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Lundaarkeologer
gräver ut unik
grotta i Sydafrika
Årtusendens vind och regn gröpte ur klippan. Någon gång under historiens lopp rasade en bit
från berget och föll som en jättesnäcka, med håligheten neråt. I
grottan som bildades sökte människor skydd. Det hände i Sydafrika för
omkring 70.000 år sedan.
Lundaarkeologerna gräver ut Hollow Rock Shelter tillsammans med kollegor från
Kapstadens universitet. Här jobbar de sydafrikanska studenterna Kyla Bluff och
Wesley Flear i den lilla grottan.

Den lilla grottan som döljs under det
ovanliga pyramidformade klippblocket
ligger tjugofem mil norr om Kapstaden
i ett kargt bergslandskap i norra delen
av området Cederberg. Under sommaren har grottan utforskats av Lars Larsson, professor i arkeologi, och två av hans
medarbetare från Lund med hjälp av kolleger från Kapstadens universitet, UCT.
Vad är så spännande med den här grottan?
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Här bodde det människor för 70.000
år sedan. Den pyramidformade
klippans undre del är naturligt urholkad och bildar en grotta.

– Det finns inga benrester, men andra
fynd ger oss ledtrådar till hur den moderna människan utvecklats mentalt, säger
Lars Larsson.
Klippblocket är sex meter högt och
grottan som bildats av erosionen cirka
två meter, perfekt som bostad. För drygt
tio år sedan stötte man på ingångarna
till grottan och fann kulturlager från en
uppskattningsvis 70.000 år gammal bosättning. Men det är alltså först nu som
grottan grävs ut på riktigt.
De flesta så här gamla boplatser har farit illa av både väder och människors påverkan eller ligger gömda under tjocka
kulturlager. Men den här grottan tycks
ha stått orörd under hela den långa tidsrymd som gått sedan människor bodde
här. Hur länge den nyttjades är omöjligt
att säga – det kan ha handlat om flera generationer eller om ett par säsonger.
Att boplatsen är så koncentrerad
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Lars Larsson i grävartagen.

– bara 20 kvadratmeter – är också sällsynt och var en fördel eftersom arkeologerna kunde dokumentera hur grottan
använts i sin helhet.
Fysiskt har människan sett likadan ut
i uppskattningsvis 150.000 år och fynd av
människoben kastar alltså inget ljus över
det tidiga mänskliga tänkandet. Där
emot kan man genom att tolka de arkeologiska fynden kanske klura ut vad som
fått människan att tänka i nya banor.
– Grottmålningar och dekorationer
kom först för omkring 40.000 år sedan.
Kanske är det vi funnit i Sydafrika en förelöpare till sådana utsmyckningar,
funderar Lars Larsson.

De torra bergen blommar efter regnet.

I grottan har man gjort de hittills mest
omfattande fynden i Sydafrika av ett slags
avancerat utformade pilspetsar i exotiska
stenmaterial. De är kända under namnet
Stillbay-spetsar efter den plats där sådana
hittades första gången.
– Formen visar att människorna avsåg något mer med dem, mer än att använda dem som redskap. I anslutning
till spetsarna hittade vi mycket ockra
– orange, röd, brun och svart. Hur har
den använts? Den finns inte på väggarna, men kanske har den varit målad på
kroppar eller dräkter. I så fall vittnar det
om ett äldre stadium av dekorationsmålning och är en markering av en mental
utveckling hos människan.
Det märkliga är att

Spetsar av
Stillbay-typ.
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utvecklingen
stannar upp här. Det finns inga
fynd som visar att det här sättet
att uttrycka sig symboliskt förfinas
eller ersätts av något annat. Istället
försvinner dessa kulturyttringar.
Vad var det som fick minigrottans bosättare att ta ett
tankemässigt kliv och ge sina
redskap en dubbel roll? Arkeologerna väntar på så exakta dateringar som möjligt för att kunna föreslå förklaringar till det
som hände. Om bosättningen
sammanfallit med stora klimatförändringar – som ofta ut-

lyser stress – och kreativitet – i samhällen – så är det en ledtråd. Var det under
pressen av minskad tillgång på vilt som
vapnen också blev symboler, kanske tydliga markeringar av stamterritoriet för att
skydda tillgången på mat? Säkert kommer vi aldrig att veta, men bitar läggs till
det stora pusslet.
Lars Larsson har under årens lopp fått

möjlighet att gräva ut boplatser och gravar i olika delar av världen: Lettland,
Grönland, Portugal, Zimbabwe och nu
Sydafrika.
Förhållandena skiftar. Klimatet i Sydafrika tillhör inte de värsta, men grävningen pågick under den sydafrikanska
vintern.
– Inom loppet av tre dygn föll lika
mycket regn som under ett helt år och
sen plötsligt slog allting ut över en dag.
Vi bländades av en enorm blomsterprakt
mitt i denna karga stenöken. Och förstod varför trakten är så populär bland
turister under säsongen, särskilt bergsklättrare.
BRIT TA COLLBERG
Fotnot: Utgrävningen i Sydafrika är ett separat samarbetsprojekt mellan Lundaarkeologerna och UCT. Utöver det har Institutionen för arkeologi och antikens historia sedan
tre år ett regelrätt lärar- och studentutbyte med universitetet i Kapstaden genom ett
Linnaeus –Palme-program.
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6 omstridd tillsättning
Det stormar i kölvattnet efter tillsättningen av den nya Krister Stendahl-professuren i religionsteologi. Tre av de sökande har överklagat beslutet och hänvisar bl.a. till jäv och religiös diskriminering.

?

8 när fem blir en…
nu återstår bara fem rektorskandidater: tre interna och två externa, som båda dock har sina rötter vid LU. I slutet av september beslutar styrelsen vem de ska föreslå för regeringen.

9 betygen är satta
Snart avslöjas exakt hur bra – och dålig – forskningen inom LU är.
resultatet av forskningsutvärderingen rQ08 kommer att vara en
utgångspunkt för omfördelning av vissa forskningsmedel.

10 Förvaltning i förändring
nu börjar bilden klarna över hur förvaltningen vid LU ska organiseras efter årsskiftet. Enheterna försvinner och ersätts av sex sektioner.

14 lu linnévinnare – igen!
För andra gången i rad kammade LU hem flest Linnébidrag – hela
sex stycken värda 400 miljoner kronor.

20 döden redesignad
Som industridesigner finns det nästan inga begränsningar för vad
man kan ägna sig åt. Liv Andersson valde att som exjobb designa
moderna kistor och urnor i ett nytt nedbrytbart material.

26 lite som lund
LUM har besökt universitetet i Utrecht. Där diskuteras det lika
mycket kring internationalisering och forskningsutvärderingar som
i Lund – ja, på det hela taget är universiteten ganska lika. Om det
bara inte var för Utrechts tolv nobelpristagare…

prenumerAtioner,
notiser:
Anställda vid LU
får LUM gratis.
Enskilda abonnenter – 190
kr/10 nr. För prenumeration kontakta Eva Andersson:
046-222 70 10, Eva.Andersson@info.lu.se

Adressändring:
Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv). Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.
trycK: Lenanders Grafiska
i Kalmar

nästA lum: Manusstopp
26 september. Utkommer
10 oktober.
issn: 1653-2295
omslAg: Ekonomienheten
inne på atriumgården på Byrålogen. Foto: Gunnar Menander
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Tre överklagar
professorsutnämning
tjänstetillsättning. Utnämning-

en av Jesper Svartvik till den nya
Krister Stendahl-professuren i religionsteologi har överklagats av tre
sökande.

Den nya professuren delfinansieras av
Svenska kyrkan och är placerad vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem.
De tre som klagat hos överklagandenämnden är Anders Runesson, biträdande professor vid McMaster University i
Kanada, dr Alon Goshen-Gottstein, Jerusalem, samt forskarassistent Magnus
Zetterholm, Lunds universitet.
Runesson och Goshen-Gottstein placerades tillsammans med Jesper Svartvik
bland de tre främsta av de sakkunniga
medan Zetterholm alltså inte tillhörde
tättruppen.
Zetterholm hävdar i sitt överklagande att Svenska kyrkan haft ett betydande inflytande vid tillsättningen av professuren, genom att CTR-dekanen och
lärarförslagsnämndens ordförande Fredrik Lindström också har uppdrag inom
kyrkan. Zetterholm gör gällande att den
som får professuren, utan att det sägs i utlysningen, förväntas delta aktivt i Svenska kyrkans dialogarbete mellan kristna
och judar. Han menar att det rör sig om
en normativ teologisk verksamhet som

inte kan bedrivas från en svensk lärostol
placerad vid ett svenskt universitet, till
skillnad från det akademiska studiet av
en sådan dialog. Lärarförslagsnämnden
gör en regelvidrig ”sammanblandning av
akademiska och rent kyrkliga hänsynstaganden” hävdar Magnus Zetterholm.
att det föreligger besvärande jävsituationer inom lärarförslagsnämnden, att en av de sakkunniga har varit partisk och att det finns en
diskrepans mellan bedömningen av kandidaterna och den slutranking som sedan
gjorts. Trots att Runesson enligt honom
rankats högst när det gäller vetenskaplig och pedagogisk skicklighet så rankar
samtliga sakkunniga Svartvik högst i den
slutliga sammanvägningen.
”Skicklighetskriterierna har satts ur
spel genom en mycket snäv tolkning av
tjänstens innehåll, vilket saknar underlag i ledigkungörelsen”, skriver Anders
Runesson.
Dr Alon Goshen-Gottstein menar att
en jämlik prövning inte har skett och att
han som jude är offer för religiös diskriminering. Han har heller inte behandlats
rättvist, anser han, eftersom han inte ombetts komplettera sin ansökan med vetenskapliga arbeten inom områden som
andra sökande fört fram. Han är inte överAnders Runesson menar

tygad om att allt inskickat material blivit ordentligt läst och bedömt och menar
också han att en av de sakkunniga varit
partisk i Svartviks favör. Han har invändningar mot lärarförslagsnämnden och
kräver att dess ordförande diskvalificeras
från att framöver handlägga ärendet.
Lärarförslagsnämnden blev i somras JO-anmäld av professorerna Bengt
Holmberg, Birger Gerhardsson, Sten
Hidal och Birger Olsson. Samtliga utom
Hidal är pensionerade. JO har avskrivit
ärendet utan åtgärd. JO utreder som regel inte klagomål som är föremål för annan prövning och huvuddelen av det som
anmälarna anför kommer att prövas av
överklagandenämnden.
och integriteten stor bland lärarförslagsnämndens
studerande och lärarrepresentanter. Beslutet att föreslå Jesper Svartvik till professuren grundar sig på att samtliga tre
sakkunniga placerat honom i första förslagsrummet. De sakkunniga är alla tre
väletablerade forskare med internationellt rykte, kommenterar dekanen Fredrik Lindström.
– En enig lärarförslagsnämnd utsåg de
tre sakkunniga. Ingen som sökt tjänsten
har kritiserat valet av sakkunniga. Kritiken kom först efter att de sakkunnigas
yttranden blivit offentliga, kommenterar
Jesper Svartvik som tillträdde professuren den 1 september.
Överklagandena beräknas bli behandlade före årsskiftet.
– Kompetensen är hög

BRIT TA COLLBERG

LU utlyser 35 nya tjänster för yngre forskare
Forskarsatsning. För andra året i rad

utlyser Lunds universitet 35 nya tjänster för
unga forskare. I en första omgång i augusti ledigförklarades 15 postdoktorstjänster
på vardera två år. I slutet av september utannonseras ytterligare cirka tjugo tjänster
som forskarassistent eller biträdande lektor, på fyra år vardera. Tjänsterna som biträdande lektor berättigar innehavarna att
prövas för fortsatt anställning utom konkurrens efter att de fyra åren gått.
6

De nya tjänsterna är resultatet av en extraordinär flerårig satsning som universitetsledningen gör i samarbete med alla
ämnesområden inom Lunds universitet –
från teknik och kemi till samhällsvetenskap
och konstnärliga ämnen.
Ledningen och universitetets alla områden beslutade redan förra året att under en fyraårsperiod lägga extra resurser
på tjänster till unga forskare och samordna utlysningen av tjänsterna för att få ett

bättre genomslag. Sammanlagt avsätter
universitetet 300 miljoner kronor till den
här satsningen. Den kommer att resultera
i likartade utlysningar även de kommande två åren. Tjänsterna finansieras till hälften av områdena, till hälften av universitetsledningen. Dessa gemensamt utlysta
tjänster är ett extra tillskott utöver de anställningar som uppkommer och kontinuerligt utannonseras inom respektive område.
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är oförändrat. Medicinska fakulteten,
som alltid har högt söktryck, har i år något färre studenter eftersom barnmorskeutbildningen inte ges i höst.
I år börjar fler internationella studenter i Lund än förra året men ännu vet
man inte vet exakt hur många de blir.
Räknar man in alla utländska studenter, freemovers, mastersstudenter och
utbytesstudenter, blir det ca 2.800 individer eller nästan 15 procent av det totala antalet studenter.
Med tillströmningen av studenter

Ta din säng och gå! Men vart? I höst har inte alla studenter en plats där de kan sova.
foto : mikael risedal

Gott om studenter
och forskningspengar
– men bristen på studentbostäder oroar
Lägesrapport. Så plötsligt är alla
här igen – studenter, forskare och
lärare. De möts av ett universitet
med god ekonomi och som efter
några år av nedgång åter lockar alltfler studenter. Men det finns moln
på lundahimlen; bristen på studentbostäder. Vid terminsstarten var
kön lång både till AF-bostäder och
till International Housing Office.

– Trenden håller i sig och antalet sökande
till universitetet fortsätter öka, säger Tarmo Haavisto som är chef för Studerandeenheten. Just nu ser det ut som om vi
får en uppgång med tio procent jämfört
med i fjol, men siffran stiger och det är
inte förrän registreringarna är klara som
vi vet hur stor ökningen blir.
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Det finns en tydlig trend mot att alltfler studenter väljer program istället för
fristående kurser. Trots detta har det gått
bra för både HT och Samhällsvetenskapliga fakulteten som av tradition har ett
stort kursutbud. Ansökningarna dit har
ökat med 26 respektive 15 procent och till
Campus Helsingborg har ansökningarna ökat med 30 procent.
har
LTH ökat med 12 procent på programsidan medan de fristående kurserna har
minskat något. Vid Ekonomihögskolan
har programsidan ökat medan antalet
som läser fristående kurser har minskat.
Naturvetenskapliga fakulteten har minskat något beträffande de fristående kurserna, medan antalet programsökande
Vad gäller övriga fakulteter

ökar trycket på bostadsmarknaden.
– Situationen har helt klart tuffat till
sig i år, säger Rolf Svensson som är VD
för stiftelsen AF-bostäder.
I skrivande stund står 2.300 personer
med novisch-förtur i kö till ungefär 500
lägenheter. Vid samma tid i fjol var siffran 1.700. Även till BoPoolen och till International Housing Office, som hyr ut
åt internationella studenter med utbytesavtal är kölistan lång. En exakt siffra
på hur många som står utan bostad är
dock svår att få fram eftersom man vet
av erfarenhet att det finns mycket luft
i kölistorna.
Men det är inte bara studenterna som

strömmar till utan det gör även forskarpengarna. I delårsbokslutet som skickades till regeringen i augusti visade universitetet att prognosen inför årsslutet
är ett överskott på 85 miljoner kronor.
Detta trots att universitetet inte har
kunnat utnyttja hela regeringens utbildningsanslag eftersom alla utbildningsplatser inte är fyllda. Ungefär 75
miljoner kronor sparas och kan användas först när det görs överintag av studenter.
till
överskottet är alltså att forskarna varit framgångsrika i konkurrensen om
forskningsanslag, säger universitetets
planeringschef Sten Wennerström.
Myndighetskapitalet har också ökat
och universitetet har gott om likvida
medel, det vill säga reda pengar i kassan.

– Den viktigaste anledningen

Ulrika Oredsson
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Fler platser på
läkarutbildningen
utbildning. Från och med 2009 får
Lunds universitet 28 nya platser på läkarutbildningen. Det föreslår regeringen i höstens budgetproposition. Enligt
regeringen, kommer efterfrågan på
läkare att vara stor även i framtiden.
Bakgrunden till regeringens beslut är
att det idag saknas läkare inom vården samt de stora pensionsavgångarna som väntar.

Lönelapp
via webben
personalfrågor. Primula, Lunds

universitets lönesystem, blir nu åtkomligt för anställda via Primula webb. Inledningsvis förs tjänsten ut vid förvaltningen och Samhällsvetenskapliga
fakulteten. Inom ett halvår kommer
sedan successivt samtliga områden
och anställda att få tillgång till Primula webb. Detta innebär bland annat
att lönespecifikationen blir åtkomlig
via nätet. Man kommer också att kunna begära semester och rapportera in
sjukanmälan m.m.
Lönespecifikationen med vanlig
post upphör i och med detta. Primula
webb är planerat att föras ut på ovan
nämna områden nu i månadsskiftet
september/oktober, och webb-länk
och lathund skickas ut till personal på
berörda avdelningar och enheter via epost i samband med lanseringen. Johan Ekman vid LDC är projektledare
för Primula webb.

Lärarlyftet lyfter
uppdragsutbildning. Nu har hös-

tens upplaga av regeringssatsningen
Lärarlyftet, kompetensutveckling för
lärare, startat vid LU. Drygt 120 deltagare ska gå utbildningarna, vilket är en
fördubbling sedan vårterminen. Universitetet har i dagarna också offererat
vårterminens kurser till Skolverket, totalt 25 utbildningar med nyheter som
retorik, bedömning och yrkesämnen.
8

LUMs heta tips: det blir en rektor med glasögon! De fem kandidaterna: fr.v. Per Eriksson, Pär
Omling, Eva Åkesson, Bo Ahrén och Torbjörn von Schantz. foto : vinnova , anette andersson
och kennet ruona (de tre t.h.)

Rektorsvalet:

Fem kandidater kvar
rektorsval. Pär Omling och Per

 riksson, generaldirektörer vid
E
Vetenskapsrådet respektive Vinnova, är två externa namn som är aktuella för rektorstjänsten vid Lunds
universitet. Det står klart sedan universitetsstyrelsens beredningsgrupp
presenterat fem rektorskandidater.

Nästa period får Lunds universitet en
rektor från en ”våt” fakultet. De fem kandidater som hörandeförsamlingen och
universitetsstyrelsen har att välja mellan
kommer nämligen samtliga från de laborativa ”våta” fakulteterna: medicin, teknik och naturvetenskap.
Förutom de två generaldirektörerna
finns bland de fem ”finalisterna” Lunds
universitets vicerektor Eva Åkesson, docent och lektor i kemisk fysik. Här finns
även dekanerna vid medicinska respektive naturvetenskapliga fakulteterna, Bo
Ahrén och Torbjörn von Schantz; de två
är de enda av femton sökande som finns
med i den slutliga kandidattruppen.
Pär Omling är född 1955 i Järvsö. Han
blev civilingenjör i teknisk fysik vid LTH
1979 och doktor i fasta tillståndets fysik

fyra år senare, också i Lund. Han har tillbringat ett par år som forskare vid UC
Berkeley i USA och blev 1996 professor
i fasta tillståndets fysik i Lund. Sedan
2001 har han varit generaldirektör för
Vetenskapsrådet och är president i EUROHORCs, cheferna för Europas forskningsråd.
Per Eriksson är född 1949 i Sölvesborg.
Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från LTH och blev doktor i telekommunikationsteori vid Lunds universitet 1981. 1989–2000 var han rektor
för Blekinge tekniska högskola. Sedan år
2001 är han generaldirektör för Vinnova,
Verket för innovationssystem.
Kandidaterna har intervjuats av hörandeförsamlingen som består av 90 representanter för lärare, studenter och övriga anställda. Den 19 september lämnar
hörandeförsamlingen sitt förslag till universitetsstyrelsen och den 26 september
fattar styrelsen beslut om vilken kandidat som de vill föreslå för regeringen.
Någon gång i oktober beräknas processen vara klar och därefter ska även
prorektor väljas.
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Nu är bedömningen
av LUs forskning klar
Resultatet av RQ08 presenteras i dagarna

t

Sjutton externa paneler med ett hundratal välrenommerade externa forskare har
under våren 2008 bedömt kvaliteten på
all forskning vid Lunds universitet. Projektet kallas Research Quality Assurance
for the Future – RQ08 – och initiativtagare är rektor Göran Bexell.
Onsdagen den 17 september blir den
hittills hemliga utvärderingsrapporten
tillgänglig – dels i tryckt form, dels på
universitetets hemsida. Samtidigt presenterar utvärderingens huvudordföran-

RQ08

RQ08 startades efter ett rektorsbeslut
i maj 2007, men har sitt ursprung i universitetets strategiska plan, där kvalitetssäkring är ett centralt begrepp. Professor
Bengt Söderström har varit projektledare. Utvärderingar av det här slaget ska
återkomma vart femte år.
Utvärderingen ska hjälpa universitetet att stärka sin forskning och påverka
fördelningen av forskningsmedel. Universitetsstyrelsen har beslutat att 100
miljoner av 2009 års fakultetsmedel ska
fördelas enligt resultaten från RQ08-utvärderingen. Avsikten är att även i 2010
års budgetbeslut ska minst 100 miljoner omfördelas som en konsekvens av
RQ08.
LUM nr 7 | 2008

de, professor Geoffrey Boulton, resultatet vid ett öppet möte (se separat ruta).
– Utvärderingen är gjord med hänsyn
till verksamhetens olika karaktär och behov. Universitetets institutioner har bidragit bl.a. med självvärderingar av sin
forskning, säger Göran Bexell.
Syftet är att stärka universitetet som

en internationellt respekterad forskningsorganisation – att inventera styrkor och svagheter, kunna göra medvetna
satsningar och förbättringar och i vissa
fall avveckla verksamhet som inte anses
strategiskt viktig eller håller hög klass.
– Inga medel omfördelas per automatik, understryker Göran Bexell.
Principerna för hur forskningsresurser ska fördelas om har beslutats på ett
tidigt stadium, långt innan utvärderingen blev klar. RQ08-resultatet är en
utgångspunkt, men också strategiska bedömningar kommer att väga tungt vid
de övergripande och områdesvisa prioriteringar som ska göras.
Bestämt sedan länge är att minst 100
miljoner kronor av årsbudgeten (som ligger på en dryg miljard) för 2009 ska omfördelas. 20 miljoner ska gå till de forskningsområden som får de högsta omdömena i
utvärderingen. 40 miljoner omfördelas
av områdena och lika mycket fördelas på
universitetsledningsnivå till strategiska
satsningar överhuvudtaget. 10 miljoner

t

forskningsutvärdering. I dagarna släpps resultatet av den stora
forskningsutvärderingen som gjordes vid Lunds universitet i våras.
Rapporten presenteras den 17 september ska ligga till grund för omfördelning av forskningsmedel.
Bland annat ska 20 extra miljoner
kronor gå till forskning som klassas
som världsledande eller outstanding.

har avsatts för att till exempel motverka
eventuella negativa effekter på jämställdheten eller för att investera i forskningsämnen som behöver förstärkas för att de
har en tung roll i utbildningen.
Varje forskningsområde har blivit bedömt efter sina egna förutsättningar och
experterna i panelerna har utsetts efter
förslag från områden och institutioner
– Det betyder att ”äpplen bedömt
äpplen”, dvs. medicinare har bedömt
medicinare, humanister har bedömt humanister etc. Det är inte möjligt att göra
någon absolut kvalitetsjämförelse mellan
ämnen. Men bedömarna använder sig av
en värderingsskala så att man kan se var
varje forskningsområde i Lund befinner
sig på en internationell rankingskala, säger Göran Bexell.
– Alliansregeringens besked för ett par
veckor sedan att forskningsanslagen kommer att ökas kraftigt och mer pengar gå
direkt till universiteten är mycket välkommet och något universiteten länge arbetat
för, fortsätter rektor. Kvalitetsutvärderingar typ RQ08 är viktiga också i förhållande
till anslagsgivarna, politikerna.
att vi har starka system
för att mäta kvaliteten i vår verksamhet
så ökar förhoppningsvis politikernas förtroende för oss. De inser att vi verkligen
mäter och prioriterar i vår verksamhet
och inte bara låter allt rulla på i gamla
hjulspår, säger Göran Bexell.
Efter presentationen den 17 september så kommer Göran Bexell, vicerektor Björn Wittenmark och Bengt Söderström, projektledare för RQ08, att ha
samtal med prefekter och ledningar för
respektive område för att diskutera områdenas resultat.
– Om vi visar

BRIT TA COLLBERG

Presentation den 17 september

Alla universitetsanställda är inbjudna till universitetshusets aula onsdagen den
17 september, kl 13.15–15.00. Då presenteras resultatet av utvärderingen RQ08
av huvudordföranden professor Geoffrey Boulton. Han har haft ett speciellt ansvar för de övergripande aspekterna av hela utvärderingen och för första delen
av rapporten med panelernas generella iakttagelser och rekommendationer.
Mötet avslutas med en frågestund.
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Förvaltningens nya sektioner och de nuvarande enheter som föreslås ingå i dem.
Sektionen för stöd till uppföljning,
planering och utveckling
• Planeringsenheten (stora delar)
• Utvärderingsenheten
• Juridiska enheten
• Rektorsämbetet

Sektionen för stöd till forskning,
innovation och externt samarbete
• Forskningsservice
• LU Innovation
• Fundraising
• Internationella sekretariatet (en del)

Sektionen för teknik,
infrastruktur och service
• Byggnadsenheten
• Serviceenheten
• LDC

Sektionen för ekonomi
• Ekonomienheten
(med tillskott av budgetfrågor)

Sektionen för
kompetensförsörjning
• Personalenheten

Sektionen för stöd till utbildning
och studenter
• Studerandeenheten
• Internationella sekretariatet (en del)

fotnot. Hur stödet för information/kommunikation ska organiseras är föremål för en utredning som blir klar under hösten.

Nya förvaltningen tar form
organisation. Nu blir förvaltningsenheterna sektioner – lite större
och något färre. Två enheter upplöses – Internationella sekretariatet
och Informationsenheten. Funktioner och personal vid dessa går in i
de nya sektionerna.

Tanken bakom de nya sektionerna är
att de ska arbeta målgruppsinriktat och
med en större helhetssyn. Projektgruppen för den förnyade förvaltningen har
tagit fram dels ett förslag på ramverk för
hur den förnyade förvaltningen kommer
att beröra universitetets hela administration, dels ett ramverk för hur den gemensamma förvaltningen ska se ut. Den 26
september ska universitetsstyrelsen ta
ställning till förslagen.
föreslås se ut så
här:
Sektionen för ekonomi utgörs av Ekonomienheten med tillskott av budgetfrågor. Sektionen för kompetensförsörjning
kommer att bestå av Personalenheten
och Sektionen för stöd till utbildning och
studenter blir i huvudsak Studerandeenheten med två huvuduppgifter; myndighetsutövning (antagning, examination mm) samt service till alla studenter,
De nya sektionerna

10

nationella som internationella. I Sektionen för stöd till forskning, innovation och
externt samarbete ingår Forskningsservice, LU Innovation, fundraising-verksamheten och den del av Internationella
sekretariatet som arbetar med avtalsfrågor som exempelvis Erasmus Mundus.
Sektionen för stöd till uppföljning, planering och utveckling föreslås innehålla stora delar av Planeringsenheten och Utvärderingsenheten, Juridiska enheten samt
Rektorsämbetet. Slutligen föreslås Byggnadsenheten, Serviceenheten och LDC
samverka i Sektionen för teknik, infrastruktur och service.
är föreslagna –
Ann-Kristin Mattsson, nuvarande ekonomichef för ekonomi, Tarmo Haavisto, nuvarande studerandeenhetschef för
blivande studentstödssektionen och Susanne Kristensson, idag chef för Juridiska enheten, som chef för ”uppföljning,
planering och utveckling”. I skrivande
stund pågår samtal med den blivande
chefen för stöd till forskning, och chefstjänsten till kompetensförsörjning annonseras ut i samband med att personalchef Staffan Svensson går i pension till
årsskiftet.
Hur ledningsstrukturen inom de oliEn del sektionschefer

ka sektionerna ska se ut är mycket upp
till sektionscheferna – men klart är att ett
flertal nyckelpersoner med olika funktionsansvar ska utses.
Inom sektionerna kommer det också
att finnas en del universitetsövergripande funktioner, och en särskild utredning
är tillsatt för informations- och kommunikationsfrågorna. En annan utredning
tittar på hur den universitetsgemensamma förvaltningen ska samverka med områdesadministrationen. Tidplanen nu är
att sektionscheferna ska komplettera sina
ledningsgrupper med sökbara tjänster
som ska gå ut i början av oktober. Under
oktobers andra hälft ska den övriga bemanningen i sektionerna klargöras.
– Här räknar vi med en viss fördröjning när det gäller informations- och
kommunikationsfunktionerna eftersom
vi avvaktar den utredningen, säger biträdande projektledare Karl Ageberg.
Vid årsskiftet ska den nya förvaltningsorganisationen träda i kraft och
till sommaren 2009 förväntas den fysiska
omplaceringen starta. Att den kommer
igång så pass sent beror på att man måste vänta till renoveringen av Gamla Hudkliniken, som står tom nu är färdig.

												

Maria Lindh
LUM nr 7 | 2008

Högt betyg för arbetsmiljön
på Ekonomienheten
arbetsmiljö. ”Här är högt i tak –

alla pratar med alla – vi gör trevliga
saker tillsammans – och vi får mycket information om vad som händer
ute i organisationen”.
Citaten kommer från anställda
vid Ekonomienheten som fick mycket höga poäng i den medarbetar
enkät om arbetsmiljö som gick
ut till förvaltningens enheter och
kanslierna strax före sommaren.

Nöjdast på förvaltningen. Medarbetarna på
Ekonomienheten
trivs med det mesta som gäller jobbet enligt den
enkät som gjordes före sommaren. foto :
gunnar
menander

Personalutvecklare Ingrid Estrada-Magnusson som arbetat med enkäten har en
samlad bild av hur den fallit ut. Hon förklarar att ett index på 55 till 60 är ett hyfsat betyg, över 65 tyder på en väl fungerande organisation men ligger det på
40 och där under så är det en varningsklocka.
för hela
förvaltningen samt kanslierna är 55 medan Ekonomienheten har ett genomsnitt
på 73. Enkäten, som besvarades anonymt, tar upp frågor kring arbetsorganisation, organisationsklimat, personlig arbetssituation, handlingskraft och
ledarskap. Dessa områden bedöms med
egna indexpoäng och Ekonomienhetens
allra högsta poäng finns inom området
ledarskap – 82!
– Det är anmärkningsvärt högt, kommenterar Ingrid Estrada-Magnusson,
men är ändå inte förvånad.
Det genomsnittliga indexet

Mattsson,
som varit chef för Ekonomienhetens
drygt 40 medarbetare nu i tio år, utmärker sig genom att vara väldigt mån om
sina medarbetare, framhålla dem i alla
lägen, skydda dem från konflikter utifrån och satsa på kompetensutveckling.
Själv skruvar Ann-Kristin Mattsson lite
besvärat på sig och säger att hon inte ensam står för ledarskapet – enheten har flera
gruppchefer och funktionsansvariga.
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– Jag är egentligen ingen ledartyp
utan rätt lågmäld och inåtvänd. Jag har
försökt kompensera det genom att välja gruppledare som har andra egenskaper och kan komplettera de jag saknar,
säger hon.
– Det blir ju så mycket bättre för
mig också – för då får jag jobba med det
jag tycker är roligast – siffror, tillägger
Ann-Kristin Mattsson, som ändå alltid
försöker hålla dörren till sitt arbetsrum
öppen för dem som vill komma in och
prata.
För Eva Nörler, som är e-handelssamordnare och som bara varit på Ekonomi-

enheten i ett knappt år, betyder den öppna dörren mycket.
– Det är väldigt viktigt med en lyssnande chef, säger hon.
– Och så detta med att vi får mycket
information. Så fort Ann-Kristin varit på
ett möte så berättar hon…
också att alla
på enheten kommer på möten och är i
tid. Mötesrutinerna på Ekonomienheterna är fasta. Varje eller varannan vecka
har gruppledarna möte med sina grupper som i de flesta fall håller sig under
tio personer. Var fjortonde dag, varannan
Eva Nörler uppskattar
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Hon menar att Ann-Kristin

Ann-Kristin Mattsson – populär chef på
Ekonomienheten. foto : gunnar menander

t

t isdag, träffas hela enheten och då är
det Ann-Kristin Mattsson som i en
halvtimma berättar om allt som är
på gång.
– Jag tycker att de mötena är lite
tunga – en lång monolog, och jag
har försökt att avskaffa dem flera
gånger. Men det går inte mina medarbetare med på, säger hon.
Som grund för arbetet finns en
årlig verksamhetsplanering med alla
planerade aktiviteter. Dessa stäms av
och de mål man sätter upp såväl för
verksamheten som för de enskilda
medarbetarna följs numera upp.
– Vi var inte så bra på uppföljning
tidigare – men nu har vi lärt oss det,
säger Ann-Kristin Mattsson.
funktionsansvarig och kom till Ekonomienheten
för två och ett halvt år sedan. Hon
har varit på flera ställen inom Lunds
universitet och det hon uppskattar
mest här är att alla pratar med alla.
– Här finns inga kotterier och
man hjälps åt. När vi introducerade
Lupin var det mycket arbete och alla
ställde upp.
Dag Bengtsson, som arbetar inom
leverantörsfunktionen har varit på
Ekonomienheten i 17 år. Han tycker att den sociala delen är bland det
viktigaste för trivseln. Han berättar
om enhetens trivselråd som arrangerat kubb i Botaniska trädgården och
chokladprovning, och om den årliga kräftfesten, midsommarlunch
och liknande. Uppslutningen är alltid nära nog hundraprocentig. AnnKristin Mattsson inflikar att hon är
snål med pengar som inte är hennes
egna – så allt hålls inom de tillåtna
ekonomiska ramarna.
Kerstin Larsson är

Inför den kommande omorganisationen av förvaltningen känner man
sig trygg. Enheten kommer att hållas intakt med Ann-Kristin Mattsson
som fortsatt chef. Några funktioner
tillkommer eventuellt men det blir
inga stora förändringar.
Maria Lindh
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Forskarskola startar mentorprogram

Mentorer ska coacha
doktorander i karriären
forskarutbildning. Det är inte

nog med en handledare. Unga forskare behöver också en mentor. Olika mentorprogram har rullat i ett
antal år nu i den akademiska världen men märkligt nog inte i samband med forskarskolor.
En ny forskarskola i genomisk
ekologi kan vara den första som har
ett mentorprogram. Av trettio doktorander ska i en första etapp hälften erbjudas en mentor från starten, den andra hälften något år
senare.

Den nya forskarskolan som samlades till
en kick-off för några veckor sedan finansieras av Vetenskapsrådet. Den är baserad i Lund men har även doktorander
från högskolan i Kalmar, SLU i Uppsala, Göteborgs universitet och Helsinki University. Doktoranderna hör också
hemma inom olika ämnesområden. Genomisk ekologi greppar över olika slags
forskning; de observationer man gör av
levande organismers variationsrikedom,
beteenden, anpassningsförmåga osv.
framstår i ett nytt ljus när de kombineras
med ny kunskap om DNA och gener.
I ledningsgruppen för forskarskolan sitter ekologernas studierektor Karin Rengefors. Hon har varit med om
att starta två mentorprogram för kvinnliga forskare och har själv också haft en
mentor.
– Naturligtvis kan forskarnas relationer till sina mentorer från fall till fall
se olika ut men alla säger sig ha positiva erfarenheter, säger Karin Rengefors.
I mitt eget fall har det till exempel lett
till en bestående vänskap. Numera umgås min familj och mentorns familj också med varandra.

En mentor ska enligt Karin Rengefors
ha tre huvuduppgifter.
– Hon eller han ska vara kontaktskapande och hjälpa sin adept att utveckla ett nätverk. Genom mentorn ska också adepten kunna utvecklas personligt,
komma underfund med vem man egentligen är, vad man har för styrka och vad
man har för svaghet. Mentorn ska också bedriva ”karriär-coaching”, fungera som bollplank och samtalsstöd. Det
kan handla om sådant som doktoranden
drar sig för att diskutera med sin handledare, t.ex. om man överväger att lämna forskarkarriären efter disputationen.
Doktoranden kan ju vara rädd för att då
inte längre få lika stor del av handledarens uppmärksamhet.
Men för att doktoranden ska kunna ha

nytta av mentorn är det viktigt att vederbörande haft tid att komma in i rollen
som forskarstudent och fått en viss erfarenhet. Av det skälet ansluts inte alla
forskarskolans doktorander omedelbart
till mentorprogrammet, när forskarskolan startar.
Valet av mentorer är naturligtvis en
grannlaga uppgift och bygger mycket
på ledningsgruppens personliga kontakter och iakttagelser. Man gör en lista på
lämpliga personer och börjar ringa upp.
De finns på institutioner som inte har det
minsta att göra med doktorandens forskning. Det kan också röra sig om personer
som inte längre finns kvar vid universitetet utan har gjort karriär i det privata näringslivet eller offentliga myndigheter.
– Det viktigaste är att man är intresserad av andra människor och har förmågan att lyssna och samtala, sammanfattar
Karin Rengefors.

												

Göran Frankel
LUM nr 7 | 2008

Masterprogram
inom film
startar i Ystad
Utbildning. Den 1 september in– Kärnan i
fundraising ligger i att skapa
relationer och
hitta mötespunkter mellan
donatorer och
forskare, säger
Ulrika Nilsson.

Nya fundraisern vill
hitta nya givargrupper
fundraising. Ulrika Nilsson är universitetets nya fundraiser och har
gedigen erfarenhet från bankvärlden. Genom att väcka engagemang
för forskningen ska hon locka fram
en lust att donera pengar. Och hon
har redan nya målgrupper i sikte.

När LUM träffar Ulrika Nilsson har hon
precis kommit hem från en konferens i
Brighton som handlade om fundraising
och marknadsföring av universitet. Där
var över 1000 delegater från 33 olika länder
och för Ulrika Nilsson blev det lite som en
aha-upplevelse att fundraising har blivit
en så viktig verksamhet för universiteten.
– Konferensen, och en del EU-rapporter som jag plöjt igenom, bekräftar bilden
av att filantropi, välgörenhet, har stor betydelse om Europa ska kunna hävda sig
som forskningskontinent, säger hon.
Ulrika Nilsson har arbetat i bankvärlden i drygt 20 år, senast som chef för
SEB-bankens Malmöverksamhet. Därifrån har hon ett stort kontaktnät och
också stor vana vid att bygga upp nya.
– Kärnan i fundraising ligger i att
skapa relationer och hitta mötespunkter
mellan donatorer och forskare. Filantropi är något mycket personligt och det är
ofta ett stort steg för någon att skänka
pengar, säger hon.
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Därför ser hon det som en viktig uppgift att skapa engagemang för universitetets verksamhet och ”väcka liv i den filantropiska ådran” som hon uttrycker det.
Ulrika Nilssons närmaste framtid är
fylld av möten med olika nyckelpersoner
inom universitetet. Sedan gäller det att
vara både kreativ och praktisk:
– Fundraisingavdelningen är en
mycket liten enhet som ska röra sig i en
stor organisation. Det gäller att snabbt
uppfatta behov och inte fastna i för långa
processer, säger Ulrika Nilsson.
Redan idag kan hon se några vita
fläckar på fundraisingkartan; yngre filantroper och alumner.
– Jag uppfattar att fler och fler yngre
utrycker en vilja att göra gott och engagera sig till nytta för många. Det finns samtidigt ett behov av att skapa en filantropisk tradition bland före detta studenter
på samma sätt som det finns på många
amerikanska universitet.
När Ulrika Nilsson i mitten av augusti började sin tjänst så återvänder hon till
det lärosäte där hon i början av 80-talet
tog sin ekonomexamen.
– Det känns extra kul att börja vid universitetet igen eftersom jag gör det ihop
med två av mina barn, som nu har börjat
studera ekonomi och konstvetenskap.

vigdes i Ystad två nya internationella
masterutbildningar, en i filmproduktion och en i filmmusikkomposition.
Grundplåten till utbildningarna
har Sparbanken Syd stått för, medan utbildningarna drivs av Lunds universitet.
Invigningen förrättades av sir George Martin, Beatlesmusikens producent och en av musikhistoriens mest
framgångsrika producenter genom tiderna.
Utbildningen i filmproduktion
drivs av Avdelningen för filmvetenskap vid SOL-centrum och innehåller
bl.a. manuskriptarbete, filmhistoria,
lagstiftning, entreprenörskap och en
praktikperiod.
Utbildningen i filmmusikkomposition drivs av Musikhögskolan i
Malmö.

Linné har fått
skånsk fanklubb
Linnésällskap. I förlängningen
av förra årets stora Linnéjubileum har
nu ett Skånskt Linnésällskap instiftats. Det skedde den 19 augusti. Enligt den äldre almanackan är det årsdagen för Carl Linnaeus inskrivning
vid Lunds universitet 1727.
Sällskapet har som syfte att inom
Skånes gränser verka för att bevara
och levandegöra Carl von Linnés liv
och gärning för nuvarande och tillkommande generationer.
Sällskapet består för närvarande
av 24 ledamöter, Linnékännare och
experter samt andra som i fjol arbetade med 300-årsjubileet i Skåne.
Till praeses utsågs Gunnar Broberg, professor i ide- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och till
sammankallande i arbetsutskottet
Christer Hjort, Linnésamordnare för
Skåne 2007.

text & foto: Ulrika Oredsson
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Nytt storslam!
LU tog åter hem flest Linnéstöd
Forskningsfinansiering. Lund
kammade hem flest Linnéstöd i
konkurrens med övriga lärosäten
– i år igen! Av 20 forskningsmiljöer som fick stöd i andra utlysningen i juni, gick sex till Lund. Totalt får
forskare vid Lunds universitet 400
miljoner kronor.

t

Ett erkännande
av den fakultetsövergripande forskningen, kommenterar
professor
Lennart Olsson
som koordinerar
Lucid, en Linné- Lennart Olsson.
miljö som får 75
miljoner kronor. Lucid har sin utgångspunkt i det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Lucsus och omfattar totalt
femtio forskare vid sju olika institutioner från fyra olika fakulteter. Ämnena är

Årets Linnéstöd

Det var i år 105 sökande till 20 Linnéstöd. I denna andra omgång fick Lunds
universitet sex ansökningar finansierade, Karolinska institutet och Uppsala
universitet tre vardera och Stockholms
och Linköpings universitet två vardera.
Chalmers, Göteborgs universitet, KTH,
och Umeå universitet fick stöd till en
miljö var.
Syftet med Linnéstödet är att höja
Sveriges internationella konkurrenskraft genom att starka forskningsmiljöer från alla vetenskapsområden garanteras 5–10 miljoner årligen under en
10-årsperiod. Lärosätena har i nationell
konkurrens nominerat miljöer inom de
områden som de prioriterat i sina strategier. Utlysningen är ett samarbete
mellan Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet. All granskning görs av
internationella experter.
14

humanekologi, filosofi, statsvetenskap,
rättssociologi, samhällsgeografi, ekonomisk historia, naturgeografi och ekosystemanalys och man forskar kring hållbar utveckling.
– Istället för att bara ta fram kunskap
kring vår planet och de problem den står
inför vill Lucid även få kunskapen att
leda till handling. Exempelvis genom att
det skapas mål, politiska strategier och
handlingsplaner, säger Lennart Olsson.
Linnépengarna kommer främst att satsas
på yngre forskare.
terapier för sjukdomar i basala ganglierna” koordineras av
Patrik Brundin. Gruppen får 75 miljoner
kronor för att ta
fram nya behandlingar mot sjukdomar som kommer av störningar
i hjärnan, t.ex. Parkinsons och Huntingdons sjukdo- Patrik Brundin.
mar. Pengarna ska
satsas på att utveckla en stark, kreativ och
tvärvetenskaplig forskningsmiljö bland
annat genom nya tjänster till forskare som
nyligen disputerat.
”Bagadilico – nya

Peter

Gärdenfors,

koordinerar

forskningsmiljön ”Thinking in time”
som också får 75 miljoner kronor. Fem
forskningsområden sammanstrålar för
att studera samspelet mellan tänkande, kommunikation och lärande. Det är
forskare inom kognitionsforskning, lingvistik, logopedi, psykologi och neurofysiologi som samarbetar och det
nya
Humanistlaboratoriet vid
Lunds universitet blir en central
resurs i arbetet.
Målet är att utforsPeter Gärdenfors.

ka hur människor, särskilt barn, lär sig
begrepp och att förstå orden i ett språk.
Man ska också utforska de snabba processer som verkar när människor förstår
talat språk under en dialog.
– Pengarna ska satsas på bland annat
ett tiotal tjänster för doktorander och nydisputerade, säger Peter Gärdenfors.
75 miljoner kronor går till professor An-

ders Rantzers forskargrupp på LTH. Nio
av tio forskare i den belönade forskningsmiljön kommer
från Institutionen
för reglerteknik.
Reglerteknik är ett
tvärvetenskapligt
ämne, där man utvecklar kompetens
att förstå och sam- Anders Rantzer.
ordna komplexa
delsystem så att de fungerar ännu bättre tillsammans i stora system. Det kan
handla om system inom teknikområdet
(t.ex. en bil) eller inom medicin, biologi
och ekonomi.
Linnéstödet kommer att betyda mycket för oss, säger professor Anders Lindroth, koordinator för det
med 50 miljoner kronor belönade nya
tvärvetenskapliga
forskningscentret
för studier av kolcykeln och klimatet.
Dagens klimat är utsatt för stark påverkan från stadigt ökande halter av växthusgaser. För att förstå hur ekosystemet
påverkar klimatet och vice versa, kommer Lundaforskare från många olika
ämnesområden att
samlas i det nya
centret och samarbeta. Man rör
sig mellan allt från
mikrobiologi till
atmosfärfysik.
– Vi är vana vid Anders Lindroth.
treåriga anslag och
har av ekonomiska skäl tvingast trimma
vår forskningsorganisation mycket hårt
och gjort oss av med nästan alla tekniker,
laboratorieassistenter etc. Nu ska vi försöka
bygga upp detta basstöd igen, men förstås
också satsa på tjänster för postdoc, gästprofessorer etc, säger Anders Lindroth.
–
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Anna Johansson

t

Britta Collberg

Kommentarer

Göran Bexell, rektor LU:
– Detta är en enorm framgång som bekräftar den höga kvaliteten på vår forskning.
Extra glädjande är spridningen över fakulteterna. Jag gratulerar våra forskare och är
glad att vi har haft en så lyckosam och bra
process när vi tagit fram våra ansökningar.
Pär Omling, generaldirektör VR:
– Lund har lyckats bra i både denna och
förra omgången. Men det tas inga regionala hänsyn utan det är helt upp till de internationella bedömarna att avgöra vilka
som är de starka forskningsmiljöerna. Kanske kan andra lära av Lund hur man ska organisera sin forskning.
LUM nr 7 | 2008

Jubileumsarrangörerna Cecilia Cassinger och Gösta Wijk tar en knakepaus i 50-årsvimlet på
Ekonomihögskolan. foto : gunnar menander

Företagsekonomi firade
femtio år som ämne
födelsedag . En 50-åring som vå-

gat lära känna sig själv. Så vill jubileumsarrangörerna Gösta Wijk och
Cecilia Cassinger gärna se på ämnet företagsekonomi som nyss fyllt
ett halvt sekel i Lund. Han är 40-talist som snart lämnar institutionen
och hon är 70-talist som nu tar över
stafettpinnen. En gemensam reflektion är att takhöjden och bredden
inom ämnet – på gott och ont – är
hög och vid.

– En företagsekonom kan vara väldigt
mycket – ja, nästan vad som helst, sa
Lennart Schön, professor i ekonomisk
historia som var inbjuden att tala under
programpunkten ”I andras ögon” under
vilken företagsekonomernas grannar fick
reflektera över jubilaren. Samtliga vittnade om stor respekt för företagsekonomerna som de ser som drivande, innovativa,
envisa och charmiga.
Gösta Wijk, som var prefekt för institutionen under lång tid på 80-talet bland
annat 1988 då man flyttade till Ekonomicentrum, är stolt över sitt ämne.
– Vi har varit tidiga i att prova nya metoder och lämnade snabbt de gängse naturvetenskapliga. Vi sysslar mycket med
klinisk forskning. Och ibland flyter vi ut
i andra ämnen och blir lite gränslösa.
Cecilia Cassinger som är doktorand
på institutionen tycker om det mångfacetterade inom ämnet – och uppskattar

att det finns en öppenhet för nya idéer
inom institutionen.
Gösta Wijk tycker att det är viktigt
att göra historien tillgänglig för de yngre som nu tar över när 40-talisterna går
i pension. Därför filmades jubiléets alla
programpunkter och de workshops som
hölls. Filmen består också av små korta
intervjuer med de personer som deltog i
två-dagarsjubiléet och Gösta Wijk hoppas att den ska visa ämnets själ och föra
historien vidare.
– Filmen gör vi till en digital pärm
som alla anställda, särskilt de nya, kan
ladda ner på sina datorer, säger han.
Maria Lindh

t

Susanne Åkesson, Ekologiska
institutionen, koordinerar en miljö
där hon och tretton andra ekologer får 50 miljoner
kronor i Linnéstöd
Susanne Åkesson.
för att studera djurs
flyttmönster – från de allra minsta djuren
till stora fåglar och havssköldpaddor.
– Kunskaperna är viktiga för både hälsa och miljö. Förändringar i naturen påverkar djurs flyttmönster vilket i sin tur
kan återverka på olika ekosystem.
– Hur det går till när arvsmassan producerar ett protein som får lövsångaren
att flyga i en viss riktning, kanske inte
verkar viktigt vid ett första påseende.
Men om det handlar om fåglar som bär
på smittsamma virus blir flyttbeteendet
och de mekanismer som styr genast mer
intressanta.
På Ekologiska institutionen finns en
unik forskningsbredd kring olika djurs
flyttmönster. Linnébidraget ger forskarna möjlighet att samarbeta mer och anställa teknisk personal för att bearbeta de
stora datamängder det handlar om.
– Vi ska också starta en aktiv hemsida, där vi kan sprida våra resultat både till
andra forskare och en bredare allmänhet,
säger Susanne Åkesson.

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi startade i Lund
hösten 1958. Anledningen var att regeringen beslutat att företagsekonomi inte
bara skulle finnas vid handelshögskolorna
i Stockholm och Göteborg utan även på
universiteten. 1961 startade (civil)ekonomutbildningen, och företagsekonomi tillsammans med nationalekonomi blev Ekonomiska fakulteten. Den upphörde dock
redan 1964 och gick upp i Samhällsvetenskapliga fakulteten. I början på 2000-talet blev Ekonomihögskolan, med företagsekonomi som största ämne, egen fakultet
igen. Institutionen med drygt hundra anställda och flera tusen studenter räknas
idag till en av Lunds universitets största.
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Vetenskaplig grundkurs förnyas

Visuell kompetens och
retorik nytt på schemat

SOL – snart en institution.
foto : mikael risedal

SOL och CTR
blir institutioner
organisation. Till årsskiftet rät-

tar de två centrumen, Språk och
litteraturcentrum, SOL, och Centrum för teologi och religion,
CTR, kartan efter verkligheten
och blir vanliga institutioner, vilket de de facto är redan nu enligt kanslichef Gunnel Holm.
När centrumen bildades, 2003 och
2006), kombinerade SOL och CTR fakultetsråds- och institutionsstyrelseuppgifter.
– Men nu har vi inga fakultetsrådsuppgifter längre, och den formella förändringen till institutioner är en bekräftelse på att verkligheten ändrats,
säger Gunnel Holm.
Centrumstyrelserna blir nu till institutionsstyrelser – men två olika. Det
blir också en ny institutionsbildning
inom den historisk-filosofiska sektionen under 2009 då etnologi, konst
och musik samt kulturvetenskaperna i
Hyphoff-kvarteret mitt emot SOL går
samman.
Så småningom hoppas man på en
fysisk samlokalisering av hela resten av
HT-området på gamla Zoologen.
– I ZOOL-centrum, säger kanslichefen lite skämtsamt, skulle alla hist-filinstitutionerna, CTR och kansliet flytta in vilket skulle ge ett minicampus
för HT som utöver SOL och ZOOL även
innefattar UB.
Innan det kan bli verklighet måste
emellertid Arkivcentrum Syd byggas till
så att de zoologiska samlingarna kan
flyttas dit – och sen måste Zoologen
både renoveras, byggas om och till.
maria lindh
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utbildning. Vetenskaplig grundkurs – core curriculum – ges i höst i
en delvis ny tappning. Området för
humaniora och teologi har satsat en
halv miljon på förnyelsen som innebär att fler ämnen integreras. Helt
nytt är en del med retorik, under
ledning av nye retorikprofessorn
Anders Sigrell. Det blir också en delkurs om visuell kompetens.
– Vi behöver bli bättre på att läsa
bilder, känna igen genrer, skilja realism från fantasi etc. Här är Lund
tidigt ute – bara några universitet
i USA och Holland erbjuder något
liknande, säger kursföreståndaren
Victoria Höög.

– Vetenskaplig grundkurs vänder sig
främst till nya studenter. Den ger kunskap
som man har nytta av både i fortsatta studier, i yrkeslivet och som aktiv medborgare i en demokrati, säger Victoria Höög.
Humaniora befinner sig i kris sedan
några år, med vikande söktryck. Samtidigt har också universitetet som helhet
kämpat med sin identitet som följd av de
senaste årens stora förändringar: globalisering, massutbildning, hårdare konkurrens om forskningsmedel etc.
– Men det är som om det kommit en
tillnyktring eller nytändning nu. Vi vill
tala om vad ett universitet är för något
och varför vi behövs – och inte bara med
marknadsekonomiska termer, säger Victoria Höög.

Core curriculum-kursen är på en termin och fokuserar kärnan i akademisk
bildning, det vetenskapliga synsättet
som förenar alla discipliner, men också
humanioras viktiga roll. Den förklarar
vetenskapliga termer och perspektiv. Studenterna får läsa klassiker som t.ex. Platon och Darwin, de tränas i kritiskt tänkande och i att formulera sina tankar och
kommunicera dem. Kursen har mer lärarledd undervisning och seminarier än
många andra inom humaniora.
– Vi ger studenterna verktyg att snabbt
komma in i sina akademiska studier. Men
vi sätter också ribban för vad de kan kräva när de går vidare till nya ämnen; de
ska få en intellektuell självsäkerhet så att
de vågar ställa frågor och inleda en dialog med lärarna. Då kan de tillgodogöra
sig de stora resurser som finns inom universitetet. De ska inte behöva örla runt
ett par terminer och känna sig dumma
innan de ”knäcker koden”.
Förutom den nya retorikprofessorn
deltar forskare och lärare från konstvetenskap, medicin, arkeologi, filosofi,
medie- och kommunikationsvetenskap
och från Universitetsbiblioteket.
BRIT TA COLLBERG
Fotnot: Vetenskapliga grundkurser är obligatoriska vid många stora universitet, t.ex.
de amerikanska Ivy League-universiteten.
Lunds universitet startade med vetenskaplig
grundkurs 1991 på initiativ från dåvarande
rektorn Håkan Westling. Kursen ges vid Filosofiska institutionen.

Campus Helsingborg profilerar sig
organisation. Hur Campus Helsingborg ska integreras i fakulteterna tas upp

på universitetsstyrelsens sammanträde i slutet av september. Campus föreslås
få en ny profil som innebär utbildning och forskning som ska nyttja och förstärka nordvästra Skånes utveckling. Nya studentgrupper ska rekryteras och gränsöverskridande forskning bedrivas i nära samverkan med regionens företag och
organisationer.
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Medicinarna
städar i Lucat
LUCAT. Nu genomför Medicinska
fakulteten en ny bantning – men
inte av antalet anställda utan av
antalet namn i Lucat. Bland de ca
3.500 namn som tillhört Medfak
finns många som inte längre har
någon anknytning till fakulteten.

terlyser en fortsättningskurs för att inte
glömma det han lärt sig i sommar.
Initiativet att erbjuda svenskundervisning till utländska forskare kom från en
grupp inom Personalenheten som arbetar med mångfald.
– Vi blev överväldigade av det stora intresset, berättar personalkonsulten Kajsa
Widén. Antalet sökande var mer än dubbelt så många som vi hade plats till.
Personalenheten tog kontakt med Avdelningen för nordiska språk som snabbt
sydde ihop en utbildning.
Läraren Henriikka Leppäniemi har
undervisat invandrare i svenska i tio år
men aldrig tidigare stött på ett sådant
stjärngäng.
– Vi håller ett mycket högt tempo.
Det gör ingenting att alla har lite olika förkunskaper. Det viktiga är att alla
har samma höga utbildningsnivå, säger
hon.
I höst kommer ytterligare två kurser
att erbjudas universitetets utländska forskare – en nybörjarkurs och en kurs på
avancerad nivå.
Först i vår kan Rakesh Singh och hans
kurskamrater vänta sig en fortsättning
som tar vid där sommarens kurs slutade.

Fakulteten har bara ca 1.300 anställda,
så överskottet på namn har varit stort.
I viss mån är detta helt legitimt. Lucatidentiteter kan ges inte bara till anställda vid LU, utan också utan till utomstående som anses ha stor betydelse för
olika utbildnings- och forskningsuppdrag. Vid Medicinska fakulteten kan det
handla om landstingsanställda läkare
som ger kurser eller deltar i forskningsprojekt, och som behöver Lucat för att
få tillgång till olika datorsystem, nätverk
och bibliotekstjänster.
Men det finns också många Lucatnamn som tappat sin ursprungliga anknytning till universitetet för länge sedan.
Röjningen i Lucat började med att
alla icke-anställda med Medfak-adresser i Lucat fick en enkät med frågor om
sitt förhållande till universitetet. Respektive prefekt har sedan fått de inkomna svaren för att bedöma om personerna i fråga bör kvarstå i Lucat eller
inte.
– Det var hela 6–700 personer som
aldrig ens svarade på enkäten. De åker
ju ut direkt, säger fakultetens biblioteks- och IKT-chef Colm Doyle. Han tror
att det sammanlagda antalet med.fakanställda och Medfak-anknutna personer i Lucat kommer att hamna runt
2.500, när prefekternas genomgångar är klara.
Att Lucat avspeglar verkligheten så
korrekt som möjligt är viktigt av flera skäl. Dels är vissa bibliotekstjänster i
princip bara till för universitetsanställda, dels är det inte bra om personer som
lämnat fakulteten fortfarande använder
dess adress för att skicka e-brev.

text & foto : Ulrika Oredsson

INGEL A BJÖRCK

Nu kan de svenska. Från vänster: Rakesh Singh, Segad Meehdi, Berry Holl, Oxana Smirnova,
Esther Bridges, Magdalena Gauden, Tamae Kobayashi.

Populärt med svenskkurs
för utländska forskare
internutbildning. Medan de flesta

låg på stranden eller kurade i sommarstugorna ägnade sig andra åt intensiva svenskstudier. Och de kände sig lyckligt lottade: söktrycket till
universitetets första svenskkurs för
universitetsanställda var högt.

Under tre veckor i juli och augusti pluggade tjugo utländska forskare svenska vid
Avdelningen för nordiska språk.
– Vill man göra det bästa möjliga av
sin postdoc-tid så måste man kunna
svenska, annars känns det som om man
lever i en bubbla, säger Esther Bridges
som är anställd vid Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö.
Stamcellsforskaren Rakesh Singh

som har varit i Sverige i två år är mycket nöjd med kursen, men tycker att det
är konstigt att den inte erbjudits tidigare. Han kommer från Delhi University i
Indien och menar att utländska forskare
har lättare att klara sig med bara engelska vid hans hemuniversitet.
– Jag tror att vi är mer internationella
och vana vid att tala engelska i alla akademiska sammanhang, och även i fikarummen, säger Rakesh Singh som nu efLUM nr 7 | 2008
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Grävarbetet påbörjat
för Biologicentrum
lokaler. Efter att ha hört frasen
”om tre år…” i många år har en och
annan biolog tvivlat på att Biologicentrum någonsin kommer att förverkligas. När det i somras väl blev
dags att ta första spadtaget var det
så bråttom att några ceremonier
inte hanns med. I skrivande stund
– slutet av augusti – har grävskoporna schaktat bort en kulle bakom det hus som kallas Wallenberg II
och påbörjat de förstärkningsarbeten som behövs för en tillbyggnad.
Nu finns det inte länge någon återvändo, och ”om tre år” betyder nu
faktiskt ”om två år”. Hösten 2010
ska de sista inflyttningarna vara genomförda.

Efter några års interna diskussioner i
början på 1990-talet tog planerna på ett
Biologicentrum officiell form när LU:s
lokalförsörjning började utredas 1995.
Lokalförsörjningsplanen var klar 1997
och skulle gälla fram till 2005 – och i
den ingick också Biologicentrum. Tanken var att så långt som möjligt sammanföra all forskning och undervisning inom
biologin under ett tak. Det skulle främja

känslan av samhörighet bland biologerna och också föra dem närmare ekologerna i Ekologihuset strax intill. Det skulle
naturligtvis också ge samordningsvinster
vad gällde t.ex. utrustning och undervisningslokaler.
Det som nu ska åtgärdas är byggnaderna i området mittemot Kårhuset begränsat av Sölvegatan och Lundalänken.
Hit ska de avdelningar som hör till COB
– Institutionen för cell och organismbiologi – flytta. Några av dessa avdelningar
finns redan i de aktuella byggnaderna, de
övriga finns i dag i Genetikhuset, Zoofysiologihuset och Zoologihuset. Egentligen är begreppet ”Biologicentrum” större
och omfattar all biologisk forskning och
undervisning vid Naturvetenskapliga fakulteten. Vad det ombyggda komplexet i
framtiden ska kallas är oklart. För enkelhetens skull avses med ”Biologicentrum” i
det följande just ombyggnadsprojektet.
Till en början var det meningen att ge-

netikerna skulle stanna kvar i den byggnad de nu finns, isolerade från Biologicentrum av Lundalänken. Över detta
funderade man en hel del. Ett förslag var
att bygga en bro över Lundalänken. Men

när COB började gå med underskott bestämdes det att även genetikerna skulle
flytta in i Biologicentrum.
Personalomsättning, ekonomiska ramar och frågor om vilka behov forskningen och utbildningen egentligen har
ledde till en segdragen långbänk. År 2005
fick den tidigare planeringen rivas upp
och börja om från ruta ett. Då hade man
insett att det behövdes fler forskningsoch utbildningslokaler och måste göra en
tillbyggnad.
karakteristiska
växthusflygel vänd mot Sölvegatan byggdes 1960. Wallenberg I – som är sammanbyggd med Biologihuset – samt det friliggande Wallenberg II har tillkommit
senare. Wallenberg I och II har stått tomma i flera år; här har bland annat LTH:s
institution för immunteknologi funnits.
Den har flyttat till BMC.
Mellan Wallenberg I och Wallenberg
II sträcker sig en övertäckt gångbro. I kloss
med Wallenberg II byggs nu ett nytt hus
i riktning mot ekologernas vindtunnellaboratorium. Det kommer att kallas Biologihus II. Gångbron mellan Wallenberg
I och II har fuktskadats och kommer att
repareras och fräschas upp.
White Arkitekter i Malmö har anlitats.
Det inre av husen kommer att byggas om
för att få mer tidsenliga undervisningsoch forskningslokaler. Det handlar om
en mycket omfattande renovering.
Ombyggnaderna påverkar också EkoBiologihuset med sin

Nu: en grop. Om två år:
ett biologicentrum!
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logihuset. Dit kommer zoologer och
växtfysiologer att flytta över sina bibliotek, något som kräver en utvidgning av
husets bibliotekslokaler. Även ekologernas cafeteria kommer att byggas ut. Hur
grönområdena kommer att gestalta sig är
ännu oklart. Vissa stigar förvandlas förmodligen till permanenta gångvägar. Ån
och dammen mellan Biologicentrum och
Ekologihuset kommer att bevaras och en
något större nätstation uppförs än den
som nu ligger i detta område.
Ronald
Kröger har varit engagerad i planeringen av Biologicentrum sedan 2002.
– Laboratoriernas utformning har varit problematisk. Verksamheten på COB
är långt ifrån homogen och därför skiftar
kraven. De som sysslar med sinnesbiologi har sina mycket speciella labb-bänkar,
medan t.ex. cellbiologerna har stora krav
på renrummen. Så man kan inte spara
pengar genom att bygga standardlaboratorier. Men nu kommer vi att få laboratorier anpassade för alla de forskningsinriktningar som finns inom institutionen
och den stora mångfalden ger också en
hel del flexibilitet, säger han.
– Det finns naturligtvis flera fördelar
med samlokaliseringen, fortsätter Ronald Kröger. En grupp som jag tror kommer ha särskild glädje av den är doktoranderna. Vi som varit med länge vet vad
våra kollegor i andra forskningsgrupper
sysslar med. I Biologicentrum kommer
doktoranderna att snabbt få en inblick i
vidden av den forskning som pågår, och
det är säkert stimulerande.

Under det nya plåttaket finns en modern ventilationsanläggning.

COB:s biträdande prefekt

Akademiska Hus att satsa 250 miljoner i projektet. Efter förhandlingar står det klart
att om man kan spara ytterligare tio miljoner kommer den årliga hyresökningen
att bli 8,6 miljoner. Om man inte klarar
det ökar hyran med ytterligare 400.000
kronor. Den ökade årliga kostnaden ska
finansieras med sex miljoner kronor ur
lokalförsörjningsreserven samt något
mer än en miljon kronor från Naturvetenskapliga fakulteten. Resten får de berörda institutionerna betala själva.
Totalt kommer byggherren

text & foto : Göran Frankel
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Dags att återinviga Kemicentrum
lokaler. Nu återinvigs ett av
Lunds längsta hus. Det 270 meter långa ”Hus 1” inom Kemicentrum har byggts om för mer än 350
miljoner kronor. Drygt fyra år har
det tagit att omvandla den gamla
60-talsbyggnaden till ljusa och moderna lokaler.

Här mitt i Kemicentrum har det nu blivit nya laboratorier, undervisningslokaler och mycket annat. Över det hela och
under det nya plåttaket vilar ett stort
komplex av ventilationsutrustning. Den
nya byggnaden uppfyller därmed dagens
krav på arbetsmiljö och säkerhet.
– Ombyggnaden betyder att vi kommer från föråldrade och nedslitna lokal
er där studenter har vägrat att arbeta till
moderna lokaler jämförbara med industrilaboratorier, säger Olov Sterner, prefekt för Kemiska institutionen.
Ytterligare ett plus är fina studentlokaler, ett nytt bibliotek, en caféyta med
enkel servering och plats för lunch

seminarier eller en fakultetsklubb.
– Det här kommer att underlätta
studentrekryteringen i fortsättningen.
Vi har redan börjat se effekten, menar
Olov Sterner.
Men ombyggnadernas tid är inte
över förrän om ett år. Ett par plan i hus 3
ska renoveras och rymma de avdelningar som idag arbetar i hus 4. Båda husen
ligger vid den stora parkeringsplatsen i
norr, hus 3 i väster och 4 mot öster. Det
senare, hus 4, ska tömmas och överlämnas till Akademiska hus med sänkta hyror som slutresultat.
Torsdagen 18 september klockan 13–
16 invigs det nya KC med rundvandringar, kemishow, tårtkalas, tal av universitetets rektor Göran Bexell och av
regionchef Mikael Lundström från fastighetsägaren Akademiska hus. Dessutom invigs ett nytt offentligt konstverk
av Gunilla Bandolin på atriumgården
och Kemiska föreningen bjuder på eftersits med populärvetenskap.
text & foto : MATS NYGREN

Kemiska institutionen har dragit ner
organisation. Arbetet med att omstrukturera Kemiska institutionen, en av
tre institutioner inom Kemicentrum, har
gått framåt under sommaren.
– Vi har MBL-förhandlat organisationen och lyckats lösa de allra flesta övertaligheter med frivilliga lösningar tack
vare den höga genomsnittsåldern, be-

rättar prefekt Olov Sterner. Bara några
få fall fortsätter vi att förhandla om. De
flesta är relativt nöjda med lösningarna, upplever jag.
Totalt kommer man att ha minskat
institutionen med runt 30 personer (av
cirka 400 anställda). Den nya organisationen gäller från 1 januari.
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En futuristisk kista demonstrerar det nya
materialets möjligheter. foto : liv andersson

En ny slags urna.
foto : liv andersson

Den
enklaste kistmodellen, skapad i
ett helt nytt, nedbrytbart material.
foto : liv andersson
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Nyblivna industridesignern Liv
Andersson har ägnat sitt examensarbete åt döden! Särskilt formgivning av de föremål som omger den
döda kroppen, främst kistor och urnor. Hon har också undersökt miljö
aspekterna av våra begravnings
former.

– Min ursprungliga tanke var att göra en
livscykelanalys av en människa, berättar
hon. I praktiken blev det återvinningsfasen efter ett liv. Hur kan man miljöanpassa en begravning?
Liv Andersson var också påverkad av
ett tv-inslag hon sett om entreprenören
Åke Rosén, som tagit fram ett nedbrytbart plastmaterial med krita i. Detta tänkte han utveckla nedbrytbara kistor av. Det
användes från början till golfpeggar, men
materialet har många andra användningsområden. Bland annat är det värmebeständigt och har hög hållfasthet.
Det visade sig att Åke Rosén var öppen för ett samarbete med Liv Andersson.
– Kalkmaterialet motverkar försurning, kräver mindre energi till kremeringen, men ger mer aska eftersom kalken finns kvar i denna. Vilka rökgaser
som uppstår vet man inte, de håller på
att testas, säger Liv Andersson.
Materialet kan ge ett

nytt formspråk,
en ny estetik. Det kan också tryckas text
i materialet.
Hon la fram sitt examensarbete, ”Dust
to Dust” i juni på Ingvar Kamprad Designcentrum. Arbetet med kistor och urnor ägnade hon sig huvudsakligen åt under vårterminen.
För att lära mer om begravningar
hängde hon med en begravningsentreprenör på jobbet. Hon lärde sig att det
sker en utveckling mot mer personliga
(och mindre religiösa) ceremonier och att
skandinaver använder mindre pengar än
andra européer på begravningar.
Liv Andersson lärde sig att vissa kvicksilverutsläpp sker vid våra krematorier
trots skyddsutrustning, att proteser återLUM nr 7 | 2008

Liv Andersson, nybakad industridesigner
som inte drog sig inte för att göra sitt exjobb
om dödens artefakter. foto : mats nygren

vinns och att skelettrester mals ner efter
förbränningen. I en anonym minneslund
gravläggs de i en pappkartong i en nedbrytbar plastpåse. En ID-bricka i keramik följer med, läggs i kistan och sedan
med askan i urnan. Hål i marken för urnan borras för hand med hjälp av den så
kallade Skurupsborren.
Urnor av lättnedbrytbar majsstärkelse förekommer redan. Urnorna i kritmaterial ska göras med flaskblåsning och
formpressning.
– Egentligen sker kistbegravningar oftast för djupt. Kropparna får inget syre
till sin nedbrytning utan ruttnar. Och
det blir föroreningar i form av lack och
impregneringsmedel.
utforskar möjligheten att frystorka kroppar, ett nytt
alternativ till kremering som upplöser
kroppen på ett annat sätt.
Vad gäller kistor är variationen mindre i Skandinavien än på kontinenten.
Här görs kistor ofta av spånskivor med
fanér utanpå. Ekologiska alternativ i
papp finns men är inte så hållfasta. Liv
Andersson tyckte bäst om en skruvfri
kista i rent trä.
Promessa Organic AB

Kistornas funktion är inte bara att förvara liket. De har också känslomässiga
egenskaper. Liv Andersson vill förmedla
kvalitet och respektfullhet för både kistor och urnor. Men det är praktiskt och
energieffektivt vid transport om kistorna
är stapelbara.
Hennes arbete ledde via en mängd
skisser fram till tre formkoncept för kistor och urnor:
1. En tidlös enkel form – exakt enligt
norm-måtten, urnan har en vas i ovandelen.
2. En klassisk, mer ornamenterad
form, urnans form går igen i kistans.
3. En ny mjukare form som påvisar
materialets möjligheter med ett platt
snitt som ger möjlighet till text på kistan
eller urnan. Alla kistorna är i ett matt,
vitt material.
Handtag är svåra att integrera i kistorna utan att addera skruvar etc. Liv
Andersson har därför ritat lösa handtag
att lägga under kistan och som kan användas om och om igen. De är gjorda
i ett mörkt träslag med blank finish för
att kontrastera mot det matta, vita kritmaterialet.
I sommar har Liv Andersson arbetat åt
en arkitekts firma i Köpenhamn. Under
tiden söker hon arbete i regionen.
– Det hade nog inte varit svårt alls
om det inte vore för att jag vill hitta mitt
drömjobb inom hållbar design, ett företag som nischar sig på det. Utbudet är
större i Köpenhamn så jag kan tänka mig
att jag hamnar där.
Hon har uppskattat sin utbildning på
LTH väldigt mycket, inte minst praktikperioden under fjärde året som gav självförtroende. Hon startade utbildningen
2003 och blev alltså klar på fem år, vilket är den stipulerade tiden som inte alla
klarar i praktiken.
MATS NYGREN
Fotnot: Liv Anderssons och många andra
nybakade industridesigners examensarbeten
visas 19 september – 5 oktober på utställningen ”22 degrees” hos Kakel och Tegel i
Malmö.
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Den klassiska roddkampen mellan universitetslagen från Oxford och Cambridge har arrangerats
sedan 1829. Dess svenska motsvarighet Akademiska Rodden är betydligt yngre och mindre känd.
Men vi jobbar på det, och Akademiska Rodden är redan Sveriges största och festligaste roddtävling.
Nu stundar Akademiska Rodden 2008. Lördagen den 20 september drabbar roddarna från
Sydsveriges universitet och högskolor samman för att kämpa om en plats i riksfinalen samma dag.
I vanlig ordning är Akademiska Rodden ett spännande och underhållande arrangemang med publiken i en av huvudrollerna. Så kom till
Malmö kanal och heja fram ditt favoritlag till seger den 20 september!

KOM OCH HEJA!
Malmö kanal vid Altanoparken lördagen den 20 september kl 9.00 –16.30

22

												

LUM nr 7 | 2008

I detta nya område i Guayaquil, Ecuador, har man helt
glömt klimataspekten.
foto : erik johansson

En plats i skuggan
– hett önskemål när städer blir allt varmare

LUM lyssnade på honom under en nordisk konferens i Malmö arrangerad av Boverket, ”Framtidens nordiska stad”. Hur
påverkar staden klimatet? Och hur påverkar klimatet staden?
LUM nr 7 | 2008

Erik Johansson har undersökt urban
uppvärmning i mer tropiska sammanhang, bl.a. Fes i Marocko och Colombo på Sri Lanka. Forskningen redovisades i en doktorsavhandlig 2006. Som
post doc har han också studerat frågan i
Sao Paulo, Brasilien. Han undervisar om
urbant klimat på arkitektutbildningen.
Närmast ska forskningen fortsätta med
studier i Ecuador, Sydamerika.
På den nordiska konferensen pekade
man mycket på växtlighet som en lösning
på problemen.
– Tittar man närmare på värmeökningen ser man att den gäller främst städers centrum men även förorter, medan
ökningen är liten i parker och lummiga

villakvarter, berättade Erik Johansson. I
genomsnitt blir det tre grader varmare i
städer med tillfälliga toppar på 10–12 grader i stora städers centrum. Tunga material absorberar och magasinerar solstrålning från dagen och när denna värme
avges nattetid hålls värmeutstrålningen
tillbaka nere i djupa gatuschakt.
På våra breddgrader har temperaturökningen delvis positiva följder som
minskat uppvärmningsbehov. I tropiska
klimat är det allvarligare. Värmen kan
vålla sjuklighet och dödsfall i sig (35.000
dog i värmeböljan i Syd- och Centraleuropa 2003) och dessutom ökad smittspridning av sjukdomar t.ex. genom insekter.

t

Förutom den globala uppvärmningen är alla städer föremål för en extra, lokal uppvärmning. Speciellt
nattetid är det betydligt varmare i
staden än på landsbygden runt omkring. Hur ska vi anpassa våra städer för denna extra påfrestning?
Erik Johansson, teknologie doktor och forskare vid arkitektavdelningen Boende och bostadsutveckling på LTH undersöker den frågan.
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t
Arkader skyddar fotgängare från solen i Guayaquil, Ecuador.
I Damaskus skuggar vinrankor de gående på gatan. foto : erik johansson

En höjning på fyra grader betyder en
ökning av dödligheten med fem procent
och en halv miljard i ökade sjukhuskostnader enligt den svenska klimat- och sårbarhetsutredningen.
I allt fler länder ökar också kostnaderna för kylning. I USA har man uppmätt
en ökad elförbrukning på två till fyra
procent för varje grad högre sommartemperatur. Även i utvecklingsländer som
Kina surrar luftkonditioneringsburkar
som dessutom bidrar till en höjning av
utomhustemperaturen vid gatorna.
För att skapa en bättre komfort i heta
städer gäller det att skapa skugga. Höga
hus, skuggträd, pergolor och arkader
över trottoarerna är alla medel för detta.
Träd har också fördelen att öka kyleffekten genom avdunstning. Vissa USA-städer har regler om t.ex. ett planterat träd
för var femte parkeringsplats.
Förutom förbättrad komfort ökar träd
och grönska stadens förmåga att ta upp
häftiga regn och har konstaterad god effekt på vårt psykiska välbefinnande.
I Fes har man i gamla staden trånga
gränder omgivna av tre–fyra-våningshus. Där finns natteffekten men också
det omvända – upp till tio grader lägre
temperatur på dagen genom att det blir så
skuggigt i gränderna. I Damaskus finns
ofta vinrankor över gatorna i den gamla
staden vilka ger en behaglig skugga. På
vintern – då träd kan hindra solinstrålningen – har i regel löven fallit av. Gatuträd skuggar, filtrerar luftföroreningar
och dämpar buller.
– Markbeläggningens färg och struktur har också betydelse. Inget kan väl bli
så hett som svart asfalt? Öppen mark och
gräsmattor är mycket bättre. Ljust färgade liksom gröna tak har också dokumenterad positiv effekt, berättar Erik Johansson.
Han studerar alltså mikroklimat och

stadsplanering. I en ökenstad och en fuktig havsstad gjorde han mätningar och
testade ett simuleringsverktyg och intervjuade stadsplanerare. Moderna normer
24
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Erik Johansson
hjälper arkitekter och stadsplanerare att skapa
svalare städer.
foto : mats
nygren

för stadsbyggnad saknar de traditionella kunskaperna om temperaturreglering
i heta länder. Ekonomiska begränsningar
spelar en roll, men utbildning i klimatmedvetenhet kan behövas bland planerarna.
en höjning av medeltemperaturen på allt från
1,1 till 6,4 grader de närmaste 100 åren.
Det väntas öka extrema väder: värmeböljor, skyfall och översvämningar,
våldsammare stormar. Stadsplaneringen
VäxthuseFFeKten VäntAs ge

måste anpassas till denna framtid. Mikroklimatet är bara en aspekt men en hittills ganska bortglömd sådan.
– Stadsklimat är sedan 70-talet ett
ganska väl utforskat område, främst genom kanadensaren Tim Oke. Men de
flesta forskarna har varit naturgeografer
eller klimatologer och inte alltid så praktiskt inriktade, även om Tim Oke själv
engagerat sig mycket för att forskningen ska komma till nytta, säger Erik Johansson. Vad som saknas är enkla, användarvänliga modeller och verktyg som
stadsarkitekter och planerare kan använda sig av.
– Men det gäller också att beakta alla
årstider, inte bara sommaren. Och att
tänka på att få in eventuella svalkande
vindar och ha vattengenomsläpplig mark
i staden.
Olov Schultz, ansvarig för konferensen i Malmö, påpekade att städer i Norden nu förtätas allt mer och menade att
staten på något sätt borde kunna ställa

krav på grönska i kommunernas planer.
Det kan förhindra att årets effekttopp
flyttas till sommaren.
– Men det handlar inte bara om temperaturen. Skuggan är viktig för komforten i varma länder. Vinden kan vara en
svalkande faktor, t.ex. sjöbrisen i kuststäder som Colombo, säger Erik Johansson.
närmAst sKA hAn studera

förhållandena i Ecuadors största stad, Guayaquil.
Där har man byggt ett stort bostadsområde för 75.000 personer med på många
sätt stereotypa lösningar. Han har fått
pengar från Sida för att föreslå förbättringar av designen via mätningar och simuleringar. Resultatet av projektet ska
förhoppningsvis komma till nytta i framtida bostadsbyggande.
– Medvetenheten om problemen var
liten och de glömdes bort i planeringen.
MATS nYGREn

TEGGERS STIPENDIUM FÖR
POSTDOKTORAL UTBILDNING
Härmed förklaras 5 stipendier à 250 000
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan
lediga.

sätts personligen ta emot stipendiet den 17
november och i samband därmed lämna en
kort presentation av sin forskning.

Stipendierna är avsedda som lön för postdoktoral vetenskaplig utbildning i första
hand utomlands och utdelas till läkare/
forskare verksamma vid Medicinska
fakulteten, Lunds Universitet och/eller
Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.
De som tidigare erhållit stipendium har
möjlighet att söka ytterligare förlängning.

Ansökan, som ska ske på en speciell
blankett, sändes i tre exemplar till

Stipendierna tillkännages den 17 november
2008, och kommer att vara disponibla från
den 1 januari 2009. Stipendiaterna förut-
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Ingrid Borg Vogel,
Ing 24 plan 2,
Universitetssjukhuset MAS,
205 02 Malmö
och skall vara oss tillhanda senast
fredagen den 3 oktober 2008 kl 12.00.
Blankett rekvireras via:
ingrid.vogel@skane.se

För ytterligare information kontakta:
Professor Carl-David Agardh
Endokrinologiska kliniken
Universitetssjukhuset MAS
205 02 MALMÖ
Tel: 040-33 10 16
Docent Claes-Henrik Florén
Verksamhetsområde
Gastroenterologi och nutrition
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 LUND
Tel: 046-17 21 79
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utomLunds

utrecht
– lite som Lund fast med tolv nobelpristagare...

Universitetsområdet Uithof ligger
i en lantlig omgivning, med fårhagar strax bakom studenthusen.

26

Universitetet i Utrecht i nederländerna är
på många sätt jämförbart med Lunds, men
med tolv nobelpristagare (!) som på något
sätt varit knutna till Utrecht. Där liksom här
hårdnar konkurrensen, och man vässar nu
profileringen och stärker sina främsta forskningsmiljöer inom bl.a. biomedicin och naturvetenskap. Satsningen på internationella mastersstudenter är en annan viktig
strategi. Utrechts universitet tar gärna också emot Erasmusstudenter som lundastudenten Tomasz Gidzgier – men precis som i
Lund är de internationella studenternas boende inte oproblematiskt.
LUM nr 7 | 2008

är universitetsbyggnaderna i Utrecht nämligen i
huvudsak koncentrerade till ett område
ett par kilometer utanför centrum. Inom
vallgravarna finns bara några byggnader tillhörande humaniora och teologi,
samt den stiliga gamla Akademibyggnaden som ligger granne med Domkyrkan.
Dess före detta klosterträdgård används
nu vid olika universitetstillställningar,
t.ex. för att fira nyblivna doktorer med
drinkmingel under medeltida stenvalv.
Merparten av de 29.000 studenterna
bor dock inte i Uithof utan i staden.
– Vi vill ändra på det och göra Uithof till ett mer fullständigt campus. Därför byggs nu ett stort nytt studenthus här
ute, säger Hester Jelgerhuis från UUs planeringsenhet.
Hon ser bostadsbristen som ett problem, eftersom den leder till höga bostadspriser. Hyran för ett studentrum
motsvarar ofta vad de holländska studenterna får i studiebidrag. För själva utbildningen och för resten av uppehället måste studenterna ta lån eller jobba deltid.
Väldigt många arbetar vid sidan av stuTill skillnad från i Lund
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fokusområden, som
på ett någorlunda osökt sätt skulle kunna
omfatta alla universitetets främsta forskargrupper, tog lång tid och en hel del
vånda. Och protester mot omställning-

Utrecht är en gammal stad med vindlande
gränder och kanaler i centrum.

t

Universiteit Utrecht, UU, har många likheter med Lunds universitet. Det är också gammalt och anrikt och har en stor
bredd: här finns allt från teologi till juridik och veterinärmedicin.
Men det finns också skillnader. En av
dem ser man för blotta ögat på ”Weg tot
de Wetenschap” på morgonen. Vägen leder från Utrechts centrum ut till universitetsområdet Uithof, och är smockfull
med cyklister när alla studenter och lärare ska ta sig ut till campus.

dierna, vilket gör att dessa tar tid och att
upp till 40 procent av alla nybörjare hoppar av under resans gång.
Den dåliga genomströmningen är
inte ett lokalt problem, utan gäller alla
nederländska universitet. Därför pågår
nu en stor diskussion om urvalet av studenter. Borde man införa mer tester och
intervjuer förutom gymnasiebetygen, eller vore det odemokratiskt att på så sätt
minska tillgängligheten till universiteten? Och vem skulle betala för en mer
komplex antagning?
– Utbildningsministern Ronald Plasterk tycker att universiteten i stället bör
satsa mer på att hjälpa och stötta sina studenter. Men det kostar ju också pengar,
och universitetsanslagen har skurits ner
på senare år, framhåller UUs informationschef Monique Jipping.
En hel del av de anslag som tagits bort
från universiteten har getts till Nederländernas forskningsråd i stället. Pengarna
finns alltså kvar inom den akademiska
världen, men måste sökas i konkurrens.
Här gäller det för de holländska universiteten, precis som för de svenska, att vässa profileringen och stärka sina främsta
forskningsmiljöer. Det är just vad Utrechts universitet nu gör genom att satsa på tvärvetenskapliga Research Focus
Areas.
Universitetets forskningsmässiga styrka ligger på biomedicin och naturvetenskap. Det avspeglar sig i fokusområdena,
som har rubriker som ”Brain, Cognition
and Behaviour” och ”Earth and Sustainability”. Men det finns också några humanistiskt-samhällsvetenskapligt dominerade fokusområden, som handlar om
bl.a. vetenskapshistoria, samhällsförändringar och kulturella identiteter.

Utrecht vs LU

Fakta om Utrechts universitet,
med motsvarande fakta för LU inom
parentes:
• Grundades 1636 (1666)
• 29.000 studenter (38.000)
• 2.000 internationella studenter
(1.700)
• 222 utbildningsprogram (170)
• 7 fakulteter (8)
• 440 doktorsexamina förra året
(498)
• 12 Nobelpristagare med ett kortare eller längre förflutet vid universitetet (0)
• Med i LERU, League of European
Research Universities (LU också)
Bussreklam syns mer än annonser i tidningarna, tror informationsenheten.

Att vaska fram 15

t

Internationalisera! Finn nya vägar
för forskningsfinansiering! Profilera mera!
Fältropen låter bekanta – men
det handlar inte om Lunds universitet, utan om Utrechts universitet i
Nederländerna.
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Universitetet har tillgång till en f.d. klosterträdgård intill domkyrkan för mottagningar och mingel.

Universitetet är på väg mot en hårdare gallring bland forskarna, menar Nanske Wilholt.
Huvudgatan på campus, Heidelberglaan.
Den färgrika byggnaden är ett snart färdigt
studenthus.
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en hörs ännu, framför allt från de mindre framgångsrika fakulteterna.
– Det finns fortfarande en del forskning som inte passar in i något av områdena. I huvudsak handlar det inte om
duktiga-men-udda forskare, för de har
trots allt kunnat fogas in på något hörn,
utan om mindre duktiga forskare, säger
Nanske Wilholt som arbetar med forskningspolicy och -finansiering.
Hon sticker inte under stol med att
dessa mindre duktiga forskare nu lever
farligt i Utrecht. Har man fått en trea eller lägre i evalueringarna som gjorts, så
måste man på sikt komma upp i minst
fyra för att få vara kvar.
– Vi är på väg mot en mycket hårdare selektivitet. Universitetet vill i större
utsträckning dra till sig framstående talanger och ge dem goda villkor. Då måste vi samtidigt på ett tidigare stadium
förklara för de mindre lovande forskarna att de får söka sig någon annanstans,
säger hon.
De 15 fokusområdena får nu hjälp med
att söka anslag, kontakta näringslivet
och hitta samarbetspartners inom- och
utomlands. Det blir gärna utomlands –
UU är så starkt i Nederländerna att andra
holländska universitet ofta drar sig för ett
samarbete, för att inte hamna i en underordnad roll.
som just gått
på lobbyingkurs i Bryssel, är det viktigt i
EU-sammanhang att ha ”gjort sin läxa”
så som fokusområdenas deltagare fått
göra. Det gäller att vara tydlig med sina
styrkeområden och sin förmåga att producera nyttig ny kunskap.
– De forskargrupper som utgör kärnan i fokusområdet Earth and Sustainability hade samarbetat redan tidigare.
Med det extra stöd de nu fått har de redan lyckats dra till sig ett stort internationellt klimatprojekt som omfattar 50 miljoner euro, berättar hon stolt.
I universitetets strategi ingår också
Enligt Nanske Wilholt,

att satsa på internationella masterutbildningar. De ses som ett sätt att dra till sig
utländska studenter som kan bli framtidens unga toppforskare. Att utbildningarna kan höja kunskapsnivån i mindre
utvecklade stater ses inte som något huvudmål, vilket kritiserats bl.a. i en ledare
i den frispråkiga universitetstidningen.
– Problemet med brain drain – att vi
faktiskt tar kvalificerade personer från
länder som kanske bättre behöver dem
hemma – diskuteras sällan här, instämmer informationschefen Monique Jipping.
Hennes uppgift är att se till att Utrechts

universitet blir känt i de länder som står
i fokus för studentrekryteringen, som
Tyskland, Grekland, Turkiet och flera
länder i Östeuropa samt Kina, Taiwan
och Indien. Och det ska bli känt inte bara
för att ligga i en trevlig, lagom stor stad
med massor av mysiga miljöer, utan också för sina akademiska utmaningar.
– De andra universitetens budskap
var bara ”Kom, kom till oss!” Vårt budskap var tuffare: ”Kom till oss om du är
en duktig student och vill lägga manken
till!” säger Hester Jelgerhuis, som nyligen
deltagit i en utbildningsmässa i Asien.
Samma budskap ges nu till nya holländska studenter. Utrecht och dess universitet är så välkända att man inte behöver anstränga sig för att få fler sökande,
utan kan koncentrera sig på att försöka
få de bästa. Att öka genomströmningen
är viktigt, eftersom universitetens anslag
i Nederländerna är knutna till antalet examina.
– Det är likadant inom hela universitetsvärlden. Allt handlar i slutändan om
pengar! Och i dagens globaliserade värld
försöker vi alla lära av varandra på olika
sätt. Vi hade ju till exempel en stor delegation på besök hos er i Lund i våras...
säger Monique Jipping.
text & foto : INGEL A BJÖRCK
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Utrecht trevligt men dyrt för utbytesstudenter
Solution Housing. Den är svår att ha att
göra med och illa omtyckt. Det finns till
och med en grupp på Facebook som heter ”I hate SSSH”! berättar han.
Mellan bostaden och Uithof har han
tagit sig med cykel. Cykeltrafiken i Utrecht är våldsamt tät och snabb, och dessutom blandad med mopeder, så det kändes lite nervöst innan han blivit varm i
kläderna.

– Jag tycker ofta att holländska låter som skånska. Holländare säger
till exempel ja, nee och precis just
på samma sätt som skåningar, säger
Tomasz Gidzgier. Han läser i Lund,
men var under våren på Erasmusutbyte vid Utrechts universitet.

Tomasz Gidzgier är från Polen och har
lätt för språk. Svenskan flyter obehindrat
fast han kom till Sverige för bara några
år sedan, och och han förstår också holländska rätt bra.
– De som inte använder alltför många
grötiga ljud och harklanden kan jag förstå. De andra får jag be att tala engelska
i stället. Det brukar alltid gå bra, förklarar han.
Trots sin språkbegåvning, så är Tomasz inriktad på informatik, som han läser vid Ekonomihögskolan. Där får han
tillgodoräkna sig de kurser han tar i Utrecht – tre magisterkurser och en kurs på
kandidatnivå. Alla ges på engelska.
– I en av kurserna var jag den ende utländske deltagaren. Så bara för min skull
fick alla de andra 19 studenterna tala engelska... säger han lite ursäktande.

Mottagningen vid Utrechts universitet

fungerade bra, tycker Tomasz. Förutom
det allmänna mottagandet vid Arrival
Day, så höll institutionen också ett eget
möte för sina utländska studenter. Uppläggningen av kurserna har sedan varit
ganska lik den i Lund, med mycket projekt och grupparbeten. Däremot har arbetsbördan varit mindre i Utrecht.
– Lärarna verkar vara lite mindre noga
med oss internationella studenter. Det
känns som att de lägger mindre press på
oss än på de inhemska studenterna, säger han.
För ekonomins skull har inte bara ölen
varit polsk, utan också mycket av den
mat som Tomasz ätit i Utrecht.
– När jag var hemma i påskas lastade
jag bilen full med polska konserver och
mammas hemlagade mat. Och sen har
jag ibland kunnat be någon av de polska
lastbilschaufförerna ta med sig mat, när
de varit på genomresa, berättar han.

Att Tomasz hamnade i Utrecht var inte

en slump utan ett medvetet val. Ända sedan han var liten har han följt med sin
pappa åkeriägaren på resor i norra Europa, först för sällskaps skull och sedan för
att hjälpa till med körandet. Holland var
ett vackert land, tyckte han, och Utrecht
såg ut att vara en trevlig stad.
Tomasz tar emot LUM i den lägenhet som han delar med en italiensk, en
australiensisk och en amerikansk student. Fotbollsbilder på väggen och tomma polska ölflaskor i köket vittnar om två
av hans intressen: fotboll och umgänge
med goda vänner, merparten utbytesstudenter som han själv.
Lägenheten ligger i ett internationellt
studentboende som är inrymt i en f.d.
flyktingförläggning. Rummen på Baden
LUM nr 7 | 2008

Tomasz Gidzgier har varit mycket nöjd
med sin tid i Utrecht.

Powellweg är små och föga lyxiga, men
Tomasz är nöjd med allt utom priset. De
internationella studentrummen är nämligen dyrare än de holländska studenternas
studentrum, något som ofta kritiserats.
– Den som ordnar vårt boende är en
organisation som heter SSSH, Short Stay

Tomasz Gidzgier har trivts bra i Utrecht och skulle gott kunna tänka sig att
stanna i Nederländerna. Men han vill
ändå åka tillbaka till Lund, bli svensk
medborgare och arbeta i Sverige.
– Sverige är ett bra land inom min
bransch. Dessutom vill jag ge något tillbaka i gengäld för den utbildning jag fått
i Lund, förklarar han.
text & foto : INGEL A BJÖRCK
Fotnot: LUM intervjuade Tomasz Gidzgier
i Utrecht i juni. Nu är han tillbaka i Lund och
läser vidare på Ekonomihögskolan.
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metaLLer
doLd hÄLsorisk
Distriktet Gopalganj i Bangladesh hör till de områden som är hårdast drabbade av arsenikförgiftade brunnar. I byn Khrisnadia har 75 procent
av brunnarna alldeles för höga arsenikhalter. foto : paul hansen / scanpix

Farliga metaller var förr framför allt
ett arbetsmiljöproblem, men ses nu
allt mer som en risk för hela befolkningen. Vi får alla ständigt i oss bly,
kvicksilver, kadmium och andra metaller i mängder som kan vara stora
nog för att bidra till folksjukdomar
som hjärtinfarkt, diabetes och benskörhet.

Detta är vad som studeras i Phime (uttalat Fajm), ett av de största EU-projekt
som koordineras av Lunds universitet.
Phime har 35 deltagarorganisationer från 22 länder och en budget på 200
miljoner kronor, varav hälften utgörs av
EU-anslag. Merparten av deltagarländerna ligger i Europa, men det finns också utomeuropeiska deltagare som Kina,
Marocko, Ecuador och Seychellerna.
– Både Seychellerna och en annan
30

udda deltagare, Färöarna, hade redan
startat intressanta studier om kvicksilver från fisk och valkött. Därför ville vi
gärna ha med dem i projektet, förklarar
Phimes ledare professor emeritus Staffan Skerfving vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin.
På Seychellerna äter man fisk i stort sett
varje dag, medan man på Färöarna ätit
mycket kött från grindval några gånger
om året. Gravida kvinnor i de båda öländerna borde ha fått i sig lika mycket kvicksilver. Ändå visade barnen på Seychellerna
märkligt nog inga effekter av detta, medan barnen på Färöarna visade en sämre
mental och motorisk utveckling.
Genom den fortsatta forskningen tror
man sig nu ha funnit skälen till skillnaderna. Ett är att det är mindre farligt att
få i sig många små doser kvicksilver som
på Seychellerna, än att få i sig färre men

större doser som på Färöarna. Andra skäl
är att befolkningen på Seychellerna också får i sig både skyddande fiskfettsyror
och skyddande selen och andra näringsämnen från grönsaker och frukt, medan
färöingarna äter mindre fisk och väldigt
lite frukt och grönt.
– När man tar hänsyn till detta så
stämmer bilden, förklarar Staffan Skerfving, som är nöjd med att Phime bidragit
till att lösa en dittills oförklarad vetenskaplig gåta.
phime hAr sin bAs vid Avdelningen för
arbets- och miljömedicin, där flera forskare ingår i olika delprojekt. Där finns
också de två administratörerna Lina Löfmark and Gerda Rentschler. Projektets
namn står för ”Public health impact of
long-term, low-level mixed element exposure in susceptible population strata”.
LUM nr 7 | 2008

foto : ingela björck

”Det är både bättre analyser och bättre
epidemiologiska metoder som gjort det
möjligt att studera vad metallerna har för
effekt i ganska små mängder.”
Det senare syftar på att man inriktar
sig på grupper som foster, barn, fertila kvinnor, åldringar och personer med
en genetisk känslighet, medan ”mixed
elements”syftar på kombinationer av olika ämnen.
Dessa kombinationer kan vara både
gynnsamma och (oftare) ogynnsamma.
Selen kan t.ex. skydda mot kvicksilver,
som på Seychellerna, medan både arsenik och mangan skadar hjärnan på ofödda barn, och bly, kadmium och kvicksilver skadar njurarna. Även om varje ämne
finns i mycket låga halter, så kan därför
kombinationen bli skadlig.
Ämnena ovan utgör gamla kända mil-

jöbovar. Men det finns också nya metaller
vars effekter man inte känner till särskilt
väl, som platina, palladium och rhodium
från bilarnas katalysatorer. Här ska forskarna jämföra halterna i blodet i Sverige
och andra länder, samt i norra och södra
Sverige som har olika biltäthet.
Det är både bättre analyser och bättre
epidemiologiska metoder som gjort det
möjligt att studera vad metallerna har för
effekt i ganska små mängder.
– Då har vi kunnat se att de faktiskt
spelar in även vid våra stora folksjukdomar. Kvicksilver har en koppling till hjärtkärlsjukdomar, och kadmium bidrar till
benskörhet. Det finns också misstankar
om att vissa av ämnena bidrar till diabetes och Parkinsons sjukdom, säger Staffan Skerfving.
De farliga metallerna får man i sig på
olika sätt. I stora delar av Asien är luften full av bly, medan vattnet i Bangladesh innehåller arsenik. I Sverige finns
det också arsenik i brunnsvatten i Västerbotten, och dessutom kvicksilver i Öster
sjöfisken samt kadmium i maten. Även
om Sverige sedan länge slutat med kadLUM nr 7 | 2008

miumhaltig konstgödsel så finns ämnet
kvar i marken, och tillförs också via luften från andra länder.
Här vill Phime försöka att inte bara
beskriva problemen, utan också bidra till
deras lösning. I projektet ingår nämligen
växtforskare, som ska studera hur det går
till när metallerna tas upp av de växter vi
äter. Målet är att lära sig få fram varianter som tar upp mindre av t.ex. kadmium och mer av de nyttiga ämnena selen
och zink.
Phime är ett femårsprojekt som ska
pågå till år 2011. Då ska det, hoppas man,
ha gett både nya grundläggande kunskaper och underlag för nya miljöbeslut. Under tiden kan projektets deltagare inte
undgå att fundera över hur de själva påverkas av metallerna i miljön.
– Jag äter faktiskt selentillskott, även
om jag inte är hundraprocentigt säker på
vilket ökat skydd det ger, förklarar Staffan Skerfving.
Och projektadministratören Lina
Löfmark är orolig för framtida benskörhet.
– Jag har ett lågt järnvärde i blodet. Eftersom järn och kadmium ibland hänger
ihop, så kan det betyda att min kropp tar
upp mer kadmium vilket ger en ökad risk
för benskörhet, säger hon.
samtidigt att det inte är bra att bli för medveten
om alla hälsorisker i omgivningen. Att gå
och oroa sig kan ju också bli en stor, och
kanske ännu större, hälsorisk. Därför ska
Phime inte i första hand vända sig till allmänheten med sina resultat. Hellre än att
skrämma upp enskilda personer vill man
trycka på myndigheterna i olika länder,
så att de gör så mycket som möjligt för att
skydda sina medborgare.
Lina Löfmark understryker

INGEL A BJÖRCK

Staffan Skerfving om...
.... att söka anslag:
– I Sverige står universiteten för merparten
av den statsfinansierade forskningen – vi
har ju, till skillnad från många andra länder,
inga nationella forskningsinstitut. Och universiteten står längre från Bryssel än nationella institut, som får mer insyn i de tankar
som gäller i EU och därmed mycket större
möjlighet att kamma hem anslag.
– Därför är vi väldigt tacksamma över
den hjälp vi fått från Forskningsservice vid
LU, som gett oss professionellt stöd både
när vi sökt pengar hos EU och nu när vi genomför projektet. Alla svenska universitet
har inte en sådan enhet, och vi är mycket
glada åt att den finns här i Lund!
... om kulturskillnader:
– I ett så här stort projekt går mycket arbete
åt till att lära sig förstå varandras tänkesätt.
Det finns stora skillnader både mellan vetenskapliga ämnen och mellan länder.
– Växtforskarna t.ex. gör studier som
ofta tar kort tid jämfört med oss epidemiologer: de kan publicera sig efter bara ett
halvår, medan vi håller på med våra projekt
i många år. Därför vare sig kan eller behöver
vi lägga locket på om våra resultat, medan
de av konkurrensskäl ibland känner ett behov av att vara hemliga även inför sina kollegor.
– När det gäller länder, så är den akademiska hierarkin strängare utomlands. I Västeuropa kan alla medlemmar i en forskargrupp komma med idéer och inlägg, men
i vissa andra länder är det bara chefen som
får tala – och chefen har alltid rätt…
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Kinesiska kvinnor fångade mellan tradition och frihetslängtan

SVÅRT VÄGVAL
Kinas snabbt växande välstånd fördelas ojämnt. I städerna har fattiga bönder blivit en billig och föraktad underklass. Ändå tycker många
att de gjort rätt som lämnat landsbygden. Särskilt unga kvinnor känner en ny frihet med egna pengar
på fickan.
Men kvinnor måste gifta sig för
att respekteras. Singlar betraktas
som själviska och omoraliska. Och
få barn utanför äktenskapet är en
social katastrof, säger socialantropologen Arianne Gaetano.

foto : britta collberg

Amerikanska Arianne Gaetano, post
doc-forskare vid Centrum för öst- och
sydostasienstudier, föreläste vid den stora Kina-konferensen som lockade 270
forskare från hela världen till Lunds
universitet i augusti (se rutan på nästa sida).
LUM träffar henne i forskarrummet
där hon lägger sista handen vid en utvidgning av sin avhandling om kvinnliga migrantarbetares villkor. Cirka 100
till 200 miljoner kineser uppskattas tillhöra denna så kallade flytande befolkning. Andelen kvinnor ökar stadigt och
är nu uppe i hälften.
Oftast lyfts orättvisorna fram och hur
migrantarbetarna utnyttjas, men går man
ner på individnivå kan man få en delvis
annan bild, berättar Arianne Gaetano.
Hon har djupintervjuat en handfull
kvinnor som migrerat till Peking och
följt dem under en tioårsperiod. Trots
att de befinner sig långt ner på samhällsstegen ser de sig inte som offer och ångrar
inte att de lämnade landsbygden.
De har dragit fördel av att ha en egen
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innebär att de delar bostad med den äldre generationen.
– Men en kvinna berättade att hennes
svärmor höjer henne till skyarna, trots att
de inte bor ihop, för att hon kan ge svärmodern pengar.
Kvinnorna upplever sig alltså inte som

underklass, inte i relation till hembygden. Tvärtom har de fått högre status.
När de åker hem för att hälsa på tas de
emot som prinsessor och delar ut gåvor
och pengar till alla i byn.

”Kvinnor som passerat 30-årsstrecket anses för
gamla och har svårt att hitta någon att gifta sig
med trots att de är beredda att ’gifta ner sig’ med
frånskilda män, män med barn och utlänningar.”
född stadsbo. Det ger hustrun och gemensamma barn permanent tillstånd att
bo i Peking, bättre skolor och sjukvård.
Andra kvinnor har gift sig med migrantarbetare. De har hållit sig kvar i staden
och nöjt sig med att skaffa ett barn istället för två som är norm på landet, och
har kunnat ge barnet en bättre utbildning än i hembyn.
Till kvinnors plikter hör att ta hand
om föräldrar och svärföräldrar, vilka ofta

Moderniseringen av Kina märks tydligt också i den studie som Arianne Gaetano presenterade på konferensen. Den
behandlar singelkvinnors villkor i Peking.
Både kvinnor och män gifter sig allt senare i alla världens storstäder. I Shanghai
gifter sig kvinnor i snitt när de är 28 år eller äldre och i Peking 26 år. Andelen singlar i högre åldrar växer snabbt men i ett
land där giftermål är helt dominerande

som norm uppstår problem.
Kvinnor som
passerat 30-årsstrecket anses
för gamla och
har svårt att hitta någon att gifta sig med trots
att de är bered- Arianne Gaetano.
da att ”gifta ner foto : britta collberg
sig” med frånskilda män, män med barn och utlänningar. Det hjälper inte att det råder ett
stort underskott av kvinnor i landet som
helhet. Det är för övrigt ännu svårare för
fattiga bönder på landsbygden att hitta
en maka; man hör allt oftare om trafficking av kvinnor från t.ex. Vietnam och
Nordkorea, berättar Arianne Gaetano.
och det är en
både social och moralisk plikt att gifta sig.
Trycket från föräldrarna är stort på kvinnorna. När nu allt fler skjuter giftermålet
på framtiden har moralisk panik utbrutit
i tidningsspalterna och det är kvinnorna
som kritiseras. Man ondgör sig över singlarnas lössläppta sexvanor. De betraktas
som självupptagna och egoistiska eller
beskrivs som manshatare eller patetiska
ungmör, säger A rianne Gaetano.
Kina är traditionellt

Kinakonferens med OS-invigning

Glada konferensdeltagare tittade på OS-invigningen i
Palaestra. foto : gunnar menander
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Samtidigt som världens ögon riktades mot OS i Kina samlades ledande
Kinaexperter i Lund. 250 forskare från hela världen och med olika ämnesbakgrund diskuterade under fyra dagar utvecklingen i landet.
– Det är givetvis inte en slump att vi har valde att lägga konferensen i
samband med OS. Spelen har en stor betydelse för alla som forskar om
Kina, säger Roger Greatrex, som är föreståndare för universitetets Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier.
Frågor om vad OS innebär för Kinas roll i världssamfundet, pressfriheten, idrottsevenemangets inverkan på folkförflyttningar och kulturarv diskuterades bland annat på konferensen. Deltagarna kunde välja mellan 195
olika föredrag med avbrott för en gemensam titt på OS-invigningen.
Konferensen var den 17:e EACS-konferensen – European Association
for Chinese Studies.
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inkomst och stå mer fria från sin familj
och traditionella förväntningar på kvinnor.
Hemma hade de förmodligen gift sig
med bönder, vilket betytt ett hårt och
fattigt liv också för barnen. Nu har flera kommit upp sig socialt genom giftermål och genom att använda sina pengar
strategiskt.
En av de unga kvinnorna gifte sig
med en äldre man; åldersskillnaden
kompenserades i kvinnans och hennes familjs ögon av att mannen är in-

t

Vad gör en kvinna som inte träffar en partner? Att skaffa barn på
egen hand är otänkbart. Arianne
Gaetano stötte visserligen på företeelsen ”ensam mamma” i en
tidning, men artikeln var fördömande. Majoriteten kineser har
inget förbarmande utan konstaterar krasst att en ensam mor inte
längre är oskuld och därmed en
hora.
– Singelkvinnorna jag pratat med har ju partners, inte sällan gifta män, och de blir gravida
– men abort är enda alternativet för
dem. Det är en tragedi, särskilt för
dem som är ensambarn, eftersom
de kommer att vara utan familj när
föräldrarna dör.
Äktenskapsmäklare och dejtingfirmor har fått ett kraftigt
uppsving och i de stora städerna
ordnas matchmaking-mässor för
giftaslystna.
– Men de fungerar mest som terapi för föräldrarna som går dit och
ger utlopp för sin frustration, säger
Arianne Gaetano.
trendsättare och har mycket gemensamt med
unga i andra storstäder, men det
är alltså fortfarande de gamla familjetraditionerna som dominerar
Kina. Fast bara detta att man uppmärksammar singlarnas livsstil förebådar kanske en förändring, funderar Arianne Gaetano.
– En kinesisk film som kom för
inte så länge sedan handlar om en
kvinna som drömmer om att bli
operasångerska. Hon misslyckas
och når inte målet. Men hon gifter
sig heller inte, utan adopterar ett
barn, ensam. Detta är något nytt i
Kina och uttryck för modern individualism och självförverkligande.
Kanske bidrar filmen till att fler kineser kan acceptera att så kan en familj också se ut.
Städernas ogifta är

BRIT TA COLLBERG
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Skyskraporna i Chongqing kommer allt närmare Xu Yuquns odlingar. De har hamnat innanför stadsgränsen och hon är rädd att bli av med jorden som föder hennes familj. foto : örjan
björkdahl / scanpix

bondeuppror
Kinesiska bönder tar upp kampen mot
staten som gör storvinster på deras mark
Hon har intervjuat kinesiska bondeledare som fört fattiga bönders talan mot korrupta tjänstemän och
partipampar. I dag sitter upprorsmännen i fängelse.
– Kina är jättelikt och de styrande i Peking har inte koll på vad som
händer ute i landet. Partiet skulle behöva ändra hela det politiska
systemet, bryta ner och omfördela sin egen makt. Men det kommer
inte att ske, säger Eva Pils, forskare från det kinesiska universitetet i
Hong Kong.

Eva Pils är jurist. Tyska, utbildad i England och USA, och sedan flera år verksam i Kina. LUM möter henne just som
hon anlänt till Kina-konferensen. Hon
forskar kring följderna av den våldsam-

ma urbaniseringen och hur
det går till när
jordbruksmark
runt de snabbväxande städerna överlåts till
privata exploatörer.
– De lokala
Eva Pils.
myndigheterna foto : britta collberg
åberopar exproprieringsbeslut
när de avhyser bönderna. Men besluten
är godtyckliga, som regel olagliga och
fattade utan böndernas kännedom. Den
kompensation som bönderna får är en
bråkdel av vad myndigheterna själva tar
ut av exploatören. En hel del hamnar i
parti- och lokalpamparnas egna fickor.
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Formellt tillhör all mark den kinesiska staten. Bönderna har bara nyttjanderätten. Men under de första åren på
2000-talet började kommunistpartiet
prata allt mer om mänskliga rättigheter,
att lagen är till för att försvara dem och
bönderna gjorde misstaget att tro på politikerna, fortsätter Eva Pils.
Därför har de protesterat mot exproprieringen av mark med stöd av lagen.
Men trots att regeringens egen statistik
från 2003 uppskattar att det skett cirka 60.000 fall av olaglig expropriering
av jordbruksmark, så är det mycket svårt
för bönderna att få upprättelse.
Böndernas motstånd har tagit sig olika former. Många har valt det urgamla kinesiska sättet – att skriva till regeringen. Vissa har uppvaktat domstolarna
med sina klagomål. Det har inte gett utdelning; rättsväsendet är för svagt, trots
alla nya advokater och rättshjälpscentra
som dök upp i takt med signalerna om

att människors rättigheter skulle respekteras och skyddas.
Ute på landsbygden har bönder byggt
vägspärrar för att hindra grävskopornas
framfart; de har barrikaderat sig på sina
gårdar, men drivits bort med våld.
Andra har gått längre och riktat kritik
mot själva hjärtat av den kinesiska diktaturen; flera nu fängslade bondeledare har
lett demonstrationer i Peking och krävt
att hela systemet rivs ner. De har protesterat under parollen: Vi kräver full äganderätt till jorden. Vi vill ha mänskliga
rättigheter, inte olympiska spel.
har allt fler bönder runt
städerna tagit saken i egna händer. De
har själva kontaktat exploatörerna och
sålt nyttjanderätten av marken direkt
till dem. Bönderna har fått bättre betalt och exploatörerna kommit billigare
undan eftersom de sluppit muta lokala
makthavare.
På senare tid

– Men dessa informella affärsupp
görelser har förbjudits av regeringen. Man vill upprätthålla myten att all
mark ägs av den socialistiska staten, som
om det skulle borga för rättvisa. Det är
skrattretande. Staten vill inte frånhända
sig möjligheten att tjäna pengar helt enkelt, trots att mycket går i privata fickor
på grund av korruptionen. Bönderna tillåts inte att handla med sin mark samtidigt som många i städerna blivit rika på
att spekulera i fastigheter.
På senare tid har de styrande i Kina to-

nat ner det här med mänskliga rättigheter; det blev för besvärligt när folk började tro på löftena om att lagen var till för
att skydda dem:
– Nu är det bara tillväxt som gäller för
att hålla människor lugna. Vi ska göra er
rikare och mäktigare – det är regeringens löfte, säger Eva Pils.
BRIT TA COLLBERG

Välkommen till Kinnarps Interior Malmö!
Hos inredningshuset Kinnarps
Interior är det enkelt att skapa
miljöer med både funktion och
snygg design. Här hittar du
ledande varumärken och ett
närmast oslagbart utbud av
möbler, gardiner och belysning
för kontor, skola och omsorg.
Välkommen att inspireras
i vår stora utställning i Malmö!
KINNARPS INTERIOR MALMÖ
Ö. Hindbyvägen 63, 213 74 Malmö • Tel 040-14 34 20 • Fax 040-14 34 21
E-post: info@malmo.kinnarps.se • www.kinnarpsinterior.se
Kinnarps Interior ligger nära rondellen Inre Ringvägen/Ystadvägen.
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Har du spännande forskningsresultat?
Vi hjälper dig med:

Patent
Affärsrådgivning
Finansiering
Juridik
Marknadsföring
(Kostnadsfritt och konfidentiellt)

LU Innovation finns till för dig som är forskare vid LU. Vi hjälper dig att göra din forskning
tillgänglig för samhället i form av en ny produkt eller medicin. Du får stöd i frågor
om patent, affärsutveckling, finansiering, juridik och marknadsföring. Vi tillhör
universitetet och vår service är kostnadsfri och konfidentiell. Vi har under de senaste
åren varit med och hjälpt till i bildandet av ett 30-tal forskningsbaserade bolag.

Kontakta oss!

RING: Innovationslinjen 046-222 11 11
MAILA: info@luinnovation.lu.se
LÄS MER: www.luinnovation.lu.se

LU Innovation
Universitetets stöd för kommersialisering av forskning
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Premiera arbetslivserfarenhet och språkkunskaper vid antagningen
till universitetet, skriver Lunds universitet studentkårers nye ord
förande Petter Forkstam och TCOs ordförande Sture Nordh. Flera
av landets högskolor gör nu det – men ännu inte Lunds universitet.

Använd det alternativa urvalet!

M

öjligheterna att tillgodoräkna sig
arbetslivserfarenhet för att komma in på högskolan har försämrats.
Men det finns en möjlighet för enskilda högskolor och universitet att använda sig av
det alternativa urvalet för att premiera exempelvis arbetslivserfarenhet eller språkkunskaper. Nio
högskolor och universitet har sådana antagningskrav på någon eller några utbildningar. TCO och
LUS uppmanar nu att Lunds universitet ska följa efter!
Nyligen togs de behörighets-

och urvalsregler
som premierar arbetslivserfarenhet bort. Den så
kallade 25:4-regeln som gav grundläggande högskolebehörighet till den som var 25 år, arbetat i
minst fyra år och hade kunskaper i svenska och
engelska motsvarande ett fullföljt gymnasieprogram, är borta. Borttagen är också urvalsgruppen
högskoleprov i kombination med arbetslivserfarenhet. Resultatet är att de erfarenheter och kunskaper personer skaffat sig i arbetslivet inte alls
räknas vid steget in på högskola eller universitet.
Lärosätena har nu själva möjligheten att genom
de av högskolan bestämda urvalsgrunder premiera arbetslivserfarenhet. Det så kallade alternativa urvalet ger lärosätet möjlighet att anta upp till
en tredjedel av studenterna med hänsyn till andra
meriter än betyg och resultat från högskoleprov.

Vi anser att det alternativa urvalet bör användas
för att värdera fler erfarenheter och kunskaper där
så är relevant för utbildningen. Vi ser att arbetslivserfarenhet är en sådan merit och språkkunskaper en annan.
Kunskaper i vissa språk, särskilt de som brukar räknas till de stora invandrarspråken i Sverige,
oavsett om språket är förvärvat i skola utomlands,
är den sökandes modersmål eller om språket förvärvats på annat sätt bör vara meriterande vid urLUM nr 7 | 2008

valet till högskolan.
Språkkunskaper är viktiga av flera anledningar.
De gör det möjligt för studenten att ta del av väsentlig vetenskaplig litteratur och källmaterial på
andra språk och från andra länder. Det ger tillträde till källor som annars inte skulle vara tillgängliga för studenten eller högskolan.
Nio av landets högskolor och universitet har
börjat använda det alter”Nio av landets högskolor och
nativa urvalet
för att premieuniversitet har börjat använda det
ra arbetslivseralternativa urvalet för att premiera
farenhet, men
arbetslivserfarenhet, men Lunds
Lunds universitet är ännu
universitet är ännu inte ett av dem.”
inte ett av
dem. Rekryteringsrådet vid Lunds universitet har tillsatt en arbetsgrupp sedan drygt ett år tillbaka som utreder
möjligheterna för alternativt urval men ännu utan
konkreta resultat.
Uppsala universitet premierar från

och med
i höst arbetslivserfarenhet vid urvalet till tre program; ekonomie kandidatprogrammet, programmet med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor och röntgensjuksköterskeprogrammet. Vi
tycker att det är mycket glädjande att högskolor
och universitet inom ramen för det alternativa urvalet väljer att se arbetslivserfarenhet som en merit. Vi hoppas att fler lärosäten följer efter dessa
högskolor och universitets goda exempel och också arbetar för att finna en modell för att premiera
språkkunskaper.
Sture Nordh
Ordförande TCO
Petter Forkstam
Ordförande Lunds Universitets Studentk årer
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insändare

Äldre mäns hälsa
i blickpunkten

Dansar med Volvo
I morse fick jag ett
mail från prefekten som hon i sin tur vidarebefordrat från Lunds universitets
registratur med följande minimalistiska
text: ”Hej, för spridning”
Som den lojale medarbetare jag är
öppnar jag naturligtvis mailet och ägnar
ca tio minuter åt att fundera på om resultat från min forskning om människor
med autism, demens och utvecklingsstörning på något sätt skulle kunna vara
av intresse för Håkan Frisingers stiftelse
för transportmedelsforskning.
Jag har visserligen genom åren varit
med om många allvarliga incidenter där
barn på dagis och särskolor varit ytterst
nära att bli påkörda av både bussar och
bilar men det känns ändå inte som om
det är den inriktningen som kommer att
premieras av denna stiftelse. Innan jag
slänger mailet råkar jag kasta ett öga på
mottagarna:
Sent: den 5 augusti 2008 13:26
To: Blekinge Tekniska Högskola; Chalmers tekniska högskola; Danshögskolan;
registrator@draminst.se; Göteborgs universitet; Handelshögskolan i Stockholm;
Högskolan Dalarna; Högskolan i Borås;
Högskolan i Gävle; Högskolan i Halmstad; Högskolan i Jönköping; Högskolan i Kalmar; Högskolan i Skövde;
Högskolan Kristianstad; Högskolan på
Gotland; Högskolan Trollhättan; Högskoleverket; Karlstads universitet; Karolinska institutet; Konstfack; Kungliga
konsthögskolan; Kungliga Musikhögskolan; Kungliga Tekniska högskolan;
Linköpings universitet; Luleå tekniska universitet; Registrator; Lärarhögskolan i Stockholm; Malmö högskola;
Mitthögskolan; Mälardalens högskola; Operahögskolan; Stockholms universitet; Sveriges Lantbruksuniversitet;

t

kanslihus-spam.

38

Symposium. Äldre mäns hälsa

Södertörns högskola; Teaterhögskolan;
Umeå universitet; Uppsala universitet;
Växjö universitet; Örebro universitet
Subject: Inbjudan – Håkan Frisingers
stipendium
Den här utskickslistan gör mig riktigt upprörd när jag tänker på hur många
forskartimmar som går åt för att läsa igenom meddelanden som har relevans för
högst en promille av mottagarna. Ärligt
talat, hur många forskare på Danshögskolan tror ni har gjort några piruetter för
långtradartrafiken och när hörde ni senast någon på Operahögskolan ta höga C
för X2000? Vilka kubistiska rondellhundar har Kungliga Konsthögskolans forskare bidragit med och forskas det verkligen på bilhorn på musikhögskolan?
Enligt min mening saknar det helt
proportioner när Registraturen på Lunds
universitet helt gratis skickar ut ett ”reklamblad” från Volvo/Chalmers för ett
stipendium på ynka 250 000 SEK. Stipendiet är uppätet om bara en bråkdel
av dem som får mailet öppnar den bilaga
som inte ger minsta antydan om vad det
gäller. Hur många vet att Håkan Frisinger en gång i tiden var vd för Volvo?
Om bilindustrin vill skanna igenom
Sveriges begåvningsreserv på transportområdet bör den bekosta detta själv och
inte använda Sveriges universitet och
högskolor som gratis arbetskraft.
Den här typen av kanslihus-spam
kostar betydligt mer än Nigeriabrev eftersom jag upplever att jag som myndighetsperson tvingas läsa igenom dem och
dessutom ta ställning till innehållet.
Jag vill att Lunds universitet sätter
stopp för detta ofog NU!
Arne Svensk
Institutionen för designvetenskaper

Skriv till LUM! E-post: LUM@info.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet,
Box 117, 221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.

omfattar mer än prostatasjukdomar, urinläckage och potensproblem. För att få en fullständig
bild måste även sociala och psykologiska faktorer tas med.

Det menar arrangörerna bakom Sveriges första internationella symposium
på temat ”The aging male”, som ordnas 24–26 september av Svenska Läkaresällskapet och Läkaresällskapet i
Lund.
– Vi har lyckats få föredragshållare som täcker hela området. Här finns
allt från könshormoner och genetik
till utvecklingsbiologi, missbruk, hjärnans åldrande och frågan om hormonsubstitut för män, säger professor NilsOtto Sjöberg, en av arrangörerna.
Flera lundaforskare finns bland talarna. Så ska t.ex. geriatrikern Sölve
Elmståhl tala om äldre mäns funktionella och mentala kapacitet, och psykiatern Lil Träskman-Bendz talar om
livskriser, genusforskaren Tiina Rosenberg talar om den äldre mannens
maktförlust och vårdforskaren Signe
Andrén talar om äldre män som vårdar sina sjuka hustrur.
Utomlands har problemen kring
äldre mäns hälsa uppmärksammats
mer än i Sverige.
– Att detta är vår första internationella konferens på temat kan hänga
samman med att Sverige fortfarande
inte har andrologi, manshälsa, som en
egen specialitet. Här har diskussionen
handlat mer om äldre kvinnors hälsa.
Den äldre mannen har faktiskt kommit lite i bakvattnet ända tills nu, säger Nils-Otto Sjöberg.
Vid en avslutande paneldebatt där
bl.a. regiondirektör Sören Olofsson
deltar är det meningen att samhällets
roll ska diskuteras: nu när antalet äldre i Sverige ökar, hur möter samhället
männens specifika problem?
Mer info: www.svls.se
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Kofi Annan håller årets
Anna Lindh-föreläsning
föreläsning. För fjärde året i rad
har Raoul Wallenberg-institutet
lyckats få hit en Anna Lindh-föreläsare som är en storspelare på den
internationella politiska arenan. I år
kommer Kofi Annan och håller en
föreläsning utifrån sina erfarenheter som generalsekreterare i FN.

Föreläsningar till förra utrikesministern
Anna Lindhs minne har hållits vid Raoul Wallenberg-institutet sedan år 2005
då förre statsministern Gro Harlem
Brundtland bjöds in. Årets därpå hölls
föreläsningen av EU-kommissionären
Lord Chris Patten och i fjol kom Rosalyn
Higgins, chef för internationella domstolen i Haag.

Kofi Annan i
Lund i samband med att
han blev hedersdoktor
vid Juridiska fakulteten.
foto : hag blom foto

ter. Dessutom är han hedersdoktor vid
Juridiska fakulteten.
Anna Lindh-föreläsningen hålls den
2 oktober klockan 18.30 i universitetshusets aula. Kofi Annan introduceras av
förre utrikesministern och diplomaten
Jan Eliasson och Hans Corell avrundar
föreläsningen.
ulrika oredsson

Seminarieserie för hållbar utveckling
seminarieserie. Område HT anordnar under hösten en seminarieserie, Vet hut – Humaniora och
framtiden, som lyfter fram humanvetenskapliga perspektiv på globala frågor om miljö, utveckling och
välfärd.
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inspirationsdag. Vad är det
egentligen som driver oss, med eller
mot strömmen?
Den 18 september är det dags igen
för Q-day, ett årligen återkommande arrangemang där Lunds universitet medverkar. Denna gången är temat
”Drivkrafter.” Författare, forskare, företagare, filosofer och många andra
ger sina personliga betraktelser över
vad som driver dem. Tanken är att skapa ett rum där olika aktörer möts och
reflekterar över vår omvärld och dess
framtid samt skapa spännande möten
och händelser som ger nya perspektiv. Evenemanget äger rum i gamla
Vattenhallen uppe på LTH. Se mer på
www.qlund.se.

LU-forskning på DVD
filmad forskning. En kamera, li-

Hur lyckades ni få hit Kofi Annan?

– Ja, det var inte helt lätt. Det sägs att
han har fler resdagar nu än när han var
generalsekreterare, säger Rolf Ring som
är biträdande direktör på Raoul Wallenberg-institutet. En viktig insats för att få
hit honom gjordes av Raoul Wallenberginstitutets ordförande, FNs förre rättschef Hans Corell, i samband med att han
assisterade Kofi Annan vid ett medlingsuppdrag i Kenya i våras.
Men Kofi Annan har faktiskt en viss
anknytning till institutet genom att han
är gift med Raoul Wallenbergs systerdot-

Q-day om drivkrafter

”Vet hut” står för ”Vetenskap för
hållbar utveckling” och syftet är att
ge inspiration till idéer om hur humanistiska ämnen kan arbeta med frågor kring globalt hållbar utveckling.
Studenter och personal vid LU hälsas
välkomna. Info: www.ht.lu.se/vet-hut

ten som en godisbit, som fotograferar
sig fram i patientens tarmar och hittar skälet till svårförklarliga magproblem. 500 år gammalt bajsfossil från
en havsorganism, framgrävt i en gammal skiffergruva. Filminspelningar av
trafiken i olycksdrabbade korsningar,
som kan bidra till att göra trafikmiljön
säkrare.
Det är några ämnen som tagits upp
i Lunds universitets bidrag till det nationella forskningsprogrammet Vetenskapslandet, som sänds av SVT i Kunskapskanalen. Tio av LU-reportagen har
nu samlats på en DVD producerad av
Informationsenheten. Fem inslag finns i
både en svensk och engelsk version.
Produktionen gjordes ursprungligen till den stora PCST-konferensen
om forskningsinformation i somras,
men överupplagan delas nu ut gratis
till alla som vill ha en DVD att ge bort
eller själva se universitetets forskning i
form av TV-inslag.
För att upplagan ska räcka till så
många intresserade som möjligt, så
ger vi i första skedet bort bara 20 ex åt
gången. Den som vill ha DVD-er kan
vända sig till Ingela Björck, tel 222 76
46 eller ingela.bjorck@info.lu.se.
39

På gång

09.00–12.30 Paradisgatan 5 hus H, Edens hörsal. Se även www.sam.lu.se/utbildning/samhaellsvetenskapens-dag-2008

15 september Att skriva CV och ansökningsbrev. Anmäl dig till Arbetslivscenters seminarium där du får konkreta exempel på säljande CV och ansökningsbrev, metoder som
du kan använda för att få fram just dina styrkor. Kl 13.15 på Arbetslivscenter, Sandgatan 3
Gamla Kirurgen, Lund.

23 september Lunds filosoficirkel: Vad
är bildning och har vi någon nytta av den?
”Bildning som resa och äventyr. Att möta
det främmande med det bekanta”, Bernt
Gustavsson. Kl 19.30 Palaestra, Universitetsplatsen, Lund. Se även www.folkuniversitetet.se

16 september Seminar with Bengt Johannisson (the 2008 FSF-NUTEK Award
recipient) and professor William Gartner. This is a CIRCLE seminar in cooperation
with the Swedish Foundation for Small Business Research (FSF) and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth (NUTEK). För more information, www.fsf.se. Kl
14.00–16.00 Pangea, Geocentrum 2, Lund.

24–26 september Berzelius symposium
no 75. ”The aging male”. Arr. The Swedish
Society of Medicin and Lund Society of Medicin. Kl 11.30, Hilton Hotel, Malmö. För mer information, se www.sls.se eller kontakta ingegard.lindqvist@telia.com

16 september Arkeologi för alla. ”Den
medeltida synen på barn, handikappade
och brottslingar”, Elisabeth Iregren. En öppen föreläsning som presenterar pågående
forskning vid institutionen eller vid de svenska
instituten. Föreläsningen vänder sig till personal och studenter vid institutionen och universitetet i sin helhet samt till en intresserad allmänhet. Kl 15.30 i Stora Salen, Archaelogicum,
Sandgatan 1, Lund. Se även www.ark.lu.se
16 september Lunds filosoficirkel: Vad
är bildning och har vi någon nytta av den?
”How does it feel to be one of the beautiful people?”, Jonas Linderoth. Kl 19.30 Palaestra, Universitetsplatsen, Lund. Se även
www.folkuniversitetet.se
17 september Forskning pågår: Queer
i översättning. Först ut i höst som en del av
seminarieserien Forskning pågår på Centrum
presenterar Jan Wickman, FD, gästforskare på
Centrum från Åbo Akademi och Martin Berg,
FD, Lunds universitet, sitt bokprojekt om queer
i samhällsvetenskaperna. Kl 15.00, konferensrummet, Centrum för genusvetenskap, Magle
stora kyrkogata 12 B, Lund.
18 september LTH Öppet Forum. Planerar du att göra examensarbete? Per Runeson, professor vid Institutionen för datavetenskap och en av författarna till boken ”Att
genomföra examensarbete” ger goda råd om
hur man går tillväga. Kl 12.15 LTH Studiecentrum, sal Pepparholm , Lund. Se även www.
student.lth.se/oppetforum/
19 september Samhällsvetenskapens
Dag. Årets tema är ”Konflikter kring vatten – kampen om vår viktigaste resurs”. Kl
40

24 september Seminarieserie om humaniora och en globalt hållbar utveckling
Vet hut – Humaniora och framtiden. ”Hållbar
utveckling – storslagen vision eller tomt
slagord?”, Alf Hornborg, humanekolog, Marian Radetzki, nationalekonom, Maria Wetterstrand, biolog och politiker, WWF samt Björn
Forsberg, statsvetare. Öppet för studenter
och anställda vid Lunds universitet. Kl 15.00,
Filosofiska institutionen, sal 104, Kungshuset i Lundagård. För mer information, sabina.
andren@humecol.lu.se
30 september Lunds filosoficirkel: Vad
är bildning och har vi någon nytta av den?
”Skolan och bildningens förutsättning”,
Inger Enkvist. KL 19.30 Palaestra, Universitetsplatsen, Lund. Info: www.folkuniversitetet.se
2 oktober Anna Lindh-föreläsning. Kofi
Annan talar klockan 18.30 i universitetshusets
aula (se även notis föregående sida).
3 oktober Workshop. Öresund Entrepreneurship Academy och IDEA Köpenhamn
inbjuder dig till en Workshop om ”Praktiska element i entreprenörskap- och innovationsundervisning inom högre utbildning”. Workshopen riktar sig till de som vill lära
sig mer och utveckla sina förmågor att undervisa med praktiska inslag. Kl 10.00–16.00 på
Iværksætter-Huset, Blågårdsgade 23 B, 2200
København N. För mer information, Cathrine
Oldenburg, +45 3815 3922, cao.idea@cbs.dk
4 oktober Juridikens Dag. Juridiska fakulteten anordnar Juridikens Dag för att presentera Juridicum och dess verksamhet för alla
intresserade. Fakultetens lärare och forskare
erbjuder populärvetenskapliga föreläsningar i
aktuella ämnen. Utöver detta erbjuds guidade
visningar av Juridicums lokaler och bibliotek,
rättegångsspel samt information av studieväg-

29–30 september

Mer forskning
för pengarna
Organisationen av forskning och högre
utbildning och själva begreppet vetenskaplighet sätts under debatt i Lund den
29–30 september. Då inbjuder Kungliga Fysiografiska Sällskapet till ett symposium på temat ”Mer forskning för
pengarna”. Forskare, universitetslärare,
politiker och forskningspolitiska aktörer samlas till ett samtal om framtidens
forskningspolitik och målen för den högre utbildningen.
Symposiet som är öppet för alla hålls
i Palaestra med start måndag 29 september kl 9 då statsvetarprofessorn Bo
Rothstein från Göteborg inleder under
rubriken ”Vad är akademisk frihet och
vad är den bra för?”
Fullständigt program finns på:
www. fysiografen.se

ledning. Kl 10.30–15.00 Juridiska fakulteten,
Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund.
7 oktober Lunds filosoficirkel: Vad är
bildning och har vi någon nytta av den? ”Vad
styr forskningen? Intressen och värderingar i vetenskapen”, Anna Tunlid. Kl 19.30
Palaestra, Universitetsplatsen, Lund. Se även
www.folkuniversitetet.se
8 oktober Seminarieserie om humaniora och en globalt hållbar utveckling Vet
hut – Humaniora och framtiden. ”Kan livsåskådning rädda planeten? Ett samtal om
människan, naturen och framtiden”, K-G
Hammar, teolog och f.d. ärkebiskop, Christer
Sturmark, ordförande för Humanisterna och
författare samt Pernilla Ouis, humanekolog
och forskare vid Hälsa och Samhälle, Malmö
Högskola. Kl 15.00, Geocentrum I, Sölvegatan
10, entréplan, sal ”Världen”, Lund. För mer information, sabina.andren@hemecol.lu.se
8 oktober Queerkids, baby-butchar
och lesbianer. Fanny Ambjörnsson, FD,
Stockholms universitet presenterar sitt pågående arbete med rubriken: ”Queerkids, baby-butchar och lesbianer. Livsvillkor och
motståndsstragier bland två generationer
hbt-kvinnor”. Kl 15.00 konferensrummet,
Centrum för genusvetenskap, Magle stora kyrkog. 12 b, Lund. För mer information, louise.
lofqvist@genus.lu.se
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disputationer
12 september
Mats Ehrström i matematik: ”On steady
water and their properties”. Kl 13.15 på Matematikcentrum, Lund.
Malin Skog i biologi, inriktning integrativ zoologi: ”Sex and violence in lobstersa smelly business”. Kl 10.00 i högtidssalen,
Zoologihuset, Helgonavägen 3, Lund.
Linda Gröning i straffrätt: ”EU, staten
och rätten att straffa: Problem och principer
för EU:s straffrättsliga lagstiftning”. Kl 10.15 i
Pufendorfsalen, Juridiska institutitonen, Lund.
Sophie Manner i kemi: ”Design, synthesis
and evaluation of spiro bicyclo”. Kl 9.30 på Kemicentrum, hörsal K:B, Getingevägen 60, Lund.

18 september
Luis Mundaca Toro i industriell miljöekonomi: ”Markets for energy efficiency – exploring the new horizons of tradable certificate
schemes”. Kl 10.15 i Internationella Miljöinstitutets aula, Lund.
Peter Eriksson i farmakologi: ”Microdialysis to study the gastrin-ECL cell Axis in the
conscious rat”. Kl 9.15 i GK-salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.

Johan Holmberg i utvecklingsbiologi:
”Gain-of-function induced defects by PITX2 in
eye and limb development”. Kl 13.00 i Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.

19 september
Brad Schofield i reglerteknik: ”Model-based vehicle dynamics control for active safety”. Kl 10.15 i M:B, M-huset, Ole Römers väg
1, Lund.
Karin Olsson i ekologi: ”Dynamics of
omnivorous crayfish in freshwater ecosystems”. Kl 9.30 i Ekologihuset, Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.
Mona Bungum i urologi: ”Studies on genetic aberrations as possible predictors ot the
outcome of assisted reproduction”. Kl 9.00 i
Jubileumsaulan, MFC, ing 59, Universitetessjukhuset MAS, Malmö.
Shai Mulinari i utvecklingsbiologi:
”From cell shape to body shape. Epithelial morphogenesis in drosophila melanogaster. Kl 13.00 i Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.

20 september
Lina Sturfelt i historia: ”Eldens återsken.
Första världskriget i svensk föreställningsvärld”. Kl 10.15 i sal 3, Historiska institutionen, Lund.

22 september
Ruisheng Liu i fysik: ”Spin transport studies
of nanoscaled ferromagnetic tunneling devices”. Kl 10.15 i Fysiska institutionen, sal F, Professorsgatan 1, Lund.

23 september
Kaita Montenegro i ekologi: ”Hierarchial
responses to organic contaminants in aquatic
ecotoxicological bioassays: from microcystins
to biodegradation”. Kl 10.00 i Ekologihuset,
Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.
Christian Sohl i teoretisk elektroteknik: ”Dispersion relations in scattering and antenna problems”. Kl 10.15 i E:1406, E-huset,
Ole Römers väg 3, Lund.

24 september
Roine Strandberg i ekologi: ”Migration
strategies of raptors – spatio-temporal adaptations and constraints in travelling and foraging”. Kl 13.30 i ekologihuset, Blå hallen, Sölvegatan 37, Lund.

25 september
Magnus Nilsson i företagsekonomi: ”A
tale of two clusters: Sharing resources to compete”. Kl 10.00 i Crafoordsalen, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund.

Välkommen till en presentation av slutrapporten
från vårens stora forskningsutvärdering

RQ08

Research Quality Assurance for the Future

Plats: Aulan, Universitetshuset, Paradisgatan 2, Lund
Tid: Onsdagen 17 september kl 13.15–15.00
Program:
• Professor Geoffrey Boulton, utvärderingens huvudordförande,
presenterar de övergripande resultaten och slutsatserna
• Projektledare Bengt Söderström berättar om utvärderingsprocessen
• Rektor Göran Bexell och vicerektor Björn Wittenmark
berättar om hur resultaten kommer att användas framöver
• Plats för frågor och diskussion
Varmt välkommen!
Rektor Göran Bexell & vicerektor Björn Wittenmark
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Tobias Johansson i psykologi: ”Knowledge representation, heuristics, and awareness in artificial grammar learning”. Kl 13.00
Hörsal 128, Stora Algatan 4, Lund.

26 september
Rikard Frederiksen i biologi: ”Ommatidial
adaptations for vision in nocturnal insects”. Kl
10.00 i Zoologihuset, Högtidssalen, Helgonavägen 3, Lund.
Charlotte Löfqvist i arbetsterapi: ”Mobility devices in everyday life among very old
Europeans:Aspects of use and changes over
time”. Kl 9.00 i hörsal 1, Vårdvetenskapens
hus, Baravägen 3, Lund.

Annette Cerne i företagsekonomi:
”Working with and working on corporate social responsibility: the flexibility of a management concept”. Kl 13.00 i EC3:207, Holger
Crafoords Ekonomicentrum, Lund.

27 september
Emil Aaltonen i biologi: ”Prokaryotic arsenic
resistance- studies in bacillus subtilis”. Kl 9.30 i
Biologihusets hörsal, Sölvegatan 35, Lund.
Marcus Granmo i neurofysiologi: ”Selforganizing body maps in the spinal cord. Action-based structural development and regulation of connection strengths”. Kl 9.15 i
Segerfalksalen, Wallenberg neurocentrum,
Sölvegatan 17, Lund.

ANSLAG FÖR MEDICINSK FORSKNING FRÅN

GRETA OCH JOHAN KOCKS STIFTELSER

Följande disputaioner har ägt rum:
Renata Meszaros i utvecklingsbiologi: ”Gene
expression in mESC deficient in FGFr signaling
and the identification of the novel gene ened”.
Sabine Alexandersson i industriell elektroteknik: ”Automotive electromagnetic compatibili – prediction and analysis of parasitic
components in conductor layouts”.
Jonas Lundsten i psykologi: ”The motive to care about others: actualization of the public sector”.
Jesper Holm Lundeman i fysik: ”Blue laser
source for laser-induced fluorescence”.
Jenny Hällström i byggande och arkitektur: ”non-invasive monitoring of architectural
heritage”.
Alessia Mortari i kemi: ”Protein-based capacitive biosensors for the detection of heavymetal ions”.
Jonas Lundsten i psykologi: ”The motive
to cae about others: The actualization of the public sector”.

tjÄnster
Stiftelsernas styrelse kommer att utdela cirka
4 miljoner kronor för medicinsk forskning
avseende kroniska, invalidiserande sjukdomar
hos barn och vuxna samt geriatrik. Anslag ges
i första hand till projekt avseende reumatiska
sjukdomar, cerebrala rubbningar med somatiska och mentala symptom samt omvårdnad
och rehabilitering. Anslag utgår inte för forskning avseende diabetes, cancer, alkoholbetingade sjukdomar eller narkotikamissbruk.
Anslag ges företrädesvis till forskning som bedrivs inom medicinska fakulteten vid Lunds
Universitet samt vid sjukhus och andra institutioner i Skåne. Anslag beviljas normalt inte
för lön till i projektet deltagande forskare och
inte heller till kongressresor, kurser och dylikt.
Ansökan görs på särskilt formulär, som kan
laddas ner via Internet via vår hemsida
www.kockskastiftelsen.se

Sökande, som tidigare erhållit anslag, skall
bifoga kortfattad redogörelse för hur forskningen framskridit och hur tilldelade medel
använts.
Ansökningshandlingarna skall skickas i original i fem exemplar (får ej sändas per fax) och
skall vara stiftelsernas kansli tillhanda senast
fredagen den 19 september 2008.
Styrelsens beslut kommer att meddelas före
december månads utgång år 2008.
Adress:

E-post:
Telefon:
Fax:

Greta och Johan Kocks Stiftelser
Lejonhjälmsgränden 14 A
231 43 Trelleborg
kockskastiftelsen@swipnet.se
0410-133 20
0410-185 85

Doktorandtjänst i fysik. ref nr 2833, ans 15
sep. Info 046-2220196.
Projektledare. ref nr PA 2008/2801, ans
15 sep. Info 046-2221346.
nätverksspecialist. ref nr PA 2008/2799,
ans 15 sep. Info 046-2221350.
Linux Server Expert. ref nr PA
2008/2800, ans 15 sep. Info 046-2221323.
Systemadministratör. ref nr PA
2008/2802, ans 15 sep. Info 046-2221313.
Vikariat som handläggare/forskningssekreterare. ref nr E 18 PA 2008/2858, ans
15 sep. Info 046-2227210.
Doktorandtjänst i fysik. ref nr 2833, ans
15 sep. Info 046-2220196.
Professor i medicinsk mikrobiologi förenad med anställning som överläkare alternativt arvoderat uppdrag inom kompetensområdet vid Universitetssjukhuset
i Lund. ref nr 2007/4495, ans 18 sep. Info
046-2220758.

Upptäck Backagården!

Ett modernt Konferenscenter
i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Är du en

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n K u r s & K o n f e r e n s C e n t e r A B - Te l e f o n : 0 4 1 3 - 7 4 6 0 0 - Te l e f a x : 0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
S t e n s k o g e n 7 3 5 - 2 4 3 9 1 H Ö Ö R - H e m s i d a : w w w. b a c k a g a r d e n . s e - E p o s t : i n f o @ b a c k a g a r d e n . s e
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PEDAGOGISK
LEDARE?
Läs mer på www.ced.lu.se
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Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning
limnologi. Ref nr 493, ans 22 sep. Info 0462228365.
Utbildningsbidrag i biologi, inriktning
mot växtbiologi. Ref nr 495, ans 22 sepr.
Info 046-2229381.
Utbildningsbidrag i biologi, inriktning
mot integrativ zoologi. Ref nr 496, ans 22
sep Info 046-2229343.
Professur i förbränningsfysik. Ref nr
510, ans 25 sep 2008. Info 046-2227117.
Three project assistants. Ref no 2596,
ans 12 okt. Info Torsten.Akesson@hep.lu.se
15 anställningar som postdoktor. Postdoktorsanställningarna är fördelade på fakulteter vid Lunds universitetet enligt följande:
LTH, 4 st, info: www.lth.se, Juridiska fakulteten, 1 st, info: www.jur.lu.se, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2 st, info: www.sam.lu.se/
o.o.i.s/2861, Medicinska fakulteten, 3 st, info:
www.med.lu.se/lediga_anstallningar, Konstnärliga fakulteten, 1 st, info: www.performingarts.lu.se/om-fakulteten/lediga-anstaellningar,
Området för humaniora och teologi, 3 st, info:
www.ht.lu.se/o.o.i.s/11296, Internationella institutet för industriell miljöekonomi (IIIEE), 1 st,
info: www.iiiee.lu.se. Ans 10 oktober.
Utbildningsbidrag i kemi. Ref nr N
2008/489, ans 15 okt. Info 046-2228153.
Doktorand i astronomi och astrofysik.
Ref nr 2712, ans 20 okt. Info 046-2221574.
Doktorand i astronomi och astrofysik.
Ref nr 2713, ans 20 okt. Info 046-2227309.

Föreslå pedagogiska
pristagare!
Lunds universitet utdelar varje termin pedagogiska priser för framstående insatser i grund- och forskarutbildningen. Pris
summan är 25.000 kronor och vinnarna får
även en månatlig löneförmån.Studenter, lärare och övriga anställda vid Lunds universitet inbjudes att lämna förslag till pristagare för läsåret 2008/2009.Förslagen ska
skickas senast torsdagen den 18 september
2008 till Utvärdeingsenheten (Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund; internpost:
hämtställe 31). De ska innehålla en motivering om högst en A4-sida samt förslagsställarens namn och adress. Se även: www.
evaluat.lu.se/pedpris.htm

Rättelse
I listan på sidan 17 i LUM 6/08 beskrivs bl.a. Eli
Göndörs forskning. Där skulle det stå att han
forskar om muslimsk-israeliska kvinnor och intresserar sig för hur deras religiösa identitet
utvecklas i staten Israel, som identifierar sig
som en judisk demokrati.
LUM nr 7 | 2008

hänt!
FERNSTRÖMPRIS. Anna

Blom, professor vid Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, har utsetts
till Lunds universitets egen
Fernströmpristagare. Hennes forskning handlar om
det s.k. komplementsystemet, en del av kroppens medfödda immunförsvar, och varför detta ibland misslyckas med
sina uppgifter och ibland tvärtom överreagerar. Anna Blom, som är född i Polen men kom
till Sverige i början av 1990-talet, har haft stora framgångar i sitt arbete. Hon har skrivit hela
83 originalartiklar, de flesta i mycket ansedda
tidskrifter. Hon har fått stora anslag bl.a. från
Vetenskapsrådet och Cancerfonden – de två
senaste åren har hennes forskargrupp kammat
hem inte mindre än 16 miljoner kronor i projekt- och utrustningsanslag.
DIABETESMILJONER. Bo och Kerstin Hjelt
donerar 25 miljoner kronor till en stiftelse för
forskning om typ 2-diabetes. Donationen går
till två internationellt kända diabetesforskare,
professor Leif Groop vid Lunds universitet och
professor Claes Wollheim vid University Medical Center i Genève. Bo Hjelt har själv diabetes
och motiverar sin gåva med att sjukdomen nu
blivit så vanlig att den hotar folkhälsan.
KIRURGPRISER. Kirurgerna Johan Westerdahl och Bobby Tingstedt, båda tillhörande
Avdelningen för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, prisas för sin forskning. Docent Johan Westerdahl får Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarstipendium
2008 på 250.000 kronor, för sin kliniskt inriktade forskning på människans bisköldkörtlar,

som har som uppgift att kontrollera omsättningen av kalcium i kroppen. Bobby Tingstedt
får Sföaks, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, stipendium på 100.000 kronor för
sin forskning om sammanväxningar i buken efter kirurgiska ingrepp.
ADVANCED GRANTS. European Research

Council i Bryssel har utsett de europeiska seniora forskare som beviljats s.k. ERC Advanced Grants inom området ”Physical Sciences
& Engineering”. Anslagen är på cirka 20 miljoner kronor fördelade på fem år. Lund fick
två dylika grants som gick till professor Anne
L´Huillier vid atomfysik och professor Villy
Sundström vid kemisk fysik.
SEKRETERARE. Per Ödling, professor i elektro- och informationsteknik vid LTH, har utsetts till akademisekreterare för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Han har
arbetat på Ericssons DSL laboratorium, som
ansvarar för forskning inom trådburen kommunikation och standardisering av bredbandssystem och lett Sveriges enda forskningsgrupp
inom bredband/DSL.
STÖD TILL SYNSKADADE. EU beviljar pro-

jekt HaptiMaps ett stöd med 6,7 miljoner
euro för att göra kartor och mobila tjänster
mer tillgängliga för bl.a. synskadade genom
att använda flera sinnen som känsel, hörsel
och syn. Charlotte Magnusson vid Certec
på LTH leder projektet som har partners i flera länder men också vid GIS-centrum och hos
Lantmäteriavdelningen inom Lunds kommun.
NY DOKTORANDORDFÖRANDE är Anna

Minara Ciardi, doktorand i kyrkohistoria.
Hon har bland annat varit ordförande för humanistisk-teologiska doktorandrådet och suttit
i fakultetsnämnden vid område HT. Hon efterträder Patrik Fridlund.

LUM live på 40-årsdagen
LUM fyller 40 år i år. Det firas med två
öppna jubileumsdebatter i Universitetshusets aula torsdagen den 13 november kl
14.30–17.00.
Den första debatten blir ett slags ”LUM
live”. Tvärvetenskapliga forskningsteman
har blivit LUMs signum som universitetstidning – nu bjuds ett i ”direktsändning”.
Debattämnet är evigt och brännande aktuellt: ”Djuret människan – om kunskapsoch människosyn inom akademin”.
Den andra debatten fokuserar tidningen LUM – inom universitetet och som
skyltfönster mot omvärlden – och disku-

terar ”myndighetstidningens” ställning
och status.
En rad spännande forskare, vetenskaps- och mediedebattörer medverkar,
bland andra historikern Eva Österberg,
fysiologen Germund Hesslow, primatoch kognitionsforskaren Mathias Osvath, LUCSUS-föreståndaren Lennart
Olsson, sociologen Mats Benner, biokemisten Cecilia Hägerhäll, medieforskaren Torbjörn von Krogh och statsvetaren Lennart Lundquist.
Jubileumsdebatterna är öppna för alla
intresserade.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Scholem Alejchem*
Salomon Schulman...
...barnläkare, författare, flitig debattör i dagspress och nu
även Sveriges första universitetslärare i jiddisch. Undervisningen drar i gång vid SOL-centrum i höst och den kommer att
innehålla studier i såväl språket som kulturen.

Hur känns det att jiddisch
nu blir universitetsämne?
– Satsningen fyller ett stort tomrum men den kommer tyvärr sent. Alla som är uppvuxna med jiddisch som modersmål har idag nått en mycket respektabel ålder.
Du ser inte så gammal ut ?

– Jag föddes i Malmö några år efter att mina föräldrar
kommit som flyktingar efter andra världskriget. På den tiden fanns mellan två- och tretusen judar i Malmö som talade jiddisch, de flesta utvandrade till Israel och till USA.
Fram till att jag började skolan talade jag svenska med brytning. Idag beräknar man att det i hela Sverige finns ungefär
3000 personer som förstår jiddisch i varierande grad.

Har det funnits krav länge på att jiddisch ska bli ett universitetsämne?

– Nej, frågan har egentligen inte kommit upp förrän
jiddisch utsågs till minoritetsspråk i slutet av 90-talet. Min
föräldrageneration var kravlös. De kände sig undertryckta
och hade nog med att bearbeta sina krigsupplevelser.
– I samband med att det blev ett minoritetsspråk började
Sveriges Radio göra barnprogram på jiddisch. Det är absurt
eftersom det inte längre finns några barn i Sverige som talar
språket. Jag påtalade för en radiochef att man istället borde
satsa på kulturprogram och hon lovade tänka på det...
Men vilka ska egentligen läsa jiddisch om de flesta jiddischtalande är 80 plus?

– Det har till mångas förvåning kommit in en enorm
mängd ansökningar. 35 personer antas och vi har flera re44

server. Det var egentligen bara jag som trodde att det fanns
ett stort intresse.
– De flesta som sökt till kursen är unga och har svenskklingande namn, så jag tror att intresset kommer sig bland
annat av den mycket populära klezmermusiken med rötter
i jiddischkulturen. Det finns även ett stort intresse för Isaac
B Singers litteratur som också tar avstamp bland judar i Östeuropa. Dessutom tror jag att det är många språkmänniskor som är intresserade av jiddisch eftersom det är en sammansmältning av olika språk som ger många både inblickar
och utblickar i andra språk och kulturer.
Du arbetar som barnläkare. Har du undervisat tidigare?

Aldrig i språk. Däremot har jag föreläst för medicinare.
Men jag tror att det är ett tidens tecken att kunskapen inte
längre självklart finns på universiteten utan är spridd på olika håll i samhället. Det är en konsekvens av statens njugghet mot de humanistiska ämnena.

Hur ser det ut med jiddisch-undervisning vid universitet
i andra länder?

– Det har etablerats vid lärosäten i Frankrike, Tyskland,
Polen och säkert i andra länder också som jag inte känner
till. Det har varit ett litterärt ämne längre än svenskan men
det har inte nått akademin förrän under efterkrigstiden.
Det har alltid varit de förtrycktas språk och man får tänka på att judar i många länder endast hade ett begränsat tillträde till universiteten, och jiddisch knappt alls.
	text: Ulrika Oredsson

												

*Jiddisch för ”Hallå”
LUM nr 7 | 2008

