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Chokladfontän
populärt inslag på
Vetenskapskarnevalen

Chokladfontänen var ett ovanligt inslag
i universitetshuset atrium. Liksom alla
lyckliga barn som belönades av aztekernas konung med chokladdopp för att de
hade hittat den förgyllda statyetten som
var deckargåtans lösning.
– Jättegott, tyckte Emma Nihlén som
förtjust doppade sitt fruktspett i den
mörka rinnande chokladen i fontänen.
Hon fick lite hjälp av chokladmästaren David Persson som egentligen hade
tänkt att barnen skulle klara det hela själva.
– Men ojojoj – det blev alldeles för
kladdigt, sa han som fångat upp idén i
USA där det numera inte finns en fest
värd namnet utan en chokladfontän.
Emma och hennes klasskompisar
i sexan kom från Lunds Montessorigrundskola, LMG, och inledde dagen
på Antikmuséet med en visning av gipsfigurerna.
– Det var rätt okej – men det absolut
roligaste var att gräva efter gamla ben.
Jag hittade en stor hundskalle, berättade hon.
Det var många hundra skolbarn som
vandrade runt bland de åtta tälten på
jakt efter både fossiler och skatter. EnLUM nr 8 | 2006
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Det gick åt cirka 20 kilo choklad för
att hålla igång den mörkt droppande chokladfontänen som blev
många barns höjdpunkt under Vetenskapskarnevalen. Kakao var temat i den deckargåta som främst
mellanstadiebarn från hela Skåne
letade ledtrådar till under den soliga karnevalshelgen i slutet av september.

Jonglörer, eldslukare och vighetsartister trollband Vetenskapskarnevalens unga publik.

t

Det var populärt att träffa forskare för att
ställa en klurig fråga man länge undrat över.

Hur hänger olika fossiler ihop? Den frågan ställde
Johan Nyman från Geologiska institutionen.

gagemanget från studenter och forskare var stort och helt nödvändigt. Inte
minst var det arkeologerna som var aktiva – men även representanter från mer
udda discipliner i sammanhanget som
rättssociologer och medicinare syntes i
vetenskapsvimlet. Forskare och barn såg
ut att vara en lyckad kombination.
– Absolut, säger kommunikatör Bodil
Malmström som höll i de avgörande trådarna under karnevalsdagarna. Vetenskap är roligt och barn gillar att ha kul.
Barn är rätt bra på att ställa kluriga
frågor också – fick en del av de forskare som ställt upp på ”Fråga Lund” erfara. Den medicinska kompetensen räckte
inte helt för att svara på varför tummen
och lillfingret sitter där de sitter och varför det just är tre fingrar mittemellan.
Det är andra året i rad som Lunds
universitet arrangerar Vetenskapskarne

Många ville pyssla om robothunden som släckte ner
sig själv om det blev för många beröringar.

val för i första hand barn. Anna Gislén
på Informationsenheten har stått för huvudupplägget. I år gjorde man också gemensam sak med elva andra universitet i
Sverige och en del i övriga Europa också
under namnet ”forskarfredag”. På kvällen hade man en gemensam direktsändning på webb-TV där vetgiriga ställde
frågor till forskare.
Intresset från skolor och allmänhet
var minst lika stort i år som förra året
och Bodil Malmström talar om flera tusen besökare under de två karnevalsdagarna. Det fantastiska sensommarvädret
gav förstås draghjälp och där karnevalen
tog slut fortsatte kulturnatten i Lund.
– Men Vetenskapskarnevalen är definitivt här för att stanna, sa Bodil Malmström.
text: MAria Lindh
foto : mikael Risedal

Glada barn på fysik- och lasershow.

Anders Mårtensson, en man med många röster, gav sig i kast med att illustrera imitationer ur många aspekter.
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Ur innehållet
6 	Utan möbler i SOL
”Inredningspengarna tog slut”. Det beskedet
fick Gunilla Jarlbro, föreståndare för Medie- och
kommmunikationsvetenskap, när hennes avdelning flyttade från Sociologen in i SOL. Nu har
de varit utan möbler i två månader.

14 Skånes flora förändrad
Jordbrukets bekämpningsmedel har utrotat åkerogräset som ersatts av baldersbrå och
kornvallmo. Det visar en omfattande inventering av Skånes landskap som nu resulterar i ett
nytt band av ”Floran i Skåne”.

20 	Grönländsk issommar
Tre lundageologer har tillbringat sommaren på
världens nordligaste kustlinje – Peary Land på
Grönland. Där har de kartlagt klimat- och miljöförändringar. Om den grönländska inlandsisen
smälter skulle havsnivån stiga med åtta meter!

23 Forskarfristad
Forskningspolitiska institutet är en blomstrande 40-åring. Här vågar man testa sina idéer i en
öppen intellektuell anda, tycker medarbetarna varav en är Wilhelm Agrell, snart professor i
underrättelsetjänst.

27 Från Georgien till Lund
Bröderna Merab och Zaal Kokaia tog sin tillflykt
till Lund när deras land Georgien kom i gungning i samband med Sovjetunionens fall. Nu är
de bägge framgångsrika forskare inom neurologi här i Lund.

30 Pionjärdator jubilerar
LUs första dator SMIL fyller 50 år och superdatorn Lunarc fyller 20. Läs om den fantastiska datorhistorien som firas med seminarier som
hålls av LTH:s dataveteraner.

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



Kafferummet är kalt och
MKV-arna har ”lånat” besöksstolar från korridoren
för att göra det lite trevligare. ”Vi pyntar och piffar med en dåres envishet”
säger Gunilla Jarlbro. Men
den sociala samvaron har
blivit lidande – också för
att flera arbetar hemifrån i
brist på arbetsmöbler.

Inredningspengarna på SOL tog slut:

Kommunikationsvetare
utan möbler i månader
Arbetsmiljö. Första augusti flyt-

tade Medie- och kommunikationsvetenskap in på nya SOL-centrum.
Men rummen var tomma på möbler.
– Jag har lagt massor med tid på
att lösa detta, men inte kunnat få
klarhet i vem som är ansvarig. Jag
vet inte vem jag ska vara besviken
på, säger professor Gunilla Jarlbro,
föreståndare för avdelningen.
HT-området tar dock på sig ansvaret när LUM ringer upp:
– Jag beklagar den här missen.
Nu måste vi se till att problemet
snabbt blir löst, säger dekanus Jan
Svensson.

Medie- och kommunikationsvetenskap
(MKV) tillhörde tidigare Sociologiska


institutionen. Nu är det en fristående
avdelning direkt under Samhällsvetenskapliga fakulteten.
För drygt ett år sedan evakuerades
alla ur Sociologen som skulle renoveras.
MKV flyttade tillfälligt in på Pedagogiska institutionen, i väntan på nya lokaler i
Språk- och litteraturcentrum (SOL).
– Vi har sett fram emot att komma till
SOL, som är en fantastisk miljö och där
vi har nära till samarbetspartners som
pressvetenskap och journalistutbildning
en. Men problemet är att vi under snart
två månader inte haft en fungerande arbetsmiljö, säger Gunilla Jarlbro.
Medan MKV-arna ännu satt på Socio
logen fick de besked om att de inte fick ta
med sina gamla möbler till SOL.
– Vi skulle få nya, designade möbler,

utvalda av inredningsarkitekten. Eftersom vi hyrde möblerat hos pedagogerna
lämnade vi därför våra gamla stolar och
bord på Sociologen. Men så i april fick vi
plötsligt besked om att inredningspengarna på SOL tagit slut! Och då hade vi ju
inga egna möbler.
gjorde en lista över
inventarier som SOL måste skaffa fram
till inflyttningen. Men den första augusti
när flyttkartongerna bars in var rummen
fortfarande i princip tomma. Istället för
att koncentrera sig på arbetet har MKV:
arna letat runt i källaren och tiggt till sig
en del möbler från andra håll.
– Den här hurtsen och skrivbordet lånade jag av journalistutbildningen, bokhyllor fick jag låna av ”peddan”, säger hon
Gunilla Jarlbro
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och visar. Några av oss har tagit vattenskadade ”loppismöbler” från källaren.
Vissa arbetar hemifrån.
Men skulle inte möblerna från Sociologen duga?
– Visst! Och de står säkert någonstans, men jag kan inte se att det är min
uppgift att springa omkring i gamla lager och leta. Jag behöver min tid till annat, säger Gunilla Jarlbro.
tjusiga designmöbler, understryker hon. Det viktiga är
att de är funktionsdugliga och att alla får
bokhyllor, så man kan plocka upp sina
flyttkartonger och börja jobba.
Sedan mitten av augusti har Gunilla
Jarlbro dagligen gjort påstötningar hos
SOL-ledningen i frågan.
– Först idag (20 september) har vi haft
två olika möten och fått löfte om möbler.
MKV är inte ute efter

MKV är hyresgäst i SOL-centrum,
och tillhör en annan fakultet än övriga i
huset. Gunilla Jarlbro har förståelse för
att det kan uppstå praktiska problem och
att informationen ibland brister.
– Det handlar inte om illvilja från
SOLs sida. Men det är en konstig signal
till medarbetarna, att vi ännu inte fått
en fungerande arbetsmiljö, säger Gunilla Jarlbro.
Jan Svensson, dekan för Området för
humaniora och teologi (HT) beklagar:
– Jag ska inte svära mig fri från ansvar,
men här har uppenbarligen skett någon
form av missförstånd. Jag har själv inte
förstått vidden av problemet förrän de senaste dagarna, utan faktiskt trott att de
haft egna inventarier med sig. Nu måste
vi sätta fart. Det är klart att man ska ha
möbler som fungerar på sin arbetsplats,
säger han.
text & foto : BRITTA COLLBERG

Ekot dämpas i Universitetshuset
Arbetsmiljö. Sedan arbetsmil-

jöproblemen i Universitetshuset
uppmärksammades i samband
med att informationschef Eva Johannesson sa upp sig, har en del
hänt. Akustikplattor har satts upp
i taken i Informationsenhetens
två stora rum på andra våningen.
– Det är jättestor skillnad, säger Michael Sellers i webbgruppen och får medhåll av sina tre
rumskollegor. Det är så skönt att
slippa ekot.

Men problemen kvarstår på första våningen. Som en första åtgärd där har
den nya husprefekten Maria Wennerström sett till att gardinerna som
hängde i huset före den stora renoveringen nu sätts upp igen. Inom några
veckor ska det vara klart och förhoppningsvis ge en viss bullerdämpande effekt i väntan på kraftigare insatser.
Wikerstål Arkitekter, som är an-

svariga för renoveringen av Universitetshuset, har kommit med ett nytt
underlag för första våningen med
akustikplattor i taken i de rum som
delas av flera medarbetare där ekot är
som mest störande. Men – i flertalet
av dessa rum finns det nyrestaurerade
takmålningar, främst i form av bårder
som löper längs sidorna på taken, som
skulle kunna skadas eller skymmas av
plattorna. Arkitekt Per Helander som
är lokalplanerare för huset tycker principiellt att man ska vara försiktig med
akustikplattor i rum med takmålningar. Den synpunkten delas av Statens fastighetsverk som förvaltar huset
och sköter förhandlingarna med Riksantikvarieämbetet.
– Jag hoppas att vi ska hitta andra
lösningar. Akustikplattor i taken i de
rum som har takmålningar känns som
en sista utväg, säger Kent Linderholm
på Statens fastighetsverk.
Maria Lindh

Medfak sänker
ambitionsnivån
besparingar. Bo Ahrén, de-

kanus på Medicinska fakulteten, har nyligen presenterat en
handlingsplan i åtta punkter
för att få bukt med områdets
svåra ekonomiska situation.
Allt från att dra in friskvård på
arbetstid till minskade personalresurser behövs för att få
balans i ekonomin, menar han.
Den första punkten rör lärarantalet
som ska minska med 40–45 tjänster under en femårsperiod. Tjänsteminskningen ska bland annat lösas
genom pensionsavgångar som inte
ersätts.
Därutöver ska läkarutbildningen
slås samman till en gemensam enhet
för Lund och Malmö.
Fakultetsfinansierat forskningsstöd, exempelvis startbidrag till nyrekryterade forskare och medfinansiering vid större forskningsanslag
ska minskas.
Besparingar ska genomföras inom
forskarutbildningen där det finns ett
underskott på 30 miljoner kronor.
Kostnaderna för administration
ska minska genom att fler uppgifter
samordnas och ambitionsnivån läggs
på en lägre nivå.
Kostnader ska också beskäras
inom området kommunikation och
biblioteksverksamhet genom lägre
ambitionsnivå.
Hyreskostnaderna ska ses över
och verksamheten ska koncentreras
till Vårdvetenskapens hus, BMC och
CRC. Till de tre byggnaderna flyttar
kansliet från Stora Algatan och Paradisgatan.
Den sista punkten innehåller allmänna sparåtgärder såsom att ingen får ta ut övertidstimmar i pengar,
friskvård får inte bedrivas på arbetstid, anställningsstoppet kvarstår, mat
och resor ska köpas till lågpris.
Anna johansson
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Nya regeringen kan ändra på
universitetsstyrelsens sammansättning

ta i ett så stort och anrikt universitet som
Lunds styrelse.

Politikerna får
lämna styrelsen?

– Jadå – men vi hade nog kunnat
åstadkomma mer. Men vi har ju uppfyllt
det uppdrag vi fått av statsmakten.

innehas av en ”politiker”, förre socialdemokratiske finansministern Allan Larsson. Övriga politiskt tillsatta ledamöter är
Britt-Marie Lundqvist (s), Bo Bernhardsson (s) och tidigare landshövdingen Bengt
Holgersson (s) som i samband med sin avgång ersattes av biträdande landshövding,
länsöverdirektör Lise-Lotte Reiter.

– Det är också en fråga för vår nya utbildningsminister att ta ställning till.

avpolitisering. En direkt följd av

regeringsskiftet kan bli att politikerna försvinner ur universitetens
styrelser. Den borgliga alliansen har
tydligt deklarerat att de vill avpolitisera högskolorna vilket vice ordförande i LUs styrelse, Pia Kinhult (m),
bekräftar.
– Ja – men det är nog lite tidigt
att säga vad nästa-vecka-konsekvenserna verkligen blir, säger hon.

Pia Kinhult och hennes politiska kollegor
bland styrelsens åtta allmänrepresentanter har stort inflytande om man ser till
posternas fördelning. Själv är hon vice
ordförande och även ordförandeposten

Fem av åtta poster i styrelsen bör
alltså bytas ut mot en annan typ av representanter – vilken typ då, Pia Kinhult?

– Det kan inte jag svara på, det måste vår nya utbildningsminister som ännu
inte är utsedd få bestämma.
Trivs du i LUs styrelse?

Är du nöjd med vad ni politiker
åstadkommit?

Som är vadå?

– Att hålla koll på ekonomin, och det
har vi gjort i år även om vi kanske inte
har lyckats så bra med det alla år.

Men du menar att en styrelse borde
ha ett bredare uppdrag?

Tycker du att det är bra att ni politiker försvinner ur universitet och högskolor?

– Ser man på politiseringen av inte
bara styrelser utan även på forskningspolitiken så tror jag inte att någon mår
dåligt av en avpolitisering.
Övriga ledamöter bland allmänrepresentanterna i LUs styrelse är kulturdirektör Bengt Hall, kanslichef Bengt Nörby
och regionchef John Abrahamsson. Samtliga är valda på tre år och deras mandatperiod går ut den 31 december i år.

– Ja, det är absolut en förmån att få sit-

Maria Lindh

Platser fyllda trots färre sökande i våras
utbildning. Söktrycket inför höst-

terminen sjönk kraftigt. Men den
första analysen visar att det trots
allt inte blir något stort tapp av studenter i höst.
En orsak är att fler har passat på
att söka lediga platser i efterhand.

Antalet sökande till höstterminens platser minskade kraftigt i år jämfört med i
fjol. Problemet har varit nationellt, men
de stora lärosätena har drabbats hårdast.
I Lund minskade antalet sökande med
20 procent till fristående kurser och med
14 procent till programmen jämfört med
i fjol.
Men när antagningsstatistik och registreringar nu sammanställs kan man


se att situationen för Lunds universitet
ser bättre ut än väntat.
– Av de 3069 platser på utbildningsprogram som totalt annonserades ut har
98 procent besatts, säger planeringssekreterare Daniel Huledal. Det är främst de
naturvetenskapliga utbildningarna som
inte har fyllt sina platser. Särskilt inom
matte, fysik och data har det gått trögt.
på universitetet räknar han
med att det kommer att finnas nästan lika
många registrerade studenter på höstens
utbildningar jämfört med förra året.
Humaniora och teologi backar något
medan det har blivit en överraskande stor
ökning av studenter inom de samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna.
Totalt sett

– De platser som universitetet inte
fyllt på programmen har vi tagit igen på
fristående kurser i stället, säger Daniel
Huledal.
En förklaring till att tappet i våras har
jämnats ut är att de som valt att söka lediga platser i efterhand har ökat med 15
procent i år jämfört med i fjol. Men den
viktigaste orsaken till att det inte står
tomma platser trots lägre söktryck beror
på något helt annat:
– Fortfarande söker betydligt fler till
våra utbildningar än vad det finns platser. Över 5.000 förstahandssökande till
program vid Lunds universitet blev utan
plats, säger Daniel Huledal.

												

Anna Johansson
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Ny biblioteksbarometer

Många vill lära mer
om digitala tjänster
bibliotek. Studenter, forskare och

lärare är i stort sett nöjda med biblioteken och dess personal vid Lunds
universitet. Men många önskar sig
bättre utbildning i hur man utnyttjar de digitala tjänsterna. Och synen
på bibliotekarien som en snäll tant
som ska plocka fram böcker finns
fortfarande här och var.

Detta visar den nya Biblioteksbarometern som bygger på enkätsvar från ca
2000 studenter, lärare och forskare. Förra gången en sådan gjordes var för fem år
sedan – och sedan dess har det digitala
utbudet ökat kraftigt.
– bibliotekens egna databaser, Elin, Lovisa och
Libris, uppskattas av flertalet – men får
också kritik. Särskilt Lovisa är svår att
hitta i. Och det håller chefsbibliotekarie
Siw Kourtzman på Ekonomihögskolans
bibliotek med om.
– Det är inte helt lätt – i Lovisa finns
många vägar att välja mellan och man
måste veta rätt väl vad det är man söker efter.
De viktigaste söktjänsterna

Måste systemen verkligen vara så svåra?

– Ja, tyvärr – om man ska kunna erbjuda sofistikerade sökmöjligheter i den
mängd information som dessa databaser
består av. Och att kunna söka och värdera
information är något som en universitetsutbildad förväntas kunna, säger hon.
Nu verkar det vara lite si och så med
det. På Ekonomihögskolan är det lärarna
som är sämst på att utnyttja de digitala
tjänsterna. Doktoranderna är de flitigaste och de mest kunniga. För doktoranderna är det viktigast att komma åt de
LUM nr 8 | 2006

vetenskapliga databaserna hemifrån – och
de är nöjda med hur det fungerar.
När det gäller studenterna och deras
krav på ökad utbildning i digital informationssökning så menar Siw Kourtzman att
det kräver ökat samarbete mellan lärarna
och bibliotekarierna.
– Vi måste få komma in redan vid schemaläggningen. Vissa lärare är öppna för
det, medan andra är mindre intresserade,
säger hon.
man ser en
lärare eller forskare i biblioteken, som under senare år nästan helt har tagits över
av studenterna. Av barometern framgår
att många studenter ser på kursbiblioteket som sitt vardagsrum – och de flesta av
biblioteken har ju även grupprum där man
kan sitta flera tillsammans och arbeta.
– En del vill att biblioteket ska vara väldigt tyst medan andra vill ha det livligare,
säger Siw Kourtzman, som saknar de äldre besökarna.
– Det hade varit trevligt om lärarna och
doktoranderna också kom hit.

3

svar

Hur är servicen 
på ditt bibliotek?
Anna Backman,
läser psykologi, använder Social- och
beteendevetenskapliga biblioteket
– Det fungerar jättebra. Jag har själv lärt
mig att söka i databaserna, men hade fått hjälp om jag velat.
Jag pluggar gärna där. Men de har för
få exemplar av kursböcker särskilt av de
dyra som man inte själv har råd med.

Det är också rätt sällan

visar också att
förväntningarna på hur biblioteken ska
fungera växlar. Och de som enligt Siw
Kourtzman har felaktiga förväntningar
är också mest missnöjda med bemötandet
från personalen.
– De som ser på oss som snälla tanter
som står bakom en disk och ska plocka
fram böcker åt dem blir besvikna. Liksom
de som tror att det är vi ska som ska göra
deras elektroniska sökningar. Vi ska tillhandahålla verktygen – men inte snickra, säger hon.
Biblioteksbarometern hittas i sin helhet
på www.evaluat.lu.se
Biblioteksbarometern

Maria Lindh

Andreas Helmersson, har läst handelsrätt/juridik,
använde det ekonomiska och juridiska biblioteket
– Jag är precis klar
med min mastersutbildning och tycker att det varit jättebra
på både Ekonomihögskolan och Juridicum. Vi hade en obligatorisk introduktion då vi lärde oss att söka. Tillgången
på litteratur har också varit bra. Om de
inte haft det man sökt så har de beställt
hem det.
Novin Mesbah,
läser mänskliga rättigheter, använder
mest CTRs bibliotek
– Man har fått lära
sig rätt mycket själv
och när man gjort det
fungerar det bra. Elin
är en fantastisk söktjänst. Men jag tror
att det är bra om utbildningen i digitala
bibliotekstjänster är knuten till de ämnen man läser annars kan det vara förvirrande. Servicen och bemötandet varierar lite men för det mesta är det bra.


Gunnar Sandberg
bakom stiftelse för
medicinsk forskning
fén för medicinsk forskning i Malmö”, direktören Gunnar Sandberg.
Nu har fén tagit fram sitt trollspö
igen och åstadkommit en stiftelse, Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse. Dess kapital är på 40 miljoner
kronor, och utdelningarna ska gå till
medicinsk forskning vid Lunds universitet.

83-årige Gunnar Sandberg har åstadkommit mycket i sitt liv. Han började
som lärling i ett elföretag i Lund före kriget, läste sedan till elektroingenjör, arbetade i andra företag och startade så småningom eget. Företaget Elektrosandberg
blev en stor framgång, och det växte över
åren från 7 till omkring 600 anställda.
Men Gunnar Sandberg har inte bara
varit intresserad av elektriska installationer, han har också varit företagsängel och
mecenat. En del av överskottet från Elektrosandberg, och från försäljningen av
företaget till Sydkraft år 1992, har blivit
riskkapital inom områdena kemi, medicinsk kemi och medicin. Gunnar Sandberg har t.ex. satt in pengar i Medeon,
Ideons motsvarighet på sjukhusområdet
i Malmö. Han har också byggt lokaler
för bibliotek och aula i Medicinskt forskningscentrum MFC i Malmö, bidragit
till en professur i hälsoekonomi och gett
ekonomiskt stöd till arrangemangen
kring Forskningens Dag i Malmö.
När Elektrosandberg såldes fördes en
del verksamhet över till paraplyföretaget GS Development, bl a företagen Bioimplant för konstgjorda leder och Heptahelix för nya medel mot bl a diabetes.
Dessa – där universitetsprofessorerna Kåre
Larsson, Göran Lundborg och Christer
Owman är forskningsengagerade – visar
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fortfarande röda siffror. Miljonerna i minus bekymrar dock inte Gunnar Sandberg så mycket.
– Det är ju segt inom den medicinska marknaden. Där är alltid mycket tester som måste göras, innan något nytt
blir godkänt. Det får man ta, säger han
lugnt.
De investerare som har mindre tålamod har han inte mycket till övers för:
– De är bara ute efter snabba pengar.
De ser inte till utvecklingen!
Själv tycker han att forsknings- och
utvecklingsarbetet i företagen inom GS
Development, trots sina upp- och nergångar, varit roligare än den vardagligare
lunken inom Elektrosandberg. Så länge
han orkar vill han följa både hur det går
med de patent och blivande produkter
som finns inom GS Development, och
med den forskning som får stöd av hans
nya stiftelse. Och även om de mångåriga kontakterna med universitet inte lönat
sig utan snarare kostat rätt många miljoner, så tycker han att de varit lönsamma
på det personliga planet.
– Det gäller att ha skojigt, och det har
jag haft, säger han.

Grundaren av Elektrosandberg, Gunnar
Sandberg, ger miljoner till medicinsk forskning vid LU…
…och först ut att
få ta del av stiftelsepengarna är
Bengt och Karin
Källén.

INGEL A BJÖRCK

Evy och Gunnar
Sandbergs stiftelse

t

givmild. Han har kallats ”den goda

Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse har
40 miljoner kronor i kapital. Styrelseordförande är Håkan Westling och
styrelsen består i övrigt av Gunnar
Sandberg och Lennart Linder-Aronson. Stiftelsen stöder medicinsk
forskning i första hand knuten till
Lunds universitet. Den avser att
göra större insatser med långsiktig betydelse.
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Första stiftelseanslaget
till befolkningsstudier

medicin. Är ett visst läkemedel

olämpligt för den som är gravid?
Hur går det med överlevnad, hälsa
och utveckling hos för tidigt födda
barn? Leder provrörsbefruktningar till medicinska problem för mamman och fostret?

t

Många svar på dessa frågor finns hos
Bengt och Karin Källén i Lund. De har
just fått det allra första anslaget ur Evy
och Gunnar Sandbergs stiftelse för sin reproduktionsepidemiologiska forskning.
Ordet syftar på forskning som har med
graviditet, förlossning och barnhälsa att
göra och som baserar sig på stora befolkningsunderlag.
En studie om provrörsbefruktningar som professor emeritus Bengt Källén
deltagit i fick nyligen stora tidningsrubriker. Den visade att kvinnor som provrörsbefruktats oftare drabbas av både
äggstocksförstoring, blödningar och havandeskapsförgiftning. Provrörsbefrukt-

ningen i sig är dock inte främsta orsaken, utan att dessa kvinnor är äldre än
genomsnittet och därför löper större risk
för komplikationer.
Provrörs-studien bygger på material
från omkring 12.000 kvinnor och deras
drygt 16.000 barn under tiden fram till år
2001. Bengt Källéns svärdotter Karin håller nu på att göra ett nationellt register där
alla kommande fall ska matas in. Hon arbetar också med ett nationellt register för
barn födda före 27:e graviditetsveckan.
– Vi ska dels samla in nya fall, dels följa
upp för tidigt födda barn som nu är drygt
två år gamla och undersöka deras psykiska och fysiska utveckling, förklarar hon.
De studier av för tidigt födda som hittills gjorts visar på ganska stora skillnader jämfört med barn födda i normal tid.
Att födas när fosterutvecklingen är långt
ifrån färdig påverkar både intellektet och
funktionen hos t.ex. ögon och lungor.
Det nya registret ska innehålla fler, säkrare och mer jämförbara uppgifter som

Många studier faller på upplägget

Resultatet av en forskningsstudie
blir inte bättre än dess upplägg.
Det är en gammal sanning som
stämmer inte minst på epidemiologins område. Om man jämför
grupper som inte är jämförbara blir resultatet lika meningslöst som att jämföra
äpplen och päron.
Sveriges folkbokföring och
patientregister ger forskningen stora möjligheter, men det finns också
mängder med fallgropar,
menar paret Källén. Det
är lätt att mata in en massa uppgifter i ett statistikLUM nr 8 | 2006

program, men om studien inte är rätt upplagd blir resultaten missvisande.
Ett exempel är de undersökningar som
visar att det är säkrare att föda på små
sjukhus än på stora universitetskliniker. De
bygger på icke jämförbara grupper: alla
riskgraviditeter förs ju över till de stora klinikerna, och de små sjukhusens goda resultat kan därför bero mer på deras friska
föderskor än på vården i sig.
Ett annat exempel är en nyligen framlagd amerikansk studie enligt vilken spädbarn från kejsarsnitt löper en tredubblad
risk att dö. Den blev missvisande eftersom
den omfattade inte bara planerade kejsarsnitt utan också akuta snitt som gjorts just
för att förlossningen börjat gå galet. Karin
Källén har nu för Socialstyrelsens räkning

kan användas för kommande studier.
Lundaforskarna har också en enorm
databas över sambanden mellan mammans användning av läkemedel och fostrets utveckling. Databasen är sökbar via
nätet och får runt 3.000 besök i månaden, men många läkare och barnmorskor
ringer också till Bengt Källén för att få
råd om olika mediciner.
Karin och Bengt Källén publicerar
20–30 vetenskapliga artiklar varje år på
grundval av sitt rika material. Många
studier handlar om sambanden mellan
graviditetsillamående, rökning, fetma,
nästäpps-medicin och barnafödande.
– Ett måttligt illamående under graviditeten är inte farligt, visade det sig – det
tyder bara på att man har en väl fungerande moderkaka. Likadant är det med
nästäppa. Det är ju positiva resultat. Nu
kan man säga till kvinnan att ”du har det
visserligen jobbigt just nu, men det visar
att allt är OK!” säger Bengt Källén.
Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse
har gett Bengt och Karin Källén ett anslag på 800.000 kronor i år och kan ge
lika mycket i två år till, om fakulteten
samtidigt försöker få en stabil statlig eller regional finansiering av forskningen.
INGEL A BJÖRCK

tittat på planerade kejsarsnitt i Sverige och
funnit att de inte alls är mer riskfyllda än
vanliga förlossningar – vilket kanske hade
visat sig även i USA, om den amerikanska
studien varit rätt gjord...
Forskarna i Lund blir ofta kontaktade av
kollegor som vill ha hjälp med sina undersökningar.
– Om vi kommer in redan när en studie
ska designas kan vi stoppa felaktiga upplägg i tid. Men ofta är det tyvärr för sent.
Man kanske redan har ägnat fyra år åt att
titta på flera tusen barn, men med ett så
felaktigt upplägg att resultaten blir helt
värdelösa…, säger Karin Källén.
Hon får ofta in förslag om samarbetsprojekt att hon tvingas tacka nej till många.
– Det är ett så stort inflöde att inte ens
nätterna räcker till!
INGEL A BJÖRCK
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EU satsar mer pengar
i nya ramprogrammet
EU-anslag . EU satsar betydligt mer

pengar än tidigare i nästa forskningsprogram, det sjunde. Nytt är
också ett europeiskt forskningsråd
där enskilda forskare kan söka anslag. Den som drar vinstlotten kan
få bidrag till sin forskning i upp till
fem år.
En lista på prioriterad forskning
finns, men är inte spikad.
– Om man tycker att något viktigt område saknas, så kan det löna
sig att påtala det. Men det ska göras
nu, säger man på Forskningsservice.

t

Fortfarande pågår EUs sjätte ramprogram, men förberedelserna är i full gång
för det sjunde. De första utlysningarna
förväntas komma tidigast i slutet av 2006
eller i början av nästa år.
Det finns betydligt mer pengar att
söka den här gången. Budgeten är på 50,5
miljarder euro mot 17,5 miljarder inom
sjätte ramprogrammet.

LU bäst på EU-anslag

Svensk forskning har haft god utdelning av
EUs forskningssatsningar och ligger bättre till än både Danmark och Finland. Lunds
universitet ligger i topp i Sverige när det
gäller EU-anslag och EU är Lunds universitets näst största externa finansiär efter Vetenskapsrådet.
Inom sjätte ramprogrammet är Lund
partner i 225 projekt och 16 av dessa koordineras av lundaforskare. Bland de 225
finns också projekt för gästforskare både
på doktorand- och postdoc-nivå. EUs satsning på att öka rörligheten bland europeiska forskare fortsätter och detta avsätter sig
i utökad budget även för Marie Curie-programmet inom ramprogram sju. Inom det
sjätte ramprogrammet, har Lund lyckats få
en Marie Curie Chair – den kände naturgeografen professor Daniel Conley (se sid 13).
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– Nu sträcker sig det sjunde ramprogrammet över sju år, medan det sjätte
bara är på fyra. Men det blir ändå 70 procent mer, genomsnittligt tio procents ökning per år, i forskningsanslag från EU,
förklarar Ragna Ehrenstråle och Åsa
Björnram Daniel.
De arbetar på universitetsgemensamma Forskningsservice och hjälper forskarna med ansökningar och även kontraktsförhandlingar.
32 miljarder euro kommer

att delas ut
till europeiska samarbetsprojekt. De ska
se ut ungefär som tidigare, men de gamla
benämningarna försvinner. De nya samarbetsprojekten ska innehålla max 25–30
partners. Förhandlingarna kring deltagarreglerna pågår för fullt. Möjligheten
för utomeuropeiska partners att delta
kommer att finnas kvar. Kärnan ska dock
vara europeiska partners och forskningen
ska vara ”nyttig”, dvs. främja Europas utveckling och konkurrenskraft i konkurrens med exempelvis USA och Japan.
EU-anslag kräver ekonomisk motprestation från universiteten. De gamla
finansieringsmodellerna försvinner.
– Vi tror att universiteten får bidra
med 20–25 procent av egna resurser till
varje EU-projekt framöver. Det kan bli
mycket kännbart, menar Åsa Björnram
Daniel. Tidigare räckte det med att vår
insats uppskattades, exempelvis i form
av personal och lokaler, men nu ska den
egna insatsen dokumenteras.
som gällt tidigare finns kvar, t.ex. kommunikationsteknologi, life  science, nanoforskning
och forskning kring material och nya pro
duktionsteknologier. Inom hälsoforsk
ningen trycker man mer på translationell
forskning – som går från labb till klinik,
från provrör till patient. Mat, jordbruk
och bioteknik lyfts också fram. Energi,
miljö och transporter finns också med.
De prioriterade teman

Nytt är forskning kring säkerhet. Det
kan handla om allt från naturkatastrofer till terrorism.
Samhällsvetenskaperna och humaniora som hittills sällan fått plats vid EUs syltburkar, kan glädja sig åt något ökade anslag i sjunde ramprogrammet, med bland
annat fokus på samhällsförändringar och
socioekonomiska utmaningar.
– Vi hoppas att fler söker anslag, säger
Ragna Ehrenstråle. Många drar sig för
att det är så små chanser. Men EU diskuterar nu en förenklad ansökningsmodell
i två steg, varav den första inte ska kräva
så stora arbetsinsatser.
Högintressant för alla forskare är det
nya europeiska forskningsrådet som ska
få 7,5 miljarder euro att fördela. Här kan
individuella forskare söka.
– I princip ska en talangfull forskare inom vilket område som helst kunna
komma ifråga.
I första anslagsomgången delar rådet
ut pengar till unga forskare, som inte har
sin doktorsexamen mer än tio år bakåt i
tiden. De kan få 100.000–400.000 euro
per år i fem år, och därmed finansiera både
sig själva och ev. ett team. Konkurrensen
lär bli stenhård. I andra anslagsomgången
som planeras till hösten 2007, delar rådet
även ut medel till seniora forskare.
uppmanar Lunds
universitets forskare att pusha för ämnesområden de anser angelägna. Någon formaliserad kanal för detta finns inte. Man
rekommenderar de forskare som vill påverka ämnesinriktningarna att kontakta – gärna tillsammans med europeiska
kollegor – den ansvarige för respektive
programområde inom kommissionen
och de nationella representanterna i programkommittéerna.
Den 7–8 november arrangerar Vinnova med Europaprogrammen en stor
konferens i Stockholm om det kommande ramprogrammet. Forskningsservice
hoppas på stort intresse från lundaforskarnas sida, och är – som vanligt – beredda att ställa upp med stöd och råd.
Mer info om sjunde ramprogrammet
finns på: www3.lu.se/fs/index.html
Forskningsservice
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LU planerar för
Mellanösterncentrum
Mellanösterncentrum. Lunds uni-

versitet skulle kunna bli en nationell kunskapsbank i frågor som rör
Mellanöstern.
Det tror Clas Odeskog, som har
fått universitetsledningens uppdrag
att utreda möjligheten att starta ett
tvärvetenskapligt centrum för Mellanösternstudier.

t

Det finns inom universitetet en bred
kunskap om Mellanöstern inom t.ex.
politik, historia, kultur, teknik, religion,
ekonomi och språk. Det visar en inventering som islamologen Philip Halldén,
Centrum för teologi och religionsvetenskap, presenterade i början av året. Om
kompetensen samordnas i lämplig form
skulle den kunna erbjuda en mycket rik
och stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö, men också vara till nytta för
samhället på mer omedelbara sätt.
– Vi har många invandrare från Mellanöstern i Sverige – det behövs kunskap ute i t.ex. kommuner, inom skolorna och sjukvården, för att bemöta dessa

invandrare på bästa sätt. Samtidigt har
Utrikesdepartementet visat intresse för
att anlita experter vid ett sådant här centrum för att förbereda besök och kontakter med länder i Mellanöstern, berättar
Clas Odeskog.
Han tror att en genomtänkt och väl
avvägd samordning bl.a. borde kunna resultera i ett attraktivt mastersprogram.
I budgetunderlaget till regeringen har
Lunds universitet begärt fem miljoner
kronor per år i stöd till ett centrum för
Mellanösternstudier. Om man får pengarna är ovisst. Frågan är då om universitet är berett att satsa egna medel för att
starta verksamheten.
– Det kommer att behövas vissa nya
resurser för att förstärka ”laguppställningen”.
Clas Odeskog hoppas kunna lägga
fram ett förslag så att beslut kan fattas
före jul. Han framhåller att förslaget måste vara väl förankrat i verksamheten. Det
kommer att utarbetas i nära samspel med
berörda institutioner och fakulteter.
BRITTA COLLBERG

Rektor rekar i Jordanien

Mellanösterncentrum. Den 12–

16 november besöker Göran Bexell
de tre stora universiteten i Jordanien: University of Jordan, Yarmouk University och Jordan University of Science and Technology.
Resan görs på inbjudan av rektorerna vid
de jordanska universiteten och genomförs tillsammans med en grupp lärare/
forskare från Lunds universitet. Besöket
i Jordanien är ett av många steg i utformandet av en Mellanösternstrategi för
Lunds universitet och skapandet av ett
Mellanösterncentrum vid universitetet.
Syftet med resan är att på grundval av

befintliga och nya kontakter och samarbeten få till stånd en ökning av universitetets allmänna kunskap om Jordanien och
dess universitet, öka samarbetena inom
forskning, utbildning och tredje uppgiften samt inhämta råd inför bildandet av
LUs Mellanösterncentrum. Resan ska resultera i underavtal till LUs avtal med University of Jordan och avtal med de andra
två universiteten, om det finns tillräckliga
förutsättningar. För information om resan och önskemål om kontakter hänvisas
till Boel Billgren, internationella sekretariatet boel.billgren@intsek.lu.se eller Henry Diab, arabiska och mellanösternstudier
henry.diab@mellost.lu.se

Marie Curieprofessur till LU
Gästprofessor Lunds univer-

sitet har fått en Marie Curieprofessur. Sådana professurer
finansieras av EU. Den treåriga
gästprofessuren kommer att
innehas av Daniel Conley som
för närvarande är knuten till
Danmarks Miljöinstitut i Roskilde. Conley tillträder den förste
januari 2007 och kommer också att ha med sig en postdoc
som även den finansieras inom
Marie Curie-programmet.
– Vi är mycket glada över det här,
säger professor Svante Björck, Avdelningen för kvartärgeologi på Geocentrum, som under flera år har
samarbetat med Conley. Vi har ju
haft Marie Curie-doktorer tidigare i
Lund men det här är faktiskt första
gången som Sverige får en Marie Curie-professor.
Daniel Conley och hans post

doc kommer att placeras på Svante
Björcks avdelning. Conley är akvatisk
ekolog och geokemist och expert på
kiselcykeln, dvs. hur kisel omsätts i
naturen. Kisel är viktig för kiselalger
och för växter som innehåller kisel
och de sediment som geologerna
undersöker består ofta i huvudsak av
kol och kisel.
Med utgångspunkt från studier av
förändringar i nutida akvatiska ekosystem går Conleys Marie Curie-projekt ut på att undersöka perioder
med radikala ekosystemförändringar under de senaste 10.000 åren. Vi
får därigenom kunskaper om hur akvatiska ekosystem reagerar på olika
typer av förändringar, klimat, näring
etc., var trösklarna för dessa regimskift ligger och hur pass känsliga dagens ekosystem är för både mänsklig
och klimatisk påverkan.
Göran Fr ankel
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Ny landskapsflora:

Jordbruket har förändrat
den skånska vegetationen
floristik. I tjugo år har Skåne fin-

kammats av botaniker; inte en kvadratmeter växtlighet har lämnats
orörd. Om några månader ska resultaten offentliggöras i form av en
skånsk landskapsflora. Det är andra
gången en så omfattande inventering görs. Den första gjordes för ett
halvt sekel sedan.
– När man jämför de båda undersökningarna visar det sig att den
skånska växtligheten genomgått
oerhört stora förändringar på mycket kort tid, säger verkets redaktör,
forskarassistent Torbjörn Tyler.

Det har hänt mycket med den skånska
vegatation sedan 1930-talet. Gott och väl
ett fyrtiotal arter har försvunnit helt. För
många andra växter har frekvensen i förekomst ökat eller minskat med mellan
tio och femton procent. Det finns också arter där frekvensen ökat med hundra procent eller mer, summerar Torbjörn
Tyler.
– Jorden har blivit näringsrikare och
det har lett till att arter som kattfot och
orkideer som förr var vanligt förekommande nu är sällsynta. Arter som är typiska vid vägkanten som renfana och
hundkäx har brett ut sig.
förändringarna
har skett på grund av jordbruket. Bland
annat som en följd av bekämpningsmedel har det åkerogräs som fanns i början av seklet – till exempel klätt – helt
försvunnit och i dag ersatts av baldersbrå och kornvallmo. Vallmo var vanligt
även förr men då var det arter med mindre blommor.
Skånes landskapsblomma prästkragen frodas och har ökat i förekomst.
– Fast varför det har blivit just Skånes
landskapsblomma vet jag inte. PrästkraDe mest dramatiska

14

Bland annat som en följd av bekämpningsmedel har det åkerogräs som fanns i början av sekletförsvunnit och i dag ersatts av baldersbrå och kornvallmo (bilden). Vallmo var vanligt även
förr men då var det arter med mindre blommor. foto : ylwa moritz

gen är vanligare i några andra delar av
landet, t.ex. i södra Norrland, säger Torbjörn Tyler.
Många arter håller på att försvinna
men livslängden för den enskilda växten
kan vara lång och därför kan man ännu
inte ”dödförklara” dem. I andra fall kan
man konstatera att en art har slutat reproducera sig; bestånden är med andra ord
hotade. Så är fallet med blåsippan.
Det är Lunds Botaniska Förening som

svarar för inventeringen. Föreningen var
från början nära knuten till Lunds universitet och hade vanligen en botanikprofessor som ordförande. Fortfande spelar
de universitetsantställda botanikerna en
viktig roll men tyngdpunkten har för-

skjutits så att det
i dag är fler botanikintresserade
lekmän aktiva i
föreningen. Detta speglas också i
inventeringarnas
historia. Den första gjordes från
1938 och fram till
början av 60-talet. Den leddes Torbjörn Tyler.
av dåvarande botanikprofessorn
Henning Weimarck, och många av fältarbetarna var studenter som på detta sätt
gjorde sitt examensarbete.
Den nu aktuella inventeringen har
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gjorts åren 1987–2005. Torbjörn Tyler
som är forskarassistent på Avdelningen
för växtekologi och systematik konstaterar att den har gjorts utan universitetsstöd.
– Den bygger mest på ideellt arbete.
Och det rör sig om en mycket stor frivillig arbetsinsats på cirka tiotusen arbetsdagar.
i 2000 rutor, där
varje ruta är en kvadrat med 2,5 kilometers sida. 250 personer har på olika sätt
varit berörda. Av dem har cirka 200 varit
fältarbetare. Varje inventeringsruta har
krävt fem dagars arbete. Den enda som
varit anställd är en person som administrerat det hela och som fört in cirka en
miljon uppgifter i en databank. Förutom föreningens egna medel har projektet
stötts av en rad forskningsstiftelser och
kommuner och landsting samt genom
försäljning av uppgifter till länsstyrelsen,
Vägverket och andra myndigheter.
Floran kommer att visa förekomsten
av 3 681 kärlväxter i Skåne i ett massivt
band om 700 sidor. På 1551 kartor kommer kända lokaler för en viss art att representeras med prickar. Verket ska heta
”Floran i Skåne. Band 2. Arterna och deras utbredning”. Band 1 som kom ut 2003
hade en mer populärvetenskaplig karaktär: ”Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål”.
Skåne har indelats

Det är inte så många år sedan den för-

sta inventeringen publicerades i bokform. Det skedde inte förrän 1985. Skälet till dröjsmålet kan enligt Torbjörn
Tyler ha varit att intresset för botanik
började svikta i mitten av 1900-talet.
Det utbildades inte så många botaniker och det var svårare att finansiera utgivningen.
Entusiasterna i Botaniska Föreningen
hoppas nu kunna fortsätta med inventeringen med jämna mellanrum, exempelvis vart tionde år. Genom att inventera ett urval av rutorna kommer man att
kunna övervaka och följa förändringar
i den framtida miljön. Det finns också
planer på en heltäckande inventering av
Skånes mossor.

Biträdande lektorer ersätter
forskarassistenter på N-fak
karriär. Anställningstrygghe-

ten för unga forskare i karriären
måste förbättras. Därför prövar
nu Naturvetenskapliga fakulteten
vid Lunds universitet nya grepp.
I stället för att anställa forskarassistenter kommer man att anställa biträdande lektorer. När ett
sådant förordnande är slut är utsikterna till fortsatt anställning
betydligt bättre än för forskarassistenterna.

En forskarassistent förordnas i fyra år
men därefter är vederbörandes chanser att fortsätta med sin forskning
mycket osäkra. Samtidigt har den försämrade ekonomin också lett till att
antalet naturvetenskapliga forskarassistenter har minskat. År 2000 fanns
det 80 forskarassistenter varav ca hälften var finansierade med fakultetsanslag och hälften med externa medel.
I dag har fakulteten under 20 fakultetsfinansierade anställningar och ca
25 externt finansierade. Årligen försöker man nu anställa fem nya assistenter per år för att inte antalet ska sjunka ytterligare.
finns det
nu möjligheter att inrätta anställningar
som biträdande lektorer. Det är tänkt
som en försöksverksamhet, och det är
detta som Naturvetenskapliga fakulteten nu drar nytta av. Behörighetskraven för en biträdande lektor är desamma som för en forskarassistent och
anställningstiden är också densamma.
Men när förordnandetiden går ut ska
en biträdande lektor efter ansökan befordras till lektor med tillsvidareanställning – detta under förutsättning
att hon eller han som forskare och pedagog uppfyller de krav som fastslagits
i högskoleförordningen.
I högskoleförordningen

– Den som fortsätter att forska efter doktorsdisputationen vet att chanserna att få ett lektorat är mikroskopiska. Det ska vi ändra på – och därmed
också förbättra arbetsmiljön vid vår
fakultet, säger dekanus Torbjörn von
Schantz.
Den biträdande lektorn finansieras

av fakulteten. När vederbörande blir
lektor tar institutionen över finansieringen.
Finns det då inte en risk för att tillströmningen av biträdande lektorer
avstannar efter några år? Att systemet
proppar igen när institutionerna inte
kan svälja fler lektorer?
– Visst finns det institutioner med
dålig ekonomi, men det finns också
institutioner med relativt god ekonomi, resonerar von Schantz. Med den
här reformen lägger vi över ett större
ansvar på institutionerna. Man måste förbättra sin ekonomi och sin personalplanering, annars kan man inte
förnya sig och anställa lektorer. För att
kunna anställa en sådan måste man
ha god överblick och framförhållning.
Reformen är ett incitament för institutionerna att se om sitt hus. Givetvis
ska vi i fakultetsledningen även med
andra åtgärder hjälpa institutionerna
att utvecklas positivt.
– Det finns också en jämställdhetsaspekt i detta beslut. Vi vet att kvinnor
i forskarkarriären har drabbats hårt av
det nuvarande systemet. Den nya anställningsformen kan leda till att fler
av dem vågar satsa på forskning.
– Trots att många kvinnor doktorerar här har fakulteten alltför få kvinnor
i den högre forskarkarriären. Detta vill
vi också ändra på och i jämförelse med
andra fakulteter vid LU vill vi i detta
avseende bli ”bäst i klassen”!
Göran Frankel

Göran Frankel
LUM nr 8 | 2006

15

Dubbla kvinnliga föredömen
Gästprofessorer. En Lise Meitner-

professor brukar det finnas på LTH
– det vill säga en kvinnlig, oftast utländsk, gästprofessor för en termin.
Uppgiften är att tjäna som ett föredöme för kvinnliga studenter.
Och just nu finns det två sådana
professorer!

Den ena Lise Mitner-professorn heter
Lisbeth Svengren Holm och är docent
vid Handelshögskolan i Stockholm. Den
andra heter Leslie Banks-Sills och kommer från Tel Aviv University. Att de är
här samtidigt beror på att båda bara kunde komma hit på höstterminen.
Lisbeth Svengren Holm är gäst hos
Avdelningen för maskinkonstruktion,
där hon ska utveckla forskningen i industridesign. Hennes specialitet är marknadsföring och design, där designprocessen ses som ett redskap i byggandet av ett
varumärke.
Leslie Banks-Sills växte upp och utbildade sig i USA, och tog sin doktorsexamen vid Harvard 1977. Sedan 1979 ar-

Lisbeth Svengren Holm och Leslie Banks-Sill, par i gästprofessorer.

betar hon vid Tel Aviv University, men
numera också som ansluten professor
vid Cornell University. Hennes ämne
är mekanik där hon speciellt intresserar
sig för sprickbildning. Sprickor i fartyg,
flygplan och rymdfärjor kan som bekant
ställa till katastrofer, så det är viktigt att

Första doktorerna
i konst klara

lära sig att upptäcka och motverka dem.
Hydridbildning i zirconium i kärnkraftverk och benbildning i skelettet är ett par
tillämpningar hon skulle vilja studera i
Lund.
 TEXT & FOTO :
MATS NYGREN

premiärdoktorer. Sopawan Boo-

nimitra, Matts Leiderstam och Miya
Yoshida. Tre konstnärer som numera även kan lägga till titeln doktor
på sina visitkort.
Konsthögskolan i Malmö är först
i Sverige med disputationer i ämnet
fri konst.

Det var för fem år sedan som Lunds universitet gav klartecken för att starta en
forskarutbildning i fri konst vid Konst-

Gertrud Sandqvist (andra från höger) var stolt
och glad när hon presenterade Sveriges första
doktorer i fri konst på Konsthallen i Lund:
Miya Yoshida, Sopawan Boonimitra och Matts
Leiderstam. foto : anna johansson
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Design för rymden
och äldrevården
Designutställning. Rymdkaps-

lar, känslosträngsharpor och flexibla gräsklippare. Vackra kuddar och
praktiska röntgenskydd. Pampiga
fiskerullar och praktiskt porslin.

Åsa Jansson har gjort en synlighetsväst i
samarbete med Reflectil.

Tina Andersson har skapat en barn- och lekvänlig dammsugare.

högskolan i Malmö. Det första resultatet
av den kunde nyligen beskådas på Konsthallen i Lund, där de tre konstnärerna
presenterade en del av sina avhandlingar
som förutom de visuella delarna även består av skriftliga. Båda delarna hör ihop
och ska förstås tillsammans.
Prefekten på Konsthögskolan Gertrud Sandqvist var glad och stolt när hon
presenterade de tre historiska doktorerna
samt forskningen de bedrivit.
Nästan omgående ställde hon en retorisk fråga till den samlade pressen på
Konsthallen. ”Behövs en forskarutbildning i fri konst?”
– Ja, det är inget konstigt med det.
Även vi har behov av högre kunskapsbildning inom vårt verksamhetsfält, svarade hon.
LUM nr 8 | 2006

Clara Lidstens pall, Norrö, med blomkruka
kring ena benet, för den trånga balkongen.

Gertrud Sandqvist var dock osäker på
vilken typ av kunskap som kan komma
fram i forskning av det här slaget.
– Vi vet inte. Det här är ett helt nytt
fält. Men det som skiljer sig från andra
avhandlingar i konst är reflektion och
transparens, att vi här har fått tillgång
till hur konstnären tänkt. Forskningen
leder inte till svar, men till att andra och
fler frågor ställs.
De tre konstnärerna guidade runt
vid premiärvisningen. Filmare Sopawan
Boonimitra berör i sitt forskningsprojekt
”Lak-ka-pid-lak-ka-perd” homosexuella
kulturer i thailändska storstäder. Miya
Yoshida har i sitt projekt ”Osynliga landskap” tagit mobiltelefonen som exempel
på hur nya teknologier också inbegriper
konst.

Studenterna i industridesign brukar årligen
visa sina arbeten, särskilt de avslutande
examensarbetena, vid en offentlig utställning. I år ägde denna rum i Universitetshusets foajé och trapphall under andra halvan av september och kallades Designval.
Valet stod alltså mellan de mest olika ting.
Några av studenterna hade redan fått
fina jobb. Gustav Landberg på Husqvarna
och Anna Persson på en designfirma i Kalifornien t ex. Men de flesta räknar med
att starta eget och arbeta som konsulter
åt mindre företag. Ungefär som Sara Gottschalk gjort i sitt examensarbete för matvarumärket ZETA.
TEXT OCH FOTO : MATS NYGREN

Matts Leiderstam har tagit ett grepp
om landskapsmålning i 1600-talskonstnären Claude Lorrains anda i sin avhandling ”Se och bli sedd”. Forskningen har
gett honom möjlighet att gå djupare ner
i sitt arbete. Dessutom har han utvecklats som konstnär genom att behöva formulera sina arbetsprocesser och tankar i
skriftlig form, förklarade han.
– Däremot tror jag inte att doktors
titeln gör det lättare för mig att få lärarjobb eller att den leder till fler utställningar.
Gertrud Sandqvist berättade att hon
är mycket nöjd med utvecklingen hittills
och får många intressanta förfrågningar
från personer som vill börja doktorera.
Anna Johansson
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Lord Chris Patten hedrar
vännen Anna Lindh
minnesföreläsning. Som guver-

nör ledde han Hongkongs övergång
till Kina. Och under flera år var han
med i den utrikespolitiska toppen
inom EU.
Nu gör lord Chris Patten ett unikt
besök i Lund för att hedra minnet
av sin goda vän Anna Lindh.

Bakom inbjudan till föreläsningen står
universitetet och Raoul Wallenberg-institutet.
– Chris Patten stod högst på vår önskelista och att han tackade ja till att
medverka är oerhört glädjande. Han är
mycket sparsmakad med framträdanden och svår att fånga upp. Det ska bli
en ära att få träffa honom, säger Leif
Holmström som är biträdande före-

ståndare på Raoul Wallenberg-institutet, RWI.
Engelsmannen Chris Patten är ett
toppnamn inom utrikespolitik och
mänskliga rättigheter och uppdragen
har varit många genom åren. Känd för
att vara den siste guvernören i Hongkong och förhandlare när den brittiska kronkolonin överlämnades till Kina
1997. Han blev också ett ansikte i EU
där han som utrikeskommissarie var aktiv och rådgivande vid stora konflikter
såsom Kosovo. På brittisk mark har han
utmärkt sig som en socialkonservativ politiker med flera ministerposter och prestigefyllda uppdrag, bland annat att reformera Nordirlands poliskår.
När han nu kommer till Lund och
RWI för att tala under Anna Lindh-fö-

Chris Patten ska hålla årets Anna Lindh-föreläsning. foto : phil sayer

reläsningen är temat humanitär rätt –
krigets lagar.
– Han är mycket duktig inom mänskliga rättigheter och har ett stort intresse

Om fred och försoning
på Irland och i Sydafrika
utvecklingsforskning. Fred kan

byggas i mötet mellan individer.
Det visar forskning som presenterades på Utvecklingsforskningens
dag. När fienden öppet berättar
om sitt lidande, blir han eller hon
en människa, som man kan identifiera sig med. Då kan ”det moraliska landskapet” förändras i ett land
söndrat av konflikter.

Maria Ericson berättade om försoningsprocesser på Nordirland och i Sydafrika på Utvecklingsforskningens dag.
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Forskningsassistent Maria Ericson på Centrum för teologi och religionsvetenskap
har studerat ekumeniska och politiska
fredsinitiativ på Nordirland och i Sydafrika, liksom vilken roll krigsoffers berättel-

ser kan ha för försoningsprocessen.
I båda länderna har man haft s.k.
storysharing, dvs. låtit offer från båda
sidor mötas och dela erfarenheter. Det
skedde tidigt på Nordirland genom ekumeniska initiativ, och på 90-talet i Sydafrika genom Sannings- och försoningskommissionen.
– Försoning och förlåtelse är en process inom individen, och det är viktigt
att ett krigsoffers berättelser inte publiceras för tidigt i medierna. Då blir offren
lätt placerade i antingen det försonliga eller oförsonliga facket, medan känslorna i
själva verket kan skifta dag från dag, berättar Maria Ericson.
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av ämnet. Chris Patten kan dela med sig
av egna praktiska erfarenheter och med
största sannolikhet kommer han att dra
paralleller till dagsaktuella händelser i
Mellanöstern, säger Leif Holmström.
Det är andra året som RWI anordnar
en Anna Lindh-föreläsning för att hedra
hennes minne. Föreläsarna som bjuds in
ska ha en koppling till något av institutets huvudämnen, mänskliga rättigheter
och humanitär rätt, men också gärna en
koppling till Anna Lindh. Chris Patten
och Anna Lindh var vänner, både i arbetet och privat. Bland annat arbetade de
tätt tillsammans då Sverige höll i EU:s
ordförandeskap. Chris Patten är numera
kansler för Oxfords universitet och har
författat böcker om sin tid i Hongkong
och Bryssel.
Anna Johansson

Nytt nätverk sätter
smärta i centrum
Medicin. Värk och smärta kostar
Sverige årligen 84 miljarder kronor för sjukpension, sjukskrivningar, vård och läkemedel. De
smärtstillande medel som finns
fungerar inte för alla patienter
och alla typer av smärta.
– Därför behövs det mer forskning, sa Edward Högestätt, inledningstalare vid det symposium som markerade starten för
LUs nya Smärtcentrum, Lund
University Pain Research Centre.

FOTNOT. Anna Lindh-föreläsningen är öppen

och hålls i universitetets aula tisdagen den
17 oktober klockan 17.15. Chris Pattens föreläsning heter ”Aquinas and the Just War – a
text for our times?”

En viss avskildhet från offentligheten är alltså en förutsättning. Samtalen
behöver också föras på säkra och trygga
platser, där individerna visas respekt och
får tala till punkt.
Maria Ericson höll i ett av elva seminarier, där både disputerade forskare och
C- och D-studenter presenterade sina arbeten.
Utvecklingsforskningens dag arrangerades för femte gången, i år med statsvetarna som värdar. Förmiddagens föreläsningar om utveckling och styrning drog
fullt hus. Föreläsarna var Margaret Keck,
John Hopkins universitetet, Nicolas van
de Walle, Cornell, och Mark Thompson,
Erlangen-Nurenberg.
Hydénpriset för bästa uppsats delades ut till statsvetaren Anna Sundell
som skrivit om historieberättande och
identitet i den egyptiska Kefayarörelsen.
text & foto : BRITTA COLLBERG
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Centrumet är inte ett fysiskt centrum
utan ett nätverk av 11 forskargrupper.
De flesta hör hemma på Medicinska
fakulteten, men några tillhör sjukvården. En grupp kommer från Kemicentrum och en från Tandvårdshögskolan i Malmö.
Både grundforskare och kliniker finns med i nätverket. Grupper
kring forskarna Jens Schouenborg,
Nils Danielsen och Jonas Broman
studerar bl.a. hur fostret ”lär sig” att
uppfatta beröring och så småningom smärta, hur smärtnerverna överför sina signaler och hur de reagerar
på skador. Martin Kanje undersöker
om och hur avklippta nerver kan växa
samman igen, och Shoreh IssazadehNavikas (enda kvinnan i gruppen) ägnar sig åt samspelet mellan immunoch smärtsystem.
hans medicinarkollega Peter Zygmunt och kemisten Olov Sterner är inne på helt
andra spår: de studerar naturprodukter som kan utvecklas till läkemedel. Olov Sterners forskargrupp
ägnar sig åt både svampar, havsorganismer och växter, medan Högestätt och Zygmunt undersöker starEdward Högestätt,

ka kryddor som vitlök, chilipeppar
och wasabisenap. Alla tre har använts som medicinalväxter, och påverkar nerver som i vanliga fall inte
reagerar på smakämnen utan tillhör
smärtsystemet.
Att studera smärta och smärtlindring genom experiment på levande varelser är svårt. Människor kan
man inte experimentera på, och när
det gäller försöksdjur finns det, förutom de etiska hänsynen, också praktiska svårigheter: hur vet man när
djuret har ont? Mads Werner försöker utveckla s.k. djurmodeller som
mer tydligt kan visa t.ex. om ett nytt
smärtlindrande medel fungerar som
önskat.
forskargrupperna tillhör också den kliniska, tillämpade
sidan. Mattias Belting studerar cancersmärta, Thomas List från Tandvårdshögskolan undersöker varför en
utdragen visdomstand ibland leder
till kroniska smärtor, och Marcelo
Riveno-Fischer vill se om det finns
olika undergrupper bland de patienter som har kroniska smärtor. En behandling som hjälper en viss patient
fungerar ibland inte alls på en annan,
och vården måste därför bli bättre på
att avgöra vilka patienter som bör ha
vilka mediciner och vilken typ av rehabilitering.
– Vi hoppas att det nya nätverket
både ska stimulera tvärvetenskaplig forskning och leda till en bättre
koppling mellan grundforskning och
vård, säger Peter Zygmunt. Ett annat
mål är att unga doktorander ska kunna arbeta hos flera av nätverkets forskargrupper för att få en bredare överblick över området.
De tre sista

INGEL A BJÖRCK
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Där jorden
slutar

Vandring på det frusna havet
i Bliss Bugt, juli 2006.
foto : anders schomacker .

Jakobsson (2001), SGVL, Sthlm Univ.

Havet ligger fruset även på sommaren. Istäcket
är fem, sex meter tjockt och börjar vid strandkanten. Men på landbacken är det barmark, s.k.
polaröken; grus, stenskärvor och mycket lite
växtlighet. Tre geologer från Lund har tillbringat sommaren där jorden slutar – på den nordligaste kustlinjen på vår planet – i Peary Land
på Grönlands nordkust. De har levt i den stora
tystnaden på 83,5 graders nordlig bredd.
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Hit kom lundageologerna Per Möller,
Anders Schomacker och Nicolaj K. Larsen tillsammans med sex andra forskare i
början av juli. De deltog i en forskningsförtrupp inför IPY, det Internationella
Polaråret, en forskningssatsning 2007–
2008. Från Svalbard flög de till Station
Nord, en dansk militärbas och därifrån
ytterligare 400 – 500 kilometer till Peary
Land. Personal och förnödenheter transporterades med ett specialflygplan av typ
Twin Otter som kan landa även där det
inte finns några landningsbanor.
i denna ödemark
från den 6 juli till den 16 augusti. Här
fanns inga buskar och inga träd.
– Under en högsommarvecka blommade de få blommor som fanns, som
saxifraga och fjällvallmo, berättar Per
Möller. Under vår vistelse pendlade temGruppen vistades

”Ingen lämnade lägret obeväpnad, och runt tälten spände man upp snubbeltråd
och larmminor. Det gällde att vara förvarnad om isbjörnar skulle dyka upp.”
peraturen mellan minus två och plus åtta
grader. Solen stod ganska högt över horisonten dygnet runt och därför fanns det
inget som kunde kallas nattemperatur.
– Det var vackert men inte lika roligt när vädret blev dåligt. Molnen la sig
alldeles över tälttaken, och det var hård
vind och snöglopp. Vid sådana tillfällen
kunde vi inte göra mycket vetenskapligt
arbete utan fick stanna i tälten, ligga och
läsa och umgås med varandra.
sommarens forskningsprojekt – kallat Long Term – är att kartlägga klimat- och miljöförändringar längs
Grönlands nordkust och i den arktiska
bassängen i såvål modern tid som i det
förgångna, främst under den senaste istidscykeln.
– Det finns ju indikationer på att växthuseffekten nu i snabb takt håller på att
förändra den arktiska miljön. Havsisens
utbredning är markant mindre och den
grönländska inlandsisen rör sig snabbare. Om den grönländska inlandsisen
skulle smälta skulle havsnivån stiga med
Syftet med
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överst: Upptagning av

borrkärna från islagd sjö.
Fr.v. Nicolaj K. Larsen, Kurt
H. Kjær, Anders Schomacker,
David Mazzuchi och Per Möller. foto : svend funder
Mitten: Tältläger för nio
personer i Constable Bugt.
foto : per möller
till vänster: Väldiga isstycken framför den branta
fronten av Moore Glaciären.
foto : anders schomacker
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t
Den 1 september blev Sociologens
tryckeri, även kallat ”Print@Soc”
en del av Media-Tryck. Detta bl a
för att göra det lättare för er inom
universitetet att beställa trycksaker.
Media-Tryck finns därmed på tre
ställen på Campusområdet:
Tornavägen 9a, Sociologiska institutionen samt på Kemicentrum.

åtta meter! Men våra mätningar av havsisen gjorda med satelliter och ubåtar omfattar ju en kort tid, och ska vi förstå vad
som kan hända i ett längre tidsperspektiv
är det också nödvändigt att titta bakåt i
tiden, förklarar Anders Schomacker.
Detta har Möller och Schomacker gjort genom att ta sedimentkärnor i
sjöar och genom att dokumentera och
provta sediment som blottats i flod- och
kustklintar. Sjöarna har även på sommaren ett par meter tjock is; i flod och
kustklinterna ligger den eviga tjälen
bara på en halv meters djup, och där biter varken spade eller provtagningsutrustning.
fann sommarveckornas
grönländska tystnad avslappnande. Den
kunde avbrytas av flygande gäss och andra fåglar. En gång om dagen passerade
ett flygplan över deras huvuden, så högt
upp att de inte kunde se några detaljer.
Annorlunda var det när man nalkades
glaciärerna i bergen.
– Det knakade, brakade och smällde jämt i isen. Då och då kom väldiga
isstycken – ibland stora som ett tvåvåningshus – brakande ner för glaciärfronterna, minns Anders Schomacker.
Ingen lämnade lägret obeväpnad, och
runt tälten spände man upp snubbeltråd
och larmminor. Det gällde att vara förvarnad om isbjörnar skulle dyka upp.
Ibland utlöstes larmen av forskarna själva; snubbeltrådar är inte lätta att se när
man går omkring i egna tankar. Men
några isbjörnar syntes inte till.
Per Möller

www.lub.lu.se/media-tryck

Bo charmigt mitt i Lund
Parkering, konferensrum, internet

lillahotellet@telia.com • www.lillahotelletilund.se

Boka Gåsamiddag & Julbord

SVANEHOLMS SLOTT

GÄSTGIFVERI & FESTSALAR
Skurup tel 0411-450 40 - www.svaneholm.se
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Men Per Möller blev ordentligt skrämd

en gång. Även om man lever primitivt
har man en toalett, en latringrop med
sittställning. Verkliga polarrävar som
Möller ser till att det blir bekvämt med
egen toalettsits – till och med försedd
med ett lock.
– Jag satt på vårt dass i godan ro när
jag plötsligt hörde en kraftig fnysning
bakom mig. Jag for upp och var övertygad om att jag hade en isbjörn i ryggen.
Men det var bara en säl som plötsligt dök
upp i en isvak vid strandkanten.
Annat vilt var ripor, fjällharar och

fjällrävar. Ibland passerade hjordar av
myskoxar på upp till sexton djur – tillräckligt många för att man ska visa respekt och hålla sig på avstånd. Det förefaller underligt att dessa stora djur kan
finna tillräcklig näring i den karga miljön. Men forskarna stötte ofta på kadaver
och benrester som visade att omsättningen av myskoxar måste vara stor.
i expeditionen
kom från Danmark, Norge och Kanada. Förutom ytterligare ett par geologer
deltog en geofysiker som gjorde provtagningar för datering med hjälp av den kosmiska strålningen, en limnolog som arbetade med de yngsta sedimenten i sjöarna
samt en arkeolog och en DNA-expert.
Anledningen till att de två sistnämnda var med är att man har funnit spår
av tidigare bosättningar av s.k. paleoeskimåer längs Peary Lands nordkust.
Dagens innuiter lever inte i dessa karga
områden. Lämningarna består i huvudsak av stenringar som bildat basen i tält.
Dateringen av dessa boplatser kan ge en
fingervisning om perioder med varmare klimat. Man har urskiljt två vågor av
bosättare: den första för 4.500 år sedan,
den senare för 2.500 år sedan. Sälfångst
har varit den viktigaste näringen. Någon
keramik tycks inte ha förekommit; däremot hittade arkeologen ett kokkärl gjort
i sandsten.
De övriga deltagarna

DNA-expertens roll att
försöka avgöra var dessa bosättare kom
från. Var de besläktade med innuiterna eller var det ett helt annat folkslag?
Tanken var att att finna fingeravtryck på
redskap i dessa boplatslämningar – och
i fingeravtrycken hudfragment med bestämbart DNA!
En gång i veckan talade expeditionsdeltagarna med sina familjer via satellittelefon.
– Nog hände det någon gång att man
greps av hemlängtan, säger Per Möller.
Det kändes underligt när jag fick höra
att det var 33 grader varmt och att våra
tomater höll på att vissna…
Det har varit

												

Göran Frankel
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Samling i lunchrummet på Forskningspolitiska institutet. Från vänster Bo Göransson, Jan Ågren och Jesper Sjöström.

De forskar
om forskning
– och trivs bättre ihop än de flesta!

På Forskningspolitiska institutet, FPI,
blandas äpplen och päron i fikarummets fruktkorg. Hos medarbetarna blandas också kunskapens frukter. Forskarna som fylkas kring fruktkorgen denna
septemberdag är matematiker, historiker, biologer, ekonomer, sociologer – för
att nämna några inriktningar. De förenas av sitt intresse för hur kunskap blir till,
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hur den sprids och vilken roll den spelar
i samhället.
På 90-talet krympte FPI från ett tiotal
medarbetare till bara två och halv tjänst.
2001 fanns sex anställda. Nu är de tjugo,
fler än någonsin.
– Ett skäl är att kunskap kommit i fokus på ett nytt sätt. Förväntningarna är
högt ställda, inte minst på universiteten
och vad de kan åstadkomma i samspel
med t.ex. näringslivet. Hur ska vi klara
tillväxten, det är den övergripande frågan, säger sociologen Mats Benner, föreståndare sedan fyra år.
FPI-forskarna kan bidra med analyser
och förslag till myndigheter, organisationer och näringsliv. Några sysslar med

människors syn på vetenskapen; den påverkar introduktionen av ny teknik, som
exempelvis genmodifierade produkter.
Andra inriktar sig på innovationsprocesser, på kunskapens roll för tredje världen
eller för att avvärja hot mot freden.
bedrivit
”forskning om forskning” och Mats Benner själv har skrivit om vad som karaktäriserar ett universitet och gjort flera utredningar för Lunds universitet.
Som föreståndare vill han vårda mångfalden och låta människors specialiteter
berika varandras arbete. Det kräver att
man jobbar med det som förenar. FPI har
gemensamma seminarier och medarbeFPI har sedan begynnelsen
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Forskningspolitiska institutet fyller
fyrtio år och blomstrar som aldrig
förr. Institutet är ett lufthål i en tid
då många ämnesinstitutioner är på
väg att stelna, menar medarbetarna. Här vågar man testa sina ofärdiga tankar.

t

t

Forskningspolitiska institutet
FPI grundades 1966 av Stevan Dedijer (1911–2004), en serbisk kosmopolit, uppvuxen i Bosnien. Han
var teknolog, journalist, fallskärmsjägare och samhällsforskare och
gjorde underrättelsetjänst till ett
universitetsämne.
Dedijer avgick 1976 och följdes
av Jon Sigurdson, som senare blev
Lunds universitets första professor i
forskningspolitik. Han efterträddes
1998 av Rikard Stankiewicz, tjänstledig sedan några år.
FPI tillhör Ekonomihögskolan
och ligger i Alfa-huset på Ideon.
Under 2007 flyttar man till det nya
Innovationscentrum på Sölvegatan. Där kommer man att sitta tillsammans med bl.a. forskningsprogrammet CIRCLE och universitetets
näringslivsenhet, LU Innovation.
FPI firade nyligen sitt 40-årsjubileum med ett internationellt välbesökt symposium på Grand Hotel.

Nationalekonomen Bo Göransson
kände sig omedelbart hemma på FPI.

24

tarna läser och kommenterar varandras
artikelutkast och anslagsansökningar.
– Vi har en levande diskussions- och
arbetsgemenskap. Jag tror att vi kommer
att se mer av grupper som vår i framtiden,
säger Mats Benner.
Dagens komplexa samhällsproblem
kräver nästan den här typen av nätverk.
– Grupperna bör fungera ungefär
lika länge som moderna parrelationer –
tio till femton år. Tillräckligt för att ”få
barn”, dvs. bilda skola, men inte så länge
att de stelnar, säger han skämtsamt.
blandas veteraner
och nykomlingar, naturvetare med humanister. Frukterna i korgen går åt; som
komplement till lunchmackorna. En näringsexpert skulle ha klappat händerna.
Bredvid ekonomhistorikern Claes
Brundenius och historikern Wilhelm
Agrell, som båda har varit med sedan
1970-talet, sitter Anna Tunlid som kom
hit 2004. Hon är biolog och doktor i
idé- och lärdomshistoria. Avhandlingen
handlade om ärftlighetsforskning. Det
är ett ämne hon spunnit vidare på – nu
forskar hon kring naturvetenskapens och
den nya biomedicinens roll i samhället.
– Vetenskapen är sammanflätad med
olika samhällsintressen. Att man hoppas tjäna pengar på stamcellsforskningKring lunchbordet

Sociologen Mats Benner är föreståndaren som vill vårda mångfalden.

en har betydelse. På sikt påverkar det
både sjukvården och vår människosyn,
säger hon.
Anna Tunlid gästföreläser hos naturvetare och teknologer. De behöver problematisera sin egen vetenskap och delta
i en debatt om de här frågorna, säger hon.
Många söker också till institutets kurser
om teknik och samhälle.
sitter Bo Göransson,
nationalekonom med u-landsintresse,
som kom till FPI på 70-talet.
– I dag delar vi inte upp världen i industri- och utvecklingsländer utan studerar kunskapsbildning och utveckling
generellt. Det finns likheter, till exempel i förväntningarna på universiteten.
Men hur ska man leva upp till dem? Vad
ska ett universitet i Senegal satsa på: allmän grundutbildning och forskning eller skräddarsy det man gör efter industrins behov? Vad ska Lunds universitet
satsa på – mer grundutbildning eller mer
forskning?
Tillsammans med Claes Brundenius
ingår han i flera internationella projekt
med universitet och andra intressenter
som t.ex. myndigheter och företag.
– Det vi gör sker i samspel med dem
som efterfrågar kunskapen, samhälle
och näringsliv. Så försöker vi alltid göra.
Mittemot henne

Anna Tunlid, biolog och idéhistoriker, forskar om biomedicinens samhällsroll.
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Anna Tunlid har fortfarande en fot kvar

på sin heminstitution.
– Jag har stor glädje av det. Men det
var fantastiskt att komma till institutet och få nya perspektiv, relevanta här
och nu i vårt samhälle. Det är en sällsynt kreativ miljö. Man vågar testa sina
idéer, man har allt att vinna på att vara
öppen.

text & foto : BRITTA COLLBERG

Claes Brundenius, ekonomhistoriker, arbetar
med kunskapens roll för utvecklingen.
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En skämtsam kollega har satt en lapp på Wilhelm Agrells dörr. Den
antyder att den blivande professorn har vissa brister i sina tekniska
kunskaper. ”Men visst är väl nano så här litet” säger Wilhelm Agrell.

spionprofessorn
Forskningspolitiska institutet
skulle spara och Wilhelm Agrell
utvandrade till Malmö högskola.
Så kom terrorattacken mot World
Trade Center, världen förändrades
och Agrell blev ”spionen som kom
in från kylan”. Snart utnämns han
till Lunds och Sveriges första professor i underrättelseanalys, ett
ämne som i vissa sammanhang
kan betyda läran om spionage.

Freds- och konfliktforskaren Wilhelm
Agrell är ett populärt intervjuoffer,
kunnig och med talets gåva. Dessutom har han åsikter och är en hejare på
att skriva debattartiklar.
Sedan 1970-talet har han gett ut
ett 40-tal fackböcker och flera romaner. Han är en prisbelönt pedagog och
drar fulla kurser. Därtill make, pappa,
morfar och aktiv i hemförsamlingen.
Kan det bli bättre?
Skepparkransen gör att han påminner lite om en puritansk nybyggare från 1600-talets Amerika. Men
framtoningen är inte puritansk.

Han föddes 1950 – i Uppsala, ”helt
utan egen förskyllan”. Då liksom nu
var många nydisputerade arbetslösa.
Agrells far som doktorerat i pedagogik måste flytta från Lund för att försörja sig och familjen.
– Men jag bevarade min dialekt i
exilen, skorrar Wilhelm Agrell stolt.
Farfadern Sigurd Agrell var professor i slaviska språk i Lund men Wilhelm hade ingen lust att gå i pappas
och farfars lärda fotspår.
– Jag växte upp på lika delar välling och intriger. Jag avskyr den akademiska traditionen att gå bakom ryggen på folk.
Den som till slut fick honom på andra tankar var Stevan Dedijer, Forskningspolitiska institutets grundare.
Wilhelm Agrell hade 1973–74 arbetat i Mellanöstern, som assistent åt
underrättelseofficeren på en FN-bataljon. Tillbaka i Sverige fick han jobb
inom underrättelsetjänsten. Han var
inne på sitt fjärde år när han en dag
fick Stevan Dedijer på tråden.
– Han skrek i andra änden. Det var
25
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Samtidigt är det viktigt att behålla basen i teorin.
Trots att institutet aldrig utbildat
forskare formellt, producerade man under många år en doktor per år – personer
som disputerade på sina ämnesinstitutioner men hade sin hemvist på institutet.
Nu finns planer på att starta en egen forskarutbildning till hösten 2007.
Alla på institutet har sökt sig dit av
eget intresse. Det är en platt organisation, och att medarbetarna har olika
kompetens minskar konkurrensen.
– Här är helheten mer än summan av
delarna. Människor delar med sig av sin
kunskap och man hör ofta folk tala väl
om varandra, säger Bo Göransson.
Det står i kontrast till det sämsta i den
akademiska kulturen som mest går ut på
att hålla på sin kunskap och finna fel hos
andra, menar han.

t

en vana han hade från uppväxten i Bosnien, där telefonlinjerna var dåliga och
knastriga i början av 1900-talet.
Dedijer hade läst en artikel av Wilhelm Agrell. Nu måste Agrell omedelbart komma till Lund, börja forska och
undervisa. Hela samtalet tog tre och en
halv minut.
Och Agrell kom. Dedijer var igång
med något spännande.
– Dessutom var han helt osvensk och
oakademisk. Alltid rakt på sak. Hamnade lätt i konflikt men var aldrig långsint.
Nyfiken som ett barn och imponerande
receptiv, trots att han redan var en bit
över sextio.
Stevan Dedijer hade ringat in ett helt

Det är ofta något som skymmer sikten. Terrorattacken mot World Trade
Center chockade världen, all uppmärksamhet riktades mot det islamistiska
fundamentalistiska terrorhotet.
– Det innebar att vissa andra säkerhetshot hamnade i skuggan. Därför blir
jag inte överraskad om vi pratar om något helt annat än terrorhotet om tio år,
säger Wilhelm Agrell.
Han tror att klyftan mellan dem som
har och inte har är den främsta faran i
framtiden.
– Dagens terrorbombare verkar inte
ha haft sociala och ekonomiska motiv.
De verkar snarast ha varit uttråkade
medelklassungdomar.

”Jag växte upp på lika delar välling och
intriger. Jag avskyr den akademiska
traditionen att gå bakom ryggen på folk.”
nytt kunskapsfält. Han kallade det ”social intelligence”.
– Många trodde först att det handlade om spionage, James Bond och diverse aktiviteter i lagens och moralens utkanter. Men Dedijer hade ju upptäckt att
inte bara nationer utan alla verksamheter
som samspelade med omvärlden behövde
skaffa och analysera information på ett
systematiskt och intelligent sätt.
Wilhelm Agrell har i dag både officerare, skattmasar, affärsmän, poliser m.fl.
på sina kurser i ämnet underrättelseanalys, som beroende på sammanhang kan
handla om omvärldsanalys, ”business intelligence” eller till och med spionage.
om utökade buggningsmöjligheter. Morgondagens hot mot freden bekämpas bäst med
tankeskärpa, fantasi och lyhördhet.
– Ofta söker vi under gatlyktan. Och
fångar inte upp de diskreta, svårtolkade
och motsägelsefulla tecknen. Då hjälper
ingen telefonavlyssning. Det gäller att
göra intelligenta punktinsatser för att få
användbar kunskap. Det är ett lagligt
sätt att hämta in och analysera fakta, som
påminner om vetenskapens.
Han gillar inte förslaget
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Men den växande ojämlikheten i både
industri- och utvecklingsländer kan bli
grogrund för ideologiska rörelser.
– Vi kommer att se revolutioner med
en drivkraft som vi har svårt att föreställa oss.
Många forskare menar att den globala

ekonomiska tillväxten ökar chansen för
global demokrati, men Wilhelm Agrell
har inte samma tillförsikt.
– Lokalt och regionalt ser vi ju hur stora grupper proletariseras, medan en liten
klick berikar sig.
Forskarna kan försöka motverka utvecklingen genom att speja bortom horisonten och fånga upp de diskreta varningssignalerna. Men det förutsätter att
universiteten slår vakt om sin intellektuella uppgift.
– I dag har vi förväxlat mål med medel. ”Ansökningsvetenskapen” dominerar.
Vi dansar kring forskningsfinansieringens guldkalv. Och riskerar att döda all
kreativitet när vi tvingas föregripa våra
egna slutsatser.
Vid tiden för terrorattackerna i New
York var Wilhelm Agrell tillbaka i Lund
sedan några år. Han hade lämnat Malmö

Wilhelm
Agrell om…
… att skriva romaner:
”Det är verkligt roligt – svårt och lätt
på samma gång”.
Han fick Nils Holgersson-plaketten
2001 för ungdomsromanen ”Dödsbudet” om en självmordsbombare.
… tiden som politiker:
”Vi lyckades bara få en procent i riket, men betydligt fler i Lund och Genarp (hemmaplan). 3,5 månader som
politiker räckte – det är inget jag passar för .”
Han var första namn på ”Sarajevolistan” i valet till Europaparlamentet på
90-talet.
… att spionera:
”Jag skulle nog ha blivit en dålig spion. Därtill är jag ju känd sedan jag
tvingats lämna mitt fingeravtryck för
att komma in i USA senast.”
… ”studentfabriken”:
”Vi är där. Med ett planekonomiskt finansieringssystem med korrumperande, kvalitetssänkande effekter. Universitetets uppgift att främja tänkandet
håller på att undermineras av detta
håstryck (hås= helårsstudieplatser).”

högskola efter en kort sejour, besviken
på ”bristen på intellektuell verksamhetsidé”. Han hade fortfarande ingen tjänst
i Lund, men var återförenad med kollegerna på FPI.
Efter den 11 september är villkoren helt
förändrade. Underrättelseanalys är på var
mans läppar. Det finns både forskningspengar och samarbetspartners. Och så nu
professuren.
Till och med den fixering vid glitter
och yta som han tycker så illa om i vår tid,
har gynnat denne gamle ”linslus”. Det är
inte längre fult för en forskare att vara aktiv i den offentliga debatten.
– Det känns lite ovant, medger han.
text & foto : BRITTA COLLBERG
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porträtt | Merab & Zaal Kokaia

forskarbröder
När Sovjetunionen föll år 1991 kom det nya lilla landet Georgien i gungning.
Statsanslagen sinade, kaos och strider rådde överallt. De båda georgiska forskarbröderna Merab och Zaal Kokaia tog sin tillflykt till Lunds universitet. Och här
har de blivit kvar – idag som framgångsrika forskare på neurologins område.
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Förr bodde Merab och
Zaal Kokaia i Tiblisi och
besökte gärna Lund
– nu gör de tvärtom.
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Brödernas Kokaias forskning

Merab Kokaia är lektor i neu-

Zaal Kokaia är lektor i neuro-

rologi och inriktad på forskning
om epilepsi, som drabbar ungefär en på hundra svenskar. En
ganska stor andel av patienterna
blir inte hjälpta av den medicinering som finns, och behandlingarna har också en hel del biverkningar. Merab Kokaias forskar
grupp undersöker nya strategier
för att bota epilepsi med hjälp
av genterapi. Hans grupp ingår i
ett EU-projekt om epilepsi med
29 deltagare med total finansiering på 10 miljoner euro årligen
under fyra år.

logi samt ledare för laboratoriet
för neural stamcellsbiologi och
för neurovetenskapsprogrammet vid Lunds Stamcellcentrum.
Hans forskning handlar om
stamceller och stroke. Han har
nyligen utsetts till koordinator
för StemStroke, ett stort EU-projekt med sex deltagare och en finansiering på 2,5 miljoner euro.
De ska undersöka möjligheterna
att behandla stroke med transplanterade stamceller. Zaal Kokaia fick också, tillsammans med
Olle Lindvall, i våras ett stort anslag från bl.a. Vetenskapsrådet
och en amerikansk forskningsstiftelse.
Merab Kokaia – framgångsrik epilepsiforskare.

M

en den nästan två årtionden långa solskenshistorien om bröderna
Kokaia börjar egentligen tidigare, redan 1987. Då hade den
äldre brodern Merab fått ett stipendium från Svenska Institutet för att tillsammans med några andra unga sovjetiska forskare få arbeta ett år i Sverige.
Merab Kokaias forskning handlar om
hur nervcellerna beter sig vid epilepsi.
Hans handledare i Lund blev neuroforskaren Olle Lindvall, som fann samarbetet
med Merab mycket givande. När året var
slut trodde lundensarna ändå att de aldrig
skulle återse Merab, för så hade det varit
med tidigare sovjetiska stipendiater. Dåliga kommunikationer, brist på pengar
och utresetillstånd hade gjort att kontakterna ebbat ut när dessa rest hem igen.
– Därför gjorde avdelningen ett väldigt
fint kalas för mig i Olles sommarstuga. Jag
fick avskedspresenter och de spelade in en
videofilm från festen, minns Merab.
28

Men Berlinmuren föll och i Sovjet
blev det perestrojka. Det blev lättare att
resa ut, så mot alla odds kom Merab Kokaia tillbaka till Lund flera gånger. En av
gångerna nämnde han också sin neurovetarkollega och bror Zaal.
– Merab förklarade att han var så begåvad, en verklig talang, säger Olle Lindvall. Så det drogs i trådar både här och
där, och 1992 kunde även Zaal komma
till Lund på ett stipendium.
Att få arbeta med den senaste moderna

forskningstekniken var fantastiskt, tyckte Zaal – men tidpunkten kunde ha varit
bättre. Några månader innan han lämnade Georgien blev hans hustru gravid, och
barnet föddes medan han var i Lund.
– Jag fick inte se min nyfödde son förrän han var ett halvår gammal…
Det var hårt, men Zaal Kokaia tyckte sig inte ha något val. Året i Sverige var
hans stora chans, och hans forskningsområde nervcellstillväxt var hett.

– Vi hade massor av projekt på gång.
Det var inte så många forskargrupper
inom vårt fält ännu, men mellan dem
som fanns var konkurrensen stenhård.
Vi arbetade dag och natt, berättar han.
Nu blev stipendieåret i Sverige i slutän-

dan inte det enda för Zaal. En bit in på
90-talet hade Sovjetunionen kollapsat
och därmed de nationella anslagen till
georgisk forskning. Det rådde nästan inbördeskrig i den nya nationen Georgien
och det mesta var kaos. Merab Kokaia,
som tagit med sig familjen till Sverige för
ett halvårs besök, blev kvar. Och Zaal
packade in sin familj i en bil och körde
de 50 milen till flygplatsen i Moskva, eftersom det inte längre gick att flyga från
Tbilisi till Västeuropa.
Sedan dess har bröderna stannat kvar
i Lund, numera som framgångsrika forskare med egna forskargrupper och anslag
från både Vetenskapsrådet och EU.
– På den tiden kunde universitetet in-
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Zaal Kokaia – framgångsrik strokeforskare.

bjuda lovande yngre forskare och stödja
dem tills de kunde klara sig själva som de
här båda har gjort. Nu har inte universitetet och fakulteten sådana ekonomiska
möjligheter längre, säger Olle Lindvall.
Om den tanken gör honom dyster, så
är han desto mer nöjd med att det fallit
så väl ut i bröderna Kokaias fall, inte bara
vetenskapligt utan också på det personliga planet.
– Min familj har blivit vän med båda
familjerna Kokaia och har sett deras barn
växa upp. Så även om min forskning berövat mina egna barn mycket av deras
pappas tid, så har den gett dem nya vänskapsband, säger han.
Kokaia-familjerna är vid det här laget

väl etablerade i Sverige. Merabs fru Tamara Landia är lärare i grafisk design vid
Institute of Communication vid Campus Helsingborg. Hans dotter har examen från Malmö högskola och har nyss
gjort honom till morfar, och sonen spelar
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fotboll i LBK. Zaals fru Tamara Tchikovani är språkvetare och har bl.a. översatt
Ronja Rövardotter och Bröderna Lejonhjärta till georgiska, medan sönerna som
är yngre än sina kusiner fortfarande går i
grundskolan och gymnasiet.
med nära 6 miljoner invånare, ett eget språk och ett
eget alfabet. De flesta svenskar kan inte
mycket om landet, men vet i regel numera att det finns.
– Före Sovjets fall var däremot Georgien inget självständigt land, och mycket
få hade hört talas om det. Alla trodde vi
kom från USAs sydstater, säger Zaal.
Även om de georgiska bröderna numera är seniora forskare, så brinner de
fortfarande för vetenskapen.
– De där magiska ögonblicken när något man kämpat med länge plötsligt faller
på plats, de är fortfarande lika fantastiska.
De får en att stå ut med allt det vardagliga
slitet däremellan, menar Merab.
Georgien är ett land

Han försöker ändå ha tid också för
andra intressen, framför allt tennis och
jakt. Zaal däremot hinner inte med något annat än forskningen.
– Mitt arbete är så roligt att det kan
räknas som hobby också. Jag har ingen
lust att göra något annat, säger han med
ett stort leende.
i Georgien
komma på fötter igen efter en svår omställningstid. Hjärnflykt till utlandet,
som i brödernas fall, har inte varit den
enda följden; många har också fått söka
andra sysselsättningar för att försörja sig.
– Flera av våra gamla kollegor arbetar med helt andra saker idag, säger Merab och Zaal.
De tror att detta gällt också dem, om
de hade stannat i Tbilisi. Och det hade
ju varit synd, både för dem själva, vetenskapen och Lunds universitet.
Idag börjar forskningen

text: INGEL A BJÖRCK
foto : kennet ruona
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Fira
med
SMIL!

Sten Henriksson
började arbeta
med SMIL 1957.
foto : hasse persson

LUs första och Sveriges andra dator fyller femtio
SMIL var Lunds första och Sveriges
andra dator – eller siffermaskin som
man sade då. Den var jämngammal
med den första Volvo Amazonen,
båda fyller 50 år nu i höst.
Denna dator var tio meter lång
och fyllde ett rum i bottenvåningen på Fysicum. Den hade i jämförelse med dagens datorer mycket blygsamma prestanda. Ändå kom den
att betyda mycket både för den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i regionen.

SMIL står för ”Siffermaskinen i Lund”.
Den byggdes med Sveriges allra första dator, BESK från 1953, som förebild.
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Bakom maskinens tillkomst stod i hög
grad Carl-Erik Fröberg, som på statens
uppdrag besökt USA för att studera datamaskiner.
– Den programmerades i maskinkod
med inmatning via hålremsor eller manöverpanel. Man matade in långa sifferserier och det var mycket lätt att göra fel,
säger universitetslektor Sten Henriksson,
som ägnat många timmar åt SMIL i unga
år. Nu är han liksom många andra data
veteraner i pensionsåldern.
När en nyskriven simulator av SMIL
demonstrerades för en rad veteraner nyligen saknade de bara ljudet. SMIL hade
en högtalare och pep ungefär som ett
modem. Man kunde på tonen höra hur

den arbetade och om den gått i spinn.
– Att SMIL hamnade i Lund hade att
göra med Torsten Gustafsson, professor
i teoretisk fysik och rådgivare till Tage
Erlander. Carl-Erik Fröberg var docent
hos honom och studerade amerikanska
”elektronhjärnor” redan på 40-talet, säger Sten Henriksson.
Bland dem som drev på för att få en
datamaskin i Sverige var militären. Marinen krävde bättre skjuttabeller, signaltjänsten ville dekryptera skiffer och
planer fanns på att eventuellt utveckla svenska kärnvapen. En statlig matematikmaskinnämnd inrättades och den
drev BESK (på KTH) medan SMIL hörde till Lunds universitet.
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SMIL konstruerades av Gunnar Wahlström, elektroingenjör på Matematikmaskinnämnden, och utvecklades och
drevs av Fröberg och Kjell Jönsson efter grundritningar från BESK men med
ett billigare minne. Den kostade 110.000
kronor men med senare kompletteringar blev det två miljoner! 1962 konstruerade dock Torgil Ekman en kompilator för
programspråket Algol 60, vilket gjorde
maskinen lättare att använda.
Andra tidiga datorer som byggdes mer
eller mindre efter samma mall var danska
DASK, ryska BESM, Saabs SARA och
Facits EDB-maskin. En svensk dataindustri var alltså på gång, men senare valde regeringen att köpa in maskiner till
Skatteverket från IBM.
– På sikt hade en svensk dataindustri
aldrig klarat konkurrensen med IBM,
tror Sten Henriksson. Det gjorde ju inte
ens de andra amerikanska företagen.
som började använda SMIL. Naturgeografen Torsten Hägerstrand studerade t.ex. hur idéer spreds
geografiskt. Lingvisten Bengt Sigurd sökte möjliga nya ord. Mest arbetade dock
teoretiska och andra fysiker med SMIL.
Forskarna hade gratis tillgång och kunde
själva köra datorn för sina beräkningar.
Med SMIL gjorde man även simuleringar, t ex hur kötiden på ett postkontor varierade under olika förutsättningar.
Studenter fick köra sina egna program
på SMIL, programmeringsundervisning
kom igång vid den nystartade Institutionen för numerisk analys.
Output var nya hålremsor eller en
skrivmaskin för siffror, senare även en
radskrivare för text.
För industrin var beräkningskapaciteten intressant. Företag som Svenska
Sockerbolaget (SSA), Plåtmanufaktur
(PLM), Televerket, Svenska Flygmotor
och Kockums blev flitiga användare.

överst: Har man

fått in SMIL i Ibooken? Jonas Wisbrant demonstrerade för veteranerna
(från vänster:) Sten
Henriksson, Ingemar
Dahlstrand, Jan Bohman, Torgny Hallenmark och Kai Holmgren.

Det var forskare

var 1956 en nyutexaminerad student som av nyfikenhet gick på
en föreläsning av Carl-Erik Fröberg i numerisk analys. Det fanns ännu inte som
ämne men Holmgren tände på det och
fick söka dispens hos universitetskanslern för att få tentera.

t

Kai Holmgren
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till vänster: Jonas

t

Wisbrant demonstrerar datavetaren
Christian Brunchens
SMIL-simulator.
foto : mats nygren

SMIL – Siffermaskinen i Lund

SMIL hade en enkel konstruktion jämfört med dagens datorer. Ett magnetiskt
trumminne hade 40.000 magnetpunkter, motsvarande 40 kiloBit, och var ganska långsamt. BESK hade ett dyrare ferritkärnminne med ringar på ett nätverk
av trådar. BESK var mycket snabbare med
sitt minne av katodstrålerör. Senare fick
dock SMIL ett snabbt ferritkärnminne.
Grundarkitekturen kom från en av
världens första datamaskiner, konstruerad av amerikanen John von Neumann.
Man räknade på den tiden inte i bits
utan i ”ord”. BESK och SMIL klarade mindre än en modern mobiltelefon. En 24timmars väderprognos lär ha tagit 24

timmar att räkna fram mot en timme på
BESK.
Programmering fick från början ske i
maskinens helt egna språk, inga färdiga
program kunde användas, inte ens från
BESK. Det gjorde att det krävdes specialisthjälp att köra maskinen men medel till
sådana tjänster skapades först 1957 från
Naturvetenskapliga forskningsrådet.
Med en kompilator för programspråket Algol 60 kunde program (mjukvara)
från andra datamaskiner användas även
på SMIL. Ändå krävdes det ett ingående
samarbete mellan forskare och programmeringskunniga dataspecialister för att
databehandla forskningsresultaten.
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t

SMIL-seminarier

Två seminarier planeras den 16 oktober för att uppmärksamma SMIL-jubiléet. 50- och 60-talens pionjärer kommer
att medverka vid båda. Den första äger
rum kl 13.15–16.30 i Kårhusets hörsal
på LTH. Där medverkar fysikern Bengt
EY Svensson, datavetaren Sten Henriksson, fil mag Kai Holmgren, datavetarna
Kennet Nilsson och Christian Brunschen
med en SMIL-simulator, kulturgeografen Bo Lenntorp, lingvisten Bengt Sigurd
, datavetaren Torgil Ekman och Ingemar Dahlstrand, tidigare chef på LDC.
Detta är ett samarbete mellan LU, Sveriges Dataförening och Datorföreningen
vid LU och LTH och samtidigt ett inslag
i Lund Software Days 16–18 oktober.
Ett andra seminarium äger rum samma
kväll från 17.30 på Malmö museum.

t

– Det fick jag men jag måste ha varit
först i landet, konstaterar han.
Han var med redan vid starten i augusti 1956 och kodade och programmerade SMIL.
Senare började han på Svenska Flygmotor i Trollhättan, där man arbetade på
engelska maskiner i samarbete med Rolls
Royce för att konstruera efterbrännkammare.
– Jag skrev till Kockums och uppmanade dem att köpa in en matematikmaskin. De nappade och anställde mig
i mars 1961. Som akademiker fick jag
mycket fria tyglar att studera verksamheten och utveckla nya datarutiner.
Ganska snart bedrevs verksamheten i
ett eget bolag, Kockums Computer Systems, med ett 100-tal anställda. De utvecklade system för både teknik och administration som såldes till varv världen
över – svårast var det att övertyga andra
svenska varv. Bolaget finns fortfarande
kvar ägt av brittiska Aveva.
Man ritade upp fartygens komplexa
tredimensionella geometri i datorn och
kunde sedan räkna ut materialåtgång, arbetsrutiner, installationer och t o m styra svetsaggregat och verktygsmaskiner.
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Lunarc

– en modern superdator

Det susar så kraftigt av tusentals små fläktar att blåsten känns
kring öronen. En mycket sval vind
blåser från spalter i golvet och genom de många små datorerna –
totalt över 500 samarbetande processorer – staplade på rack i höga
”skåp”.
Gröna små lampor blinkar och
hundratals kablar bildar nystan på
baksidan mellan alla de små maskinerna. Några enstaka enkla
skärmar står vid ett bord och kan
visa hur stor aktiviteten är – 98
procent den här gången.

LUM har besökt Lunarc, Lunds universitets superdator, placerad i datorhallen i LDC:s nya lokaler på Margaretavägen. Det är egentligen inte en dator
utan fem kluster av sammankopplade
datorer. De äldsta, från senaste sekelskiftet, är nu mogna för pensionering
efter drift non stop i fem–sex år.
Som vanligt betyder nyinköpen
som följer att man får flera gånger mer
datorkraft för pengarna och per kubikmeter. Dock ökar inte längre snabbheten lika mycket som förr.
Hela systemet var integrerat från 1964,
då Kockums ännu gick lysande. De olika svenska divisionerna stod i dataförbindelse och all administration sköttes i
Malmö. Man skötte vid sidan av även datarutiner åt Malmö kommun.
– Med hjälp av bl.a. skickliga reglertekniker på LTH var vi i framkant på det
som sedan kom att kallas CAD-CAM,
berättar Kai Holmgren.
– Betydelsen av SMIL för detta var

Lunarc erbjuder forskarna vid Lunds
universitet (och i viss mån även andra)
gratis datortid för att köra avancerade
beräkningar. Trots att kapaciteten då
och då mångdubblas uppstår det nästan aldrig någon ledig tid. Behovet tycks
omättligt.
– Det gör att många lockas köpa
in egna datorkluster. Man kanske ser
att man kan få ganska mycket datorkraft för, säg, 300.000 kronor. Vad
man glömmer är kringkostnaderna för
drift, kylning och lokaler, som gör att
det på tre år kan kosta 1,5 miljon att
driva klustret. Då är det bättre att placera klustret hos oss och låta oss sköta
kringservicen. Forskaren kan då koncentrera sig på sin forskning, säger Lunarcs föreståndare Göran Sandberg,
professor i byggnadskonstruktion på
LTH.
Bland användarna dominerar kemisterna när det gäller datortid, följda
av forskare i strömningslära och byggnadsmekanik. Även om naturvetare
och tekniker dominerar utgör medicinare och ekonomer en växande skara. Kognitionsvetarna hör till de senast
tillkomna.
främst som den tändande gnistan. Jag
fick blodad tand och vi samarbetade med
forskarna på LU och de med oss.
Som pensionär har Kai senare disputerat i antikens kultur och samhällsliv och använt sina gamla kunskaper att
exakt mäta upp ruiner i Grekland och
Italien!
Carl-Erik Fröderberg förutspådde i
några artiklar 1956 att matematikmaskinerna skulle kunna ersätta ”kontorssla-
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Forsknings
ingenjör Magnus
Ullner tittar på
alla sladdar som
tillsammans bildar ett helt kluster. Datorsystemen kan köra ett
hundratal olika beräkningar
samtidigt.

Lunarc står för ”Centre for scientific
and technical computing”. Som beräkningscentrum fyller det 20 år i år och
kan redan se tillbaka på en svindlande
utveckling. Lunarcs nuvarande styrelseordförande, kemiprofessor Björn Roos,
har varit med hela tiden. Ja, han har
t.o.m. kört Sveriges första dator, BESK,
i Stockholm.
liga användare betyder Lunarc oerhört
mycket. Lunarcs årsböcker ger exempel
– ofta med bilder – på de avancerade beräkningar och simuleringar som datorerna gör möjliga: molekylformen på olika
uranbindningar, instabilitet i eldslågor,
belastning på timmerfogar, teleskopkonstruktioner, framtidens ekosystem i
Skandinavien och nanomönstret hos en
polymerborste och greppfastheten hos en
tetraförpackning – för att nämna några
exempel.
Maskinerna fyller en del av datorhallen på LDC och kräver ungefär hälften

av hela dess elförbrukning.
– Hit måste vi ta oss någon gång i
veckan för att byta en hårddisk eller så.
Arbetsmiljön är inte rolig i längden. Men
det mesta kan vi sköta från vårt rum på
V-huset, säger en av teknikerna, Jonas
Lindemann.
De tre heltidsanställda ser till att systemen fungerar och hjälper användarna.
En grundtanke är att det ska vara enkelt
att använda Lunarcs system. Ingen formell tilldelning av tid sker men ett automatiskt kösystem prioriterar vid behov
de som kört minst.
Ett 70–80-tal forskare vid cirka 25
forskargrupper utnyttjar Lunarcs resurser. Användningen är fri för akademiska användare. Verksamheten finansieras
av LU, Natfak och LTH, som utser var
sin del av styrelsen, samt av Vetenskapsrådet. Ett bekymmer var tidigare att sex
centra slogs om samma pengar, tre av
dessa – NSC (Linköping), PDC (Stockholm) och HPC2N (Umeå) – som nationella centra. Sedan slutet av 90-talet

varna”. Och en roll för administrationen
på universitetet fick datorerna hos LDC
från 70-talet. 1965 bildades Lunds datacentral för forskning och högre utbildning, med tiden kallad LDC.
– Det är inte så viktigt att vanliga datoranvändare förstår hur en dator fungerar men de kan gärna känna till gränserna för vad den klarar av, att den bara
är ett slags mekanisk maskin, förklarar
Sten Henriksson.

BESK användes intensivt och gick
med vinst åt staten men fick inte behålla
pengarna eller satsa dem på utveckling.
I början av 1970 pensionerades SMIL
och ersattes av en mer tidsenlig efterträdare, Univac 1108, placerad på Lunds Datacentral, LDC. Datorer blev vid denna
tid också politiskt intressanta, vilket gav
upphov till debattboken ”Datorer och
politik” från en grupp radikaler i kretsen kring SMIL.

För honom och alla andra vetenskap-
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tillhör alla sex ett metacentrum, SNIC,
som sorterar under Vetenskapsrådet och
samarbetar. SNIC bidrar till Lunarc med
2,4 miljoner och LU med 1,2. Lunarc arbetar fortfarande för att ingen ska ha en
”nationell” särställning.
ett ”avrop” för att
köpa in nya processorer för ca sex miljoner kronor.
– Vi leder när det gäller prestanda i
förhållande till pris och jag tror att vi har
ganska nöjda kunder, säger Björn Roos.
Utvecklingen har gått från stora maskiner på 80-talet till datorkluster i Linux-nätverk under 90-talet. Idag är fem
sådana kluster i bruk parallellt. Man använder noder med två processorer vilka dessutom har dubbla kärnor, vilket
i det kommande systemet sammanlagt
motsvarar 600 vanliga pc-processorer.
Kraven på kylning, stabilitet etc är större men grafikkort och tangentbord behövs inte.
Lunarc invigdes den 20 november
1986. 20-årsjubiléet ska firas den 20 och
21 november vid en SNIC-konferens i
Lund med middag i pelarsalen som höjdpunkt.
I dagarna läggs

mats nygren

Fotnot: På www.lunarc.lu.se kan man se vil-

ka maskiner som används och har använts
och man kan ansluta sig som ny användare,
läsa styrelseprotokoll, se vilka programvaror
som redan finns och vid behov få hjälp med
installation av nya. Andra länkar: www.lunarc.lu.se/SNICInteraction2006/ och www.
snic.vr.se/

Idag kan man säga att LDC är en av
fortsättningarna på SMIL, superdatorn
LUNARC en annan (se artikel ovan),
institutionen för datavetenskap och flera
andra en tredje, medan LUCAS förvaltar delar av den tekniköverföring till industrin som inleddes med SMIL.
Den som vill studera denna datahistoriska klenod kan hitta delar av den utställd på Malmö tekniska museum.
mats nygren
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ANNONS

”Vet du inte
hur du skall göra,
så vet du heller inte
när du gör fel … ”

I en serie annonser kommer
LU Innovation under hösten
att presentera
aktuella nyheter.

Handlingsplan
är bästa kartan.

Vi kan hjälpa dig
med färdriktningen …

Under senvåren och sommaren i år har kommersialisering och tekniköverföring vid Lunds universitet varit i fokus; såväl genom utarbetande av
en handlingsplan som en internationell utvärdering.
Detta arbete har skett parallellt vid alla universitet och högskolor i Sverige.

LU Innovation ökar nu möjligheterna att hjälpa dig
som har tänkbara kommersiella idéer genom att förstärka organisationen:
Vi anställer en affärsutvecklare med tonvikt på
LTH (teknik/patent), och vi har sedan tidigare en
affärsutvecklare inriktad på Medicinska fakulteten,
Helena Ljusberg-Wahren.
Under hösten tar vi också hjälp av Ronald Karlsson som har en lång erfarenhet av affärsutveckling
i tidiga skeden. Han har framför allt arbetat mot
Matematisk-Naturvetenskapliga fakulteten.
Helena Ljusberg-Wahren och Ronald Karlsson
når du på telefon 046-222 12 72 respektive 046222 12 71.

Goda tips är bästa grunden.
Exempel på slutsatser i utvärderingen är:
– LU Innovation har en nyckelroll i innovationssystemet.
– Vi bör satsa på att göra Lunds universitet
mera entreprenörsorienterat.
– Man bör skapa fler tvärvetenskapliga
mötesplatser som skapar nya forskningsidéer men också kommersiella innovationer.
– Man bör ytterligare förstärka samarbetsformerna i hela innovationssystemet runt
Lunds universitet och göra det mera lättförståeligt för användaren.

… och se till
att din idé skyddas.
LU Innovations stöd i patentfrågor kommer att presenteras i sin helhet i nästa nummer av LUM, men
ta gärna kontakt redan nu med Lars Wallentin
(046-222 12 89) om du har frågor kring patent.

Läs mera om såväl handlingsplanen som vår verksamhet på
www.luinnovation.lu.se
34
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Utvärdering – av vaddå?

U

nder den första terminsveckan såg man
många programledare vid LTH rusa runt
med tjocka internkuvert under armen.
Varför denna hektiska aktivitet? Jo, det
gällde att fördela frågeformulär till alla kursansvariga för pågående kurser. Eftersom i stort sett alla
kurser ska utvärderas på detta sätt, så trycks, distribueras, ifylls, insamlas, censureras och skrivs in i
datorn mer än 20.000 pappersblad varje år. Så här
primitivt har det varit sedan systemet infördes, men
nu ska det successivt bli webbaserat.
sedan 2003 ett pedagogiskt frågesystem CEQ, ”Course Experience Questionnaire”,
framtaget i Australien för utvärdering av hela studieprogram. Vid LTH används det på ett annat sätt, för
enstaka kurser. Det producerar enorma mängder siffervärden och diagram. Det delas ut betyg, t.ex. ”God
undervisning +27”. Det hela gör ett trovärdigt, nästan
objektivt, intryck, tills man frågar vad siffrorna betyder. Går man till ”Lathund för tolkning av CEQ-rapporter” så får man förklaring: ”Vad är bra? Vad är dåligt? Allmänt kan sägas att något medelvärde i form
av ”neutralläge” inte finns. Det går inte att anta att
värdet 0 är ”lagom”, och att därmed alla positiva värden är bra och vice versa. Det går bara att säga att ett
högre värde är bättre än ett lägre”. Ännu omöjligare
är det naturligtvis att jämföra siffror för olika kurser.
Det värsta(?) är att dessa utvärderingar alltmer används också vid lärartillsättningar och lönesamtal,
något som de inte alls är avsedda för.
Vid LTH används

resurser åt en så viktig sak som kursutvärdering, men
vi tycker det vore bättre att ha ett brett och bra underlag än ett snävt och mindre bra. Vid LTH:s pedagogiska inspirationskonferenser 2004 och 2006 har vi
utvecklat detta och gett konkreta förslag, se www2.
lth.se/genombrottet/ProceedingsFinal.pdf.
LTH fick mycket beröm tidigare i år i den nationella utvärderingen av
”Men man ska komma ihåg
civilingenjörsutatt denna typ av utvärdering
bildningar. Det
tycker vi är rointe bara har utbildningens
ligt. Även CEQ
kvalitet i fokus, utan främst
nämndes i positikvalitetsarbetets kvalitet.”
va ordalag. Men
man ska komma ihåg att denna typ av utvärdering inte bara har
utbildningens kvalitet i fokus, utan främst kvalitetsarbetets kvalitet, där kvalitetsarbete inte nödvändigtvis har med utbildningens kvalitet att göra,
utan bara med processen för att styra utbildningens kvalitet. Att sedan verkligen åstadkomma utbildningar med kvalitet (bl.a. vårt jobb) är en annan sak.
Varför använder vi då CEQ? Jo, som lojala statstjänstemän lyder vi så klart order. Men borde vi inte
leva som vi lär våra studenter, och våga tänka lite
kritiskt? Vi är övertygade om att det går att finna
instrument som är bra både för processen och realiseringen, och som är till hjälp för alla inblandade
för att utbilda bra civilingenjörer.

gästkrönikan

LTH-professorerna Gunnar Sparr och Knut Deppert skriver om det
instrument för kursutvärdering, CEQ, som används vid LTH sedan
flera år tillbaka. De frågar sig vad det är som egentligen utvärderas,
och undrar om det inte är dags för ett bredare och effektivare system när det gäller den så viktiga kursutvärderingen.

Gunnar Sparr,

att det finns lite oklara frågor och siffror, säger någon, man har ju fritextkommentarerna att gå efter vid uppföljningsmötena.
Sant, och så har det alltid varit, även före CEQ. Men
här läggs ner mannaår i lärartid, och den måste användas effektivt. Det är inte fel att använda så mycket
Men det kan väl inte skada
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professor,
Matematik (tekn fak)
Knut Deppert
professor, utbildningsledare,
Fasta tillståndets fysik
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insändare
krytera internationella studenter. Vi menar att fördelarna med en internationellt
öppen högskola mer än väl kompenserar
för kostnaderna för utomeuropeiska studenter. Antalet utomeuropeiska studenter uppgick 2003/2004, enligt SCB, till
2080 per år i hela Sverige. Det är mindre
än 0,6 procent av det totala antalet studenter. Fördelarna med att dessa studenter får läsa i Sverige är bland annat att
de delar med sig av sina erfarenheter och
perspektiv till sina studiekamrater. Därmed ökar utbildningens kvalitet för alla
studenter.
Studieavgifter ökar den sociala sned-

Det är på förslag att studenter från icke-ESS-länder ska betala för sin utbildning i Sverige.
Här Arrival Day vid LU. foto : kennet ruona

Vilka är argumenten för
att införa studieavgifter?
studieavgifter. Erland Ringborgs stu-

avgifter tror vi att
svensk högskoleutbildning blir mindre
konkurrenskraftig när det gäller att re-

några argument och
vi vet att det finns många vid universitetet som också är skeptiska till att införa
studieavgifter. Principen om avgiftsfrihet är central för den svenska högskolan
och måste värnas. Universitetet ska vara
en aktiv röst i samhällsdebatten, men var
är debatten om principen om avgiftsfrihet och den fria akademin? Därför frågar vi oss, vad är argumenten för att införa studieavgifter för studenter utanför
EES? Göran Bexell, varför är detta ”ett
bra förslag”?
Vi har nu anfört

Martin Lundqvist

Genom att införa

Ordförande
Lunds Universitets Studentk årer

t

dieavgiftsutredning har föreslagit att studieavgifter ska tas ut för studenter som
kommer till Sverige från länder utanför
EES-området. Lunds universitets rektor Göran Bexell har sagt att han tycker
att ”detta är ett bra förslag”. I tidningen
Lundagård (nr 6/2006) framför Göran
att ”svenska skattebetalares pengar inte
ska gå till att ersätta studenter från hela
världen”. Lunds Universitets Studentkårer delar inte Görans åsikt, utan tycker att förslaget är riktigt dåligt. Därför
har vi under det senaste året demonstrerat mot införande av avgifter vid varje
universitetsstyrelsemöte.

Vi vill varna för att om man bryter
mot principen om avgiftsfria studier så
riskerar avgifter att bli en naturlig del av
högskolans verksamhet. Dåvarande utbildningsminister Thomas Östros anförde ”Jag har i flera debatter i den här
kammaren varnat för att om man börjar
införa avgifter för studenter som kommer från länder utanför EES-området
så kommer detta att vara en murbräcka
som till slut driver fram avgifter för också svenska studenter”.

rekryteringen, det har vi sett exempel
på i England. En kompensationsåtgärd
kan vara ett stipendiesystem, men som
Erland Ringborg påpekar, skulle ett sådant innebära stora kostnader som äter
upp avgiftsintäkterna.
Utbildning är inte en handelsvara.
Studenter är inte kunder. Studenter är
medarbetare i den fria akademin. Med
avgifter kommer studenter att se sig själva som kunder och akademin förlorar
då en viktig inspirationskälla och samarbetspartner.

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

Vi måste prioritera vad svenska
skattepengar ska användas till
I debatten om studieavgifter finns många åsikter i svang.
Frågans politiska framtid är långtifrån
klar. Hur den nya regeringen hanterar
frågan vet vi ännu inte och i EU-kommissionen finns starka krafter för ett generellt införande av avgifter. I en svensk
situation kan det tyckas märkligt att påstå att ett lagt förslag om vissa studieavgifter är acceptabelt eller bra. Därför vill
jag gärna förklara vad jag menar. Jag syftar inte på enskildheter i Erland Ringborgs förslag utan bara på huvuddragen
i detta och Leif Pagrotskys ståndpunkt.
Det är minst lika viktigt att lägga märke till vad förslaget inte föreslår som vad
det föreslår.
studieavgifter.

studieavgifter dök
upp för några år sedan utbröt en debatt
om studieavgifter för alla studenter vid
svenska universitet. Några såg detta som
en metod för bättre finansiering av utbildningen. Jag tillhörde dem som menade att bättre villkor måste skapas på
annat sätt, främst ökade statliga anslag.
Vi har en fin tradition med fri tillgång
och den bör fortsätta. Detta har för mig
hela tiden varit det viktiga och här har jag
samma uppfattning som Martin. Det är
orsaken till att man kan se det som ett
bra förslag. Resten är för mig mer pragmatiska synsätt.
Den snabba europeiseringen av den
högre utbildningen medför ökat studentutbyte. Med någorlunda jämn fördelning av inkommande och utresande
och ett stipendieringssystem kunde man
önska fri tillgång i hela Europa. Nu är det
inte så. Avgifter tas ut på alltfler håll och
skall man sia om framtiden lutar det åt
att den utvecklingen fortsätter.
När frågan om
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När det gäller inkommande studenter från världen i övrigt har många rektorer ställt sig positiva till avgifter, av olika skäl. Jag tror inte att det skulle leda
till förbättrad ekonomi, men antalet inkommande ökar förmodligen om avgiftsfriheten behålls. Det för mig avgörande skälet är det politiskt-ekonomiska
att det skall råda en rimlig fördelning av
kostnaderna och att vi måste prioritera
vad svenska skattebetalares pengar ska
gå till. Egenartade konsekvenser kan bli
följden, som t.ex. att satsa skattemedel på
att utbilda civilingenjörer från USA, civilekonomer från Kina och jurister från
Australien, länder med stora ekonomiska resurser, vilka sedan reser tillbaka till
sina hemländer, samtidigt som det finns
behov av offentliga medel till ökade studiemedel, bättre studentbostäder och
höjd kvalitet på den grundutbildning vi
redan har. De politiker jag talar med har
alla samma uppfattning.
är ett system med
stipendier för behovsprövade studenter.
Sådana stipendier bör sponsras av såväl
utsändarländer som mottagande. Meritprincipen bör gälla för tillträde och inte
betalningsförmåga. Om det blir aktuellt
med avgifter i Sverige, måste studiemedel kompensera och stipendiemöjligheter öka.
Studentutbytet mellan länder i Europa medför många nya problem och möjligheter. Se bara hur motståndet i Danmark växer mot att svenska studenter
lägger beslag på alltfler platser i läkarutbildningen i Köpenhamn i och sen vill ha
jobb i Sverige. Tillgång och efterfrågan
kommer att styra över gränser och krav
på lika villkor och fördelade kostnader
En förutsättning

kommer öka samtidigt som policyn är
ökad integration.
Så har vi riskargumentet. Visst finns
det risker, men om politikerna vill besluta om avgifter gör de det, oavsett detta
förslag. Det finns i förslaget något som
motverkar snabba kast i opinioner, nämligen åtgärden att lagstifta mot införande av avgifter för svenska och EU-tillhöriga medborgare.
Slutligen anför Martin att studenter genom avgifter skulle se sig själva som kunder. Jag har svårt att tro att studenterna på
Stanford ser sig enbart som kunder eller
att lärarna där behandlar sina studenter
enbart som kunder; då skulle de snabbt
åka ut. Om någon anställd vid vårt universitet ser en student enbart som medel
för att öka genomströmning eller liknande, är det inte acceptabelt. ”Studenter är
medarbetare i den fria akademin” skriver
Martin och det är något vi absolut hävdar
vid LU. Att reducera sig själv eller andra
till enbart att vara en kund strider mot
universitetets värdegrund.
att sörja om förslaget
inte går igenom och inte jubla, om det
går igenom. Avgifter eller ej, långt viktigare är att vi vid vårt universitet tillsammans arbetar för att skapa så attraktiva utbildningsmiljöer att vi lockar
kvalificerade studenter från hela världen,
t.ex. genom nya utbildningar på avancerad nivå tillsammans med andra universitet. Ökad internationell samverkan är
ett mål. Egentligen borde alla med examen från LU ha tillbringat ett antal månader vid ett utländskt universitet, t.ex.
tillhörigt LERU eller U21.
Jag kommer inte

Göran Bexell
rektor

37

Forskningens Dag | 31 oktober & 1 november

Nya vägar för
cancerbehandling
Forskare från Lund och Malmö föreläser, visar utställningar och svarar på frågor om nya sätt att diagnostisera
och behandla cancer. Kom, se, lär och lyssna!
Malmö | Tisdag den 31 oktober, kl 14.00–18.00
Jubileumsaulan, Universitetssjukhuset MAS
Lund | Onsdag den 1 november, kl 14.00–18.00
Aulan, Universitetssjukhuset i Lund
Arr. Medicinska
fakulteten, Lunds
universitet,
Universitetssjukhuset i Lund
och Universitetssjukhuset MAS,
Region Skåne.

Programmet avslutas i Malmö med utdelning av pris till yngre
framgångsrik forskare vid Universitetssjukhuset MAS och i
Lund med utdelning av Eric K. Fernströms priser till yngre
forskare och ett av Nordens mest prestigefyllda medicinska
pris, Eric K. Fernströms Stora Nordiska pris.
För program se:

www.med.lu.se

Fler verksamheter
på Fysikum
Fysikums labverksamhet lämnar nu 2600 kvm lokal i centralt
läge i Lund, korsningen Tornavägen/Sölvegatan. De lämnar
lokalerna till förmån för Lunds Universitets Centrum för Innovation och Entreprenörskap, Lunds universitets länk mellan
universitetet och näringslivet. De stöder och uppmuntrar aktivt sina forskare att kommersialisera sina forskningsresultat.
På det sättet görs forskningen tillgänglig för allmänheten. LU
Innovation finns idag utspridda i Lund på bl.a. Ideon. Tanken är
nu att samla hela verksamheten på ett ställe. Fysikums gamla
lablokaler skall nu byggas om till moderna kontorslokaler. Entreprenaden påbörjas under hösten och lokalerna skall stå färdiga hösten 2007. Arkitekt är FOJAB arkitekter AB.

www.akademiskahus.se
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KIA-gruppen blir KIA-konsult

BOKEN

I somras övergick
den konsultverksamhet, som bedrivits av
KIA-gruppen inom Planeringsenheten,
i en självständig servicefunktion, KIAkonsult – Kvalitetsutveckling i administrationen under ledning av Kristina
Olsson tel 046-2221539 eller e-post Kristina.Olsson@kia.lu.se. KIA-konsult har
främst till uppgift att ge stöd och hjälp
i konsultform till institutioner, områden
och andra arbetsenheter i organisations-,
rutin- och kompetensfrågor avseende administrationen

Under vinjetten ”Boken” publicerar LUM korta notiser om
böcker som skrivit av LU-forskare och -lärare och som har intresse utanför det egna facket.
Vi tar gärna emot tips!

administration.

KIA-gruppen anordnade även utbildningar för institutionspersonal med löpande administrativa arbetsuppgifter.
Den verksamheten samt den utbildningsansvarige Mats Hagwall har flyttats över till Personalenheten. För institutionspersonal innebär detta ingen
skillnad utan kurserna finns, precis som
tidigare, på den administrativa portalen
där man också anmäler sig. Mats Hagwall träffas på 046-2221538 eller e-post
Kiakurser@pers.lu.se

Professorsinstallation
Universitetsaulan, 20 oktober kl 16.00
David Kerr, missionsvetenskap
Gregor Noll , folkrätt
William Agace, experimentell medicinsk

forskning
Anders Bjartell , urologi
Anna Hultgårdh-Nilsson, molekylär

kärlbiologi
Fredrik Ivars, immunologi, ssk cellulär

och molekylär immunologi
Bo Jönsson, miljömedicinsk kemi
Magnus Karlsson, medicinsk forskning
Juan Merlo, folkhälsovetenskap med ssk

inriktning mot samhällsmedicin
Inga Odenholt-Malmfors,
infektionssjukdomar
Rui-Dong Duan, experimentell medicinsk
forskning

Rikard Schönström,

litteraturvetenskap
Bo Petersson, statsvetenskap
Göran Ahlström, ekonomisk historia
Krister Moberg, handelsrätt
Per Möller, kvartärgeologi
Allan Rasmusson, växtfysiologi
Mohsen Assadi, kraftverksteknik
Jurek Pyrko, energihushållning
Svend Frederiksen, termisk energi-

teknik med inriktning fjärrvärme- och
miljöteknik
Lena Jeij, byggande och byggnader i ett
hållbarhetsperspektiv
Stephanie Reimann-Wacker,
matematisk fysik

HÄR KAN DU GÖRA VAD DU VILL. NÄR DU VILL, ÅRET RUNT.
Här är bästa platsen för Kurser, Konferenser, Nöjen och Events. För
bara 2 eller 375 gäster samtidigt. Mitt i Skåne och Öresundsregionen.
Välkommen!
Se mer på www.backagarden.se. Ring 0413-746 00

BACKAGÅRDEN HÖÖR
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Ecotourism
in Scandinavia
”Ekoturism” har börjat bli på modet.
Men vad innebär ordet egentligen,
och kan man alls tala om ekologiskt
hållbar turism om turisterna rest i
flyg eller bil för att komma ut i naturen? Och vart tar ekologin vägen i all
upplevelseturism med kajakpaddling,
forsränning, hundspannsfärder och
björnsafari? Hur påverkas allemansrätten, och finns det risk för att samekulturen förvandlas till överkommersialiserad kuriosa?
Dessa frågor diskuteras i antologin
Ecotourism in Scandinavia med Stefan
Gössling och Johan Hultman från Institutionen för Service Management
som redaktörer. Förlaget är Cabi,
www.cabi.org.

Pingvinliv
Zooekologen och fågelforskaren
Susanne Åkesson har skrivit den populärvetenskapliga texten till Brutus Östlings foton i boken Pingvinliv
( Norstedts).
Pingviner har vad som på naturpolitisk fackjargong lär kallas ”hög pandafaktor”, dvs. stor charm för mänskliga
betraktare. Susanne Åkesson kompletterar de fina bilderna med fakta
som att det finns 17 pingvinarter från
Antarktis till Ecuador, att kungsping
vinen kan dyka ner till 350 meters
djup, att arter som flyttar efter häckningen kan färdas flera hundra mil
simmande, och att afrikanska pingviner gräver hålor i marken för att skydda sig mot den heta solen.
INGEL A BJÖRCK
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På gång

Bunden eller
rörlig ränta?

9 oktober Inspirationsmöte. Om hållbar utveckling i forskning och utbildning
vid Lunds universitet. Kl 13.30 i Kårhusets
hörsal, Lund.

Färs & Frosta Taklån
Lånet med den bundna och rörliga räntans fördelar!

Den enda bank du behöver.
Kundtjänst 046-37 18 00 Internet: www.fofspar.se

Stiftelsen Apotekare Hedbergs
fond för medicinsk forskning
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för
Medicinsk forskning avser att 2006 dela
ut minst 300.000 kronor för avancerad
medicinsk forskning i Sverige. Fonden kommer denna gång att prioritera
projekt som avser klinisk forskning inom
området Andningsorganens och rörelseorganens sjukdomar. Beloppet kommer
att fördelas mellan lägst 5 och högst 10
sökande. Anslagen kan användas såväl
för lönekostnader som för apparatur men
inte för kongress- eller studieresor. Om
projektet avser en del av ett större (t.ex.
VR-) projekt kan forskningsprogram för
detta projekt bifogas ansökan. I annat fall
skall separat forskningsprogram (högst 4
sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Anslagen kommer
att delas ut under februari månad 2007.
Vetenskaplig och ekonomisk redovisning
skall ske till fonden inför ny ansökan
eller senast inom tre år.

40

PUL (Personuppgiftslagen) Sökande
uppmärksammas på att registrering
av personuppgifter kommer att ske.
Anslagsmottagarnas namn kommer att
läggas ut på Stiftelsens hemsida.

Skriftlig ansökan i fyra
exemplar på särskild blankett
skall vara fonden tillhanda
senast 31 oktober 2006.
Ansökningsblanketterna kan hämtas på
Advokatﬁrman Glimstedts hemsida
www.glimstedt.se (Klicka vidare till
TORGET). Blanketterna skall sändas till
fonden under adress:
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond,
c/o advokat Henrik Bolander,
Box 1246, 221 05 Lund
(tel 046-12 40 30,
henrik.bolander@glimstedt.se)

10 oktober Mångfaldens möjligheter
– från ord till handling! Personalenheten
inbjuder till ett prefekt/chefsseminarium om
mångfaldsfrågor. Diskrimineringsombudsmannen medverkar. Kl 13.30 på Spoletorps hörsal,
Spolegatan 8 i Lund.
11 oktober Utställning. ”Bakom ficklandet”. Med anledning av utställningen visas filmen om konstnären Meta Isaeus-Berlin av Carl Dicker. Publiken kan också få möta
konstnären själv. Kl 12.00 på Skissernas museum, Lund.
11 oktober Studentafton. Claes Grundsten visar ett urval av sina naturbilder. Kl
19.00 på Akademiska Föreningen, Lund. Info:
www.af.lu.se
12 oktober LUCSUS Seminar. ”Their
peace – our securiy: How do we share our
responsibility for the world?”. Anders Oljelund, deputy director general, Swedish ministry for foreign affairs. Geocentrum 1, Sölvegatan 10, 1st floor, kl. 13.15.
12 oktober Biology Seminars at COB.
”The function and physiology of some
unusual sensory systems in seals, snakes,
fish and insects”, Horst Bleckmann (Bonn
University, Germany). Kl 15.00 Biology lecture
hall, Sölvegatan 35, Lund.
13 oktober Seminarium. ”Perioperativa
dagen – nutid och framtid för ett optimalt
vårdförlopp”. Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, bjuder in medarbetare vid fakulteten och universitetssjukhusen till en heldag. Program: www.med.lu.se/klinvetlund. Bindande
anmälan till Christoffer.Mansson@med.lu.se. Kl
9.00 aulan, Universitetssjukhuset i Lund.
15 oktober Tonsättarfestival: Sjostakovitj 100 år! Sjostakovitj skulle ha fyllt 100
år i år och det firas med Tonsättarfestival på
Akademiska kapellet. Sex söndagar i rad, med
start den 15 oktober, ger lärare och studenter vid Avdelningen för musikvetenskap i Lund
och Musikhögskolan i Malmö såväl föreläsningar som kammarmusikkonserter med anknytning till Dmitrij Sjostakovitj. Föreläsningarna och konserterna är ett samarbete mellan de
båda musikutbildningarna, Akademiska kapel-
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let och Musik i Syd. ”Politisk musik – Dmitrij
Sjostakovitj, Macbeth och Bibij Jar”. Kristian Gerner, professor i historia. Dmitrij Sjostakovitj; Cellosonat op. 40. Karin Andersson,
cello och Magdalena Prahl, piano. Kl 15.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund. Se även
www.akadkap.lu.se/o.o.i.s/6687

25 oktober Konferens. Om marin undersökningsteknik, MUT06. En teknik som
används när man karterar och utforskar havet.
Konferensen vänder sig till både utförare, beställare och forskare inom området. Kl 9.00 på
Scandic Star Hotel, Lund. Info: www.th.lth.se/
havsteknik

16 oktober SMIL 50 år – Om pionjärtiden runt Sveriges andra dator. Två jubileumsseminarier med 50- och 60-talets datorpionjärer. Kl 13.00 LTH, Kårhusets hörsal,
Lund. Se även notis på sidan 32 samt http://
events.cs.lth.se/Entries/smil50/lucasView_html

26 oktober LUCSUS Seminar. ”The revised EU strategy for sustainable development – implications for Europe and Sweden”. Lars Lundberg. Kl 13.15 Geocentrum 1,
Sölvegatan 10, Lund. Info: www.lucsus.lu.se/
html/lucsus_seminars.aspx

18 oktober Scandinavian SCM day. The
SCM day in an opportunity for people from
academia and industry with a passion for Software Configuration Management to get together. Kl 9.30 LTH, E-huset, sal E:1406, Lund.
Info: www.cs.lth.se/SNESCM/Common/SCMday-06/

26 oktober Ecology Seminar. ”Nature´s
many small experiments: evolution in
populations on the move”, Barbara Giles,
Dept. Of Ecology, Environment and Earth Sciences, Umeå University. Kl 14.00 Blue hall,
Ecology building, Lund. Info: www.biol.lu.se/
ekologi/seminars.html

19 oktober Seven Challenges for Sustainability – Depletion of Oceanic Fish
Stocks. LUCSUS convenes a series of events
with the title Seven Challenges for Sustainability. A part of this, a whole day seminar on marine fishing and sustainabiltity issues takes place on October 19th. Kl 10.00 Geocentrum 1,
Sölvegatan 10, Lund. Info www.lucsus.lu.se/
html/7th_challenge.aspx

26 oktober Biology Seminars at COB.
”In vivo enzyme activity of plant terminal oxidases”, Miquel Ribas-Carbo. Kl 15.00
Biology Building, Sölvegatan 35, Lund. Info:
www.biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html

19 oktober Sandblomdagen II. En kväll
med dansaren och koreografen Virpi Pahkinen,
poetiska texter av: Jean Dubuffet, Vincent van
Gogh och Henri Michaux – Skulpturer kring
dans: konstnären Hanns Karlewski. Kl 12.00
Skissernas museum, Lund. Info: www.adk.lu.se
19 oktober Biology Seminars at COB.
”Plant defense signaling” Dierk Scheel
(Leibniz Institute of Plant Biochemistry, Germany). Kl 15.00 lecture hall, Physiology buildning, Helgonavägen 3 B, Lund. Info: www.
biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html
22 oktober Tonsättarfestival: Sjostakovitj 100 år! ”Pergament, Sjostakovitj och
den svenska sovjetbilden”, Henrik Rosengren, doktorand vid Historiska institutionen.
Dmitrij Sjostakovitj: Sångcykeln ”Från den judiska folkpoesin” op. 79. Mette Suadicani, sopran, Lina Kindblad, alt, Josep Cusó, tenor och
Conny Antonov, piano. Kl 15.00 Kapellsalen,
Palaestra et Odeum, Lund. För mer info, www.
akadkap.lu.se/o.o.i.s/6687
25 oktober Konferens ”Internation
Food & Health innovation conference
2006”. Info www.skanefoodinnovation.com/
IFHIC2006/
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27 oktober Ekokardiografins Dag. Arr
Kardiologi, HLD, Universitetssjukhuset i Lund/
Avd för kardiologi, KVL, Lunds universitet. Anmälan senast den 23/10 till Monica Magnusson@kard.lu.se eller 046-173518, fax 046157857.
29 oktober Tonsättarfestival: Sjostakovitj 100 år! ”Dansande Sjostakovitj någonsin Charleston?”, Tore Eriksson,
universitetslektor i musikvetenskap. Dmitrij
Sjostakovitj: pianokvintett op. 57. Kerstin RiisJensen, violin, Hedda Heiskanen, violin, Hanna
Boström, viola, Stefan Moberg, cello och Nina
Veshovda, piano. Kl 15.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund. Se även www.akadkap.
lu.se/o.o.i.s/6687.
31 oktober & 1 november Forskningens Dag. Nya vägar för cancerbehandling. Den 31 oktober och den 1 november inbjuder Medcinska fakulteten vid Lunds
universitet och Region Skåne tillsammans
med Eric K. Fernströms Stiftelse till en spännande dag om den senaste cancerforskningen. Kl 14.00 Jubileumsaulan, MFC, ing 59,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Info och
program: www.med.lu.se/forskning/forskningens_dag/
2 november Ecology Seminar. Carl Folke, University of Stockholm. Kl 14.00 Blue Hall,
Ecology building, Lund.

14 oktober

Aniara 50 år senare
Lördagen den 14 oktober klockan 14.00
på Språk- och litteraturcentrum hålls ett
symposium om Harry Martinssons Aniara,
ett av 1900-talets mest uppmärksammade diktverk. I höst är det 50 år sedan detta verk gavs ut. Under symposiet ger fem
forskare perspektiv på Aniara. Från Lund
professor Björn Larsson som översatt Aniara till franska och Johan Stenström, docent i litteraturvetenskap. Sara Danius,
docent i litteraturvetenskap i Uppsala, Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap i Stockholm samt Anita Sundman,
docent i astronomi i Stockholm. Dessutom
ges programmet ANIARA - ett rymdäventyr av Harry Martinson, dramatiserad av
Helge Skoog och med Helge Skoog i alla
rollerna.

19 oktober

Seminarium om
hållbart havsfiske
Lunds universitets centrum för studier av
uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) anordnar den 19 oktober ett heldagsseminarium om internationellt havsfiske och
hållbarhetsfrågor. Titeln är Seven Challenges for Sustainability – Depletion of Oceanic Fish Stocks och evenemanget ingår
i en satsning där sju viktiga framtidsfrågor kopplade till hållbar utveckling fokuseras. Ambitionen är att belysa havsfiskeproblematiken ur ett flerdimensionellt
perspektiv, där såväl vetenskapliga inlägg
som andra samhällsaktörer ges utrymme. Inbjudna forskare är bland andra Olof
Lindén, World Maritime University, Anna
Gårdmark, ekolog från LU och numera
forskare vid Fiskeriverket samt Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi vid
LU och bland annat känd från TV:s Fråga Lund. Även representanter från Sveriges Fiskares Riksförbund, Coop Norden
AB och WWF m.fl. deltar. Mer info: www.
lucsus.lu.

26 oktober

BMA-dag
Den 26 oktober arrangeras BMA dagen
2006. Dagen vänder sig till teknisk labpersonal på LU. Förutom ett föreläsningsprogram deltar olika labföretag i en utställning. För mera information om dagen
hänvisas till Kersti Larsson tel 2 06 38,
email: kersti.larsson@med.lu.se
41

disputationer

Kl 10.15 i sal M:B, M-huset, Ole Römers väg
1, Lund.

6 oktober

13 oktober

Fredrik Liedberg i urologi: ”Invasive bladder
cancer – Aspects on staging and prognosis”
Kl 9.00 i föreläsningssal 1, Universitetssjukhuset i Lund.
Mia Persson i datalogi: ”Approximation and online algorithms with applications
in computational biology and computational
geometry”. Kl 13.15, sal E:1406, E-huset, LTH,
Lund.
Annika Friberg i kemi, inriktning organisk kemi: ”Bicyclic ligands and catalysts in
asymmetric synthesis”. Kl 10.30, föreläsningssal B, Kemicentrum, Lund.
Andreas Lindgren i fysik: ”Studies of
molecular and cluster fragmentation using
synchrotron radiation: Measurements and models”. Kl 10.15, föreläsningssal B, Fysiska institutionen, Lund.
Faina Reinprecht i geriatrik: ”Hypertension, blood pressure, cognition and cerebral
blood flow in the cohort of ”men born 1914”.
Kl 13.00, Medicinklinikens aula, ing 35, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

11 oktober
Ann-Christin Janlöv i vårdvetenskap: Participation in needs assessment of older people
prior to public home help. Older persons´, their
family members´ and assessing home help
officers´experiences”. Kl 9.00 i hörsal 1, Vårdvetenskapens hus, Lund.

12 oktober
Erik Almqvist i kirurgi: Early parathyroidectomy in mild primary hyperparathyroidism: effects on heart and bones”. Kl 14.00, kirurgiska klinikens aula, ing 42, universitetssjukhuset
MAS, Malmö.
Irina Gabrielaitiene i värmeöverföring:
”Modelling of turbulent flow and heat transfer Phenomena in pipes of district heating including transient temperature propagation”.

Anna Lena Törnqvist i neurovetenskap:
Deep brain stimulation in Parkinson´s disease
and essential tremor outcome and experiences from patients´and spouses´perspectives”.
Kl 9.00, Astronomiska institutionens föreläsningssal, Sölvegatan 27, Lund.
Petra Håkansson i experimentell klinisk genetik: ”Molecular and functional studies of the bcr/abl1 fusion gene”. Kl 10.00,
Föreläsningssal F3, Centralblocket, Universitetssjukhuset i Lund.
Anja Enell i kemisk teknologi med inriktning mot biogeokemi: ”Leaching of polycyclic aromatic hydrocarbons using a column
method”. Kl 10.15 i stora hörsalen, Kamprad
Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.

14 oktober
Claes Evenäs i litteraturvetenskap: ”Att
skriva sin stad – och bevaka världen. Runer
Jonsson i Nybro Tidning”. Kl 10.15 i hörsalen,
Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken
12, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Henrik Engblom i klinisk fysiologi:
”Quantitative assessment of myocardial infarction on the relationship between anatomy and
elctrophysiology using MRI and ECG”.
Johan Undén i neurokirurgi: ”Clinical
aspects of biological brain demage markers”.
Michael Ljunggren i vattenförsörjnings- och avloppsteknik: ”Dissolved air flotation and microscreening for particle separation in wastewater treatment”.
Laurent Roybon i neurobiologi: ”Stem
cell plasticity controlling neuronal differentiation prior to cell transplantation”.
Ann-Christine Hallberg i folkhälsovetenskap: ”Parental support in a changing society”.
Caroline Wachtler i allmänmedicin:

Fräscht, gott och enkelt!
Hos oss komponerar du själv ihop baguetter
och sallader från cirka 40 olika tillbehör, både
för avhämtning och utkörning
Som catering kan vi även erbjuda smörgåstårtor, smörrebröd, tartar, landgångar, buffé
och snittar.
Du hittar hela vår meny på www.ghsc.se
GH Sandwich & Coffee • Daghamarskjöldsv. 1C • 046-18 88 98 • Öppet 8-14
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”Cultural discord in an medical context: A
challenge for psysicians”.
Jenny Fredriksson i experimentell
endorinologi: ”Genes predisposing to type 2
diabetes and cardiovascular mortality”.
Adam Lindhagen i antikens kultur och
samhällsliv: ”Caleacte. Production and exchange in an orth Sicilian town c. 500 BC – AD
500”.
Staffan Bergström i kemi, inriktning
analytisk kemi: ”Strategy for monitoring organic pollutants in waste water with focus on
improved sample preparation”.
Dan-Erik Andersson i etik: ”En moral för
hela världen? En analys av Hans Küngs projekt
weltethos”.
Tomas Fransson i kyrkovetenskap:
”Kristi ämbete” Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan”.
Anders Eriksson i matematik: ”Automatic shape modelling with applications in medical imagning”.
Nick Sirijovski i kemi: ”Magnesium chelatase: Insights ino the first step of chlorophyll
biosynthesis”.
Sune Sporring i kemi: ”Extraction of
PCBs and PCDD/Fs from food and feed matrices using pressurised liquid extraction (PLE)”.
Jan Erik Solem i matematik: ”Variational
problems and level set methods in computer
vision – theory and applications”.
Mikael Åkesson i zoologisk ekologi:
”Quantitative genetics and genome structure in a wild population: the use of a great reed
warbler pedigree”.
Martin Lundqvist i astronomi: ”Spectral
analysis of neutron capture elements in the laboratory and stars”.
Malin Sjödahl i teoretisk fysk: ”Phenomenology of diffractive higgs production and
large extra dimensions”.
Birgitta Bommarco i svenska med didaktisk inriktning: ”Texter i dialog. En studie
i gymnasieelevers litteraturläsning”.
Elisabet Werntoft i vårdvetenskap med
inriktning omvårdnad: ”Older people´s
views of prioritisation and resource allocation
in health care”.
Johan Persson i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”Effets of high intensity
focused ultrasound on the intervertebral disc”.
Marcus Järås i molekylär medicin och
genterapi: ”Development of adenoviral vectors for studying hematopoietic stem cell founction”.
Karin A M Samuelson i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad: Sedation during mechanical ventilation in intensive care”.
Anna Lagergren i stamcellsbiologi:
”Tissue specific functions of early B-cell factor
in cellular differentiation”.
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hänt!
MATS BERGLUND, professor i klinisk alko-

holforskning och verksam i Malmö har av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) utsetts till mottagare av årets
drogforskningspris.
OLLE EKBERG, professor i diagnostisk radio-

logi, Malmö har utsetts till mottagare av Tage
Sjögrens pris 2006. Priset delas bara ut vart
fjärde år av Svenska Läkaresällskapets Nämnd.
DOCENT LENA ELIASSON, som leder fors-

kargruppen Islet Cell Exocytosis, har fått ett bidrag på 100.000 euro från European Foundation for the study of Diabetes (EFSD). Bidraget
gäller EFSD programmet ”EFSD/MSD European Studies of Beta Cell Function and Survival”.
HYLLAD SUPERINNOVATÖR. Föreningen Industri-

ell Utveckling har utnämnt
professor Sune Svanberg
till superinnovatör. Diplomet med beviset för denna
hederstitel överlämnades
på Ideon i augusti. Svanberg, professor i atomfysik, hedras för sitt engagemang i grundandet
av ett flertal företag, däribland Ideonföretagen
GasOptics och Spectracure. Det sistnämnda
arbetar med nya metoder att bota cancer med
hjälp av laser. Metoderna har han utvecklat tillsammans med bl.a. sin hustru, läkaren Katarina Svanberg.
Sune Svanberg har också för ett par veckor sedan fått Celsiusmedaljen i guld, Kungliga
Vetenskapssocieteten i Uppsalas främsta utmärkelse! Som om inte detta vore nog har han
även utnämnts till Einsteinprofessor i Kina!
– Festligt att jag som mest sysslar med
grundforskning har lyckats hitta så många til�lämpningar för lasertekniken, säger han.

Tjänster
Två (2) studiestöd för forskareutbildning i Arkeologi/Antikens kultur och samhällsliv/Historisk arkeologi/Historisk osteologi, med placering vid Institutionen för
arkeologi och antikens historia och/eller Etnologi/Humanekologi med placering vid Etnologiska institutionen. Ref nr 4943, ans 6 okt. Info
046-2229475, 046-2224946.
Doktorand i numerisk analys med inLUM nr 8 | 2006

Hedersdoktor i Thailand
Professor Leif Bülow har blivit hedersdoktor i Thailand, i medicinsk teknologi vid Mahidol University i
Bangkok. I somras tog han – ur kung Bhumibols hand
– emot sin nya värdighet som styrks av den granna
dräkt han fick med sig hem.
Leif Bülow och Avdelningen för tillämpad biokemi har
samarbetat med forskare i Thailand i mer än tjugo år,
främst genom flera utbytesprogram för forskarstuderande. Åtskilliga thailändska doktorander har gjort
en del av sina studier i Lund. Minst tio av dessa har nu
avlagt doktorsexamen. Bülow har också hjälpt till att
skapa en dubbel doktorsexamen mellan universiteten
i Mahidol och Lund.
– Forskarna har arbetat med bioteknik i någon
form, ofta kring antibiotikaresistenta bakterier som
är ett stort problem där nere, säger Leif Bülow. Vi har
också samarbeten kring insamlande av aktiva substanser ur medicinalväxter från regnskogar i Thailand.
De har ett stort intresse av sådana från sin traditionella medicin.

NY REKTOR. Professor Lars Carlsson har ut-

setts till rektor för Högskolan i Kristianstad.
Förordnandet gäller från 1 januari 2007 till den
31 december 2012.
Lars Carlsson är idag professor i statsvetenskap vid Institutionen för industriell ekonomi
och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.
FYSIOGRAFPENGAR. 29 unga forskare vid

Lunds universitet har fått resepengar vid Kungliga Fysiografiska Sällskapets senaste utdelning. Resorna går oftast till USA, men några
forskare ska också fara till Kina, Japan och Argentina.

forskningsorganisationen EASD. Leif Groop får
utmärkelsen för sina mångåriga forskningsinsatser kring den genetiska bakgrunden till typ
2-diabetes.
MEDALJ. Professor Håkan Wennerström
vid Naturvetenskapliga fakulteten har belönats
med Overbeek-medaljen vid en stor internationell kemistkonferens i Budapest. Han är den
förste som får den nyinstiftade guldmedaljen
efter Theo Overbeek. Medaljen instiftades av
ECIS, European Colloid and Interface Society.
Holländaren Theo Overbeek är en banbrytande forskare inom yt- och kolloidkemin.

prestigefyllda ”Claude Bernard-priset” 2006.
Priset ges årligen till en av världens främsta diabetesforskare av den europeiska diabetes-

CLIOPRIS. Kajsa Bjurklint Rosenblad har
tilldelats Cliopriset för sin avhandling i konstvetenskap ”Scenografi för eett ståndsmässigt
liv”. Priset som är på 25.000 kronor delas ut av
bokklubben Clio och Svenska Dagbladet.

riktning mot beräkningsteknik. Ref nr
1145, ans 10 okt. Info 046-2223372.
Forskarassistent i vägbyggnad, med
särskild inriktning på analytisk dimensionering av vägkonstruktioner. Ref nr 677,
ans 10 okt. Info 046-2229133.
Projektkoordinator, 50%, med placering vid Öresundsuniversitetet. Ref nr
4633/06, ans 10 okt. Info +45-4112 0141.
Administrativ chef vid Matematikcentrum. Ref nr 1109, ans 11/10. Info 0462220539.

Universitetslektor i teoretisk elektronik. Ref nr 689, ans 12 okt. Info 046-2224562.
Universitetslektor i signalbehandling
med inriktning mot medicinsk signalbehandling. Ref nr 688, ans 12 okt. Info 0462229023.
Doktorand i astronomi och astrofysik.
Ref nr 4469, ans 13 okt. Info 046-2227313.
Doktorand i astronomi och astrofysik.
Ref nr 4468, ans 13 okt. Info 046-2227294.
Doktorand i teknisk logistik. Ref nr
1206, ans 20 okt. Info 046-2229150.

DIABETESPRIS. Professor Leif Groop får det
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå Lennart Engstrand!
…föreståndare för Botaniska trädgården, som fått
Lunds Universitetshistoriska Sällskaps pris för sin entusiasm och skicklighet i att driva och utveckla Botan
till en av landets främsta akademiträdgårdar.

Hur känns det att få ett
universitetshistoriskt pris?
– Väldigt trevligt, Jag glädjer mig mycket åt trädgårdens vägnar. Man blir hemmablind. Vi går här
varje dag och har fullt sjå med att hålla ordning –
och vi ser det vi inte hinner med. Vi måste lära oss
att se det fina i trädgården också.
Priset är på 25.000 kronor – räcker det till att rädda er fina kottepalm som håller på att växa ur
växthuset?

– Nej – vi måste lyfta taket för att kunna rädda den.
Vad går pengarna till?

– Ett spännande projekt som vi kallar Linnés
apostlar. Vi har ett tiotal forskarstuderande i tropisk botanik, och i mars är det tänkt att vi ska åka
till Borneo och studera botaniken på plats. Då
kommer prispengarna väl till pass.
Vad händer mer under Linnéåret hos er?

– Vi planerar just nu för det, och det blir mycket. SM i floristik är ett stort projekt, det blir en
utställning och vi kommer att ha föreläsningsserier.
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Det har ju varit en ovanlig sommar – först extrem
torka och sen extremt mycket regn. Hur har det
påverkat trädgården?

– Vi lyckades hinna ifatt i slutet av juli, men sen
kom allt regnet och med det ogräset som vi inte riktigt hunnit med än. Men sommaren är inte slut här i
Skåne och jag tycker att trädgården ser bra ut nu.
Hur har det varit med besökare?

– Vi har mängder. Efter Kulturen och Domkyrkan kommer vi som Lunds främsta turistmål och
det märks verkligen. Vi har många utländska turister också och det är trevligt. Det känns att vi är
uppskattade.
Du är den tredje som får det här priset. Tidigare
är har det gått till fotografen Per Lindström och
Kerstin och Bertil Andersén. Känner du dig i gott
sällskap?

– Ja verkligen, paret Andersén har ju dragit sig
tillbaka men lämnat hela Gerdahallen efter sig, och
Per Lindström dyker ofta upp i olika sammanhang
med spännande projekt.

												

maria lindh
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