenter från Lund och Malmö med omnejd.
Senast var hösten 2001 då Musikalen SPEL
gjorde succé inför fullsatta salonger.
Den 16 september i år kommer återigen en
nyskriven musikal, ”Äntligen – en musikal om
kärlek”, att sättas upp på AF.
”Äntligen” är en nykomponerad musikal i
modern pop- och rockstil med ett manus som
baserats på Shakespeares ”Mycket väsen för
ingenting.” För det konstnärliga arbetet med
manus och komposition står Henrik Svenbrant
och Niklas Nyström. Tillsammans har de med
verkat i ett tiotal produktioner från lundaspex
till karneval.
Ensemblen består av drygt 120 personer,
varav 25 på scen och 30 i orkestern.
Föreställningarna hålls i AF:s stora sal. Ur
premiär 16/9 och övriga föreställningar ges
17/9, 18/9, 23/9, 24/9, 25/9.
Info: www.antligenmusikal.nu
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Höstens
studentaftnar
Programmet för höstens Studentaftnar är
nu klart, även om ﬂer aftnar väntas till
komma.
20 SEPTEMBER
Sveriges främste poet Tomas Tranströmer
besöker studentafton och under kvällen
utlovas både uppläsningar och musik.
4 OKTOBER
1998 tilldelades författaren José Sarama
go från Portugal Nobelpriset i litteratur.
Hör honom berätta om sitt liv och sitt för
fattarskap före och efter Nobelpriset.
27 OKTOBER
Domaren Eva Joly är fortfarande en av
världens mest fruktade kvinnor. Hon har
ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att
arbeta mot internationell korruption. I
hennes bok ”Sanningens ögonblick – min
kamp mot korruption och globalt ﬁnans
bedrägeri” berättar Joly om sitt arbete.
8 NOVEMBER
Dr Panayiotis Zavos är en av vår tids
mest kontroversiella läkare. Zavos är verk
sam i USA och besöker Studentafton
för att berätta om sin strävan att klona
mänskliga embryon.
22 NOVEMBER
Danska författaren Hanne-Vibeke Holst
berättar om sitt författarskap på Student
afton. Genom åren har Holst skrivit en
lång rad böcker; romaner, kvinnohistoria
och TV-manus. Hanne-Vibeke Holst har
för sitt engagemang i kvinnofrågor utsetts
till goodwill-ambassadör för FN.
Under 2005 kommer anställda vid Lunds
universitet att erhålla fri entré vid samtliga
studentaftnar. Detta sedan ett samarbets
avtal slutits mellan studentaftonutskottet
och Lunds universitet.
Varje LU-anställd kan mot uppvisan
de av legitimation kvittera ut en biljett per
studentafton. Vid förköp tillkommer dock
en avgift på 20 kr. LU-anställd är den som
återﬁnns i LUKAT, Lunds universitets elek
troniska personalkatalog.
Biljetter till höstens aftnar kommer att
säljas i StudentInfo, beläget i AF:s entré.
Vårens program och information om bil
jettsläpp kommer att ﬁnnas tillgängligt i
sin helhet på www.studentafton.af.lu.se
fr.o.m. den 2 september 2005.
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DISPUTATIONER
9 SEPTEMBER
Adam Kristensson i kärnfysik: ”Aerosol par
ticle sources affecting the Swedish Air Quality
at Urban and Rural Level”. Kl. 13.15 i föreläs
ningssal B, Fysiska inst., Professorsg. 1, LTH.
Helen Sjögren i fysikalisk kemi: ”Poly
peptides – structures and interactions in mo
nolayers and aqueous solutions”. Kl. 10.30 i
hörsal B, Kemicentrum, Sölvegatan 39, Lund.
16 SEPTEMBER
Maria Karlberg i fysikalisk kemi: ”Syner
gistic interactions involving amphiphilic poly
mers in Solution”. Kl. 10.30 i sal Nils Alwall,
Gamma-Ideon, Lund.
Henrik Everberg i biokemi: ”Separation
methods inmembrane proteomics integration
of aqueous two-phase partitioning for enri
chement and pre-fractionation”. Kl. 13.15 i
hörsal B, Kemicentrum, Sölvegatan 39, Lund.
20 SEPTEMBER
Samual Kiboi i växtekologi och systema
tik: ”Male and female selective mechanisms,
reproductive success and gene ﬂow”. Kl.
10.00 i Blå hallen, Ekologihuset, Sölveg. 37.
21 SEPTEMBER
Margaret Mollel i växtekologi och syste

matik: ”Environmental effects on pollen per
formance: potential consequences on gene
ﬂow”. Kl. 10.00 i Blå Hallen, Ekologihuset,
Sölvegatan 37, Lund.
22 SEPTEMBER
Michael Andersson i materialteknik: ”High
strain fatigue crack growth and crack closure”.
Kl. 10.15 i sal M:B, M-huset, Ole Römers väg
1, LTH, Lund.
Teklehaimanot Haileselassie i växt
ekologi och systematik: ”Effects of environ
mental factors on maternal choice and gene
dispersal in plants”. Kl. 10.00 i Blå Hallen, Eko
logihuset, Sölvegatan 37, Lund.
23 SEPTEMBER
Ingemar André i fysikalisk kemi: ”Protein
interactions: Electrostatics and ligand binding”.
Kl. 10.30 i hörsal B, Kemicentrum, LTH, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Marcus Henningsson i livsmedelsteknik:
”Loss minimisation in dynamic food processes”.
Elke Theander i medicin, reumatologi:
”Living and dying with primary Sjögren´s Syn
drome studies on aetiology, treatment, lympho
ma, survival and predictors”.
Madalina Tudorache i analytisk kemi:
”Immuno-afﬁnity interactions in sample prepa
ration and analysis”.

TJÄNSTER
Jurist med placering vid Juridiska enhe
ten. Ref nr 4426/05, ans 15 sept. Info 046
2227178.
Oraclespecialist med placering vid Lunds
Data Central, Lunds universitet. Ref nr
4428/05, ans 15 sept. Info 046-2221313.
Två anställningar som doktorand i fysik.
Ref nr 4388 resp 4389, ans 16 sept. Info 046
2227724.
Doktorand i matematisk statistik. Ref nr
4410, ans 20 sept. Info 046-2228549.
Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning
teoretisk ekologi. Ref nr 426, ans 23 sept.
Doktorand i byggnadsmekanik, TEV
SMF00. Ref nr 824, ans 30 sept. Info 046
2228146.
Doktorand i byggnadsmekanik, TEV
SMF00. Ref nr 825, ans 30 sept.

KURSER
Kursustilbud. Dansk Forskerskole i psyko
logi erbjuder en rad spännande kurser under
hösten -05. För mer information, se www.psy
forskerskole.dk/kalender.html

Akademiska hus

46

LUM NR 7 | 2005

HÄNT!
På bilden ses fr.v. stående
Francois Paquet-Durand,
Wolfgang Raffelsber
ger, Arijit Mukhopadhyay,
Elöd Körtvely, Kinga Buja
kowska, Cecilia Maubaret,
Tanuja Talukdar, Draga
na Trifunovic, Valeria Roni;
sittande: Ronald Carpio,
Marianthi Karali , Jordanos
Kiﬂemariam , Ram Fridlich,
Isabelle Audo; liggande:
Ravi Kiran Reddy. Saknas:
Naomi Chadderton.

SKALPELLEN, ”kirurgterminens” pedago

giska pris, har gått till docent Päivi Kannisto,
överläkare vid Kvinnokliniken i Lund. Motive
ringen är att hon visat starkt engagemang och
ett positivt bemötande under gynkursen. Hon
ställer upp och tar sig tid för studenterna och
deras frågor. Hon är mån om att göra studen
terna delaktiga i den kliniska vardagen vilket
verkligen uppskattas, skriver kandidaterna.
DIANA KARPMAN, docent vid Avdelning

en för pediatrik, forskar om njursjukdomar hos
barn. Hon är en av två forskare i landet som av
Vetenskapsakademien fått en halvtidstjänst i
klinisk-experimentell forskning.
STIPENDIER. Sex unga forskare vid Medi

cinska fakulteten har fått sin forskning ﬁnan
sierad två år framåt av Svenska Sällskapet för
Medicinsk Forskning.
Organisationen delar varje år ut postdokto
rala stipendier som ger unga forskare möjlig
het att ägna sig åt vetenskapen på heltid och
skaffa sig docentkompetens.
LU har fått sex av totalt 28 stipendier. De
sex är Andreas Lennartsson (hjärnans funk
tionella genetik), Sara Linden (slemhinnans
försvar mot bakterier), Ramin Massoumi
(utvecklingen av cancer från s.k. cylindrom),
Fredrik Melander (proteiner som är aktiva vid
upptäckten och reparationen av DNA-skador),
Katarina Sandgren (möjligheter att trans
plantera nerver vid sjukdomar där det saknas
nervceller i tarmväggen) och Alexandra Wal-

Ögonforskare samlades i Lund
RETNET är ett EU-ﬁnansierat RTN (Research
and Training Network), med fokus på de
många ännu olösta problemen inom ärft
lig retina- (näthinne) degeneration. Program
met, som pågår mellan 2004-2007, omfattar
nio olika europeiska retina-laboratorier och är
i Lund representerat av Theo van Veen och Per
Ekström vid Avd. för oftalmologi, IKVL. Den 7

och 8 juni samlades sexton s.k. RETNET-fellows
i Lund för att utbyta erfarenheter och forsk
ningsresultat som de erhållit under den för
sta perioden som anställda inom RETNET. Mö
tet arrangerades av Francois Paquet-Durand
och Tanuja Talukdar, som är RETNET-ﬁnansie
rad ”Experienced Researcher” respektive ”Early Stage Researcher” vid laboratoriet i Lund.

denström (möjliga sätt att åstadkomma funk
tionell tillväxt i skadad ryggmärg).

september en tjänst som professor i risk- och
säkerhetshantering. Han efterträder SvenErik Magnusson som gått i pension.

NYA LTH-PROFESSORER. Lars-Erik Wer

nersson, fasta tillståndets fysik, har befor
drats till professor i nanoelektronik fr.o.m. den
2 juni 2005. Kurt Petersen, tidigare adjung
erad professor i brandteknik, tillträder den 1

Tankehöjande yoghurt
I ﬂera år har studenter vid kemiteknik- och bio
teknikprogrammen på LTH arbetat för att öka
intresset för deras utbildning på gymnasiesko
lorna. Man har hjälpt elever i sista årskursen
vid några skolor med deras specialarbeten, och
gett dem chansen att tävla med innovationer
av nya produkter, ofta av typen sportdryck.
I år vann Philip Jonzon Jarl och Aman
da Paciorek från Malmö Borgarskola med den
energigivande yoghurten Navita. Den var be
rikad med naturämnena guarana och colanut
och påstods ha uppiggande, tankehöjande
och hungerminskande egenskaper, det hade
de två själva testat. Deras kamrater hade fått
testa olika smaker och ﬂertalet valde då lime/
melon. De hade sedan lagt mesta mödan på
design och marknadsföring av den ungdoms
tillvända drycken.
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BO NORRVING, professor i neurologi i Lund,

har utnämnts till ny europeisk editor för Stro
ke. Tidskriften som utges av American Heart
Association är prestigeorganet inom området
cerebrovaskulära sjukdomar, och tillhör topp
kvintetten av tidskrifter inom neuroscience
området.
ANGELA CENCI-NILSSON,

De vinnande
gymnasie
eleverna
vid presen
tationen av
sin yoghurt.
FOTO : MATS
NYGREN

Studenterna Johan Nordensson och Jo
hanna Mörie organiserade tävlingen där LTHlärare utgjorde jury. Innevarande läsår fortsät
ter Johan projektet med hjälp av kamraterna
Jörn Hellström, Anna Karlsson och Anna
Widén.

medicinforskare, har fått ett
stort anslag från en ameri
kansk stiftelse för att stu
dera okontrollerade ryckiga
och ﬂaxande rörelser som
en del patienter med Parkin
sons sjukdom råkar ut för.
Dessa är inte en följd av sjukdomen, utan en
biverkning av dess medicinering. Den ameri
kanska stiftelsen Michael J. Fox foundation är
världens största privata, icke-kommersiella bi
dragsgivare till Parkinson-forskning. Den star
tades av den amerikanske ﬁlmstjärnan Mi
chael J. Fox, som själv lider av Parkinsons
sjukdom. De nära 1,3 miljoner kronor som
Angela Cenci-Nilsson nu fått från Michael J.
Fox Foundation är det fjärde anslaget som be
viljats henne av denna stiftelse.
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HALLÅ ETZEL CARDEÑA!
Etzel Cardeña tillträdde den 1 september
universitetets nya professur i psykologi med
parapsykologi och hypnologi.

Är parapsykologi verkligen
något för ett universitet?
– Precis samma fråga ställde man tidigare om hypno
logi, hypnosforskning, men det är numera ett etablerat
forskningsområde vid toppuniversitet som Harvard
och Stanford. Och parapsykologi ﬁnns redan vid bl.a.
Yale, Stanford, Edinburgh och Utrecht. Det som gör
en viss forskning seriös eller inte är ju inte ämnesom
rådet i sig, utan om forskningen bedrivs enligt gängse
vetenskaplig metodik eller inte.
– Dessutom ﬁnns det faktiskt på det parapsykolo
giska området vetenskapligt välgjorda och upprepa
de studier vars resultat inte kan förklaras med vår nu
varande kunskap. Sådana fenomen tycker jag att den
akademiska världen inte bara kan förbigå och låta bli
att studera.
Det har varit en hel del konﬂikter kring tillsätt
ningen av din tjänst – några kommentarer?

– Nej, jag vill inte lägga mer tid och energi på ﬂer
bemötanden av den kritik som framförts. Nu vill jag
koncentrera mig på arbetet, och på att lägga upp pla
nerna för den kommande terminens forskning!
Vad ska den innehålla?

– Jag har ett anslag för att studera ”hypnotiser
barhet”. För att göra det kommer jag att behöva ﬂera
hundra frivilliga, från vilka jag kan välja ut en grupp
mycket lätthypnotiserade och en grupp mycket svår
hypnotiserade personer.
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Ska du hypnotisera ﬂera hundra på en gång?

– Javisst, det är fullt möjligt. Att hypnotisera kräver
inga speciella gåvor, det är mer en fråga om rätt tek
nik. Tanken är att ha en föreläsningssal full med folk,
som efter att ha kommit i ett hypnotiskt tillstånd får
genomföra ett enkelt, standardiserat test som mäter
graden av hypnos. De två utvalda grupperna lätt- och
svårhypnotiserade personer vill jag sedan studera med
EEG för att se hur deras hjärnor reagerar på hypnos. Jag
vill också undersöka om det ﬁnns en överensstämmelse
mellan att vara lätthypnotiserad och att ha parapsyko
logiska förmågor. Detta är något som beskrivs i många
berättelser, men som aldrig testats vetenskapligt.
Du har tidigare arbetat på Stanford och på Uni
versity of Texas, vad ﬁck dig att söka till Lund?

– Tjänsten verkade intressant. Den innehåller allt
det jag intresserat mig för: både hypnologi, parapsyko
logi och allmän psykologi, där mitt specialområde är
akuta reaktioner på trauman och katastrofer.
– Dessutom är jag tilltalad av Sveriges strävan efter
jämställdhet och välfärd. Och det jag vet om svensk
kultur tilltalar mig också. Bergmans ”Viskningar och
rop” är en av mina favoritﬁlmer, och när jag arbetade
som regissör satte jag bl.a. upp Strindbergs ”Fröken
Julie”. Nu försöker jag lära mig svenska med hjälp av
en CD som jag lyssnar på i bilen.
INGEL A BJÖRCK
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